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Σύγκριση μεγέθους αρχείου με την ενημερωμένη 
έκδοση κώδικα LL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η δοκιμή έγινε σε ΕΠ Xerox® WorkCentre® 7855 MFP και είναι παρόμοια 
σε σχετική κλίμακα με άλλες συσκευές στις οποίες έχει εγκατασταθεί η 
ενημερωμένη έκδοση κώδικα LL 
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Ενημερωμένη έκδοση 
κώδικα LL  
Τι να αναμένετε 
 
Έχουν εκφραστεί ανησυχίες σχετικά με την εμφάνιση σφαλμάτων στη διάρκεια της 
σάρωσης σε μερικούς εκτυπωτές πολυμηχανήματα (MPF) Xerox®. Τα συγκεκριμένα 
σφάλματα δεν εμφανίζονται όταν χρησιμοποιούνται τυπικά έγγραφα γραφείου για 
εκτύπωση, αντιγραφή, αποστολή φαξ ή όταν εκτελείται σάρωση εγγράφων σε μορφή 
διαφορετική από PDF όπως TIFF, JPEG, και XPS. Τα σφάλματα κατά κανόνα δεν 
εμφανίζονται όταν χρησιμοποιούνται οι εργοστασιακές ρυθμίσεις της συσκευής. 

Έχουμε επιβεβαιώσει ότι τα σφάλματα εμφανίζονται σε ένα σύνολο περιορισμένων 
συνθηκών. Τα σφάλματα προέρχονται από μια συγκεκριμένη προσέγγιση του 
λογισμικού που χρησιμοποιούμε σε μερικά από τα πολυμηχανήματα (MPF) όταν 
εκτελείται σάρωση εγγράφων με πίεση σε μορφή PDF. Με δεδομένο το συγκεκριμένο 
εύρημα, όσο ασυνήθιστο κι αν είναι, έχουμε αναπτύξει μια ενημερωμένη έκδοση κώδικα 
που εξαλείφει τη συγκεκριμένη προσέγγιση του λογισμικού σε όλα τα πολυμηχανήματα 
(MPF) Xerox που εμφανίζουν πρόβλημα. 

Τι έχει αλλάξει; 

Δεν υπάρχουν αξιοσημείωτες διαφορές στη λειτουργία του πολυμηχανήματος σας (MPF) 
Xerox® μετά την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης κώδικα LL. Τα 
πολυμηχανήματα (MPF) Xerox® θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούν το βιομηχανικό 
πρότυπο συμπίεσης, αλλά χωρίς την πλεονάζουσα συμπίεση αρχείων που μπορεί να 
προκαλέσει αντικατάσταση χαρακτήρων. Κατά συνέπεια, δε θα προσφέρονται  πλέον 
υπερβολικά μικρά μεγέθη αρχείων για κείμενο. Η επίπτωση στο μικρό μέγεθος των 
αρχείων μικτών και φωτογραφικών εγγράφων θα είναι ελάχιστη. Όλα αυτά τα έγγραφα 
θα συνεχίσουν να έχουν πολύ καλή συμπίεση, με μεγέθη αρχείων που είναι 
ανταγωνιστικά στο χώρο με βάση τις δοκιμές της Xerox (δείτε το διάγραμμα στα δεξιά) 

Πώς να σιγουρευτείτε ότι η συσκευή σας έχει εγκατεστημένη την 
ενημερωμένη έκδοση κώδικα 

Για να σιγουρευτείτε ότι η ενημερωμένη έκδοση κώδικα έχει φορτωθεί σωστά, ελέγξτε 
την έκδοση λογισμικού ελεγκτή δικτύου (Network Controller) του πολυμηχανήματος 
(MPF). Εάν η ενημερωμένη έκδοση κώδικα είναι εγκατεστημένη, η ονομασία της 
έκδοσης λογισμικού ελεγκτή δικτύου (Network Controller) του πολυμηχανήματος (MPF) 
θα τελειώνει σε LL. Μπορείτε να ελέγξετε την έκδοση είτε εκτυπώνοντας τη σελίδα 
διαμόρφωσης (Configuration) της συσκευής είτε μεταβαίνοντας στην ιστοσελίδα 
αναφοράς διαμόρφωσης υπηρεσιών διαδικτύου CentreWare της συσκευής. 
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