
Aktualizacja łatki oprogramowania LL 
Czego można się spodziewać

Pojawiły się trudności dotyczące niektórych drukarek wielofunkcyjnych 
Xerox® (MFP) polegające na problemach podczas skanowania. Błąd ten 
nie pojawia się podczas drukowania, kopiowania, tradycyjnego faksowania 
codziennych biurowych dokumentów lub nawet skanowania do formatów 
innych niż PDF, takich jak TIFF, JPEG oraz XPS. Prawdopodobieństwo 
wystąpienia błędu jest bardzo niskie w przypadku fabrycznych ustawień 
domyślnych na tych urządzeniach.

Ustaliliśmy, że błędy te mają miejsce w przypadku konfiguracji określonych 
warunków. Błędy te pochodzą z konkretnej opcji oprogramowania używanej 
w niektórych MFP podczas skanowania dużej ilości dokumentów do 
formatu PDF. Biorąc pod uwagę to ustalenie, mimo że rzadko spotykane, 
opracowaliśmy łatkę w celu wyeliminowania tej opcji oprogramowania ze 
wszystkich MFP Xerox® dotkniętych problemem.

Co zostało zmienione? 
Nie ma zauważalnych różnic we funkcjonowaniu MFP Xerox® po 
zainstalowaniu łatki LL. MFP Xerox® nadal będą stosować uznany w branży 
standard kompresji, jednak bez bardziej agresywnej kompresji plików, która 
mogła skutkować zastępowaniem znaków. Z tego względu bardzo niewielkie 
rozmiary tekstu nie będą dłużej oferowane. Oferowany będzie również 
minimalny wpływ na wielkość plików w przypadku dokumentów mieszanych 
oraz zdjęć. Wszystkie te dokumenty nadal będą posiadały bardzo dobrą 
kompresję do rozmiarów plików, które nadal są bardzo konkurencyjne w 
branży, w oparciu o testy Xerox (patrz wykres po prawej).

W jaki sposób zagwarantować, że urządzenie posiada 
zainstalowaną łatkę 
W celu zapewnienia, że łatka została załadowana prawidłowo należy 
sprawdzić wersję oprogramowania sterownika sieciowego MFP. W przypadku 
zainstalowania łatki, numer wersji oprogramowania będzie kończyć się  
na .LL. Wersję można sprawdzić, drukując stronę konfiguracji urządzenia  
lub przeglądając stronę internetową raportu konfiguracji usług 
internetowych CentreWare. 
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Tekst Mieszane Zdjęcie

Rozmiar 
pliku

Typ dokumentu

Xerox (po łatce LL) Średni wynik konkurencji 
szczebla 1

Porównanie wielkości plików z łatką LL

Test został przeprowadzony na MFP Xerox® WorkCentre® 7855 i będzie podobny  
w odpowiednim stopniu do innych urządzeń z łatką LL.

Xerox (przed łatką LL)


