
 
 

    

  

 یریو چه تاث ستیچ ریتصاو یریزگینو
 دارد؟ یادار ونیبر سرعت اتوماس



 

 

www.Faragostar.net 1 

 دقیقه 5زمان تقریبی مطالعه: 

تواند باعث افزایش سرعت سازی تصاویر میدانستید که نویزگیری و بهینهآیا می
فراگستر با فراهم کردن امکان اصالح و نویزگیری تصاویر  .مکاتبات دیجیتال شما شود

در این مقاله شما را با این  .اسناد، چنین قابلیتی را برای شما فراهم کرده استبدنه 
 .مکنیقابلیت اتوماسیون اداری فراگستر آشنا می

 

 تصویر چیست؟ نویزگیری منظور از -1
ر اسکن شده به وجود یکی از مشکالتی که در بسیاری از تصاویر دیجیتال به ویژه تصاوی

اما شاید این اصطالح برای بسیاری از افراد شناخته  .آید، وجود نویز در تصویر استمی
های ریز و دانه اصطالحی است که برای توصیف لکه )Noise ("نویز“کلمه  .شده نباشد

 ها، جزئیات عکس را پنهان کرده و کیفیتاین لکه .روددر تصویر به کار می )Grain (دانه
 .دهندتصویر را به مقدار زیادی کاهش می

اند، این های عکاسی دیدههای نویز را در تصاویر دوربیندر حالی که خیلی از افراد، لکه
در واقع، ما برای تبدیل اسناد کاغذی به  .ها در اسناد اسکن شده نیز وجود دارندلکه

معموالً تصاویر دیجیتالی  کنیم، اماهای مخصوص، اسکن میدیجیتال، آنها را با دستگاه
نویز ایجاد شده در تصاویر اسکن  .آیند دارای نویز هستندها بدست میکه از این دستگاه
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تواند دالیل مختلفی باشد، اعم از کیفیت کاغذ، کیفیت چاپ اولیه سند، یا شده می
 .های مورد استفادهحتی کیفیت دستگاه

نویزگیری فرآیندی  .ند معنی پیدا کندتوااینجاست که اصطالح نویزگیری تصاویر می
های خاص پردازش شده و کامپیوتری است که در آن تصاویر با استفاده از الگوریتم

ً برای حذف نویزها از الگوریتم .شوندنویزهای آنها حذف می های حذف نویز معموال
که های اطراف هر لتصاویر کنتراست آنها را افزایش داده و با متودهایی خاص، بخش

های البته روش .کنند تا تصویری صاف و بدون لکه به شما ارائه دهندرا جایگزین آن می
 .شوندنویزگیری متنوع هستند و حتی توسط هوش مصنوعی نیز انجام می

تصاویر را  نویزگیری فراگستر قابلیت آیا اتوماسیون اداری -2
 دارد؟

 .است Image Processing یکی از امکانات اتوماسیون اداری فراگستر، پردازش تصویر یا
سازی افتد، اصالح، نویزگیری و بهینهدر واقع، آنچه در این پردازش تصویر اتفاق می

بینید اتوماسیون اداری فراگستر کاری بیشتر از نویزگیری همانطور که می .تصاویر است
اما منظور از اصالح  .دهدسازی تصاویر را هم انجام میبهینهانجام داده و اصالح و 

سازی چیست؟ منظور از اصالح این است که اگر تصویر اصلی شما دارای تصاویر و بهینه
تاخوردگی، رنگ رفتگی یا چروکیدگی باشد، الگوریتم این سامانه آنها را به صورت خودکار 

تواند ضمن نویزگیری از است که می سازی نیز اینمنظور از بهینه .کنداصالح می
 .درصد کاهش دهد ۸۰تصاویر، حجم آنها را بدون تغییر در کیفیت و سایز آنها تا حدود 

ترین تغییری داشته باشد، این امکان بدون اینکه اصل تصویر از بین برود یا کوچک
یادی با فعال سازی این امکان پهنای باند مصرفی به مقدار بسیار ز  .شوداعمال می

ها و اسناد نیز بطور کاهش خواهد یافت و همچنین سرعت بارگزاری تصاویر نامه
 .یابدگیری افزایش میچشم

 .سازی تصاویر وب تفاوت داردسازی با بهینهالزم است توجه کنید که این نوع بهینه
 تواند شامل تغییر ابعاد تصاویر،سازی تصاویر وب عالوه بر کاهش حجم آنها میبهینه

سازی تصاویر، نوشتن کپشن برای ، فشرده(Gifو  JPEG، PNG مانند) تغییر فرمت تصاویر
باشد تا آنها را … به عنوان یک متن جایگزین برای آنها و  Alt تصاویر، بکاربردن تگ

سازی تصاویر وب ابزارهای متنوع و برای بهینه .متناسب با موتور جستجو تنظیم کند
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سازی تصاویر در کنار اما در اتوماسیون اداری فراگستر، بهینه .شودمتفاوتی استفاده می
شود و کاهش نویز آنها و اصالحات بصری توسط خود سامانه بصورت خودکار انجام می

 .شما به نسخه اصلی هم دسترسی دارید

اصالح و نویزگیری تصاویر در اتوماسیون فراگستر چگونه انجام  -3
 شود؟می

قسمت از اتوماسیون اداری فراگستر مورد  2تصاویر در قابلیت اصالح و نویزگیری 
ها، زیرسیستم مدیریت مستندات و دیگری یکی از این قسمت .گیرداستفاده قرار می

حالت سامانه فراگستر به طور  2در هر  .در مکاتبات در اتوماسیون اداری فراگستر است
یعنی زمانی که  .دهدرار میخودکار تصاویر را پردازش کرده و در سامانه مورد استفاده ق

کنید تا همراه یک نامه ارسال کنید، تصویری که از ابتدا شما اسناد را کاغذی اسکن می
با این حال  .افتد یک تصویر پردازش شده استبینید و در سامانه به جریان میمی

ها شوند تا شما همواره به آننسخه اصلی این تصاویر نیز در دیتابیس سامانه ذخیره می
توانید یک نمونه تصویر را قبل و بعد از پردازش و در ادامه می .دسترسی داشته باشید

 :نویزگیری توسط اتوماسیون اداری فراگستر مشاهده کنید

 

 نمونه تصویر یک سند قبل از اصالح و نویزگیری در اتوماسیون اداری فراگستر
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در  .باشدرفتگی و مقداری نویز میبینید، تصویر سند فوق دارای رنگهمانطور که می
 .تصویر زیر نسخه اصالح و نویزگیری شده را مشاهده خواهید کرد

 

 نمونه تصویر یک سند پس از اصالح و نویزگیری خودکار در اتوماسیون اداری فراگستر

ای به عالمت قرمز مشخص شده است، در تصویر فوق در صورت فشردن دکمه
 .توانید نسخه اصلی و پردازش نشده تصویر را ببینیدمی

 چرا نویزگیری تصاویر اسناد سازمانی مهم است؟ -4
اما وقتی صحبت  .گویند ارزش یک تصویر بیش از هزار کلمه استاید که میحتماً شنیده

شود چطور؟ این تصاویر چه ارزشی دارند و چرا باید به ها میهاز تصویر اسناد و نوشت
های اداری، نگه در بسیاری از محیط .کیفیت آنها توجه کنیم؟ پاسخ بسیار ساده است

به همین دلیل آنها  .کندداشتن اسناد کاغذی هزینه زیادی را بر سازمان تحمیل می
شوند، اما وجود نویز در چنین لی میناچار به اسکن اسناد و ذخیره آنها به صورت دیجیتا

 .تواند مشکالت متعددی را ایجاد کنداسنادی می

تواند باعث کاهش کیفیت اسناد و کاهش خوانایی آنها در اولین قدم، وجود نویز می
شود، بلکه احتمال ای نه تنها باعث اتالف وقت و انرژی کارکنان میچنین مساله .شوند

تواند باعث ایجاد یک حجم به عالوه، وجود نویز در تصاویر می .دبر خطا را نیز باالتر می
این حجم باال هم هزینه نگهداری اسناد  .ای برای شما ندارداضافی شود که فایده
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دهد و هم سرعت بارگذاری و انتقال اطالعات را دیجیتال را در دراز مدت افزایش می
تواند ات نیز به نوبه خود میکاهش سرعت انتقال و بارگذاری اطالع .دهدکاهش می

وری آنها و ایجاد احساس نارضایتی در باعث لطمه زدن به تجربه کاربران، کاهش بهره
 .آنها شود

مشکالت ناشی از عدم بهینه سازی تصاویر فقط به سرعت بارگذاری اسناد محدود 
اگر  .ردتواند بر درآمدهای شما نیز اثر منفی بگذاشود و با کاهش سرعت کارها مینمی

طول بکشند، ترین اسناد و تصاویر به خاطر حجم باالی آنها چندین ثانیه بارگذاری ساده
تواند باعث مسلماً بر تجربه نهایی مشتریان کسب و کارها هم اثر منفی گذاشته و می

 .از دست رفتن مشتریان و کاهش درآمد سازمان شود

اسناد سازمانی این است که ترین دلیل اهمیت نویزگیری تصاویر در نهایت، مهم
ها و مکاتباتی بیشترین حجم تبادل در یک سیستم اتوماسیون اداری مربوط به نامه

اگر بتوانیم با نویزگیری از  .شونداست که در قالب عکس و یا همراه با عکس ارسال می
این تصاویر، حجم آنها را ضمن حفظ کیفیت تصویر کاهش دهیم، تاثیر مستقیمی بر 

های سازمان سرعت بارگذاری سامانه، بهبود تجربه کاربران و کاهش هزینه افزایش
 .خواهد داشت

 کالم آخر -5
در کسب و کارهای امروزی، بسیاری از اسناد به صورت تصاویر دیجیتالی تبادل شده و 

تواند کار با آنها کیفیت نامناسب این تصاویر یا حجم باالی آنها می .شوندنگهداری می
اتوماسیون اداری فراگستر در کنار امکانات متعدد دیگر، به  .اد مشکل کندرا برای افر 

 .دهد تا آنها را با کیفیت و حجمی مناسب نگهداری کرده و استفاده کنیدشما امکان می
توانید از مشاوره رایگان برای آشنایی بیشتر با امکانات اتوماسیون اداری فراگستر می

.کارشناسان ما استفاده کنید
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