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البضائع كمالئمتيا لغرض  ؽنية تسكمرغـ أف ىذه المعمكمات قد قدمت بحسف نية كنعتقد أنيا دقيقة، إال أف شركة ىانيكيؿ تبرئ ذمتيا مف الضمانات الضمنية إلمكا
 .محدد كال تمنح ضمانات صريحة عدا ما ذكر في اتفاقيتيا المكتكبة مع كنيابة عف عمالئيا

المعمكمات كالمكاصفات المذككرة في ىذا المستند . لف تككف ىانيكيؿ عمى اإلطالؽ مسئكلة تجاه أم شخص كاف عف أم أضرار غير مباشرة أك خاصة أك مترتبة
 .ضة لمتغيير دكف إشعار بذلؾمعر

Honneywell ،PlantScape ،Experion PKSك ، TotalPlantىي عالمات تجارية مسجمة لشركة ىانيكيؿ إنترناشيكناؿ إنؾ. 

 .العالمات التجارية كأسماء المنتجات األخرل مممككة لمالكييا المعنييف
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 المستندعن ىذا 

ممخص 
 .سي دم إؼ التطبيقي كالبرنامج تكلكيت سي إـ التطبيقي البرنامج مف يتككف الذم تكلكيت سي إـ المنتج استخداـ طريقة المستند ىذا يكضح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معمومات المراجعة 
 

 اسم المستند
 دليؿ المستخدـ حزمة برمجيات إـ سي

 تاريخ النشر رقم اإلصدارمعرف المستند 

 2010أكتكبر  9المراجعة  ST-25-20-34 (سي دم إؼ) الحقمي الجياز مكائـ

 2010ديسمبر  10المراجعة  ST-25-20-34 اإلقميمية اإلعدادات حكؿ مالحظةفة إضا

 2012أبريؿ  11المراجعة  ST-25-20-34 800أضفة إس تي 
 
 
 

 المراجع
 .المنشكر ىذا يتناكليا التي لممادة مرجعية مصادر تعد قد التي المستندات كافة التالية القائمة تحدد

 

  المستند عنوان
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 لدعممعمومات االتصال وا

 الواليات المتحدة وكندا

 ىانيكيؿ لحمكؿ العممياتجية االتصاؿ  

 9883-423-800-001: ىاتؼ –المساعدة الفنية العالمية 

 0228-343-800-001: ىاتؼ –( HFS)خدمة العمالء 

 3610-641-215-001: ىاتؼ –خارج الكاليات المتحدة 

يتـ تمقي مكالمات الطكارئ . مساءا بتكقيت ماكنتف القياسي 4:00حا كصبا 6:00بدالة بيف الساعة اؿيتـ تمقي المكالمات عبر  
 .في غير أكقات العمؿ الرسمية عبر خدمة جياز رد آلي كسيتـ الرد عمى المكالمة خالؿ ساعة

 ask-ssc@honeywell.com: الدعـ عبر البريد اإللكتركني

 انيكيؿ لحمكؿ العممياتق:   بريد إلكتركني

 طريؽ كيست ركز غاردف، 1860   

 85027فينكس، أريزكنا    

 

 .لمزيد من بيانات االتصال ألوربا وأسيا وأميركا الشمالية والجنوبية، يرجى قراءة الصفحة األخيرة

 

 الشبكة العنكبوتية العالمية

 :دعـ شركة ىانيكيؿ لحمكؿ العمميات عمى اإلنترنت

www.honeywellprocess.com/ 

 

 في أي مكان آخر

 .اتصؿ بأقرب مكتب ىنيكيؿ إليؾ

 

 الدورات التدريبية

 :كمية ىانيكيؿ ألعماؿ األتمتة

http://www.automationcollege.com 
 

file:///D:\ask-ssc@honeywell.com
https://www.honeywellprocess.com/
http://www.automationcollege.com/
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تعريف الرموز 
. الجدكؿ التالي يبيف تمؾ الرمكز المستخدمة في ىذا المستند كالتي تشير إلى اشتراطات محددة

 

التعريف الرمز 
 

 
 

 

. متكسطة أك بسيطة إصابة إلى ،تجنبيا يتـ لـ إذا ،تؤدم قد محتممة خطرة حالة إلى يشير :تحذير
 .آمنة غير ممارسات عف لمتنبيو أيضا استخداميا كيجكز

. المعمكمات مف المزيد عمى لإلطالع المنتج دليؿ إلى المستخدـ المعدات عمى التحذير رمز يحيؿ
 .الدليؿ في المطمكبة المعمكمات بجكار الرمز كيظير

 

 
 

 

 أك خطيرة إلصابة التعرض إلى ،تجنبيا يتـ لـ إذا ،تؤدم قد محتممة خطرة حالة إلى يشير :إنذار
 .الكفاة

. المعمكمات مف المزيد عمى لإلطالع المنتج دليؿ إلى المستخدـ المعدات عمى اإلنذار رمز يحيؿ
 .الدليؿ في المطمكبة المعمكمات بجكار الرمز كيظير

 

 
 

 

 مف يتكاجد حيث محتممة كيربائية لصدمة التعرض خطر :كيربائية لصدمة التعرض خطر تحذير،
 42.4 بقيمة فمطية قمة أك 30 بقيمة ةفمطي مربع متكسط جذر عف يزيد ما الخطرة الحية الفمطية

 .60 بقيمة مستمر فمطية تيار أك
 

 
 

 

. تجاىو حساسة المعدات تككف قد الذم االلكتركستاتي التفريغ خطر :االلكتروستاتي التفريغ خطر
 .االلكتركستاتية الحساسة األجيزة مع لمتعامؿ الكقائية بالتدابير االلتزاـ كيجب

 

 
 

 

/ أخضر أك أخضر) الكقائي لمتأريض اإلمداد نظاـ مكصؿ لتكصيؿ مقدـ :ائيالوق التأريض طرف
 (.أصفر

 

 
 

 

 مف الكقاية تحسيف مثؿ بالسالمة تتعمؽ ال ألغراض مستخدـ: التشغيمي التأريض طرف
 يتفؽ بما الطاقة مصدر عند الكقائي التأريض بطرؼ الكصمة ىذه ربط يتـ: مالحظة. الضكضاء

 .لمكيرباء المحمي قكمياؿ النظاـ متطمبات مع
 

 
 

 

 التأريض بطرؼ الكصمة ىذه ربط يتـ: مالحظة :تأريضية أرضية: تشغيمية تأريضية وصمة
 .لمكيرباء كالمحمي القكمي النظاـ متطمبات مع يتفؽ بما الطاقة مصدر عند الكقائي

 

 
 

 

 التأريض رؼبط ربطيا يتـ المعدات إطار أك بشاسيو كصمة ىي: معدنية أرضية توصيل قاعدة
 .لمكيرباء كالمحمي القكمي النظاـ متطمبات مع يتفؽ بما الطاقة مصدر عند الكقائي

 

كتعني اف الجياز قد خضع الختبارات  ®Factory Mutualعالمة اعتماد 
 .صارمة كتـ تصديؽ أنو يمكف االعتماد عميو

 

ربية كالتي تطمبات المعايير القياسية األكأف الجياز مطابؽ لـ Exتعني عالمة 
، سمي EC (ATEX Directive/94/9تـ تكحدييا بمكجب األمر التكجييي 

 ("ATmosphere EXplosible"عمى العبارة الفرنسية 
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 والتعريفات االختصارات
 

 والتعريفات االختصارات 1الجدول 

 البيان المصطمح
DD جياز كصؼ ممؼ 

DDL أجيزة كصؼ لغة 
DE رقميا زمعز 

. الكفي الحاسكب إلى المعمكمات ىذه كتكصيؿ عممية أم في الحاضرة األحكاؿ استشعار عف مسئكلة مادية حاسكبية كحدة جياز
 كمرسؿ لمضغط الذكي القراءات مرسؿ المثاؿ سبيؿ عمى األجيزة كتتضمف. الحرارة كدرجة الضغط األحكاؿ ىذه تتضمف كقد

 .«حقمية أداة» باسـ أيضا الجياز إلى يشارك. الحرارة لدرجة الذكي القراءات

 .األجيزة أحد إلى الكفي الحاسكب مف بيانات إرساؿ عممية تحميؿ
EDDL الكتركنية أجيزة كصؼ لغة 

 ممؼ في معطيات حفظ/ كتابة تصدير
FDC الحقمي الجياز اتصاؿ جياز 

FDM  الحقمي الجياز مدير 
HCF مؤسسة HART لالتصاالت 

 ممؼ مف معطيات تحميؿ/ ةقراء استيراد
MCT ـ 1010 تي سي إـ اإلصدارات( )المتعددة االتصاالت حزمة) تكلكيت ككميكنيكيشف مالتي المنتج  الذم( 202 تي سي كا 

 سي دم إؼ كتطبيؽ تكلكيت سي إـ تطبيؽ مف يتألؼ
MCT101 اعتمادات كبال متيف كغير بطبيعتو آمف غير إصدار 
MCT202 صدار اعتمادات بال متيف إصدار تتضمف إضافية مزايا  2 كالمنطقة 1 المنطقة باعتمادات بطبيعتو آمف كا 

 .HART ك DE لمشبكات بينية كاجيات بتنفيذ يقـك ىانيكيؿ مف DE /HART مكدـ مكدـ

 .مباشر بجياز متصؿ غير كلكنو تكلكيت سي إـ يعمؿ عندما المكجكدة الحالة بالشبكة متصؿ غير

 .مباشر بجياز متصؿ كيككف تكلكيت سي إـ يعمؿ عندما الحاضرة الحالة بالشبكة متصؿ

 بيانات قاعدة أك جياز أم في البيانات مف كاحدة كحدة تمثؿ معمكمة لمعط
PPC الكفي الحاسكب 

 ؽالنطا كقيمة التصنيع كشركة لمكسـ التعريفي كالرمز الناقؿ كنكع الجياز نكع مف تتككف باإلعداد تتعمؽ معطيات مجمكعة سجؿ
 أخرل كمعطيات التحكيؿ كأمر األعمى النطاؽ كقيمة األدنى

ST ىانيكيؿ مف حقمية أداة -لمضغط ذكي قراءات مرسؿ 
STT ىانيكيؿ مف حقمية أداة -الحرارة لدرجة ذكي قراءات مرسؿ 

 كفي حاسكب إلى جياز مف بيانات إرساؿ عممية رفع
XML قياسية متسقة بطريقة تطبيؽ أم مف إنشائية بيانات لكصؼ صيغة يقدـ ممؼ نكع. المكسعة الترميز لغة. 
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 1    دليؿ المستخدـ حزمة برمجيات إـ سي   11المراجعة 

    2012أبريؿ 

 مقدمة .1

نظرة عامة عمى إم سي تولكيت  1.1

 النطاق/ الغرض
 مرسؿ كصيانة استخداـ في بالميارة تمتعكـ كيفترض. ىانيكيؿ مف تكلكيت سي إـ االتصاالت أداة استخداـ لتيسير الدليؿ ىذا إعداد تـ

 .المناسبة بالميارات يتمتعكف يفآخر أشخاص مف المباشر لإلشراؼ خضكعكـ أك العمميات في التحكـ في العمميات قراءات

 إرساؿ أجيزة مف عديدة بأنكاع االتصاؿ مف سي دم إؼ التطبيقي كالبرنامج تكلكيت سي إـ التطبيقي البرنامج مع تكلكيت سي إـ يمكنؾ
 .العمميات في التحكـ مجاؿ في لالستخداـ المتكفرة( ذلؾ كغير الحرارة كدرجة الضغط) الذكية القراءات

 الصيانة مياـ أداء في تكلكيت سي إـ كاستخداـ خصائص عمى اعتمادا أساسية بصكرة الدليؿ ىذا في الكاردة المعمكمات قىذ إعداد تـ
 .محددة قراءات إرساؿ أجيزة كتنصيب خصائص عف عكضا القراءات إرساؿ بأجيزة المرتبطة العامة

 .محددة قراءات إرساؿ ألجيزة المتكفرة المناسبة المستخدـ أدلة عمى اإلطالع بضركرة يكصى

 :المعمكمات مف نكعيف عمى الدليؿ ىذا يحتكم

 ك المناسب، بالتسمسؿ كتطبيقيا الدليؿ ىذا في المناسبة اإلجراءات اختيار مف ماىر مستخدـ أم تمكف أساسية مكاد

 .لتطبيقيا كاإلجراءات كالخصائص الكظائؼ يخص فيما تكلكيت سي إـ عف تفصيمية بيانات
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يؿ المستخدـدؿ حزمة برمجيات إـ سي   2 11المراجعة      

2012أبريؿ      

 المنتج بيان
 كفعالة مناسبة اتصاالت إجراء مف تمكنؾ باليد محمكلة اتصاالت أدكات مجمكعة ىانيكيؿ مف تكلكيت( سي إـ) ككميكنيكيشف مالتي يشكؿ

 كمعايرة إلعداد ذكي حؿ تكلكيت سي إـ كيعد. ذلؾ كغير القراءات إرساؿ كأجيزة كالمشغالت الصمامات مثؿ الذكية الحقمية باألجيزة
 .ليانيكيؿ التابعة DE أك HART  االتصاالت بركتكككالت تدعـ التي جيزةاأل كتشخيص كمراقبة

ـ 101 تي سي إـ كىما المستكل عالييف مختمفيف طرازيف في أساسية بصفة تكلكيت سي إـ يتكفر  .202 تي سي كا 

 101 تي سي إم
 :التالية( حدة عمى منيا بكؿ طمبية دارإص يمكف) المككنات كيتضمف. المخبرية لمبيئة مناسب متيف غير إصدار 101 تي سي إـ يعد
 شخصي رقمي مساعد 
 مكدـ HART /DE 
 بالمكدـ الشخصي الرقمي المساعد بتكصيؿ يقـك محمكؿ مكصؿ كبؿ 
 أقطاب اختبار لمكصمة الكيربائية مف المكدـ إلى الجياز الحقمي 
 كالمكدـ الشخصي الرقمي لممساعد جراب 
 ( مدمج قرص) كيؿىاني مف تكلكيت سي إـ التطبيقي البرنامج 
 (مدمج قرص) ىانيكيؿ مف سي دم إؼ التطبيقي البرنامج 
 مكدـ بطارية 

 

 

 تولكيت سي إم مكونات 1-1 الشكل 



 مقدمة .1 
 نظرة عامة عمى إـ سي تكلكيت .1.1 

 3    دليؿ المستخدـ حزمة برمجيات إـ سي   11المراجعة 

  2012أبريؿ 

 202 تي سي إم
 :التالية اإلضافية بالمزايا 202 تي سي إـ يتمتع

 اعتمادات بال بيئيا مقكل: متيف إصدار

 2 القسـ I  الفئة  FMمعايير ك 2المنطقة  ATEX  اعتمادات مع متكفر بطبيعتو آمف إصدار: 2 المنطقة تماداتاع

 1 القسـ I  الفئة  FMمعايير ك 1المنطقة  ATEX  اعتمادات مع متكفر بطبيعتو آمف إصدار: 1 المنطقة اعتمادات

 

 (بطبيعتو وآمن متين طراز) 202 تي سي إم 2-1 الشكل 

 :التالية المككنات كيتضمف
 مدمج مكدـ مع شخصي رقمي مساعد HART /DE 
 ( مدمج قرص) ىانيكيؿ مف تكلكيت سي إـ التطبيقي البرنامج 
 (مدمج قرص) ىانيكيؿ مف سي دم إؼ التطبيقي البرنامج 
 الحقمي الجياز إلى الشخصي ميالرؽ المساعد مف الكيربائي لمتكصيؿ الفحص كصالت 
 بالمكدـ الشخصي الرقمي المساعد لتكصيؿ مكصمة كبالت 

إصدار متين 

 2المنطقة 

 1المنطقة 
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يؿ المستخدـدؿ حزمة برمجيات إـ سي   4 11المراجعة      

2012أبريؿ      

 البرمجية المكونات
 :برمجييف تطبيقيف مف ىانيكيؿ مف تكلكيت سي إـ يتككف

 .ىانيكيؿ شركة مف رقميا المعززة األجيزة كتشخيص كمعايرة إلعداد تكلكيت سي إـ التطبيقي البرنامج يستخدـ

 المكاصفة سي دم إؼ البرنامج كيستخدـ. HART  األجيزة كتشخيص كمراقبة كمعايرة إلعداد سي دم إؼ التطبيقي امجالبرف يستخدـ
 مسجؿ جياز كصؼ ممؼ لو HART جياز أم لدعـ عاـ حؿ لتقديـ االلكتركنية األجيزة كصؼ لمغة 61804-3 سي إم آم القياسية

 (.إؼ سي إتش) لالتصاالت HART مؤسسة لدل

 

 إجرائية تاعتبارا

 

 !إنذار! تحذير
 .التشغيؿ عمميات عمى سمبي تأثير بالشبكة متصؿ قراءات مرسؿ مع حقمي مكصؿ أم استخداـ عف ينجـ قد الحاالت، بعض في

 

 لىع. مشاكؿ أم تقع ال حتى الكقائية لإلجراءات إتباعؾ كمف إجراء لكؿ المحتممة بالنتائج معرفتؾ مف تأكد تكلكيت، سي إـ استخداـ قبؿ
 اإلنذارات تعطيؿ كينبغي اليدكم التشغيؿ كضع في الحمقة كضع يجب التحكـ، حمقة عناصر أحد القراءات مرسؿ كاف إذا المثاؿ، سبيؿ

 .اإلجراء بدء قبؿ مناسب ىك كما( «السقاطات») كالكشائج

 .التالية ثةالثال العناكيف تحت فئات ثالثة إلى االعتبار في أخذىا يجب التي الرئيسية العكامؿ تنقسـ

جراءات رقميا المعززة األجيزة إجراءات باستخداـ المتعمقة المعمكمات عف نبذة التالية العناكيف تحت الكاردة المعمكمات تعد   األجيزة كا 
HART الدليؿ ىذا في منفصمة أقساـ في المبينة. 

 االتصال ووضع القراءات مرسل نوع 1.2
 .كاحد كضع مف أكثر في معظميا تشغيؿ يمكف التي الحقمية القراءات إرساؿ أجيزة فـ عديدة أنكاع مع تكلكيت سي إـ استخداـ يمكف

 الذكي التناظرم الكضع في يعمؿ ىانيكيؿ مف رقميا معزز قراءات مرسؿ 

 رقميا المعزز الكضع في يعمؿ ىانيكيؿ مف رقميا معزز قراءات مرسؿ 
 قراءات مرسؿ HART في يعمؿ( أخرل كشركات) ىانيكيؿ مف (باألجيزة رقمي مع اظرمتف كضع  HART )نقطة مف 

 نقطة إلى
 قراءات مرسؿ HART في يعمؿ( أخرل كشركات) ىانيكيؿ مف (فقط رقمي كضع- HART )دركب مالتي 

 .القراءات مرسؿ/ االتصاالت خصائص تحت اإلجراءات في خاصية كؿ كآثار مذككر بند لكؿ البارزة الخصائص تكضيح يتـ
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 نكع اإلجراء .1.3 

 5    دليؿ المستخدـ حزمة برمجيات إـ سي   11المراجعة 

  2012أبريؿ 

 ءاإلجرا نوع 1.3
 :األساسية الكظائؼ ىذه لتقديـ كلكيتت سي إـ صمـ

 اإلعداد 
 المعايرة 
 المراقبة 
 التشخيص 

 مرسؿ أداء مراقبة مثؿ اإلجراءات بعض تصبح قد االتصاالت، ككضع القراءات مرسؿ نكع مثؿ العكامؿ مف مجمكعة عمى اعتمادا
عدادات كقائية ابيرتد إجراء الحاالت بعض في تتطمب قد كلكنيا ضارة كغير مباشرة القراءات  .خاصة كا 

 أساسية متطمبات 1.4

 لممعايرة خاصة بيئة أو/ و معدات
 نطاؽ في الدقة مف عالية درجة تكفر بصكرة اليـك الكبرل التصنيع شركات تسمميا يتـ التي الذكية القراءات إرساؿ أجيزة تصميـ نمطيا يتـ

 يضمف سكؼ ذلؾ، عمى عالكة. مصانعكـ عمميات مناطؽ في لو ظيرف إيجاد يصعب الدقة مف عالي لمستكل معايرتيا تـ كقد تشغيميا
 .طكيمة لمدة المعايرة حدكد ضمف األداة بقاء المتبعة التصنيع كعممية كالمكاد التصميـ
 كليذا. نمطية بصكرة الذكي القراءات مرسؿ قدرة -زيادة مف بدال -خفض إلى العمميات بأحد مرتبط قراءات مرسؿ أم معايرة تؤدم سكؼ

 معايرتو كيتـ الخدمة مف القراءات مرسؿ إزالة يتـ بأف تكصية تكلكيت سي إلـ ىذا المستخدـ دليؿ في المعايرة إجراءات تتضمف السبب،
 .دقتيا عمى مصدؽ معدات باستخداـ فييا التحكـ يتـ مخبرية بيئة في فقط

 البرمجيات بيئة
 كنظاـ الشخصي الرقمي المساعد بكظائؼ األساسية المعرفة يتكقع ك .5.0 مكبايؿ كيندكز التشغيؿ نظاـ عمى تكلكيت سي إـ يعمؿ

 .التشغيؿ
 االلكتركني المكقع مف ذلؾ مف أعمى أك 4.1 سنتر ديفايس مكبايؿ/ سينؾ آكتؼ برنامج بتحميؿ قـ بي، إكس كيندكز عمى تعمؿ كنت إذا

 .الشخصي حاسكبؾ عمى كتثبيتو مايكركسكفت لشركة

 مف ذلؾ مف أعمى أك سنتر ديفايس مكبايؿ كيندكز برنامج مف 6.1 اإلصدار بتحميؿ قـ ،7 كيندكز أك فيستا كيندكز عمى تعمؿ كنت إذا
 .الشخصي حاسكبؾ عمى كتثبيتو مايكركسكفت لشركة االلكتركني المكقع
 :التشغيؿ نظاـ إصدار
/ بدء باختيار ذلؾ مف كتحقؽ. الشخصي مالرقـ المساعد عمى مكبايؿ كيندكز مايكركسكفت التشغيؿ نظاـ مف 5.0 إصدار إلى تحتاج
  بي إتش" ىي المؤىمة الشخصي الرقمي المساعد أجيزة لطرازات التعريفية كالرمكز. الشخصي الرقمي المساعد عمى مف نبذة/ نظاـ/ إعداد
 .فيكر اسيت بي اتش/ نظاـ/ إعداد/ بدء باختيار ذلؾ مف كتحقؽ". سي2490إكس إتش"ك" بي2490إكس إتش  كيك إيو بي آم

 .المؤمنة الرقمية الذاكرة بطاقة عمى األقؿ عمى جيجابايت 1 مساحتيا ذاكرة: المؤمنة الرقمية البطاقة
 اإلعدادات مف لمتحقؽ(. المتحدة الكاليات) اإلنجميزية المغة عمى اإلقميمية اإلعدادات بكضع قـ التطبيقات، بدء قبؿ: اإلقميمية اإلعدادات
 اإلنجميزية المغة عمى كضعيا مف كتأكد. رقمية إعدادات/ نظاـ/ إعدادات/ بدء اختر بؾ، الخاص الشخصي الرقمي لممساعد اإلقميمية

 (.المتحدة الكاليات)
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 HART /DE لممودم الثابت البرنامج إصدار
 مف تحقؽلؿ. ذلؾ مف أعمى أك HART /DE لممكدـ الثابت البرنامج مف 2.0 اإلصدار كجكد تكلكيت سي إـ مف 4.0 اإلصدار يتطمب
 أيقونات» 3/6 بند ك «تولكيت سي إم إغالق تشغيل، بداية»_ 3/5 بند إلى ارجع المطمكب، لإلصدار كلترقيتو الثابت البرنامج إصدار

 .« HART /DE لممودم الثابت البرنامج ترقية» 3/7 كبند «التطبيقات
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 البدء قبل .2

 المعايرة متطمبات 2.1
 المدخالت معايرة

 ظركؼ ظؿ في إال ذلؾ إجراء يتـ أال كيجب فقط الضركرة عند إال الضغط قراءات إرساؿ أجيزة مدخالت عايرةـ إجراء يتـ أال يجب
 :الدقة تضمف

 كيتـ كجافة نظيفة أم: المناسبة البيئية باألحكاؿ تتمتع منطقة إلى نقمو كيتـ الخدمة مف القراءات مرسؿ إخراج يجب 
 .حرارتيا درجة في التحكـ

 صحيح تشغيؿ عمى لمحصكؿ كمعتمد جدا دقيؽ المدخالت ضغط مصدر يككف أف يجب. 
 مؤىميف مكظفيف قبؿ مف اإلجراءات تنفيذ يجب. 

 .14 الجدكؿ في كاإلجراءات المتطمبات تفاصيؿ تكضح
 المخرجات معايرة

 الفحص إجراء تكضيح يتـ. لممخرجات المستمر التيار حمقة في المككنات كحالة استمرارية مف لمتأكد التكراري الفحص إجراء تنفيذ يتـ
 .15 الجدكؿ في التكرارم

%( 0) األدنى الحد قيمة عمى تناظرم إلى رقمي مف المحكؿ مخرجات بمعايرة تناظري إلى رقمي من التحويل تيار ضبط إجراء يقـك
 التي القراءات إرساؿ ألجيزة اإلجراء ىذا كيستخدـ. التكالي عمى ممي أمبير 20ك أمبيرممي  4 كقدرىا%( 100) األقصى الحد كقيمة
 المصاحبة الدكائر مككنات جميع مع القراءات لمرسؿ المناسب التشغيؿ مف لمتأكد التناظرم الكضع في بالشبكة متصمة كىي تعمؿ

 الفمطية مقياس أك الكيربائي التيار مقياس) الدقة اختبار معدات استخداـ كيجب(. ذلؾ كغير التحكـ كمعدات الطاقة كمصدر األسالؾ)
 .16 الجدكؿ في تناظرم إلى رقمي مف التحكيؿ تيار ضبط إجراء تكضيح يتـ(. دقيؽ مقاـك مع التزامفب

 سبيؿ عمى السكائؿ مستكل لقياس. القراءات مرسؿ نطاؽ لمعايرة الفعمية العممية متغيرات مدخالت مستكيات القيم تطبيق إجراء يستخدـ
 تعديؿ بحرص كيتـ. األكعية أحد في%( 100) األقصى كالحد%( 0) األدنى الحد لمستك لتحديد البياف زجاجة استخداـ يمكف المثاؿ،
 عف األعمى النطاؽ كقيمة األدنى النطاؽ قيمة تحديد حينئذ كيتـ المستقرة األقصى كالحد األدنى الحد لمستكيات كفقا العممية متغيرات
 .17 الجدكؿ في رقميا المعزز زةباألجو القيـ تطبيؽ إجراء تكضيح يتـ. تكلكيت سي إـ مف أكامر طريؽ

 

 القراءات مرسل/ االتصال خصائص 2.2
 تناظري إلى رقمي من التحويل

 5-2 إلى 1-2 مف األشكاؿ في( رقميا المعزز البركتكككؿ) ىانيكيؿ مف النمطي الذكي الضغط قراءات مرسؿ خصائص تمخيص يتـ
 .أدناه المبينة

 (التناظري الوضع) ىانيويل من القراءات مرسل
 رقمي إلى تناظري من ستشعاراال

 مستشعرات ثالثة نمطية بصكرة تتضمف اإلغالؽ محكمة مجمكعة المستشعر يمثؿ ،1-2 بالشكؿ( 1) األساسي الرقـ في مبيف ىك كما
 .الحرارة كدرجة االستاتي كالضغط الترددم الضغط: كىي منفصمة

 حركؼ كأرقاـ المدخالت
 في المسجمة «كأرقاـ حركؼ» ثكابت تخزف متالشية غير ذاكرة كىي ،(2) لمبرمجة، قابمة فقط لمقراءة ذاكرة أيضا المستشعر يتضمف
 غير الذاكرة في المكجكدة البيانات استخداـ كيتـ. المستخدـ مكقع أك/ ك المصنع في تسجيميا يمكف التي المعايرة كثكابت المصنع
 .المدخالت قيمة لحساب باستمرار تنفيذىا يتـ التي ،(3) الحجـ، الدقيؽ البيانات معالج في خكارزمية أم في المتالشية
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 التناظري الوضع -ىانيويل لشركة 3000 تي إس الذكي القراءات مرسل 1-2 الشكل 

 الحد كمف الحرارة درجات مدل عمى عرالمستش الستجابة الدقة عالي اختبار عمى -المصنع في المسجمة -كاألرقاـ الحركؼ ثكابت تعتمد
 في لمغاية صغيرة أخطاء عف التعكيض في كاألرقاـ الحركؼ ثكابت مف اليدؼ كيتمثؿ. المستشعر لنطاؽ األقصى الحد إلى األدنى

 لممدخالت الدقة عالي تمثيؿ المحسكبة المدخالت أف مف التأكد إلى باإلضافة التركيب مكاد في متكاجدة تغيرات عف ناتجة المستشعر
 .دقيؽ «صفرم» مرجع مع( خطي أك تربيعي جذر) التناظرية
 («تصحيحات») المدخالت معايرة
 ، األدنى النطاؽ قيمة كتصحيح اإلدخاؿ، صفر تصحيح: المعايرة لثكابت التخزيف لمبرمجة القابمة فقط القراءة ذاكرة تتضمف الدقة، لتحسيف
 .األعمى النطاؽ قيمة كتصحيح

 اإلدخاؿ، تصفير عند التصحيح طريؽ عف أكال المدخالت لحسابات الدقيؽ الضبط تكفر إنيا حيث األمثؿ الدقة صحيحاتالت ثكابت تكفر
 .األعمى النطاؽ كقيمة األدنى النطاؽ قيمة عمى التصحيحات تطبيؽ يتـ أم التشغيمي؛ لنطاقؾ تبعا المدخالت حسابات تحديد ثـ

 مكقعؾ، في المطمكبة كالميارات المناسبة كالبيئة الدقة معدات تكفرت إذا ذلؾ، عمى عالكة. الشراء أمر في المصنع معايرة تحديد يمكف
 .داخميا المدخالت معايرة تنفيذ يمكف
 التصحيحات ضبط إعادة
 ضبط عممية تقـك. الذاكرة مف التصحيحات ثكابت إزالة يجب كلذلؾ مرضية غير نتائج المعايرة إجراء عف ينجـ الحاالت، بعض في
 في المصنع بكاسطة المسجمة كاألرقاـ الحركؼ بثكابت فقط يحتفظ سكؼ ثـ كمف الثالثة، التصحيحات ثكابت جميع بمسح تصحيحاتاؿ

 .لمبرمجة القابمة فقط القراءة ذاكرة
 الرقمي االتصال مسار
 بيف الرقمية لالتصاالت مسار ىانيكيؿ مف الذكي القراءات مرسؿ يتضمف ،2-2 الشكؿ في( 4) األساسي الرقـ في مبيف ىك لما كفقا

 االتصاالت بأجيزة القراءات مرسؿ تربط التي ممي أمبير 20-4 المستمر التيار كحمقة( الحجـ دقيؽ البيانات معالج طريؽ عف) المستشعر
 .تكلكيت سي إـ أك/ ك( «االستقباؿ جياز») العمميات في التحكـ معدات مثؿ الخارجية
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 ناظريت إلى رقمي من والتحويل التبديل

 المخرجات كضع أف إلى لإلشارة منقط بخط كمربع 1-2 بالشكؿ( 5) األساسي الرقـ في المبيف تناظرم إلى رقمي مف المحكؿ تكضيح يتـ
 .تناظرم إدخاؿ االستقبالية أجيزتو تتطمب تطبيؽ أم في ليستخدميا المستخدـ قبؿ مف اختيارىا يمكف خاصية يمثؿ التناظرية

 الرقمية االتصاالت مسار أف لتكضيح متصؿ بخط 1-2 الشكؿ في مبيف( 4) الرقمية المخرجات/ المدخالت اتصاالت مربع أف الحظ
 .التناظرم الكضع اختيار تـ إذا حتى الكقت طكاؿ متكفرا

 ىانيويل من القراءات مرسل لمخرجات التناظري الوضع
 .التناظرم الكضع في يعمؿ كىك انيكيؿق مف القراءات مرسؿ عمى عامة نظرة 2-2 الشكؿ في البياني الرسـ يقدـ

 تناظرية( العممية متغير إشارة) مخرجات

( لمنطاؽ األقصى كالحد لمنطاؽ األدنى الحد) المتاح النطاؽ عف مثاال 2-2 الشكؿ مف األيسر بالجانب المبيف العمكدم المقياس يعد
 عممية نطاؽ المقياس ىذا في األبيض بالمكف المظممة حةالمسا كتمثؿ. المصنع ككصفو حدده لما كفقا الضغط قراءات مرسؿ لمستشعر
 .الماء في 225 إلى الماء في 100 مف الحالة ىذه في كىك ،(األعمى النطاؽ قيمة إلى األدنى النطاؽ قيمة) لمعمؿ المييأ التشغيؿ

 الكحدات لقيمة تحكيؿ بأم القراءات مرسؿ يقـك كال. غير ال فقط لإلشارة 2-2 الشكؿ في المبينة الكحدات اليندسية ذكر ىنا يتـ أنو الحظ
 استقباؿ أجيزة في أك/ ك تكلكيت سي إـ في الكحدات اليندسية إلى التحكيؿ عمميات جميع أداء كيتـ. الكحدات اليندسية إلى األساسية
 39 حرارة درجة عند ماءاؿ -بكصات إلى التحكيؿ في االفتراضي التحكيؿ كيتمثؿ. التحكـ لمعدات المصاحبة التشغيؿ لكحات مثؿ أخرل

 (.فيرنيايت

ممي  20 إلى أمبيرممي  4) لمتيار%( 100 %-0) مقاسة قيمة التناظرم الكضع في يعمؿ الذم ىانيكيؿ قراءات مرسؿ مخرجات تعد
 .التكالي عمى (األعمى النطاؽ قيمة -األدنى النطاؽ قيمة) لمعمؿ المييأ التشغيؿ نطاؽ مع األقصى كحده األدنى حده يتطابؽ الذم( أمبير

 المعطيات أسماء عف أمثمة «آم إتش يك إم في بي»ك «في بي»  ك   «أكه إؿ يك إم في بي» يعد ،2-2 الشكؿ مف األيمف بالجانب
 .يمي كما استخداميا يتـ كالتي ىانيكيؿ مف التحكـ معدات عمى تظير التي

 

 العرض أمثمة لالمعط بياف لالمعط اسـ

 الماء في 100        أكه إؿ يك إم في بي منخفض ،الكحدات اليندسية لعممية،ا قيمة أكه إؿ يك إم في بي

 الماء في 175                       في بي العممية قيمة في بي

 الماء في 225        آم إتش يك إم في بي منخفض ،الكحدات اليندسية العممية، قيمة آم إتش يك إم في بي
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 ىانيويل من القراءات مرسلل التناظرية القيمة مقياس
 

URVURV

 

 

 ىانيويل من التناظرية القيمة مقياس 2-2  الشكل

 

 رقمية( االتصاالت إشارة) مخرجات/ مدخالت

 رقمية نبضات خيكط مف ىانيكيؿ مف الذكي القراءات كمرسؿ تكلكيت سي إـ بيف االتصاالت تتككف ،2-2 الشكؿ في مبيف ىك لما كفقا
 (.تقريبا)ممي أمبير 20ك أمبيرممي  4 بيف التيار لمستكل سريعة تحكالت مع

 

 

: تحذير

 التحكـ حمقة في يعمؿ الذم القراءات مرسؿ مع سمبية بصكرة تتداخؿ سكؼ كلكنيا فعالة اتصاالت االنتقاالت ىذه تكفر
.  متصؿ كىك

 قراءات بمرسؿ الكحدة تكصيؿ عند الجيد بالتقدير كالتمتع الحذر تكخي يجب فكلؾ رقميا، باالتصاؿ تكلكيت سي إـ يقـك
 .التناظرم الكضع في يعمؿ متصؿ
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 ىانيويل من القراءات مرسل لمخرجات رقميا المعزز الوضع
 كيتـ. التناظرم الكضع في العمميات تمؾ مع ىانيكيؿ مف الذكي الضغط قراءات لمرسؿ رقميا المعزز الكضع عمميات معظـ تتشابو
 .ىانيكيؿ مف رقميا المعزز الكضع قيمة مقياس 3-2 الشكؿ في رقميا المعزز الكضع في لمعمميات األساسية الخصائص تكضيح

 متغيرات مخرجات قيـ تحكيؿ رقميا يتـ ىانيكيؿ، فـ رقميا المعزز الكضع قيمة مقياس 3-2 الشكؿ مف األيمف بالجانب مبيف ىك لما كفقا
 ىذا كيتطمب ىانيكيؿ بشركة خاصة ممكية الرقمي التشفير كيعد. االستقباؿ أجيزة أحد إلى الرقمية االتصاالت إلى باإلضافة العممية
 .رقميا المعززة المؤىمة ىانيكيؿ مف التحكـ معدات استخداـ

 :عديدة زاتممي رقميا المعزز الكضع استخداـ يقدـ

 .العممية متغير عمى االتصاؿ أجيزة" تؤثر" ال التناظرم، الكضع عكس عمى العممية سالمة
 اإلمداد فمطية أك الدائرة مقاكمة في الطفيفة التغيرات ضد نسبيا محصنة الرقمية االتصاالت تعد أقؿ صيانة مع بالدقة يحتفظ

 إرساؿ أجيزة مع مباشر اتصاؿ تجرم تشغيؿ شاشات عمى كيؿىاني مف التحكـ أنظمة تحتكم التجييزات صيانة مياـ
 .رقميا المعزز الكضع في تعمؿ التي القراءات

 

 

 :تحذير
 الكضع في يعمؿ الذم االستقباؿ بجياز االتصاؿ قبؿ اليدكم الكضع في التحكـ حمقة كضع ضركرة عدـ مف بالرغـ
 .التشغيؿ كضع تحديد في لمخطأ ؿاحتما أم ىناؾ كاف إذا الحذر تكخي يجب رقميا، المعزز

 ىانيويل من HART القراءات إرسال أجيزة
 إؼ تطبيؽ كيقـك. محددة أجيزة بخصائص كتتميز التصنيع شركات بيف ما تتنكع بخصائص HART قدرة  القراءات إرساؿ أجيزة تتميز
 مف HART القراءات إرساؿ أجيزة في المنفذة HART باألجيزة الخاصة كاألكامر العامة كالممارسات العامة األكامر بدعـ سي دم

 .ىانيكيؿ

 HART غير القراءات إرساؿ ألجيزة فعميا مماثؿ ىانيكيؿ مف HART القراءات مرسؿ يعد ،4-2 الشكؿ في البياني الرسـ يكضح كما
 مجمكعة مف دالب( 4) األساسي الرقـ) الرقمية المخرجات/ المدخالت كاستخالص تضميف مجمكعة يتضمف HART إصدار أف عدا

 .ىانيكيؿ مف رقميا المعززة االتصاالت
 :أساسييف كضعيف HART مخرجات تتضمف ،5-2 الشكؿ في مبيف ىك لما كفقا

 ذات ممي أمبير 20-4 مستمر تيار حمقة طريؽ عف كاحد استقباؿ بجياز كاحد قراءات مرسؿ تكصيؿ فيو كيتـ نقطة، إلى نقطة مف كضع
 .مكصميف
 كمضاعؼ متعدد استقباؿ بجياز مكصميف ذات شبكة طريؽ عف قراءات إرساؿ أجيزة عدة تكصيؿ فيو تـكم دركب، مالتي كضع

 .  االتصاالت
 تمؾ مع تقريبا ذلؾ كيتطابؽ ،ممي أمبير 20-4 مستمر تيار بكاسطة المبدئي العممية متغير قيمة تمثيؿ يتـ نقطة، إلى نقطة مف كضع في

 التناظرية اإلشارة تعديؿ يتـ الحالة، ىذه كفي ذلؾ، مف كبالرغـ. التناظرم الكضع في يعمؿ لذما ىانيكيؿ مف القراءات بمرسؿ الخاصة
 .االستقباؿ بجياز التناظرم االستشعار عمى تؤثر ال تيار كسعة ترددات باستخداـ التردد إزاحة تضميف طرؽ بكاسطة
 عمى «تؤثر» لف ىذه HART اتصاالت كلكف دقيؽ اراستشع عمى لمحصكؿ التناظرم المستكل بدقة تماما التحكـ يجب أنو الحظ

 .العممية متغيرات
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يؿ المستخدـدؿ حزمة برمجيات إـ سي   12 11المراجعة      

2012أبريؿ      

 

لى( 15-0 عناكيف) HART 5 في قراءات مرسؿ 16 إلى يصؿ قراءات إرساؿ أجيزة عدد يتكاجد أف يمكف دركب، مالتي كضع في  كا 
 الحالة، ىذه كفي. القراءات إرساؿ طرؽ يعكؽ مما المكصميف، ذات الشبكة عمى( 63-0 عناكيف) HART 6/7 في قراءات مرسؿ 46

 .  االتصاالت ألجؿ كأيضا( األخرل كالمتغيرات) العممية متغير مستكيات نقؿ ألجؿ التردد إزاحة تضميف طريقة نفس تستخدـ

 

 

: تحذير

 يستطيع التي رقميا المعززة لالتصاالت تكلكيت سي إـ إعداد يتـ لـ إنو مف تأكد ،HART القراءات مرسؿ تكصيؿ قبؿ
 .دركب مالتي كضع أك نقطة إلى نقطة كضع مف أم في العممية متغيرات عمى «التأثير» تيارىا سعة

 ليانيويل التابعة غير HART وأجيزة أدوات

 القدرة تكفر عمييا متفؽ عامة لمعايير كفقا محدد غرض كألم تصنيع شركة أم مف المؤىمة HART القراءات إرساؿ أجيزة تصميـ يتـ
 .ؾالمشتر العمؿ عمى

 مجمكعة خالؿ مف االتصاؿ يمكنيا أجيزة تصميـ مف التصنيع شركات لالتصاالت HART مؤسسة قبؿ مف المنشكرة اإلرشادات تمكف
 .القياسية كاالستجابات األكامر مف

 تممفا خالؿ مف عنيا الكشؼ تـ التي HART مف 7.0ك 6.0ك 5.0 رقـ المعدلة النسخ أكامر سي دم إؼ التطبيقي البرنامج يدعـ
 البيانات 5/7 البند في الكاردة الجداكؿ إلى ارجع المعمكمات، مف المزيد عمى كلإلطالع. لالتصاالت HART مؤسسة أجيزة كصؼ

 .المرجعية

 المشتركة كاألكامر العامة األكامر بجميع لالتصاؿ الكفي الحاسكب في المخزنة األجيزة أكصاؼ سي دم إؼ التطبيقي البرنامج يستخدـ
 مره تحديثيا يتـ) مسبقا كالمحممة المسجمة HART األجيزة أكصاؼ جميع مع تكلكيت سي إـ يأتي كسكؼ. باألجيزة خاصةاؿ كاألكامر
 (.أشير ثالثة كؿ كاحدة

 

URVURV

 

 

 ىانيويل من رقميا المعزز الوضع قيمة مقياس 3-2  الشكل
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 ىانيويل من( HART) قراءات لمرسل بياني رسم 4-2  الشكل

 

 

 

 دروب مالتي والوضع نقطة إلى نقطة من الوضع قيمة مقياس  5-2  الشكل
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يؿ المستخدـدؿ حزمة برمجيات إـ سي   14 11المراجعة      

2012أبريؿ      

 

 



 

 15    دليؿ المستخدـ حزمة برمجيات إـ سي   11المراجعة 

    2012أبريؿ 

 التشغيل بدء .3

 تولكيت سي إم تنصيب 3.1
 سي إلـ الحالييف المستخدميف لجميع يمي ما كيتكفر. الجديدة الطمبيات جميع في بالمصنع كمية يتتكلؾ سي إـ برمجيات تحميؿ يتـ

 .تكلكيت

 1.0 اإلصدار لدييـ الذيف 202 تي سي إلـ الحالييف لممستخدميف االرتحاؿ مسار يتكفر: 202 تي سي إلـ الحالييف لممستخدميف بالنسبة
 .لممكدـ الثابت البرنامج مف 2.0ك

 االنتياء بمجرد فكرا سي دم إؼ تطبيؽ استخداـ لممكدـ الثابت البرنامج مف 2.0 باإلصدار المزكد 202 تي سي إـ مستخدمك يستطيع
 .التنصيب تعميمات كرقة في المبينة لمتعميمات كفقا تكلكيت سي إـ برمجيات تنصيب مف

 باستخداـ الثابت البرنامج ترقية لممكدـ الثابت البرنامج مف 1.0 باإلصدار المزكد 202 تي سي إـ لدييـ الذيف المستخدميف عمى يجب
 لترقية داكنمكد ككد مكدـ برنامج تشغيؿ يجب تكلكيت، سي إـ برمجيات تنصيب مف جزء ىذا أف مف كبالرغـ. داكنمكد ككد مكدـ برنامج
 .2 اإلصدار إلى الثابت البرنامج

  

 دليؿ في لممكدـ الثابت البرنامج ترقية إجراءات كتذكر 34-تي إس-33-59 تندالمس في أعاله المبينة لمعممية التنصيب تعميمات تذكر
 .34-تي إس-25-33 المستخدـ

 مف دعمو كيتـ 101 تي سي إلـ الحالييف المستخدميف لجميع االرتحاؿ مسار يتكفر: 101 تي سي إلـ الحالييف لممستخدميف بالنسبة
 .غياراؿ قطع مجمكعة مف 50020492-501 رقـ القطعة خالؿ

 التطبيؽ إلى لالنتقاؿ العميؿ بإرشاد أعاله المذككرة المجمكعة مف جزء تعد التي 34-تي إس-33-58 التنصيب تعميمات كرقة تقـك سكؼ
 .الجديد

 :التالي االلكتركني المكقع عمى أعاله المذككرة المستندات جميع تتكفر

http://hpsweb.honeywell.com/Cultures/en-

US/Products/Instrumentation/configtools/mctoolkit/default.htm 

http://hpsweb.honeywell.com/Cultures/en-US/Products/Instrumentation/configtools/mctoolkit/default.htm
http://hpsweb.honeywell.com/Cultures/en-US/Products/Instrumentation/configtools/mctoolkit/default.htm
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يؿ المستخدـدؿ حزمة برمجيات إـ سي   16 11المراجعة      

2012أبريؿ      

 تتولكي سي إم مجموعة 3.2

 101 تي سي إم مجموعة
 .101تي سي إـ مجمكعة 1-3 الشكؿ يكضح

 

 

 101 تي سي إم مجموعة 1-3  الشكل

 .101 تي سي إـ مجمكعة مككنات 2 الجدكؿ يكضح

 101 تي سي إم مجموعة مكونات 2 الجدول
 

البيان البند 
 

 
 

 الحقمي كالجياز المكدـ لتكصيؿ لمجياز مكصؿ كبؿ

 

 
 

 الحقمي بالجياز لمتكصيؿ لمجياز المكصؿ ؿالكب نياية في مسابر

 

 
 

 المكدـ في لمجياز مكصؿ منفذ

 

 
 

 .7/1 البند في 101 تي سي إـ مكدـ بطاريات استبداؿ إلى ارجع البطاريات، الستبداؿ. البطاريات صندكؽ

 

 
 

 .الشخصي الرقمي بالمساعد لمتكصيؿ كيستخدـ المكدـ في االتصاؿ منفذ

 

 
 

 .بالمكدـ الشخصي الرقمي المساعد لتكصيؿ ؿمحمك مكصؿ كبؿ
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 الشخصي الرقمي المساعد في مكصؿ منفذ

 

 
 

 مف الكبؿ إلخراج أك إلدخاؿ المشبؾ عمى الضغط عميؾ يجب. المحمكؿ المكصؿ الكبؿ نياية في مشابؾ
 .المنفذ

 

 202 تي سي إم مجموعة
 .202 تي سي إـ مجمكعة تكضيح

 

 

 202 تي سي إم مجموعة 2-3  الشكل

 

 .202 تي سي إـ مجمكعة مككنات 3 الجدكؿ يكضح

 202 تي سي إم مجموعة مكونات 3 الجدول
 

البيان البند 
 

 
 

 كالسالبة المكجبة الفحص كصالت
 

 
 

 الفحص لكصالت تكصيؿ أطراؼ
 

 
 

 الحقمي لمجياز لمتكصيؿ فحص كصالت
 

 
 

 تييئتيا يمكف كظيفية مفاتيح



التشغيؿ بدء .3   

ة إـ سي تكلكيتمجمكع .3.2   

يؿ المستخدـدؿ حزمة برمجيات إـ سي   18 11المراجعة      

2012أبريؿ      

البيان البند 
 

 
 

 مالحية مفاتيح
 

 
 

 .تكلكيت مس إـ إطفاء/ لتشغيؿ زر
 

 
 

 بي إس يك بمكصؿ كمزكد دبابيس 5 بو شحف قابس
 

 
 

 .معا الزريف عمى اضغط سمسمة، بصكرة الضبط إلعادة. الضبط إعادة أزرار
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 ةالسالم تعميمات 3.3
 العامة السالمة تعميمات

 تشغيؿ أم إجراء يتجنبكا حتى المستند عمى اإلطالع إلى باإلضافة القياسية السالمة بمكائح لمكحدة المستخدمكف األشخاص يمتـز أف يجب
 .لمكحدة استخداـ سكء أك خاطئ

 101 تي سي إم إلى بالنسبة
 :101 تي سي إـ استخداـ أثناء العامة السالمة تعميمات أدناه يرد

 المكدـ استخداـ قبؿ بإحكاـ البراغي جميع ربط مف التأكد يجب. 

 بإحكاـ االتصاؿ منفذ مكصؿ براغي ربط مف التأكد يجب. 

 بالجياز تكلكيت سي إـ تكصيؿ قبؿ لألسالؾ البيانية الرسـك عمى اإلطالع يجب. 

 اإلضرار إلى مناسبة غير معاممة أم تؤدم قد إذ بحذر، الشخصي الرقمي بالمساعد الخاص المكصؿ الكبؿ مع التعامؿ يجب 
 .بالدبابيس

 بالمعدات تضر قد ألنيا الفحص كصالت تقصير عدـ يجب. 

 بالجياز ذلؾ يضر قد إذ األحكاؿ مف حاؿ أم في المكدـ فتح محاكلة عدـ يجب. 

 البطاريات استبداؿ أثناء 7/1 البند في 101 تي سي إـ مكدـ بطاريات استبداؿ إلى الرجكع يجب. 

 202 تي سي إم إلى بالنسبة
" العامة السالمة تعميمات -السالمة لكائح" بند إلى الرجكع يرجى ،202 تي سي إـ استخداـ أثناء العامة السالمة تعميمات عمى لإلطالع

 .202 تي سي إـ المنتج مع المرفؽ ("إكس إم)- 20× ركؾ. آم الكفي لمحاسكب السالمة تعميمات دليؿ" مف

 أيضا ويجب. 202 تي سي إم المنتج إلى بالنسبة تطبيقيا يجب إذ أعاله المذكور السالمة دليل من السالمة تعميمات تحديث أدناه تم
 :التالية اإلضافية السالمة لوائحب االلتزام

 .خطرة المنطقة في الكحدة فتح عدـ يجب -

 .الخطرة المنطقة خارج ىانيكيؿ قبؿ مف المدربيف األشخاص أحد أك ىانيكيؿ قبؿ مف فقط البطارية تغيير يجكز -

 .الخطرة المنطقة في االحتياطية أك اإلضافية البطاريات حمؿ عدـ يجب -

 .المحدد الشحف بجياز الخطرة المنطقة جخار فقط البطارية شحف يجكز -

 .الخطرة المنطقة إلى أخذىا قبؿ قصير كظيفي اختبار إجراء يتـ ثـ ، البطارية شحف بعد دقائؽ 3 لمدة االنتظار يجب -

 .شديدة حمضية أك قمكية محاليؿ في الكحدة استخداـ تجنب -

 .0 المنطقة حاتمسا داخؿ إكس إم_إكس-202 تي سي إـ الكحدة أخذ عدـ مف التأكد يجب -
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 .21/20 أك 1/0 المنطقة مساحات داخؿ إكس إم_ كام -202 تي سي إـ الكحدة أخذ عدـ مف التأكد يجب -

 .خطرة منطقة أم داخؿ زد زد -202 تي سي إـ الكحدة أخذ عدـ مف التأكد يجب -

 اضطرابات في البمكتكث كظائؼ أك يةالالسمؾ الشبكة استخداـ عند ركؾ. آم مع تنشأ قد التي الكيركمغناطيسية المكجات تتسبب قد -
 منظـ اضطرابات ضد المناعة بشأف محددة تصريحات أم إصدار حاليا يمكف ال إنو كحيث!  لمخطر صحتؾ تعرض كقد صحية
 .عامة بصفة القراءات إرساؿ أجيزة استخداـ بتجنب القمب ضربات منظمات مستخدمي نكصي القمب، ضربات

 !القمب ضربات لمنظمات المستخدميف األشخاص مف بالقرب تالقراءا إرساؿ عف االمتناع يجب -

 .الطائرات متف عمى االلكتركنية األجيزة باستخداـ التصريح منح المعنية الطيراف بشركة يناط -

 أك المكيفات ىكاء خركج فتحات أك المشع مثؿ الحرارة مصادر مف بالقرب الجياز تضع ال: المرتفعة الحرارة تأثيرات تجنب يجب -
 .حرارة يشع( المكبرات ذلؾ في بما) آخر جياز أم أك قدالمك

 .الرطكبة تأثيرات تجنب يجب -

 تغطية أك غمؽ أك سد عدـ كيجب. األخرل المنتج فتحات أك المبيت في أجساـ أم تضع ال: المنتج في أجساـ أم كضع عدـ يجب -
 .الفتحات ىذه

 شركة تعميمات إتباع كيرجى. مستقر غير حامؿ أك مستقرة غير منصة أك مركبة أك منضدة عمى المنتج إعداد عدـ يجب: اإلعداد -
 .التنصيب ألجؿ التصنيع شركة قبؿ مف بيا المكصى الكماليات استخداـ يجب كما المنتج، تنصيب أك إعداد عند التصنيع

 .أخرل سمعية أجيزة أم أك السماعات استخداـ قبؿ الصكت خفض يجب: الصكت ارتفاع تعديؿ -
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 ةالطاق رومصد البطارية 3.4
 إـ مكدـ بطارية استبداؿ 7/1 البند إلى الرجكع كيرجى(. 3في -آر سي رقـ طراز) فكلت 3 ليثيـك بطارية 101 تي سي إـ جياز يستخدـ

 .البطارية إدخاؿ أك الستبداؿ 101 تي سي

 

 .202 تي سي إـ بطارية لصيانة 202 تي سي إـ بطارية استبداؿ 7/2 البند إلى الرجكع يرجى

. آم الكفي الحاسكب تشغيؿ بدء دليؿ" إلى الرجكع يرجى ،202 تي سي إـ إلى بالنسبة الطاقة بمصدر المتعمقة المعمكمات عمى لإلطالع
. 202 تي سي إـ بالمنتج المرفؽ(" إكس إم)- 20× ركؾ

 

 

 



التشغيؿ بدء .3   

غالؽ إـ سي تكلكيت .3.5   بدء تشغيؿ كا 

يؿ المستخدـدؿ حزمة برمجيات إـ سي   22 11المراجعة      

2012أبريؿ      

غالق تشغيل بدء 3.5  تيتولك سي إم وا 
 .تكلكيت سي إـ تشغيؿ بدء طريقة البند ىذا يكضح

 101 تي سي إم تشغيل بدء
 أيقكنة تعرض كىي الشخصي الرقمي لممساعد الرئيسية النافذة تظير حتى كانتظر الشخصي الرقمي بالمساعد الطاقة زر عمى اضغط

 .بدء

 101 تي سي إم إغالق
 .لإلغالؽ قميمة ثكاني لمدة عميو الضغط في كاستمر الشخصي الرقمي بالمساعد الطاقة زر عمى اضغط 

 202 تي سي إم تشغيل بدء
 كىي الشخصي الرقمي لممساعد الرئيسية النافذة تظير حتى كانتظر تكلكيت، سي إـ تشغيؿ لبدء تكلكيت سي بإـ الطاقة زر عمى اضغط
 .بدء أيقكنة تعرض

 202 تي سي إم إغالق
 .لإلغالؽ قميمة ثكاني لمدة عميو الضغط في كاستمر تكلكيت سي بإـ الطاقة زر عمى اضغط 

 التطبيقات أيقونات 3.6
 .3-3 الشكؿ في مبيف ىك لما كفقا بدء قائمة تحت التطبيقات اختصارات جميع تعرض كسكؼ. بدء أيقكنة راخت

 

 

 بدء قائمة 3-3  الشكل
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ـ .3.7   HART/ DE البرنامج الثابت لممكد

 23    دليؿ المستخدـ حزمة برمجيات إـ سي   11المراجعة 

  2012أبريؿ 

ؼ تكلكيت سي إـ التطبيقيف أيقكنات تكجد  مكدـ DE /HART لبرنامج أيقكنة أيضا جدتك كسكؼ. بدء قائمة تحت مباشرة سي دم كا 
 تحت األيقكنات ىذه جميع أك مف أم تكجد لـ إذا. HART /DE لممودم الثابت البرنامج ترقية بند تحت تفصيال المبيف داكنمكد ككد
 ".داونمود كود تولكيت سي إم"ك" سي دي إف"ك" تولكيت سي إم" أيقكنات مكاف كحدد" برامج" اختر ،"بدء" قائمة

 

 HART /DE لممودم الثابت لبرنامجا 3.7

 لممودم الثابت البرنامج إصدار من التأكد
 .داكنمكد لككد الرئيسية الصفحة عرض يتـ كسكؼ. داونمود كود تولكيت سي إم أيقكنة عمى انقر

 

 داونمود كود لمودم الرئيسية الصفحة 4-3  الشكل
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لمكدـالبرنامج الثابت ؿ .3.7   HART/ DE 

يؿ المستخدـدؿ حزمة برمجيات إـ سي   24 11المراجعة      

2012أبريؿ      

 .المكدـ تشخيصات شاشة تظير كسكؼ. مكدـ قائمة تحت مف المكدـ تشخيصات اختر

 

 مودم قائمة 5-3  الشكل

 

 

 المودم تشخيصات شاشة 6-3  الشكل
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ـ .3.7   HART/ DE البرنامج الثابت لممكد

 25    دليؿ المستخدـ حزمة برمجيات إـ سي   11المراجعة 

  2012أبريؿ 

ذا. 2.0 رقـ يعرض لممكدـ ابتالث البرنامج إصدار حقؿ أف مف كتحقؽ تأكد  لممكدـ الثابت البرنامج ترقية يجب ،2.0 مف أقؿ الرقـ كاف كا 
 قبؿ لممكدـ الثابت البرنامج ترقية إتماـ مف كتأكد. تكلكيت سي إـ المنتج مع المرفؽ 34-تي إس-25-33 التعميمات دليؿ باستخداـ
 .باألجيزة 202 تي سي إـ أك 101 تي سي إـ تكصيؿ



التشغيؿ بدء .3   

 تكصيؿ إـ سي تكلكيت بجياز .3.8 

يؿ المستخدـدؿ حزمة برمجيات إـ سي   26 11المراجعة      

2012أبريؿ      

 زبجيا تولكيت سي مإ توصيل 3.8

 (101 تي سي إم) والمودم الشخصي الرقمي المساعد خالل من بجياز التوصيل
 مف المزيد عمى لإلطالع 101 تي سي إـ مجمكعة إلى ارجع. 101 تي سي إـ خالؿ مف مكصؿ حقمي جياز 7-3 الشكؿ يكضح

 .التفاصيؿ
 

 

 101 تي سي إم خالل من بجياز التوصيل 7-3  الشكل
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 تكصيؿ إـ سي تكلكيت بجياز .3.8 

 27    دليؿ المستخدـ حزمة برمجيات إـ سي   11المراجعة 

  2012أبريؿ 

 (202 تي سي إم) تولكيت سي إم خالل من بجياز التوصيل
 مف المزيد عمى لإلطالع 202 تي سي إـ مجمكعة إلى ارجع. 202 تي سي إـ خالؿ مف مكصؿ حقمي جياز 8-3 الشكؿ يكضح

 .التفاصيؿ
 

 

 202 تي سي إم خالل من بجياز التوصيل 8-3  الشكل
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 تكصيؿ إـ سي تكلكيت بجياز .3.8 

يؿ المستخدـدؿ حزمة برمجيات إـ سي   28 11المراجعة      

2012أبريؿ      

 لألسالك البيانية الرسوم
 .HART /DE لجياز الطرفية بالنيايات مباشرة التكصيؿ طريقة 9-3 الشكؿ يعرض

 

 HART/ DE بجياز 202 تي سي إم/ 101 تي سي إلم الطرفية التوصيالت 9-3  الشكل

 

 .أـك 250 قدرتو بمقاـك HART جياز تكصيؿ 10-3 الشكؿ يكضح

 

 HART بجياز 202 تي سي إم/ 101 تي سي إلم الطرفية التوصيالت 10-3  الشكل
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 تكصيؿ إـ سي تكلكيت بجياز .3.8 

 29    دليؿ المستخدـ حزمة برمجيات إـ سي   11المراجعة 

  2012أبريؿ 
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 تكصيؿ إـ سي تكلكيت بحاسكب شخصي .3.9 

يؿ المستخدـدؿ حزمة برمجيات إـ سي   30 11المراجعة      

2012أبريؿ      

 يشخص بحاسوب تولكيت سي إم توصيل 3.9

 101 تي سي إم توصيل
 .اإلرساء قاعدة في مالشخص الرقمي المساعد إدخاؿ .1

 .الشخصي الحاسكب في مييأ بي إس يك منفذ في بي إس يك كبؿ تكصيؿ .2

 كالحاسكب الشخصي الرقمي المساعد بيف لمتكصيؿ الشاشة عمى الظاىرة سنتر ديفايس مكبايؿ/ سينؾ آكتؼ تعميمات إتباع .3
 .الشخصي

 202 تي سي إم توصيل
 .الشخصي الحاسكب في ىيأـ بي إس يك بمنفذ بي إس يك التكصيؿ كبؿ تكصيؿ .4

 .بي إس يك التكصيؿ بمجمكعة بي إس يك الكبؿ تكصيؿ أك اإلرساء قاعدة في تكلكيت سي إـ إدخاؿ .5

 .الشخصي كالحاسكب تكلكيت سي إـ بيف لمتكصيؿ الشاشة عمى الظاىرة سنتر ديفايس مكبايؿ/ سينؾ آكتؼ تعميمات إتباع .6
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 أنكاع طرؽ اإلدخاؿ .3.10 

 31    دليؿ المستخدـ حزمة برمجيات إـ سي   11المراجعة 

  2012أبريؿ 

 لاإلدخا طرق أنواع 3.10
 في اآلليات ىذه كتتمثؿ مكبايؿ، كيندكز منصة خالؿ مف دعميا يتـ مختمفة آليات بكاسطة المدخالت بتقديـ تتكلكي سي إـ تطبيؽ يسمح
 لكحة خالؿ مف اإلدخاؿ سي دم إؼ تطبيؽ يدعـ أخرل، جية كمف. البيانات نسخ كجياز الحركؼ كمميز الكتؿ كمميز المفاتح لكحة
 .المدخالت سياؽ عمى اعتمادا الرقمية األبجدية لمفاتيحا أك الرقمية المفاتيح تدعـ مخصصة صغيرة مفاتيح

 مف حدة عمى مرة كؿ في كاحد رمز تختار ثـ العرض، شاشة عمى معركض نصي حقؿ اختيار يجب المفاتيح، بمكحة اإلدخاؿ طريقة في
 .كدقيقة سريعة اإلدخاؿ عمميات تجعؿ مألكفة مفاىيـ المفاتيح لكحة استخداـ كيتضمف. افتراضية مفاتيح لكحة

 لميارات التكيؼ بعض منيا كؿ كيتطمب الشاشة، عمى مباشرة المطمكبة المدخالت لكتابة المرقـ يستخدـ األخرل، الثالثة الطرؽ في
 .االستخداـ في سيكلة اآلليات ىذه أكثر األرجح عمى البيانات نسخ جياز يعد ك. المستخدـ

 

 المفاتيح لوحة باستخدام رموز إدخال

 :التالية الخطكات اتخاذ يجب المفاتيح، لكحة باستخداـ الرمكز إلدخاؿ

 .المفاتيح لوحة عمى مفتاح أم عمى كانقر العرض شاشة أسفؿ اليمنى الزاكية في المكجكد  السيـ عمى انقر .7

 التصميـ كيمكنؾ. 11-3 بالشكؿ مبيف ىك لما كفقا االفتراضية المفاتيح لكحة مف حدة عمى مرة كؿ في حرؼ إلدخاؿ المرقـ استخدـ .8
 .كدقيقة سريعة إدخاؿ عمميات إجراء مف" ككيرتي" الصغيرة المفاتيح لمكحة المعركؼ

 

 

 افتراضية صغيرة مفاتيح لوحة 11-3  الشكل
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 أنكاع طرؽ اإلدخاؿ .3.10 

يؿ المستخدـدؿ حزمة برمجيات إـ سي   32 11المراجعة      

2012أبريؿ      

 الكتل مميز باستخدام رموز إدخال

 :التالية تالخطكا اتخاذ يجب الكتؿ، مميز باستخداـ الرمكز إلدخاؿ

 .الكتل مميز عمى كانقر العرض شاشة بأسفؿ اليمنى الزاكية في المكجكد  السيـ عمى انقر .9

 كما الشاشة عمى مطبكع نص إلى الرمكز نقرات تحكيؿ يتـ حينئذ،. الشاشة أسفؿ في الحركؼ بمنصة الرمكز إلدخاؿ المرقـ استخدـ .10
 .أدناه 12-3 الشكؿ في مبيف ىك

 

 

 الكتل مميز 12-3  الشكل

 .الرمكز جدكؿ لعرض $@ أيقكنة عمى كانقر الكتؿ، مميز استخداـ بشأف مساعدة لعرض ? أيقكنة عمى انقر: مالحظة
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 أنكاع طرؽ اإلدخاؿ .3.10 

 33    دليؿ المستخدـ حزمة برمجيات إـ سي   11المراجعة 

  2012أبريؿ 

 الحروف مميز باستخدام رموز إدخال

 :التالية الخطكات اتخاذ يجب الحركؼ، مميز باستخداـ الرمكز إلدخاؿ

 .الحروف مميز أم عمى كانقر العرض شاشة بأسفؿ اليمنى الزاكية في المكجكد  السيـ عمى انقر .11

 لما كفقا الشاشة عمى المدخمة الرمكز كعرض تمييز كيتـ. الشاشة أسفؿ في تظير التي الخطكط بيف الرمكز إلدخاؿ المرقـ استخدـ .12
 .13-3 بالشكؿ مبيف ىك

 

 

 الحروف مميز 13-3  الشكل
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 أنكاع طرؽ اإلدخاؿ .3.10 

يؿ المستخدـدؿ حزمة برمجيات إـ سي   34 11المراجعة      

2012أبريؿ      

 البيانات نسخ جياز باستخدام الرموز إدخال
 :التالية الخطكات اتخاذ يجب البيانات، نسخ جياز باستخداـ الرمكز إلدخاؿ

 .البيانات نسخ جياز عمى كانقر العرض شاشة بأسفؿ اليمنى الزاكية في المكجكد  السيـ عمى انقر .13
 

 

 كيتـ. كذاؾ ىذا بيف تجمع مختمطة بطريقة أك مطبعة أك متصمة بأحرؼ سكاء الشاشة عمى بكتابتيا الرمكز دخاؿإل المرقـ استخدـ .14
 .14-3 بالشكؿ مبيف ىك لما كفقا الشاشة عمى المدخمة الرمكز كعرض تمييز

 

 

 اليدوي التمييز 14-3  الشكل



التشغيؿ بدء .3   

 أنكاع طرؽ اإلدخاؿ .3.10 

 35    دليؿ المستخدـ حزمة برمجيات إـ سي   11المراجعة 

  2012أبريؿ 

 سي دي إف تطبيق في دخالاإل حوار مربع
 

 ىك لما كفقا البيانات إدخاؿ بغرض رقمية أبجدية أك رقمية صغيرة مفاتيح لكحة بذكاء سي دم إؼ تطبيؽ يقدـ البيانات، سياؽ عمى بناء
 .15-3 الشكؿ في مبيف

 

         

 الرقمية األبجدية يرةالصغ المفاتيح لوحات 15-3  الشكل
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 أنكاع طرؽ اإلدخاؿ .3.10 

يؿ المستخدـدؿ حزمة برمجيات إـ سي   36 11المراجعة      

2012أبريؿ      

 



 

 37    دليؿ المستخدـ حزمة برمجيات إـ سي   11المراجعة 

    2012أبريؿ 

 سي دي إف التطبيقي البرنامج باستخدام HART أجيزة إدارة .4

 سي دي إف تطبيق تشغيل بدء 4.1
 .التالية الخطكات إتباع يجب سي، دم إؼ تطبيؽ تشغيؿ لبدء

 .تكلكيت سي إـ شغؿ .1

غالؽ تشغيؿ بدء_ 3/5 البند إلى ارجع تكلكيت، سي إـ بتشغيؿ المتعمقة المعمكمات عمى لإلطالع: مالحظة  كبند تكلكيت سي إـ كا 
 .التطبيقات أيقكنات 3/6

 .سي دم إؼ لتطبيؽ الرئيسية الصفحة تظير حينئذ،". بدء" قائمة مف سي دم إؼ اختر .2

 سي دي إف قتطبي في المستخدم لواجية العام التصميم
 جميع عمى دائمة بصكرة العناصر ىذه كتظير قكائـ كشريط عمؿ كمساحة عنكاف شريط مف سي دم إؼ في العاـ التصميـ يتككف

 .كاالختيار السياؽ عمى اعتمادا اإلضافية الخيارات تتغير كقد الشاشات

 

 المستخدم لواجية امالع التصميم 1-4  الشكل



 باستخداـ البرنامج التطبيقي إؼ دم سي HART إدارة أجيزة
 نظرة عامة عمى الصفحة الرئيسية لتطبيؽ إؼ دم سي .4.2 

يؿ المستخدـدؿ حزمة برمجيات إـ سي   38 11المراجعة      

2012أبريؿ      

 .سي دم إؼ تطبيؽ صفحات جميع عمى تظير التي المستخدـ كاجية عناصر  4 الجدكؿ يكضح

 العامة المستخدم واجية عناصر 4 الجدول
 

 البيان البنود

 الحالية الصفحة عنكاف يعرض -العنكاف شريط 

 اليةالح الصفحة أيقكنة تعرض -الصفحة أيقكنة 

 1 أيقكنة 

 2 أيقكنة 

 الحالية الصفحة مف لمخركج عميو انقر -الخركج زر 

 .سي دم إؼ تطبيؽ مع لمعمؿ المختمفة القائمة بنكد مف تتككف -العمؿ مساحة 

 .كاالختيار لمتنقؿ إضافية خيارات مف يتككف -القكائـ شريط 
 

 

 سي دي إف لتطبيق الرئيسية الصفحة عمى عامة نظرة 4.2
دارة اتصاؿ دكف كاإلعداد االتصاؿ أثناء لإلعداد ركابط مف سي دم إؼ لتطبيؽ الرئيسية الصفحة تتككف  األجيزة كصؼ ممفات كا 

 .سي دم إؼ لتطبيؽ الرئيسية الصفحة 2-4 الشكؿ كيكضح. كاإلعدادات
 

 

 سي دي إف يقلتطب الرئيسية الصفحة 2-4  الشكل



أجيزة إدارة .4   HART باستخداـ البرنامج التطبيقي إؼ دم سي 
 نظرة عامة عمى الصفحة الرئيسية لتطبيؽ إؼ دم سي .4.2 

 39    دليؿ المستخدـ حزمة برمجيات إـ سي   11المراجعة 

  2012أبريؿ 

 .عنيا كبيانات سي دم إؼ لتطبيؽ الرئيسية الصفحة عمى تظير التي البنكد 5 الجدكؿ يكضح 

 سي دي إلف الرئيسية الصفحة عناصر 5 الجدول

 البيان البنود

 الشاشة عنكاف 

 سي دم إؼ تطبيؽ مف لمخركج انقر 

 التطبيؽ عف معمكمات لعرض انقر 

 االتصاؿ أثناء اإلعداد شاشة إلى لالنتقاؿ انقر 

 اتصاؿ دكف اإلعداد شاشة إلى لالنتقاؿ انقر 

 األجيزة كصؼ ممفات إدارة شاشة إلى لالنتقاؿ انقر 

 اإلعدادات شاشة إلى لالنتقاؿ انقر 

 القائمة مف المظمؿ الخيار الختيار انقر 

 سي دم إؼ تطبيؽ مف لمخركج انقر 
 
 

 .مباشرة الخيار عمى مرتيف النقر أك" اختيار" عمى النقر ثـ الخيار اختيار يمكنؾ سي، دم إؼ في محدد خيار الختيار :حظةمال

 إعداد صفحة حينئذ تظير. اختيار <االتصال أثناء اإلعداد عمى انقر أك االتصال أثناء اإلعداد عمى مرتيف انقر المثاؿ، سبيؿ عمى
 .الجياز

 اإلعدادات
 األجيزة كصؼ ممفات كاختيار األجيزة الكتشاؼ سي دم إؼ تخصيص كيمكنؾ. سي دم إؼ تطبيؽ لتخصيص الخاصية ىذه استخدـ

عدادات  .أخرل التطبيؽ كا 

 األجيزة تعريف

 .األجيزة لتعريؼ سي دم إؼ إلعداد التالية الخيارات استخدـ

 االستطالعي الرقـ استخداـ 

 .صفر االستطالعي بالرقم الجياز الكتشاف ىذا استخدم: فقط 0 االستطالعي الرقم استخدام (أ

 األرقام نطاق في متاح استطالعي رقم بأول الجياز الكتشاف ىذا استخدم: واستخدمو استطالعي رقم أول عمى احصل (ب
 .المتوفرة االستطالعية

 .63 لىإ صفر من النطاق في محدد استطالعي برقم الجياز الكتشاف ىذا استخدم: مختار استطالعي رقم استخدم (ج

 االستطالعية األرقاـ نطاؽ عمى اعتمادا الجياز الكتشاؼ ىذا استخدـ :من استخدم. 



ارة أجيزةإد  HART باستخداـ البرنامج التطبيقي إؼ دم سي 
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يؿ المستخدـدؿ حزمة برمجيات إـ سي   40 11المراجعة      

2012أبريؿ      

 بكسـ الجياز الكتشاؼ ىذا استخدـ :الجياز وسم استخدام HART معركؼ. 

 الجياز الكتشاؼ ىذا استخدـ :لمجياز الطويل الوسم استخدام HART األجيزة عمى ذلؾ تطبيؽ يتـ) معركؼ طكيؿ بكسـ 
HART 6 األحدث العامة المعدلة النسخ كأ.) 

 الكسـ اسـ إدخاؿ عمى سي دم إؼ تطبيؽ يحثؾ ،لمجياز الطويل الوسم استخدام أك الجياز وسم استخدام خيار اخترت إذا: مالحظة
 .الجياز اكتشاؼ عممية أثناء بالجياز الخاص الكسـ/ الطكيؿ
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 األجيزة وصف ممفات اختيار

 لجياز معدلة نسخة مع كصؼ ممؼ يكجد ال عندما األجيزة كصؼ ممفات الختيار سي دم إؼ دإلعدا التالية الخيارات استخدـ 
 .مطابؽ

 بو جياز كصؼ بممؼ تمقائيا الجياز لتحميؿ الخيار ىذا استخدـ: سابق لجياز معدلة بنسخة خاص وصف ممف استخدم 
 .بالجياز الخاص ىذا مف أقؿ لجياز معدلة نسخة

 مناسب عاـ جياز كصؼ بممؼ تمقائيا الجياز لتحميؿ الخيار ىذا تخدـاس: عام جياز وصف ممف استخدم. 

 أك السابؽ لجياز معدلة بنسخة سكاء الجياز لتحميؿ اختيار بإجراء دائما لتذكيرؾ الخيار ىذا استخدـ: دائما المستخدم اسأل 
 .عاـ جياز كصؼ بممؼ

 تكاجد لك حتى عامة أجيزة كصؼ ممفات باستخداـ دائما زالجيا لتحميؿ الخيار ىذا استخدـ: دائما العامة الممفات استخدام 
 .الجياز إنو عمى مطابؽ لجياز معدلة نسخة مع كصؼ ممؼ

 العامة كالبيانات الخصائص عمى كاإلطالع إلى الكلكج إمكانية يكفر كصؼ ممؼ العاـ الجياز كصؼ ممؼ يعد: مالحظة 
 .HART جياز بأم الخاصة

 أخرى إعدادات

 التخزيف مساحة تقؿ عندما تحذيرية برسالة كإلخطارؾ المئكية النسبة قيمة لتحديد الخيار ىذا استخدـ :التخزين حةمسا بانخفاض إنذار
 .المحددة المئكية النسبة عف البطاقة عمى المتاحة

 ىذا تفعيؿ مع. التطبيؽ تشخيصات يخص فيما لمتسجيؿ األساسية البنية تعطيؿ أك لتفعيؿ الخيار ىذا استخدـ :التطبيق تشخيصات
صالحيا المشاكؿ كلتحرم لمتشخيصات الالزمة التسجيؿ ممفات سي دم إؼ تطبيؽ ينشئ الخيار،  مجمد في الممفات ىذه تخزيف كيتـ. كا 
 .سي دم إؼ/ المؤمنة الرقمية الذاكرة بطاقة

 .التطبيؽ أداء عمى يؤثر قد ىذا ألف يكيؿلياف الفنية المساعدة مركز قبؿ مف تفعيمو أقترح إذا إال الخيار ىذا تفعيؿ يتـ أال يجب: مالحظة

 األجيزة وصف ممفات إدارة
 عمى الجياز كصؼ ممؼ كيحتكم. سي دم إؼ تطبيؽ مع تنصيبيا تـ التي األجيزة كصؼ ممفات إدارة يمكنؾ الخاصية، ىذه باستخداـ
 مف بالرغـ. سي دم إؼ تطبيؽ عـ األجيزة كصؼ ممفات مف مجمكعة تنصيب افتراضيا كيتـ. الجياز كظائؼ عف كصفية معمكمات

 إلغاء يمكنؾ كبالمثؿ،". جياز كصؼ ممؼ إضافة" خاصية باستخداـ تنصيبو يمكف محدد، لجياز كصؼ ممؼ لديؾ يكف لـ إذا ذلؾ،
 بتسمسؿ مباشرة األجيزة كصؼ ممفات نسخ أيضا كيمكنؾ". جياز كصؼ ممؼ إلغاء" خاصية باستخداـ جياز كصؼ ممؼ أم تنصيب
 المكتبة عرض تفعيؿ يمكنؾ الحالة، ىذه كفي". سنتر ديفايس مكبايؿ/ سينؾ آكتؼ" آليات أك البطاقات قارئ باستخداـ مناسب ىرمي

 ".انتعاش" خاصية باستخداـ

 االتصال أثناء اإلعداد
 تطبيؽ كيقدـ. كيتتكؿ سي بإـ تكصيمو يتـ HART جياز أم كتشخيص كمراقبة كمعايرة إعداد يمكنؾ ،"االتصاؿ أثناء اإلعداد" باستخداـ

 تكجد ذلؾ، إلى باإلضافة. الجياز كصؼ ممؼ خالؿ مف مقدمة مختمفة تركيبات خالؿ مف الكظائؼ ىذه ألداء خصائص سي دم إؼ
 إجراء كبعد. مباشر باتصاؿ مزكد HART جياز أم مع مالئمة بصكرة لمعمؿ الرابط ىذا تحت إليؾ متاحة معينة أخرل خصائص



 باستخداـ البرنامج التطبيقي إؼ دم سي HART إدارة أجيزة
 تخصيص اإلعدادات .4.3 

يؿ المستخدـدؿ حزمة برمجيات إـ سي   42 11المراجعة      

2012أبريؿ      

 التسجيؿ بغرض إـ دم إؼ إلى بعد فيما لتحكيمو محفكظات كسجؿ الجياز لبيانات لقطة حفظ أيضا يمكنؾ الجياز، عمى التغييرات
 .كالمراجعة

 اتصال دون اإلعداد
 اإلعداد تحميؿ ثـ نمكذج، باستخداـ( بالجياز فعميا التكصيؿ دكف أم) اتصاؿ دكف الجياز إعداد إلى" اتصاؿ دكف اإلعداد" يشير 

 اإلعداد استيراد يدعـ ذلؾ مف بالرغـ كلكنو اتصاؿ دكف اإلعداد إنشاء سي دم إؼ التطبيقي البرنامج يدعـ ال كحاليا. الجياز عمى
 (.ذلؾ مف أعمى كما 310آر) إـ دم إؼ مف اتصاؿ دكف

  

 اإلعدادات تخصيص 4.3

 األجيزة تعريف إعدادات تعديل
 اسـ أك االستطالعي الرقـ باستخداـ األجيزة اكتشاؼ يمكف. زةاألجو الكتشاؼ طريقة اختيار يمكنؾ األجيزة، تعريؼ إعدادات باستخداـ

 عمى اعتمادا اإلعدادات ىذه تعديؿ يمكف ذلؾ، كمع. صفر االستطالعي الرقـ باستخداـ األجيزة اكتشاؼ يتـ كافتراضيا،. الجياز كسـ
 .األجيزة الكتشاؼ إتباعيا تريد التي الطريقة

 .التالية الخطكات خاذات يجب األجيزة، اكتشاؼ إعدادات لتعديؿ

 .المعمكمات مف المزيد عمى لإلطالع إعدادات انظر اإلعدادات، تعديؿ قبؿ: مالحظة

 .اختيار< إعدادات انقر سي، دم إؼ لتطبيؽ الرئيسية الصفحة عمى .15

 "اإلعدادات" حكار مربع يظير

 .األجيزة تعريف تبكيب عالمة عمى انقر .16

 HART 5 إلى بالنسبة" )الجياز وسم استخدام" االختيار مربع اختر لمجياز، محدد ـكس اسـ باستخداـ الجياز اكتشاؼ أردت إذا .17
 (.األحدث اإلصدارات أك  HART 6 ألجؿ" )لمجياز الطويل الوسم استخدام" االختيار مربع أك( األحدث اإلصدارات أك

 ".االستطالعي الرقم استخدام" االختيار مربع اختر االستطالعي، الرقـ باستخداـ الجياز اكتشاؼ أردت إذا .18

 فقط 0 االستطالعي الرقم استخدام" عمى انقر صفر، االستطالعي الرقـ باستخداـ الجياز الكتشاؼ." 

 االستطالعي الرقـ كاختر" مختار استطالعي رقم استخدام" عمى انقر مختار، استطالعي رقـ باستخداـ الجياز الكتشاؼ 
 .سفميةكاؿ العمكية األسيـ مفاتيح باستخداـ المناسب

 كاستمر السفمية أك العمكية األسيـ مفتاح عمى اضغط ،20 االستطالعي بالرقـ الجياز اكتشاؼ أردت إذا المثاؿ، سبيؿ عمى 
 .20 االستطالعي الرقـ يظير حتى عميو الضغط في

 بيف مف اكتشافو يدتر الذم الجياز الختيار "من استخدام" عمى انقر االستطالعية، األرقاـ مف نطاؽ باستخداـ جياز الكتشاؼ
 .االستطالعية األرقاـ نطاؽ
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 بيف مف اكتشافو تريد الذم الجياز الختيار "من استخدام" عمى انقر االستطالعية، األرقاـ مف نطاؽ باستخداـ جياز الكتشاؼ 
 .االستطالعية األرقاـ نطاؽ

 السفمية أك العمكية األسيـ مفاتيح عمى اضغط ،25ك 20 االستطالعية األرقاـ نطاؽ ضمف جياز اكتشاؼ أردت إذا المثاؿ، سبيؿ عمى
 .االستطالعي الرقـ نطاؽ لتحديد عمييا الضغط في كاستمر

 األجيزة وصف ممفات اختيار إعدادات تعديل

 كصؼ ممؼ يتكاجد ال عندما األجيزة ألحد كصؼ ممؼ الختيار طريقة اختيار يمكنؾ األجيزة، كصؼ ممفات اختيار إعدادات باستخداـ
 كصؼ ممفات اختيار إعدادات كلتعديؿ". دائما المستخدم اسأل" خيار اختيار افتراضية بصكرة كيتـ. مطابؽ لجياز معدلة ةنسخ مع

 .التالية الخطكات اتخاذ يجب األجيزة،

 .المعمكمات مف المزيد عمى لإلطالع إعدادات انظر األجيزة، كصؼ ممفات اختيار إعدادات تعديؿ قبؿ: مالحظة

 .اختيار<  إعدادات انقر سي، دم إؼ لتطبيؽ رئيسيةاؿ الصفحة عمى .19

 "اإلعدادات" حكار مربع يظير

 .جياز وصف ممف اختيار التبكيب عالمة عمى انقر .20

 :اآلتي مف كاحد خيار اختر األجيزة، ألحد بالنسبة مفقكدا الحالي لمجياز معدلة نسخة  مع الجياز كصؼ ممؼ كاف إذا .21

 سابؽ زلجيا معدلة لنسخة كصؼ ممؼ استخداـ (د 

 عاـ جياز كصؼ ممؼ استخداـ (ٖ 

 دائما المستخدـ اسأؿ (ٚ 

 االختيار مربع اختر لمجياز، المعدلة لمنسخة مطابؽ كصؼ ممؼ تكاجد إذا حتى عامة أجيزة كصؼ بممفات أجيزة تحميؿ أردت إذا .22
 ".دائما العامة الممفات استخدام" خيار تحت المبيف

 أخرى افتراضية إعدادات تعديل

 :يمي ما تحديد يمكنؾ إعدادات، تحت" أخرى" التبكيب عالمة باستخداـ

 المئكية النسبة بشأف اإلنذار يتـ أف تحديد افتراضيا كيتـ. التخزيف مساحة بانخفاض إنذار إلظيار بيا المسمكح المئكية النسبة 
 %.50 بعد لما المئكية النسبة تخفيض يمكنؾ ال إنو كالحظ%. 5 عند البطاقة عمى المتاحة التخزيف لمساحة

 لمتطبيؽ التشخيصية التسجيؿ ممفات إنشاء إلى بالنسبة التسجيؿ خيار تعطيؿ أك تفعيؿ. 

 .التالية الخطكات اتخاذ يجب التخزيف، مساحة بانخفاض اإلنذار إلى بالنسبة اإلعدادات لتعديؿ

 .اختيار<  إعدادات انقر سي، دم إؼ لتطبيؽ الرئيسية الصفحة عمى .23

 "تاإلعدادا" حكار مربع يظير

 .أخرى تبكيب عالمة عمى انقر .24



 باستخداـ البرنامج التطبيقي إؼ دم سي HART إدارة أجيزة
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يؿ المستخدـدؿ حزمة برمجيات إـ سي   44 11المراجعة      
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 ".التخزين مساحة بانخفاض اإلنذار" االختيار مربع اختر .25

 التخزيف لمساحة المئكية بالنسبة الخاص اإلنذار لضبط عمييا الضغط في كاستمر السفمية أك العمكية األسيـ مفاتيح عمى اضغط .26
 .البطاقة عمى المتاحة

 مفاتيح عمى اضغط ،%20 ليصبح البطاقة عمى التخزيف مساحة بانخفاض لإلنذار المئكية النسبة تحديد أردت إذا المثاؿ، سبيؿ عمى
 .المطمكبة المئكية النسبة تظير حتى السفمية أك العمكية األسيـ

 .التالية الخطكات اتخاذ يجب السجالت، ممفات لحفظ اإلعدادات لتعديؿ

 .ياراخت<  إعدادات انقر سي، دم إؼ لتطبيؽ الرئيسية الصفحة عمى .27

 "اإلعدادات" حكار مربع يظير

 .أخرى تبكيب عالمة عمى انقر .28

 .التطبيق تشخيصات خيار تحت" تعطيل" أك" تفعيل" اختر .29

 في المعدلة اإلعدادات تحديث حينئذ يتـ. القكائـ شريط عمى" حفظ" انقر اإلعدادات، في المطمكبة التغييرات مف االنتياء بمجرد .30
 .سي دم إؼ لتطبيؽ الرئيسية الصفحة إلى لمعكدة" رجكع" عمى انقر ذلؾ، كبعد. بنجاح التطبيؽ
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 ةاألجيز وصف ممفات إدارة 4.4

 عامة نظرة

 كصؼ لممفات بقائمة االحتفاظ كيتـ. األجيزة كصؼ ممفات حذؼ أك إضافة أك عرض يمكف األجيزة، كصؼ ممفات إدارة باستخداـ
 ىرمي تسمسؿ في المنصبة األجيزة كصؼ ممفات سي دم إؼ تطبيؽ كيكضح. األجيزة كصؼ ممفات مكتبة في فعميا المتاحة األجيزة

 :أدناه يرد لما كفقا

 التصنيع شركة

 الجياز نكع

DevRev xx, DDRev yy 
DevRev pp, DDRev qq 

 جياز وصف ممف إضافة

 .التالية الخطكات اتخاذ يجب األجيزة، ألحد كصؼ ممؼ إلضافة

 .اختيار< األجيزة وصف ممفات إدارة لىع انقر سي، دم إؼ لتطبيؽ الرئيسية الصفحة مف .31

 "األجيزة وصف ممفات إدارة" حكار مربع يظير

 جياز وصف ممف إضافة<  خيارات عمى انقر .32

 أك

.   عمى انقر

 "أجيزة وصف ممفات إضافة" حكار مربع يظير

 ".موافق" عمى كانقر فيو (fm8.) الجياز كصؼ ممؼ كضع يتـ الذم المكقع حدد .33

 .التالية الرسالة حينئذ تظير بالفعؿ، مكجكدا جيازاؿ كصؼ ممؼ كاف إذا .34

 

 .الحالية األجيزة كصؼ ممفات الستبداؿ" نعم" عمى انقر .35

 .نجاح رسالة تظير بنجاح، الجياز كصؼ ممؼ إضافة تـ إذا .36
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 جياز وصف ممف حذف

 اتخاذ يجب األجيزة، كصؼ اتممؼ أحد كلحذؼ. األجيزة كصؼ ممفات أحد مف معينة نسخة حذؼ يمكنؾ الخيار، ىذا باستخداـ
 .التالية الخطكات

 .اختيار<  األجيزة وصف ممفات إدارة عمى انقر سي، دم إؼ لتطبيؽ الرئيسية الصفحة مف .37

 "األجيزة وصف ممفات إدارة" حكار مربع يظير

 :التالية الطرؽ بأحد األجيزة كصؼ ممفات حذؼ اختيار يمكنؾ .38

 المصاحبة األجيزة كصؼ كممفات األجيزة أنكاع جميع لحذؼ الجياز تصنيع شركة اختر -الجياز تصنيع شركة حسب (ص 
 .التصنيع شركة ألجيزة

 .لمجياز المصاحبة األجيزة كصؼ ممفات جميع لحذؼ الجياز نكع اختر -الجياز نكع حسب (ذ 

 كلمنسخة زلمجيا المعدلة لمنسخة المحدد المدخؿ اختر -الجياز كصؼ لممؼ المعدلة كالنسخة لمجياز المعدلة النسخة حسب (ط 
 .المحدد الجياز كصؼ ممؼ لحذؼ الجياز كصؼ لممؼ المعدلة

 جياز وصف ممف حذف<  خيارات عمى انقر .39

 أك

.  عمى انقر

 تأكيد رسالة تظير

 "موافق" عمى انقر .40

 .نجاح رسالة تظير بنجاح، الجياز كصؼ ممؼ حذؼ تـ إذا

 .األجيزة وصف ممفات مكتبة صفحة إلى لمرجكع موافق عمى انقر .41
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 يدويا المحررة المكتبة صحة من تحققال

 كصؼ ممفات مكتبة معالجة المتقدمكف المستخدمكف يستطيع األجيزة، كصؼ ممفات حذؼ/ إضافة خصائص استخداـ إلى باإلضافة
 عالمكؽ ىذا إلى مباشرة األجيزة كصؼ ممفات نقؿ أيضا كيمكف. المكتبة/ سي دم إؼ مجمد محتكيات تحرير طريؽ عف مباشرة األجيزة
 إـ أك 101 تي سي إـ تكصيؿ طريؽ عف أك/ ك البطاقات قارئ خالؿ مف 101 تي سي إـ عمى المؤمنة الرقمية الذاكرة بطاقة إلى بالكلكج
 المحررة األجيزة كصؼ ممفات مكتبة صحة مف لمتحقؽ التالية الخطكات اتخاذ يجب الحاالت، ىذه كفي. شخصي بحاسكب 202 تي سي
 :يدكيا

 .اختيار<  األجيزة وصف ممفات إدارة عمى انقر ،سي دي إف لتطبيق سيةالرئي الصفحة مف .42

 "األجيزة وصف ممفات إدارة" حكار مربع يظير

 خيارات عمى انقر .43

 المكتبة إنعاش عمى انقر .44

 أك

 . عمى انقر .45

 .تأكيد رسالة تظير .46

 .األجيزة كصؼ ممفات مكتبة صحة مف كالتحقؽ إنعاش اآلف تـ". نعم" عمى انقر .47

 

 الجياز إعداد عمى ةعام نظرة 4.5
 كلكنيا الجياز عمى القيـ كتابة اإلعداد عممية تعادؿ نمطية، كبصكرة. المطمكبة القيـ عمى الجياز متغيرات ضبط عممية ىي الجياز إعداد

 :يمي ما عمى إجرائيا تتضمف

 الجياز تحديد 

 الجياز متغيرات قيـ رصد/ قراءة 

 المتغيرات تحرير 

 الجياز إلى المحررة المتغيرات إرساؿ 

 المتغيرات قيـ حفظ 

 الجياز إعداد كتحميؿ حفظ 

 مصطمح عامة بصفة العممية ىذه عمى كيطمؽ نشط، اتصاؿ خط عمى مكجكد الجياز يككف بينما أعاله المبينة اإلجراءات أداء عند 
 الفعمي الجياز كجكد عدـ ةحاؿ في حتى الجياز لمتغيرات القيـ مف مجمكعة إعداد يمكنؾ أخرل، ناحية كمف. االتصاؿ أثناء اإلعداد
 مصطمح عامة بصفة العممية ىذه عمى كيطمؽ. االتصاؿ خط عمى تكاجده بمجرد الجياز عمى القيـ ىذه بتنزيؿ تقـك ذلؾ كبعد

 .اتصاؿ دكف اإلعداد
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 لاالتصا أثناء اإلعداد 4.6
 اتصاؿ بخط جياز أم عمى مختمفة لياتعـ أداء يمكنؾ خالليا مف التي الكظائؼ مف بمجمكعة االتصاؿ أثناء اإلعداد خيار يزكدؾ
 ىذه تحقيؽ يمكف نمطية، كبصكرة. HART جياز ألم كالتشخيصات كالمراقبة كالمعايرة اإلعداد مبدئيا العمميات ىذه كتتضمف. نشط

 بعض سي دم إؼ تطبيؽ يقدـ ذلؾ، إلى باإلضافة. الجياز كصؼ ممؼ بكاسطة عنيا الكشؼ يتـ مختمفة تركيبات خالؿ مف العمميات
 .مالئمة أكثر بطريقة الكظائؼ ىذه ألداء اإلضافية التطبيقية الكظائؼ

 جياز وتحميل اكتشاف

 كاختيار الجياز اكتشاؼ إعدادات عمى كاعتمادا. الجياز كتحميؿ اكتشاؼ عممية تمقائيا تبدأ ،االتصال أثناء اإلعداد عمى النقر عندما
 .اإلعدادات بند في مبيف ىك لما كفقا معينة مدخالت خاؿإلد دفعؾ يتـ قد اخترتيا، التي الجياز كصؼ ممؼ

 لمجياز الرئيسية الصفحة عمى عامة نظرة
 المتكفرة العمؿ مساحة منطقة كتتككف. المحدد لمجياز الرئيسية الصفحة مشاىدة يمكنؾ بنجاح، الجياز كتحميؿ اكتشاؼ يتـ أف دبمجر
/ الكظائؼ عرض يتـ التبكيب، عالمات أحد اختيار كعند. األيسر الجانب عمى تبكيب عالمات 4 مف لمجياز الرئيسية الصفحة عمى

 .األيمف الجانب عمى ىذه التبكيب لعالمة المصاحبة المعمكمات

 

 

 لمجياز الرئيسية الصفحة 3-4  الشكل
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 .كبياناتيا دخكؿ نقاط 6 الجدكؿ يكضح

 لمجياز الرئيسية الصفحة عناصر 6 الجدول
 

 البيان البنود

 .الجياز بيكية مرتبطة معمكمات لعرض" معمومات" التبكيب عالمة عمى انقر 

 كمراقبة كمعايرة إلعداد عديدة خيارات مف لتختار" وظائف" التبكيب عالمة عمى انقر 
 الجياز كتشخيص

 المخصصة عرضؾ طرؽ كاستخداـ إلنشاء" عرضي رقط" التبكيب عالمة عمى انقر 
 الخاصة

 مستعممة سي دم إؼ تطبيؽ في محددة أدكات الستخداـ" أدوات" التبكيب عالمة عمى انقر 
 .بالجياز

 .المكدـ بطارية حالة إلى يشير 

 عناية إلى تحتاج قد التي الصحية الجياز حالة إلى يشير 

 لمجياز رئيسيةاؿ الصفحة إلغالؽ عمييا انقر 

 ىذه دخكؿ نقاط عمى المكجكدة كالعناكيف األرقاـ تختمؼ قد. الجياز في محددة" دخكؿ نقاط"  , ,
 .الجياز كصؼ ممؼ في محدد ىك لما كفقا لجياز جياز مف

 كحالة باالتصاالت يتعمؽ فيما لمجياز التفصيمية الحالة عمى لإلطالع الخيار ىذا اختر 
 .بالجياز الخاصة التشخيصية كالتفاصيؿ الجياز

 .اإلجراءات كتنفيذ لعرضيا" اإلجراءات قائمة" عمى انقر 

 .لمجياز الرئيسية الصفحة إلغالؽ عمييا انقر 
 
 

 .األجيزة جميع إلى بالنسبة اإلجراءات قائمةك الجياز حالةك الدخكؿ نقاط تظير: مالحظة

 

 .تياكدالال لمجياز الصحية الحاالت مختمؼ يكضح 7 جدكؿ

 لمجياز الصحية الحالة 7 جدول
 

 الدالالت الجياز صحة أيقونات

 
 الصحة أك بالحالة تتعمؽ مؤشرات أم عف يبمغ لـ الجياز أف إلى تشير

 
. التقصي مف كالمزيد عناية إلى تحتاج حالة عف الجياز يبمغ أف احتمالية إلى تشير

 لمتحرم وظائف تحت المكجكدة الجياز حالة لتبكيبا عالمة تستخدـ بأف كيكصى
 .التفاصيؿ مف المزيد عف
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 .تكلكيت سي إـ مع االتصاؿ فقد الجياز أف إلى تشير
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 لمجياز الرئيسية الصفحة عمى التبويب عالمات
 .لمجياز الرئيسية الصفحة عمى المتاحة الخيارات يمي فيما يرد

 شركة اسـ عمى اإلطالع كيمكنؾ. الجياز بيكية متعمقة معمكمات عمى لإلطالع الخيار ىذا استخدـ": معمومات" التبويب عالمة 
 .HART لجياز العامة المعدلة كالنسخة الجياز كصؼ لممؼ المعدلة كالنسخة لمجياز المعدلة كالنسخة الجياز كنكع التصنيع

 بالجياز الخاصة المستخدـ بكاجية لمتنقؿ استخداميا يمكنؾ مختمفة خيارات ىذه التبكيب عالمة تقدـ": وظائف" التبويب عالمة 
 الخيارات إلى يشار التكضيح، كبغرض. األجيزة بجميع سي دم إؼ تطبيؽ يقدميا التي األخرل الخصائص بعض إلى باإلضافة
 .المستند مف المتبقي الجزء طكاؿ" دخكؿ نقاط" باسـ األيمف بالجانب

 التنقؿ يككف ال قد كلكف. كثيرة أحكاؿ في الجياز متغيرات مف مجمكعة عمى مامؾاىت يقتصر قد: "عرضي طرق" التبويب عالمة 
 ىذه كباستخداـ. كاحد مكقع في تريدىا التي المتغيرات جميع تكجد ال قد كأيضا الكقت بسبب مفيدا أمرا لمجياز القائمة بشجرة

 كيسمح. الخاصة عرضؾ بطرؽ الجياز في عرضو دترم ما اختيار اآلف يمكنؾ سي، دم إؼ تطبيؽ في المتكفرة الفريدة الخاصية
 كفقا تعديميما دائما كيمكنؾ. محدد جياز نكع تحت يندرج لجياز معدلة نسخة لكؿ عرض طريقتي بإنشاء سي دم إؼ تطبيؽ

 .الحتياجاتؾ

 كظائؼ ديـتؽ بغرض سي دم إؼ بتطبيؽ خاصة محددة أدكات تكاجد مكاف ىذه التبكيب عالمة تمثؿ: "أدوات" التبويب عالمة 
. الجياز لمتغيرات لقطة حفظ يمكنؾ الخيار ىذا كباستخداـ". المحفكظات حفظ" باسـ حاليا يقدمو الذم الكحيد الخيار كيعرؼ. معينة
 .إـ دم إؼ في محفكظات كسجؿ استيرادىا يمكف صكرة في المقطة ىذه حفظ كيتـ

 بالجياز مختمفة لعمميات سي دي إف تطبيق استخدام

 العمميات ىذه مف أم تنفيذ األمر يتطمب كقد. كالتشخيصات كالمعايرة اإلعداد عمميات الذكي الحقمي بالجياز النمطية اتالعممي تتضمف
 سي دم إؼ تطبيؽ كيمكنؾ. كالصيانة التشغيمية كالعمميات التجييز مرحمة مثؿ المصانع أحد في الجياز حياة بدكرة مختمفة مراحؿ في
 عممية تتضمف. الجياز كصؼ ممؼ يقدميا التي المختمفة الكاجيات/ التركيبات طريؽ عف HART جياز ةبكاسط العمميات ىذه تنفيذ مف

 محددة معايير مقابؿ الجياز بقياسات معينة نكاحي مف التحقؽ عممية المعايرة كتمثؿ. المطمكبة القيـ عمى المتغيرات ضبط اإلعداد
. جيدا محددة اإلجراء تنفيذ أك المتغيرات( ككتابة) تحرير خالؿ مف العمميتيف مف كؿ ؿتفعي كيتـ. المطمكبة بالحدكد لإليفاء حينئذ كضبطيا
 القكائـ مجمكعات في المتغيرات قيـ بقراءة ببساطة ذلؾ تحقيؽ كيمكف. المتغيرات مف مجمكعة قيـ رصد تتضمف عممية المراقبة كتمثؿ

 .ذلؾ كغير البيانية مخططاتكاؿ البيانية الرسـك مثؿ مرئية تركيبات خالؿ مف أك المختمفة

 في التشخيصات تتضمف كقد. مختمفة تركيبات خالؿ مف المتغيرات مف مجمكعة رصد أك كتابة/ قراءة الجياز تشخيص عممية تتضمف قد
 تشير خاصة متغيرات بكجكد HART أجيزة جميع تتميز. السمكؾ لرصد جيدا المحددة اإلجراءات أحد ألداء ما اإلجراء تنفيذ كثيرة أحكاؿ
 ذلؾ، إلى باإلضافة. أيضا الجياز صحة لمجياز التشخيصية الحالة تدعى ما غالبا عامة، كبصفة. أيضا لمجياز التشخيصية الحالة إلى
 في المساعدة إلى األكؿ المقاـ في ىذه كتيدؼ. ذلؾ كغير كالشبكات الصكر مثؿ معينة أخرل تركيبات عمى الجياز كاجية تحتكل قد

 .أعاله رةالمذكك العمميات

 بالجياز الخاصة المستخدـ كاجية خالؿ مف لمتنقؿ الدخكؿ نقاط لمجياز الرئيسية الصفحة تحت المتكاجدة" كظائؼ" التبكيب عالمة تقدـ
. ىي كما عرضيا يتـ كالتي الجياز كصؼ ممؼ في دخكؿ نقاط أربعة إلى يصؿ ما الجياز يحدد كقد. أعاله المذككرة العمميات ألداء
 بالجياز، الخاصة الدخكؿ نقاط كبجانب". االتصاؿ" عامة بصفة كتسمى األقؿ عمى كاحدة دخكؿ نقطة األجيزة بجميع كجدم أف كيجب
 نقاط أحد كتدعى. الخصائص/ المعمكمات مف معيف لنكع مالحية مساعدة ككسائؿ مخصصة دخكؿ نقاط سي دم إؼ تطبيؽ يقدـ
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 جميع إلى لالنتقاؿ كتستخدـ" اإلجراءات قائمة" األخرل الدخكؿ نقطة كتدعى الجياز، صحة لمراجعة كتستخدـ" الجياز حالة" ىذه الدخكؿ
 .الجياز عمى المتاحة اإلجراءات

 نقاط لجميع كيكجد. كمثاؿ" االتصاؿ" الدخكؿ نقطة باستخداـ شرح لما كفقا الجياز كاجية بالجياز الخاصة الدخكؿ نقاط جميع تمثؿ
 كؿ تحت المقدمة األخرل األجيزة كصؼ ممفات كتركيبات المتغيرات أف حقيقة باستثناء الكاجية سنؼ بالجياز الخاصة األخرل الدخكؿ
 .دخكؿ نقطة كؿ عنكاف حسب مبيف ىك كما تختمؼ قد منيا

 ىذا في" الجياز إعداد" صفحات باسـ بالجياز الخاصة الدخكؿ نقاط خالؿ التنقؿ عند تظير التي الصفحات تعرؼ التكضيح، بغرض
 .أعاله شرحو تـ لما كفقا األخرل الجياز عمميات أداء مف يمنعؾ ال ذلؾ أف ذكر يجب ذلؾ، كمع. دالمستف

 .التالي بالشكؿ مبيف ىك لما كفقا الجياز إعداد شاشة تظير ،"االتصاؿ" التبكيب عالمة لفتح عمييا تنقر عندما: "االتصال" الدخول نقطة

 

 الجياز إعداد شاشة 4-4  الشكل

 

 .عنيا كبيانات الجياز إعداد شاشة  عمى تظير التي البنكد 8 الجدكؿ يكضح

 الجياز إعداد شاشة عناصر 8 الجدول

 

 البيان البنود

 الجياز إعداد صفحة كعنكاف أيقكنة 
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 ىك لما كفقا ىرمي تسمسؿ في القائمة راتخيا مف مجمكعة مف يتككف الذم العمكم الجزء 
 .الجياز كصؼ ممؼ في محدد

 .لمجياز الحالية الدخكؿ نقطة في بنكد عف لمبحث عميو انقر 

رساؿ لمراجعة عميو انقر   تـ إذا فقط البند ىذا تفعيؿ كيتـ. الجياز إلى محررة متغيرات كا 
 .األقؿ عمى كاحد متغير تحرير

 .المختارة القائمة مع تتكافؽ بنكد مف تألؼم الذم السفمي الجزء 

 .لمجياز الرئيسية الصفحة إلى لمرجكع عميو انقر 
 

 تسمسؿ في المنظمة المجمكعات مف مجمكعة العمكم الجزء يعرض إذ سفمي، كجزء عمكم جزء إلى أفقيا الجياز إعداد صفحة تقسيـ يتـ
 كالقيمة العنكاف: أعمدة ثالثة السفمي بالجزء كيكجد. قائمة كؿ تحت المتكافقة بنكداؿ مف مجمكعة السفمي الجزء كيعرض قكائـ كتسمى ىرمي
 كالكحدة القيمة أعمدة كتعرض. لمبنكد المختمفة األنكاع عمى بصريا لمتعرؼ بند كؿ مقابؿ أيقكنة أيضا سي دم إؼ برنامج يعرض. كالكحدة
.األسكد بالخط األخرل البنكد عرض يتـ بينما الرمادم بالخط فقط المقركءة البنكد عرض كيتـ". المتغيرات" نكع مف لمبنكد بالنسبة فقط  

 

 .الجياز إعداد شاشة عمى تظير التي األيقكنات 9 الجدكؿ يكضح

 الجياز إعداد شاشة أيقونات 9 الجدول
 

 البيانات األيقونات

 
 .التنقؿ شجرة في فرعية قائمة أك قائمة إلى تشير

 
 .التنقؿ شجرة في حاليا مختارة فرعية قائمة أك قائمة إلى تشير

 
 اإلجراءات بنكد أحد إلى تشير

 
 المتغيرات بنكد أحد إلى تشير

 
 "تحرير" العرض شاشة بنكد أحد إلى تشير

 
 الشبكات بنكد أحد إلى تشير

 
 البيانية المخططات بنكد أحد إلى تشير

 
 البيانية سـكالر بنكد أحد إلى تشير

 
 الصكر بنكد أحد إلى تشير

 

ذا. السفمي الجزء في القائمة ىذه تحت المتكفرة البنكد سي دم إؼ تطبيؽ يعرض العمكم، الجزء في محددة قائمة إلى تنتقؿ عندما  كانت كا 
 كيقـك الجياز مف المتكافقة قيميا أيضا سي دم إؼ تطبيؽ يستحضر ،(معطيات أك) متغيرات ىي القائمة تحت المكجكدة البنكد بعض
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 ىذه كفي. المستخدـ مف مدخالت أم دكف تتغير قيميا أف يعني مما بطبيعتيا ديناميكية المتغيرات ىذه مف بعض كتعد. أيضا بتحديثيا
نعاش بمزامنة سي دم إؼ تطبيؽ يقـك الحاالت، .ضالعر شاشة عمى الديناميكية المتغيرات ىذه تظير عندما دكرية بصفة القيـ كا   
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 المتغيرات من مختمف نوع عرض
 بالنسبة الكحدة تتكاجد ال قد أنو مراعاة كيجب. ككحداتيا كقيميا عناكينيا مع -القكائـ أحد تحت عرضيا عند -المتغيرات عرض نمطيا يتـ

 تفعيؿ يتـ لمتغيرات،ا ىذه أحد اختيار يتـ عندما. عناكينيا مقابؿ فقط عشرية سداسية قيمة المتغيرات بعض كتعرض. المتغيرات لبعض
 .المختار لممتغير التفصيمية البيانات عمى لإلطالع" عرض" عمى انقر كلذلؾ القكائـ، شريط عمى" عرض" خيار

 

 الجياز متغيرات تحرير

 .التالية الخطكات اتخاذ يجب المتغيرات، لتحرير

 كصؼ ممفات عمى اعتمادا جياز إلى جياز مف كؿالدخ نقاط كتختمؼ. دخكؿ لنقطة كمثاؿ التالي المخطط االعتبار في خذ :مالحظة
 .األجيزة

 ".وظائف" التبكيب عالمة عمى انقر ،لمجياز الرئيسية الصفحة عمى .48

 .اختيار<  االتصال عمى انقر .49

 .السفمي كالجزء العمكم الجزء مف كؿ تعرض التي الجياز إعداد صفحة تظير .50

 .القائمة ىذه تحت المكجكدة البنكد السفمي الجزء يعرض كسكؼ. المطمكبة القائمة إلى انتقؿ .51

 .القائمة مف لمتحرير قابؿ متغير اختر .52

 عرض يتـ بينما الرمادم بالمكف فقط المقركء المتغير عرض يتـ إذ فقط المقركء المتغير عف لمتحرير القابؿ المتغير يختمؼ :مالحظة
 .األسكد بالمكف لمتحرير القابؿ المتغير

 ".تحرير" عمى انقر .53

 :التالي الحكار مربع يظير تكرارم، تحذير يصاحبو متغير إنو عمى المتغير تحديد تـ إذا: مالحظة

 

 .لالستمرار" نعم" عمى اضغط .54

 حكار مربع يظير المتغير، ىذا إلى بالنسبة الجياز كصؼ ممؼ في التحرير قبؿ ما إجراءات تحديد تـ إذا ذلؾ، إلى باإلضافة
 .التحرير حكار مربع إلى لتصؿ  الطرؽ ىذه في الخطكات إلى االستجابة يؾعؿ كيجب. اإلجراءات ليذه المنفذ اإلجراء

 .سي دم إؼ في المدخالت حكار مربع بند في مبيف ىك لما كفقا مناسبة صغيرة مفاتيح لكحة مع التحرير حكار مربع يظير .55
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 ".موافق" عمى كانقر الصغيرة المفاتيح لكحة باستخداـ القيمة عدؿ .56

 المنفذة اإلجراء حكار مربع يظير المتغير، ىذا إلى بالنسبة الجياز كصؼ ممؼ في التحرير بعد ما إجراءات تحديد تـ إذا: مالحظة
 .التحرير عممية مف تنتيي حتى لالستمرار اإلجراء ىذا في الخطكات إلى االستجابة عميؾ كيجب. اإلجراءات ليذه

 لـ كلكف القيمة تعديؿ تـ إنو عمى يدؿ مما األصفر المكف إلى تغيرالـ قيمة حقؿ يتحكؿ بنجاح، التحرير مف االنتياء يتـ أف بمجرد .57
 .الجياز إلى إرساليا يتـ

 المحررة بالمتغيرات الجياز تحديث

. لتحديثو الجياز إلى القيـ إرساؿ إجراء تنفيذ عميؾ يجب كلذلؾ،. تمقائيا الجياز إلى المتغيرات ىذه بإرساؿ المتغيرات تحرير عممية تقـك ال
 .الصفحة بأسفؿ اليسرل الزاكية في  أيقكنة تفعيؿ يتـ أعاله، شرحو تـ لما كفقا أكثر أك كاحد متغير حريرت بمجرد

 .التالية الخطكات اتخاذ يجب المحررة، بالمتغيرات الجياز لتحديث

 .الجياز إلى المحررة المتغيرات قيـ إلرساؿ  أيقكنة عمى انقر .58

 ".الجياز إلى إرسال" صفحة تظير

 

. أجريتيا التي التغييرات إلغاء حتى أك الجياز إلى القيـ إرساؿ خيار كتقدـ بتحريرىا قمت التي القيـ بمراجعة الصفحة ىذه تسمح
  بإعادة اإلجراء ىذا يقـك كسكؼ ضبط، إعادة عمى كالنقر المطمكب المتغير اختيار ببساطة يمكنؾ أجريتيا، التي التغييرات كإللغاء
 .السابقة مةالقي إلى المتغير قيمة

 .الجياز إلى قيمتو إرساؿ تريد الذم المتغير اختر .59

 .اإلرساؿ عممية كتبدأ" إرسال" عمى انقر .60
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 .متغير كؿ مقابؿ اإلرساؿ عممية حالة تحديث يتـ بالتالي، .61

 

ذا ؛النجاح عمى داللة األخضر بالمكف الحالة تظير ، بنجاح بالجياز المتغيرات تحديث تـ إذا  تظير التحديث، عممية تنجح لـ كا 
 .النجاح عدم عمى داللة األحمر بالمكف الحالة

 .السابقة الصفحة إلى كالرجكع الحالية الصفحة إلغالؽ  عمى انقر .62

 .السبب لعرض" نجاح عدم" حالة عمى مرتيف كانقر. المختار المتغير قيـ ضبط إلعادة  استخدـ :مالحظة

 



 باستخداـ البرنامج التطبيقي إؼ دم سي HART إدارة أجيزة
 اإلعداد أثناء االتصاؿ .4.6 

يؿ المستخدـدؿ حزمة برمجيات إـ سي   58 11المراجعة      

2012أبريؿ      

 بند عن البحث
 يكفر الكاقع، في. بشدة ببعض بعضيا يتداخؿ قائمة عبر معيف بند عف تبحث عندما لمكقت كمضيعة جدا مضجرا األمر يصبح ما غالبا
 .معينة دخكؿ نقطة في البنكد أحد عف البحث إمكانية سي دم إؼ تطبيؽ

 .التالية الخطكات باتخاذ الدخكؿ لنقطة مخصصا بالجياز متغير أم عف البحث يمكنؾ ،"بحث" خيار باستخداـ

 ".االتصال" اختر ،"وظائف" لتبكيبا عالمة تحت .63

 .الصفحة أسفؿ مف األيسر بالجزء  أيقكنة عمى انقر .64

 "بند عن البحث" حكار مربع يظير

 . عمى انقر ،"جزئيا أو بالكامل البند عنوان" تحت .65

 .الصغيرة المفاتيح لكحة باستخداـ عنو البحث تريد الذم البند عنكاف كميا أك جزئيا أدخؿ .66

 "موافق" عمى انقر .67

 ".في البحث" قائمة باستخداـ عنو البحث تريد الذم البند نكع باختيار البحث عممية تنقيح يمكنؾ .68

 "بحث" عمى انقر .69

 .النتائج مف نتيجة أم اختر ،"نتائج" تحت .70

 "عرض" عمى انقر .71

 .السفمي الجزء في المتكافقة كالبنكد العمكم الجزء في لمقكائـ مكسع شجرم عرض في عنو البحث يتـ الذم البند تظميؿ يتـ

 



أجيزة إدارة .4   HART باستخداـ البرنامج التطبيقي إؼ دم سي 
 اإلعداد أثناء االتصاؿ .4.6 

 59    دليؿ المستخدـ حزمة برمجيات إـ سي   11المراجعة 

  2012أبريؿ 

 .بالجياز مكجكد غير  كاف إذ عنو البحث يتـ الذم البند عرض يتـ ال: مالحظة

 

 الجياز صحة وبيانات مؤشر
 في ضكئي مؤشر خالؿ مف الجياز لصحة مؤشر سي دم إؼ تطبيؽ يكفر ،HART االتصاؿ لبرتكككؿ القياسية الخصائص باستخداـ
 ذلؾ، مف بالرغـ. مختمفة قكائـ تحت مختمفة متغيرات خالؿ مف ىذه الصحة مؤشرات بيانات تاحت ما كغالبا. صفحة لكؿ العنكاف شريط
 .الجياز صحة مؤشرات بيانات لعرض" كظائؼ" التبكيب عالمة في دخكؿ نقطة سي دم إؼ تطبيؽ يقدـ

 :يمي كما جيازاؿ عف بيانات" كظائؼ" التبكيب عالمة تحت المكجكدة" الجياز حالة" المسماة الدخكؿ نقطة تقدـ

 كاختالؿ التناظرية كالمخرجات العممية قيمة مثؿ مختمفة قياسية معطيات يخص فيما لمجياز الحالية الحالة إلى تشير :الجياز حالة 
عادة الجياز أداء  عف تفصيال أكثر معمكمات عمى يحتكم الجياز كاف إذا ما إلى أيضا ذلؾ كيشير. ذلؾ كغير الطاقة ضبط كا 

 .إلييا النتباها كيجب الحالة

 بالجياز االتصاؿ عند تحدث قد التي االتصاؿ بأخطاء الخاصة البيانات إلى تشير :االتصال حالة. 

 جياز بكؿ يكجد: الموسعة الجياز حالة HART كصحتو لمجياز المكسعة الحالة إلى تشير قد التي المتغيرات مف مجمكعة .
 ىي لما كفقا ببساطة المتغيرات ىذه سي دم إؼ كيعرض. جياز إلى ازجو مف المتغيرات ىذه كأكصاؼ كعناكيف أرقاـ كتختمؼ
 الحالة، عف المتكفرة المعمكمات مف المزيد ىناؾ أف عمى داللة" الجياز حالة" في يكجد كاف إذا. الجياز كصؼ ممؼ في محددة
 .التفاصيؿ مف المزيد عف بحثا تقصييا يجب التي المتغيرات ىي ىذه تصبح

 .الجياز صحة بيانات لعرض التالية تالخطكا اتخاذ يجب

 .التالي المخطط االعتبار في خذ المثاؿ، سبيؿ عمى: مالحظة

 "وظائف" التبكيب عالمة عمى انقر ،لمجياز الرئيسية الصفحة عمى .72

 "الجياز حالة" اختر ،"وظائف" التبكيب عالمة تحت .73

 .الجياز حالة صفحة تظير

 .البيانات لعرض المتغيرات أحد اختر المنسدلة، القائمة مف .74

 .لمجياز الرئيسية الصفحة إلى كارجع الجياز حالة صفحة إلغالؽ" رجوع" عمى انقر .75

 لمجياز واجية في الرسومية البنود
 كيتـ. مرئية/ رسكمية صكرة في الجياز بيانات عرض مف االلكتركنية األجيزة كصؼ لغة تركيبات تستخدـ التي األجيزة تمكنؾ ما غالبا

 .الحقة بنكد في التركيبات كصؼ

 البيانية الرسومات

 عاـ سيني محكر البياني بالرسـ كيكجد. المحاكر مف مجمكعة إلى اإلشارة مع المبينة الجياز لبيانات مرئي تصكير البياني الرسـ يعد
 نقاط مف مرسكمتيف نقطتيف التقاء عف الناتجة الثابتة المنحنيات مف أكثر أك كاحد منحنى بياني رسـ بكؿ كيكجد. المبينة البيانات لجميع
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 كاعتمادا. عاـ صادم محكر في المكجية األشكاؿ مف مجمكعة تتشارؾ كقد". المكجية األشكاؿ" اسـ المنحنيات ىذه عمى كيطمؽ. البيانات
 عرضك المكجية األشكاؿ تحرير يمكنؾ ذلؾ، إلى باإلضافة. كالمحاكر المكجي لمشكؿ مختمفة ألكاف عرض يتـ الجياز، كصؼ ممؼ عمى

 .التعميقات

 .التالية الخطكات اتخاذ يجب بياني، رسـ لعرض

 "وظائف" التبكيب عالمة عمى انقر لمجياز، الرئيسية الصفحة عمى .76

 اختيار<  االتصال عمى انقر .77

 .كالسفمية العمكية األجزاء تعرض التي الجياز إعداد شاشة تظير .78

 البيانية الرسـك قائمة مف بياني رسـ أم اختر. القائمة ىذه تحت دبنك السفمي الجزء يعرض كسكؼ. المطمكبة القائمة إلى انتقؿ .3
 .السفمي الجزء في تظير التي المتاحة

 عرض عمى انقر .4

 .البياني الرسـ شاشة تظير

 

 مكجي شكؿ اختيار< خيارات عمى انقر .5

 .موجي شكل اختيار حكار مربع يظير

 .المختار المكجي لمشكؿ البياني الرسـ لعرض موافق عمى كانقر المطمكب المكجي الشكؿ اختر .6

 التعميقات عرض<  خيارات عمى انقر .7

 .التعميقات مع التعميقات عرض حكار مربع يظير
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 التعميقات عرض حكار مربع لغمؽ إغالق عمى انقر .8

 موجي شكل تحرير<  خيارات عمى انقر .9

كتظير القيـ غير القابمة . لمشكؿ المكجي كالصادم السيني المحكر مف كؿ يكضح كىذا. موجي شكل تحرير حكار مربع يظير
 .لمتحرير بالمكف الرمادم

 .تحرير عمى كانقر ةالمطمكب القيمة اختر .10

 "المتغير تحرير" حكار مربع يظير

 "موجي شكل تحرير" حكار مربع إلى لمرجكع" موافق" عمى كانقر القيمة حرر .11

 .األصفر بالمكف المحررة القيمة تظميؿ يتـ: مالحظة

 .المحررة بالقيمة المكجي الشكؿ تحديث اآلف تـ. البياني الرسـ صفحة إلى لمعكدة رجوع عمى انقر .12

 .القائمة مالحة عرض إلى كالرجكع البياني الرسـ صفحة إلغالؽ رجوع عمى قراف .13
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 البيانية المخططات

 كقد. دائما الكقت البياني المخطط في السيني المحكر كيمثؿ. تدريجيا تغيرىا أثناء الجياز لبيانات رسكمي تصكير البياني المخطط يعد
 مف أكثر البياني لممخطط يككف قد ذلؾ، إلى باإلضافة". مصدر" اسـ مجتمعيف ـعميو كيطمؽ أكثر أك اتجاه البياني المخطط يعرض
 محدد ىك لما كفقا جياز إلى جياز مف البيانية لممخططات كالمحاكر كالعناكيف األلكاف تختمؼ كقد. عرضو ليتـ اختياره يمكف كاحد مصدر

 .ثكاني 3 كؿ ىك االفتراضي اإلنعاش كمعدؿ جياز،اؿ كصؼ لممؼ البياني المخطط إنعاش معدؿ كيخضع. الجياز كصؼ ممؼ في

 .البيانية المخططات أنكاع يمي فيما كيرد

 بالطرؼ الجديدة البيانات تحديث كيتـ. اليسار إلى اليميف مف البيانات تمرير يتـ الشريطي، البياني المخطط في: الشريطي النوع 
 مف األيسر الطرؼ أقصى إلى األقدـ السابقة البيانات تمرير كيتـ. ليسارا إلى السابقة البيانات نقؿ مع البياني المخطط مف األيمف

 .البياني المخطط

  

 

 

 في األقدـ المعركضة السابقة البيانات استبداؿ مع اليميف إلى اليسار مف االكتساحي البياني المخطط تحديث يتـ: االكتساحي النوع 
 التخطيط يصؿ كعندما. الجديدة البيانات عرض يتـ بينما بالمؼ كيقـك جديدةاؿ عف القديمة البيانات يفصؿ رأسي خط كثمة. العممية
 .البياني لممخطط األيسر الطرؼ مف أخرل مرة بالتخطيط البيانات تبدأ البياني، المخطط مف األيمف الطرؼ أقصى إلى



أجيزة إدارة .4   HART باستخداـ البرنامج التطبيقي إؼ دم سي 
 اإلعداد أثناء االتصاؿ .4.6 

 63    دليؿ المستخدـ حزمة برمجيات إـ سي   11المراجعة 

  2012أبريؿ 

 

 

 

 مف األيمف الطرؼ أقصى إلى التخطيط صؿم كعندما. اليميف إلى اليسار مف النطاقي البياني المخطط تحديث يتـ: النطاقي النوع
 .البياني لممخطط األيسر الطرؼ أقصى مف أخرل مرة بالتخطيط البيانات كتبدأ العرض شاشة مسح يتـ البياني، المخطط

 

 

 ىك مؤشركاؿ الدائرم، النكع مف التناظرم المقياس يشبو شكؿ الجياز بيانات بإعطاء المقاسي البياني المخطط يقـك: المقياسي النوع 
 .الكقت مع الحالية القيمة تتغير بينما يدكر عقرب
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 العمكد كيقـك. الكقت مع تختمؼ أعمدة شكؿ في الجياز بيانات العمكدم البياني المخطط يعرض: العمودية البيانية المخططات 
 العمكد يعرض أف يمكف تناكب،كباؿ. البياني المخطط أسفؿ في( قيمة أدنى) األصؿ كجكد مع األعمى إلى األسفؿ مف القيـ بعرض
 .البياني المخطط يسار في( قيمة أدنى) األصؿ كجكد مع األيمف إلى اليسار مف أفقيا القيـ
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 .التالية الخطكات اتخاذ يجب بياني، مخطط لعرض

 ".وظائف" التبكيب عالمة عمى انقر ،لمجياز الرئيسية الصفحة عمى .1

 اختيار<  االتصال عمى انقر .2

 .السفمي كالجزء العمكم الجزء مف كؿ تعرض التي الجياز دادإع صفحة تظير .3

 المخططات قائمة مف بياني مخطط أم اختر. القائمة ىذه تحت بنكد السفمي الجزء يعرض كسكؼ. المطمكبة القائمة إلى االنتقاؿ .4
 .السفمي بالجزء تظير التي المتكفرة البيانية

 "عرض" عمى انقر .5

 .البياني المخطط صفحة تظير

 مصدر اختيار<  خيارات عمى انقر .6

 مصدر اختيار حكار مربع يظير .7

 .المطمكب لممصدر البياني المخطط لعرض موافق عمى كانقر المطمكب المصدر اختر .8

 التعميقات عرض<  خيارات عمى انقر .9

 التعميقات مع التعميقات عرض حكار مربع يظير .10

 التعميقات عرض حكار مربع لغمؽ إغالق عمى انقر .11

 .القائمة مالحة عرض إلى كالعكدة البياني المخطط صفحة إلغالؽ رجوع عمى انقر .12

 .البياني الرسـ/ البياني المخطط بصفحة األدكات شريط عمى التالية الخيارات تكجد: مالحظة

 البياني الرسم/ البياني المخطط بصفحة األدوات شريط 10 جدول

 البيان خيارات

 
 يرلمتكب عميو انقر

 
 لمتصغير عميو انقر

 

 التكبير كضع إلى العادم الكضع مف لمتغيير عميو انقر

 
 العادم الكضع إلى لالنتقاؿ عميو انقر

 
 التكجو إليقاؼ عميو انقر

 
 العادم الكضع الستئناؼ عميو انقر
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 الشبكات

 .الصفكؼ بعناكيف أك األعمدة بعناكيف البيانات تمييز ـيت كقد. جدكلية صكرة في الصمة ذات الجياز معمكمات لعرض ىيكؿ الشبكة تعد

 .التالية الخطكات اتخاذ يجب شبكة، لعرض

 "وظائف" التبكيب عالمة عمى انقر ،لمجياز الرئيسية الصفحة عمى .1

 اختيار<  االتصال عمى انقر .2

 .السفمي كالجزء العمكم الجزء مف كؿ تعرض التي الجياز إعداد صفحة تظير .3

 التي المتكفرة الشبكات قائمة مف شبكة أم اختر. القائمة ىذه تحت بنكد السفمي الجزء يعرض كسكؼ. المطمكبة ئمةالقا إلى انتقؿ .4
 .السفمي الجزء في تظير

 عرض عمى انقر .5

 .الشبكة صفحة تظير

 

 تحرير عمى كانقر قيمة اختر .6

 تحرير حكار مربع يظير

 .لمتحرير قابمة القيمة كانت إذا فقط" تحرير" خيار تفعيؿ يتـ: مالحظة

 الشبكة صفحة إلى لمرجكع موافق عمى كانقر القيمة حرر .7

 .األصفر بالمكف المحرر المتغير تظميؿ يتـ :مالحظة

 .القائمة مالحة عرض إلى كالعكدة الشبكة صفحة إلغالؽ رجوع عمى انقر .8



أجيزة إدارة .4   HART باستخداـ البرنامج التطبيقي إؼ دم سي 
 اإلعداد أثناء االتصاؿ .4.6 

 67    دليؿ المستخدـ حزمة برمجيات إـ سي   11المراجعة 

  2012أبريؿ 

 الصور

 معمكمات/ شعار مف بداية شيء أم عرض لصكرةؿ كيمكف. الجياز كصؼ ممؼ يحدده لما كفقا بالجياز مرتبط لشيء رسـ الصكرة تعد
 .ذلؾ كغير الجياز كصكر رسكمات إلى الشركة

 .التالية الخطكات اتخاذ يجب صكرة، لعرض

 "وظائف" التبكيب عالمة عمى انقر ،لمجياز الرئيسية الصفحة عمى .1

 اختيار<  االتصال عمى انقر عمى انقر .2

 .السفمي الجزء ك العمكم الجزء مف كؿ تعرض التي الجياز إعداد صفحة تظير .3

 التي المتكفرة الصكر قائمة مف صكرة أم اختر. القائمة ىذه تحت بنكد السفمي الجزء يعرض كسكؼ. المطمكبة القائمة إلى انتقؿ .4
 .السفمي الجزء في تظير

 عرض عمى انقر

 .الشبكة صفحة تظير

 

 .القائمة مالحة عرض إلى كالعكدة الصكرة صفحة إلغالؽ رجوع عمى انقر .5



 باستخداـ البرنامج التطبيقي إؼ دم سي HART إدارة أجيزة
 اإلعداد أثناء االتصاؿ .4.6 

يؿ المستخدـدؿ حزمة برمجيات إـ سي   68 11المراجعة      

2012أبريؿ      

 األجيزة عمى اإلجراءات تنفيذ
 .التالية الخطكات اتخاذ يجب األجيزة، عمى إجراءات لتنفيذ

 .تكرارم فحص لتنفيذ التالي المخطط االعتبار في خذ المثاؿ، سبيؿ عمى: مالحظة

 ".وظائف" التبكيب عالمة عمى انقر ،لمجياز الرئيسية الصفحة عمى .1

 اختيار<  االتصال عمى انقر .2

 .السفمي كالجزء العمكم الجزء مف كؿ تعرض التي الجياز عدادإ صفحة تظير .3

 .القائمة ىذه تحت بنكد السفمي الجزء يعرض كسكؼ. المطمكبة القائمة إلى االنتقاؿ .4

 .تكراري فحص مثؿ القائمة، مف اإلجراءات أحد اختر .5

 "تنفيذ" عمى انقر .6

 .ماآلؿ التحكـ مف حمقة إزالة يجب أنو عمى تنص تحذيرية رسالة تظير

 موافق عمى انقر .7

 .التناظرم المخرجات مستكل الختيار معمكمات عارضا التكراري الفحص حكار مربع يظير .8

 موافق عمى كانقر التناظرم المخرجات مستكل اختر .9

 "إلغاء" عمى انقر اإلجراء، تنفيذ إللغاء: مالحظة

 .لمجياز المخرجات قيمة تحديد تـ إنو عف معمكمات تعرض رسالة تظير .10

 موافق لعؿ انقر .11

 .التناظرم المخرجات مستكل الختيار معمكمات عارضا التكراري الفحص حكار مربع يظير .12

 "إنياء" الختيار انقر التناظرم، المخرجات مستكل الختيار كالسرد التحرير مربع في .13

 "موافق" عمى انقر .14

 .بنجاح اإلجراء تنفيذ تـ
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 الجياز محفوظات حفظ
 المحفكظات سجؿ تحكيؿ حينئذ يتـ كقد. محفكظات كسجؿ الجياز إلعداد لقطة حفظ خالليا فـ يمكنؾ خاصية سي دم إؼ تطبيؽ يقدـ
 .إـ دم إؼ مثؿ المركزية األصكؿ إدارة بيانات قاعدة إلى ىذا

 محدد مكقع أم في مفترض كقت أم في متصؿ لجياز محفكظات كسجؿ الجياز إلعداد لقطة حفظ يمكنؾ الخاصية ىذه باستخداـ
 .الجياز محفكظات حفظ خيار خصائص يمي يماؼ كيرد. مسبقا

 كدككيكمنت" ك إـ دم إؼ: "لممحفكظات صيغتيف دعـ يتـ." 

 المكجكدة المقطة مستبدال المرات مف عدد ألم لمجياز لقطة حفظ كيمكنؾ لمجياز حالة لكؿ فقط كاحدة لقطة بحفظ يسمح. 

 .التالية الخطكات اتخاذ يجب الجياز، محفكظات لحفظ

 أدوات عمى انقر ،لمجياز الرئيسية الصفحة عمى .1

 اختيار عمى كانقر محفوظات حفظ اختر .2

 محفوظات حفظ صفحة تظير

 

 الحركؼ المحفكظات سجؿ اسـ حقؿ يقبؿ. موافق عمى كانقر الصغيرة المفاتيح لكحة باستخداـ المحفوظات سجل اسم ادخؿ .3
 .أخرل خاصة رمكز أم يقبؿ كال السفمي الخط كعالمة األبجدية

 السفمي الخط كعالمة األبجدية الحركؼ الكسـ حقؿ يقبؿ. موافق عمى كانقر الصغيرة المفاتيح لكحة باستخداـ الجياز وسم ادخؿ .4
 .أخرل خاصة رمكز أم يقبؿ كال

" إـ دم إؼ" في السجؿ استيراد يتـ أف بمجرد إـ دم إؼ في الجياز وسمك المحفوظات سجل باسم الجياز تحديد يمكف: مالحظة
 .إـ دم إؼ شبكة عمى بالفعؿ متكاجدا الجياز يككف أال شريطة
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 :المتاحة الصيغ يمي فيما كيرد. الصيغة اختر .5

 إـ دم إؼ .6

 دككيكمنت .7

 .الجياز محفكظات سجؿ لحفظ حفظ عمى انقر .8

 .التالية التحذيرية الرسالة تظير بالفعؿ، الجياز ليذا محفكظات سجؿ يكجد كاف إذا .9

 

 .االستبداؿ نجاح رسالة تظير ثـ حالي،اؿ االسـ الستبداؿ موافق عمى انقر .10

 .لمجياز الرئيسية الصفحة إلى لمرجكع موافق عمى انقر .11

 

 

 "إم دي إف" إلى الجياز محفوظات سجالت تصدير
 مرشد طريؽ عف ذلؾ أداء كيمكنؾ. كالمراجعة التسجيؿ بغرض إـ دم إؼ إلى سي دم إؼ في المحفكظة المحفكظات لقطة استيراد يمكف

 تكلكيت سي إـ خالؿ مف الجياز إعداد بيانات بمزامنة إـ دم إؼ يسمح الطريقة كبيذه. إـ دم إؼ في القياسي التصدير/ االستيراد
 .المحمكؿ

 .التالية الخطكات اتخاذ يجب إـ، دم إؼ في كاستيرادىا سي دم إؼ مف الجياز محفكظات لتصدير

 .سابقا يفمب ىك لما كفقا الشخصي بالحاسكب المحمكؿ تكلكيت سي إـ أكصؿ .1

 .محفوظات<  موارد<  سي دي إف<  المؤمنة الرقمية الذاكرة بطاقة الحاسكب، عمى المكجكد المجمد إلى كصكال تصفح .2

 :األكلي االسـ إلى بالنسبة التالي لمنظاـ كفقا سي دم إؼ محفكظات سجالت تسمية يتـ .3
 الرمز_الجياز وصف لممف المعدلة النسخة لمجياز المعدلة النسخة الجياز نوع التصنيع لشركة التعريفي الرمز_الجياز وسم

 لمجياز التعريفي

 عمى مؤقت مكقع إلى أعاله المذككر المكقع مف.( fdm االمتداد ذات) المطمكبة الجياز محفكظات سجالت ممفات انسخ .4
 .إـ دم إلؼ العميؿ الحاسكب

 :بنجاح االستيراد يتـ أف كبعد. إـ دم إؼ إلى المحفكظات سجالت الستيراد إـ دم إلؼ التصدير/ االستيراد مرشد استخدـ .5

 إـ دم إؼ في المطابؽ لمجياز محفكظات سجؿ صكرة في كتظير إـ دم إؼ بيانات قاعدة إلى المقطة استيراد يتـ. 
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 المحمكؿ تكلكيت سي إـ خالؿ مف استيراده تـ إنو عمى بتعريفو السجؿ ليذا المراجعة مسار مدخؿ يقـك. 

 دم إؼ شبكة عرض في" المتصمة غير األجيزة" تحت يظير سكؼ إـ، دم إلؼ المييأة الشبكات أحد مف جزء الجياز يكف لـ إذا 
 .إـ

 إـ خالؿ مف المستكرد لمسجؿ إـ دم إؼ في الجياز محفكظات سجؿ إلى بالنسبة بيا المسمكح العمميات بجميع السماح يتـ سكؼ 
 .المحمكؿ تكلكيت سي

 استيراد بند إلى ارجع إـ، دم بإؼ الخاصة التصدير/ االستيراد خاصية استخداـ بشأف اصيؿالتؼ مف المزيد عمى لإلطالع: مالحظة
 .إـ دم إلؼ المستخدـ دليؿ في األجيزة محفكظات كتصدير



 باستخداـ البرنامج التطبيقي إؼ دم سي HART إدارة أجيزة
 اإلعداد أثناء االتصاؿ .4.6 

يؿ المستخدـدؿ حزمة برمجيات إـ سي   72 11المراجعة      

2012أبريؿ      

 دوكيومنت إلى الجياز محفوظات سجالت تصدير
 .ةالتالي الخطكات اتخاذ يجب إـ، دم إؼ في كاستيرادىا سي دم إؼ مف الجياز محفكظات لتصدير

 .سابقا مبيف ىك لما كفقا الشخصي بالحاسكب المحمكؿ تكلكيت سي إـ أكصؿ .1

 .محفوظات<  موارد<  سي دي إف<  المؤمنة الرقمية الذاكرة بطاقة الحاسكب، عمى المكجكد المجمد إلى كصكال تصفح .2

 :األكلي االسـ إلى بالنسبة التالي لمنظاـ كفقا سي دم إؼ محفكظات سجالت تسمية يتـ .3
 الرمز_الجياز وصف لممف المعدلة النسخة لمجياز المعدلة النسخة الجياز نوع التصنيع لشركة التعريفي الرمز_جيازال وسم

 لمجياز التعريفي

 نظاـ عمى مؤقت مكقع إلى أعاله المذككر المكقع مف( xml. االمتداد ذات) المطمكبة الجياز محفكظات سجالت ممفات انسخ .4
 .دككيكمنت

 .األدكات شريط في االستيراد خيار أك استيراد<  إجراءات اختر: منتدككيك في لالستيراد .5

 مف االستيراد بند إلى ارجع دككيكمنت، إلى بالنسبة االستيراد خاصية استخداـ بشأف التفاصيؿ مف المزيد عمى لإلطالع: مالحظة
 .دككيكمنت بشأف مساعدة في إؿ إـ إكس ممفات

 

 مخصصة عرض طرق
 عرضؾ طرؽ إنشاء يمكنؾ كىكذا الجياز في عرضو تريد ما اختيار خالليا مف يمكنؾ فريدة اصيةخ سي دم إؼ تطبيؽ يقدـ

 خالؿ لممالحة الكقت لؾ تكفر كما الجياز، في قميمة متغيرات اختيار تريد عندما لمغاية مريحة خدمة ىذه كتعد. الخاصة المخصصة
 .القكائـ

 .مخصصة عرض طريقة لكؿ أقصى كحد متغيرات 10 ددبع جياز نكع لكؿ مخصصتيف عرض طريقتي إنشاء يمكنؾ

 .التالية الخطكات اتخاذ يجب المخصصة، العرض طرؽ تعديؿ/ إلنشاء

 المخصصة عرضي طرق عمى انقر ،لمجياز الرئيسية الصفحة عمى .1

 .اختيار عمى كانقر إعداد عمى انقر .2

 .المخصصة عرضي طرؽ إعداد حكار مربع يظير

 .المطمكبة لممتغيرات المقابؿ المربع في عالمة بكضع المتغيرات اختر ،2العرض طريقةك 1العرض طريقة لتخصيص .3

 .كالتالية السابقة المتغيرات مجمكعة إلى لالنتقاؿ  أك عمى انقر .4

 .المخصصة عرضي طرق حفظ الختيار خيارات عمى انقر االنتياء، بمجرد .5

 .المختارة بالمتغيرات جاىزة المخصصة العرض طريقتي تصبح
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 إذا تحذير عرض يتـ عرض، طريقة لكؿ متغيرات 10 إلى يصؿ ما عمى فقط يحتكم قد المخصص العرض أف حيث: ةمالحظ
 .متغيرات 10 مف أكثر اخترت

 .التالية الخطكات اتخاذ يجب العرض، طرؽ تسمية إلعادة

 1العرض طريقة تسمية إعادة<  خيارات عمى انقر .6

 .االسـ إدخاؿ بضركرة إلعالمؾ حكار مربع يظير

 "موافق" عمى انقر .7

 التغيير لحفظ حفظ<  خيارات عمى انقر .8

 المنشأة العرض لطرؽ أعطيتيا التي باألسماء خياريف ترل كسكؼ. المخصصة عرضي طرؽ صفحة إلى لمعكدة رجوع عمى انقر .9
 .حديثا



 باستخداـ البرنامج التطبيقي إؼ دم سي HART إدارة أجيزة
 اإلعداد أثناء االتصاؿ .4.6 
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 .اختيار<  1عرضي طريقة عمى انقر المخصصة، العرض طرؽ لعرض: مالحظة

 .1عرضي طريقة صفحة تظير

 

 .السابقة البنكد في أخرل كخصائص التحرير شرح تـ
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 لاتصا دون اإلعداد 4.7

 عامة نظرة
 إنشاء مف العممية ىذه كتمكنؾ. بالتطبيؽ متصال أك فعميا متكاجدا غير الجياز يككف عندما الجياز إعداد إلى اتصاؿ دكف اإلعداد يشير
 تحميؿ يمكف مباشر، باتصاؿ متاحا الجياز يصبح عندما بعد، كفيما. فعميا ىناؾ مكجكدا الجياز يكف لـ إذا حتى لمجياز إعداد كحفظ
 عدد في اإلعداد تكرار حتى تساعدؾ إنيا كما التجييز كقت الجياز عمى تحفظ أف مف الخاصية ىذه كتمكنؾ. الجياز عمى اإلعداد نفس
 دكف اإلعداد استيراد يدعـ فيك ذلؾ كمع اتصاؿ، دكف اإلعداد إنشاء سي دم إؼ تطبيؽ يدعـ ال كحاليا،. أقؿ بمجيكد األجيزة مف كبير

 دم إؼ مف الجياز عمى الطريقة بيذه المستكردة اإلعداد عمميات تحميؿ كيمكف. أحدث إصدارات أك" 310آر  إـ دم إؼ" مف اتصاؿ
 .سي

 .الجياز عمى ذلؾ بعد ىاكتحميؿ التطبيقي البرنامج في اتصاؿ دكف إعداد الستيراد أدائيا عميؾ يجب التي المياـ يمي فيما يرد

 إـ دم إؼ في اتصاؿ دكف إعداد نمكذج إنشاء 

 إـ دم إؼ بصيغة إـ دم إؼ في اإلعداد حفظ. 

 سي دم إؼ في اتصاؿ دكف اإلعداد استيراد 

 الجياز عمى اتصاؿ دكف اإلعداد تحميؿ 

 المستخدـ دليؿ في اتصاؿ دكف اإلعداد بند إلى ارجع اتصاؿ، دكف اإلعداد كاستخداـ إنشاء حكؿ تفاصيؿ أم عمى لإلطالع: مالحظة
 .إـ دم إلؼ

 اتصال دون اإلعداد استيراد
 حفظو كيتـ إـ دم إؼ في اتصاؿ دكف اإلعداد نمكذج إنشاء كيجب. اتصاؿ دكف إعداد نمكذج استيراد يمكنؾ الخاصية، ىذه باستخداـ
 .سي دم إلؼ التخزيف عمكؽ إلى( fdm.) إـ دم إؼ امتداداىا التي الممفات انسخ. إـ دم إؼ بصيغة

 التالية الخطكات اتخاذ يجب اتصاؿ، دكف إعداد الستيراد. 

 اختيار<  اتصاؿ دكف اإلعداد عمى انقر سي، دم إلؼ الرئيسية الصفحة عمى .1

 .االتصال دون اإلعدادات صفحة تظير

 استيراد<  خيارات عمى انقر .2

 .ممف اختيار حكار مربع يظير

 .اتصاؿ دكف عداداإل نمكذج تخزيف مكقع إلى انتقؿ .3

 .القائمة مف اتصاؿ دكف لإلعداد المطمكب النمكذج اختر .4

 .اتصاؿ دكف اإلعداد نمكذج استيراد كيتـ مرتيف انقر .5

 .نجاح رسالة تظير
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 .استبداؿ رسالة تظير اتصاؿ، دكف اإلعداد نمكذج استيراد بالفعؿ تـ إذا: مالحظة

 .الصفحة أسفؿ في الجياز بيانات كتظير. االتصال دون اإلعدادات صفحة إلى لمرجكع موافق عمى انقر .6
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 اتصال دون إعداد حذف
 اتصاؿ دكف إعداد نمكذج حذؼ يمكنؾ الخاصية، ىذه باستخداـ. 

 التالية الخطكات اتخاذ يجب اتصاؿ، دكف اإلعداد لحذؼ. 

 اختيار<  اتصاؿ دكف اإلعداد عمى انقر سي، دم إلؼ الرئيسية الصفحة عمى .1

 .االتصال دون اتاإلعداد صفحة تظير

 .القائمة مف اتصاؿ دكف لإلعداد المطمكب النمكذج اختر .2

 .تحذيرية رسالة تظير. حذف<  خيارات عمى انقر .3

 .اتصاؿ دكف اإلعداد نمكذج لحذؼ موافق عمى انقر .4

 اتصال دون إعداد تحميل
 .شبكةباؿ متصال الجياز يصبح عندما اتصاؿ دكف اإلعداد تحميؿ يمكنؾ الخاصية، ىذه باستخداـ

 التالية الخطكات اتخاذ يجب اتصاؿ، دكف اإلعداد لتحميؿ. 

 اختيار<  اتصال دون اإلعداد عمى انقر سي، دم إلؼ الرئيسية الصفحة عمى .1

 .االتصال دون اإلعدادات صفحة تظير

 .القائمة مف اتصاؿ دكف لإلعداد المطمكب النمكذج اختر .2

 تحميل<  خيارات عمى انقر .3

 .المتغيرات جميع مع المتغيرات اختيار -االتصال عدم صفحة تظير

 .الرمادم بالمكف لمتحرير قابمة كغير مختارة كمتغيرات إـ دم إؼ في المختارة المتغيرات جميع تظير سكؼ افتراضيا،: مالحظة

 يظير كسكؼ أيضا عمييا يعتمد التي المتغيرات اختيار حينئذ يتـ سكؼ تابع، لمتغير اختيارؾ حالة كفي. المطمكب المتغير اختر .4
 .التالي التحذير



 باستخداـ البرنامج التطبيقي إؼ دم سي HART إدارة أجيزة
 اإلعداد دكف اتصاؿ .4.7 
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 .االتصاؿ عدـ مرشد إلى لمرجكع مكافؽ عمى انقر .5

 التالي عمى انقر .6

 .المختارة المتغيرات قائمة مع واإلرسال المراجعة -االتصال عدم صفحة تظير

 .التالية فحةالص تظير التحميؿ، عممية مف االنتياء كبمجرد. الجياز إلى المتغيرات إرساؿ عممية كتبدأ إرسال عمى انقر .7
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ذا ؛النجاح عمى داللة األخضر بالمكف الحالة تظير بنجاح، المتغيرات تحميؿ تـ إذا :مالحظة  الحالة تظير العممية، تنجح لـ كا 
 .النجاح عدم عمى داللة األحمر بالمكف

 .سي دي إف لتطبيق الرئيسية الصفحة إلى لمرجكع إنياء عمى انقر .8
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 تولكيت سي إم برنامج باستخدام رقميا المعززة األجيزة إدارة .5

 تولكيت سي إم تطبيق تشغيل بدء 5.1
 .التالية الخطكات اتخاذ يجب تكلكيت، سي إـ تطبيؽ تشغيؿ لبدء

 .تكلكيت سي إـ شغؿ

 

غالؽ تشغيؿ بدء_ 3/5 البند إلى ارجع تكلكيت، سي إـ تشغيؿ حكؿ معمكمات عف لإلطالع :مالحظة  3/6 كالبند تكلكيت سي إـ كا 
 التطبيقات أيقكنات

 

 تكلكيت سي إـ تطبيؽ أيقكنة اختر

 

 تكلكيت سي إـ لتطبيؽ الرئيسية الصفحة تظير

 تولكيت سي إلم الرئيسية الصفحة عمى عامة نظرة 5.2
 ممؼ: القكائـ خيارات أيضا كتقدـ. االتصاؿ عدـ أك االتصاؿ سكاء: اإلعداد كضع باختيار تكلكيت سي إـ لتطبيؽ الرئيسية الصفحة تسمح
 .القكائـ بيانات القكائـ شريط مكضكع تحت كيكجد. كمساعدة كمكدـ

 

 االتصال وعدم االتصال أوضاع
 التالية بالعمميات كيسمح بجياز اتصاؿ بإجراء" االتصاؿ" زر يسمح: االتصاؿ: 

 الجياز بيانات قاعدة رفع 



 إدارة األجيزة المعززة رقميا باستخداـ برنامج إـ سي تكلكيت .5 
 نظرة عامة عمى الصفحة الرئيسية إلـ سي تكلكيت .5.2 
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 المعطيات، إعداد 

 ك المعايرة 

 التشخيصات 

 .ممؼ في الحالي اإلعداد بحفظ االتصاؿ أثناء اإلعداد يسمح ذلؾ، إلى باإلضافة

 :التالية األجيزة دعـ يتـ

 (800 تي إس ،3000 تي إس) ىانيكيؿ مف رقميا معززة أجيزة

 (350تي تي إس دم،25تي تي إس إـ،25تي تي إس ،3000 تي إس) ىانيكيؿ مف رقميا معززة أجيزة

 كيمكف. االتصاؿ إجراء بعد الجياز عمى كالتحميؿ المعطيات كتحرير متصؿ غير أساسي نمكذج باختيار" االتصاؿ عدـ" زر يسمح: االتصاؿ عدـ
 ."اتصاؿ دكف اإلعداد" 5/6 البند تحت الكاممة البيانات كتتكفر. الجياز عمى فعميا تحميميا دكف الممؼ في المعطيات تحديثات حفظ أيضا

 



 إدارة األجيزة المعززة رقميا باستخداـ برنامج إـ سي تكلكيت
 نظرة عامة عمى الصفحة الرئيسية إلـ سي تكلكيت .5.2 
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 رقميا المعززة لألجيزة التشغيمية باإلجراءات حيسم تولكيت سي إم تشغيل

Procedures 



 إدارة األجيزة المعززة رقميا باستخداـ برنامج إـ سي تكلكيت .5 
 أنظمة عرض البرنامج التطبيقي إـ سي تكلكيت .5.3 

 83    دليؿ المستخدـ حزمة برمجيات إـ سي   11المراجعة 

  2012أبريؿ 

 تتولكي سي إم قيالتطبي البرنامج عرض أنظمة 5.3

 المالحة

 القوائم أزرار

 العنكاف نفس ىك كعنكانيا التالي األدنى المستكل عرض شاشة استدعاء إلى عامة بصفة عرض شاشة في زر اختيار يؤدم سكؼ
 القكائـ طشرم عرض شاشة جدكؿ في ىانيكيؿ مف رقميا المعززة األجيزة عرض لشاشات القكائـ شجرة كتكجد. يشبيو أك الزر عمى المكجكد

 .كمساعدة القكائـ كاختيارات

 الرجوع زر

 .السابقة العرض شاشة باستدعاء عامة بصفة شاشة أم أسفؿ في المكجكد" رجوع" زر اختيار يقـك سكؼ

 في األيسر بالجانب يظير كعندما. الشاشة أسفؿ كسط أك الشاشة بأسفؿ األيمف الجانب في" رجكع" زر يقع العرض، شاشات معظـ في
 .جيدة رفع عممية يتطمب سكؼ رجوع زر اختيار أف عمى ذلؾ يدؿ اليسار، نحك يشير سيـ بمصاحبة الشاشة أسفؿ

 القوائم شريط
 ومساعدة القوائم واختيارات القوائم شريط عرض شاشة

 اختيارات
 القوائم

 شاشة كؿ أسفؿ في المتكفر -القكائـ شريط يمكنؾ
 .النفعيةك كالتشخيصية الممفية الكظائؼ أداء مف -عرض

 تكضيح كيتـ. أدناه النمطية العرض شاشات تكضيح يتـ
 .األيسر بالجانب بالتفصيؿ القكائـ اختيارات

 

  

 :التشغيؿ بدء شاشة في ممؼ قائمة

 

 :االتصاؿ كضع في ممؼ قائمة

 

 

 



رنامج إـ سي تكلكيتإدارة األجيزة المعززة رقميا باستخداـ ب  

 أنظمة عرض البرنامج التطبيقي إـ سي تكلكيت .5.3 
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 ومساعدة القوائم واختيارات القوائم شريط عرض شاشة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 إدارة األجيزة المعززة رقميا باستخداـ برنامج إـ سي تكلكيت .5 
م إـ سي تكلكيتأنظمة عرض البرنامج التطبيؽ .5.3   
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 ومساعدة القوائم واختيارات القوائم شريط عرض شاشة

 

 

 "ممف" قائمة
 شاشة) ممف
 (التشغيل بدء

 خروج

. تكلكيت سي إـ تطبيؽ إغالؽ

 

 ياراتخ

 مربع انظر. تكلكيت سي إـ خيارات حكار مربع استدعاء
 .التفاصيؿ عمى لإلطالع تكلكيت سي إـ خيارات حكار

 

 كبالنسبة. كـك منفذ باختيار عامة خيارات تسمح
. 1 كـك دائما فيك الشخصي، الرقمي لممساعد

 



 إدارة األجيزة المعززة رقميا باستخداـ برنامج إـ سي تكلكيت
 أنظمة عرض البرنامج التطبيقي إـ سي تكلكيت .5.3 

يؿ المستخدـدؿ حزمة برمجيات إـ سي   86 11المراجعة      

2012أبريؿ      

 اإلعداد إعدادات اتصاؿ دكف اإلعداد بخيارات يكجد
 حوار مربع" بند تحت فاصيؿالت كتكضح. اتصاؿ دكف

 ".تولكيت سي إم خيارات

 وضع) ممف
 (االتصال

 خروج

. تكلكيت سي إـ تطبيؽ إغالؽ

 

 ممف في حفظ

 في البيانات قاعدة معطيات تصدير مف يمكنؾ
 برامج بكاسطة استخداميا كيمكف إؿ، إـ إكس صيغة
 البيانات 5/7 البند إلى ارجع. )دككيكمنت مثؿ أخرل

 ال(. المعمكمات مف المزيد عمى علإلطال المرجعية
 بيانات قاعدة رفع يتـ حتى االختيار ىذا تفعيؿ يتـ

 .القراءات مرسؿ

 

. ممؼ في حفظ ممؼ، اختر إؿ، إـ إكس ممؼ لتصدير
. منبثقة رسالة تظير

 .موافق زر اختر

 

 

 

 "مودم" قائمة
 .جيدة المكدـ ةحاؿ أف مف التأكد يجب التحميؿ، أك الرفع عممية تبدأ أف قبؿ: مالحظة

 منيما أم حالة كانت إذا العممية في تستمر كال. مقبكلة المكدـ كبطارية المكدـ مف كؿ حالة أف مف كتأكد المكدـ تشخيصات/ مكدـ اختر
 .سيئة

 

 تشخيصات
 المودم

 .لالستمرار" مكافؽ" يظير أف يجب: المكدـ بطارية

 :المكدـ إصدار

 xx.xx شكؿ في الحالي لممكدـ الثابت البرنامج إصدار

 ألغراض المعمكمة ىذه تكضيح يتـ" )DE" دائما -البركتكككؿ
 بركتكككؿ مف كؿ معالجة يستطيع المكدـ ألف تشخيصية
HART كDE) 

 :يمي مما أم االتصاؿ حالة تككف قد

 تناظرم 

 4 بايت DE   
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 6 بايت DE 

 .لالستمرار" مكافؽ" المكدـ حالة تككف قد

 بالمكدـ الخاصة( الرـك) فقط القراءة ذاكرة نجاح عدـ! 

 الخاصة( الراـ) العشكائية الكصكؿ ذاكرة نجاح عدـ 
 !بالمكدـ

 منخفضة المكدـ بطارية! 

 

 



 إدارة األجيزة المعززة رقميا باستخداـ برنامج إـ سي تكلكيت
 أنظمة عرض البرنامج التطبيقي إـ سي تكلكيت .5.3 

يؿ المستخدـدؿ حزمة برمجيات إـ سي   88 11المراجعة      

2012أبريؿ      

 "مساعدة" قائمة
 

 العرض شاشة
 "مساعدة"

 لكيتتك سي إـ يككف متى" مساعدة" العرض شاشة تكجد
 .ناشطا

 المكضكعات، مف مجمكعات ثالثة عمى الشاشة متحتك
 "مساعدة" قائمة مف المختارات مف منيا كؿ

 عاـ   -
-   DE 

 تـ كقد. المكضكعات مف قائمة مجمكعة كؿ تتضمف
 خط كيكجد األزرؽ بالمكف ظاىر) مكضكع كؿ اختيار
 إلى المباشرة الكصكؿ إمكانية لتكفير( الحركؼ تحت

 ".مساعدة" في المعمكمات

 يمكنؾ األيمف بالجانب التمرير شريط في المؤشر سحب
 كيكجد. الثالث المكضكعات مجمكعات جميع عرض مف

 ينقؿ الذم أعمى إلى الرجوع اختيار مجمكعة كؿ أسفؿ
 .مكضكعات مجمكعة أكؿ بداية إلى العرض شاشة

يجاد عرض يكجد: مالحظة ( أسيـ) كاختيارات وا 
 في المتكفرة" مساعدة" في الشاشة أسفؿ المكجكدة
 سي إـ تطبيؽ في المتكفرة كليست الكفي الحاسكب
 .تكلكيت

 

 إم عن نبذة
 تولكيت سي

 المنتج بياف يذكر

 المستخدمة كاالتصاالت القراءات مرسؿ نكع

 إعدادىا يمكف التي اإلجراءات نكع

 

 



إـ سي تكلكيتإدارة األجيزة المعززة رقميا باستخداـ برنامج  .5   
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 وعرضيا البيانات إدخال
 سيةاألسا األرقاـ: تكضيح األساسي الرقـ/ البياف

 حقؿ عمى يدؿ رمادم لكنيا خمفية كذك سيـ أم عميو يكجد ال الذم المربع
 يسمح كال فقط، النصية أك الرقمية القيـ عرض عمى ميمتو كتقتصر. فقط لمقراءة
 .فيو المستخدـ مف تعديؿ أك إدخاؿ أم بإجراء

 رقمية مدخالت حقؿ عمى يدؿ أسيـ أم كبال المكف البيضاء الخمفية ذك المربع
 الخاصة) الذاكرة في مسبقا المخزنة القيـ عرض كيتـ. الكتابة/ لمقراءة نصية كأ

 القيـ تعديؿ أك إدخاؿ كيمكنؾ(. تكلكيت سي بإـ الخاصة أك القراءات بمرسؿ
 (.المفاتيح لكحة مثؿ) مناسب إدخاؿ طريقة باستخداـ

 

 أف عمى يدؿ مما األصفر المكف إلى الخمفية تحكيؿ إلى جديدة قيمة إدخاؿ يؤدم
 .الذاكرة في المكجكدة القيمة عف تختمؼ المربع في المكجكدة القيمة

 إلى المربع في المكجكدة القيمة نسخ يتـ ،(6" )إرسال" زر اختيار يتـ عندما
 .األبيض إلى الخمفية لكف كيتحكؿ القراءات مرسؿ في الذاكرة

 .ييراتالتغ تجاىؿ يتـ سكؼ ،إرسال زر استخداـ قبؿ الشاشة مف خرجت إذا

 اختيارات قائمة عمى يدؿ األيمف الجانب عمى كسيـ البيضاء الخمفية ذك المربع
 كينتج. الذاكرة في مسبقا كالمخزنة المختارة القيـ عرض كيتـ.  الكتابة/ لمقراءة
 كيؤدم المتكفرة باالختيارات قائمة ظيكر إلى األيمف بالجانب السيـ اختيار عف

 .االختيار مربع في عوكض إلى القائمة مف بند اختيار

 .التغييرات تجاىؿ يتـ سكؼ ،إرسال زر استخداـ قبؿ الشاشة مف خرجت إذا

 .المربع داخؿ المتكاجدة البيانات معنى المربع أعمى المكجكد العنكاف يكضح

 تـ التي العرض شاشة إعادة إلى العرض شاشة أسفؿ المكجكد" رجوع" زر يؤدم
 .الشاشة إلى سابقا عرضيا

 ليصبح المكف كيتغير. قيـ أم تغيير يتـ ال عندما خافت إرسال زر فلك يصبح
 إرسال زر اختيار يؤدم كسكؼ. أكثر أك كاحد مربع قيمة تغيير يتـ عندما غامؽ
 يعكد كسكؼ الذاكرة إلى تغييرىا تـ التي القيـ جميع نسخ إلى تظميمو يتـ عندما
 .الخافت المكف إلى الزر لكف

 

 

 



 إدارة األجيزة المعززة رقميا باستخداـ برنامج إـ سي تكلكيت
 نظرة عامة عمى إعداد الجياز .5.4 

يؿ المستخدـدؿ حزمة برمجيات إـ سي   90 11المراجعة      

2012أبريؿ      

 الجياز ادإعد عمى عامة نظرة 5.4
 تغييرات إجراء كبعد. تكلكيت سي بإـ المتصمة رقميا المعززة األجيزة كتشخيص كمعايرة إعداد مف االتصاؿ أثناء اإلعداد استخداـ يمكنؾ
 أخرل أجيزة عمى لتحميمو االتصاؿ عدـ كضع في استخدامو يمكف ممؼ في لمجياز الحالي اإلعداد حفظ أيضا يمكنؾ الجياز، عمى

 .مماثمة
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 لاالتصا أثناء اإلعداد 5.5
 

 جياز وتحميل حذف
 .االتصاؿ أثناء العمميات كأداء بجياز اتصاؿ بإجراء" االتصاؿ" زر يسمح

 

 االتصال وضع عن مقدمة
 .ىانيكيؿ مف رقميا معززة قراءات إرساؿ بأجيزة لالتصاؿ تكلكيت سي إـ التطبيقي البرنامج الستخداـ إجراءات البند ىذا يتضمف

 .االتصاؿ أثناء اإلعداد خصائص إلى لمذىاب" االتصال" زر اختر لرئيسية،ا الصفحة عمى

 

 

 

 

 .5/7 البند في المرجعية البيانات إلى ارجع اإلجراءات، في الكاردة المعطيات يخص فيما محددة معمكمات عمى لإلطالع

 



نامج إـ سي تكلكيتإدارة األجيزة المعززة رقميا باستخداـ بر  

 اإلعداد أثناء االتصاؿ .5.5 

يؿ المستخدـدؿ حزمة برمجيات إـ سي   92 11المراجعة      

2012أبريؿ      

 

 

 

 ىانيويل من رقميا المعززة األجيزة عرض شاشات -القوائم شجرة 1-5 الشكل 
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 التشغيمية اإلجراءات ممخص
 :ىانيكيؿ مف رقميا المعززة القراءات إرساؿ أجيزة إلى بالنسبة العرض شاشات إلى لمكصكؿ

 سي إـ تطبيؽ تشغيؿ بدء 5/1 البند إلى ارجع. تولكيت سي إم...  عرض شاشة تظير كسكؼ تكلكيت، سي إـ تطبيؽ تشغيؿ ابدأ
 .تكلكيت

 لرفع الكقت أخذ قبؿ الرئيسية المعطيات عرض مف" سريعة مراقبة" العرض شاشة تمكنؾ سكؼ. )القراءات مرسؿ مف البيانات قاعدة ارفع
 سي إـ التطبيقي البرنامج عرض أنظمة 5/3 البند إلى ارجع. )رقميا المعززة لألجيزة الرئيسية القائمة شاشة تظير.( البيانات قاعدة
 .(البند ىذا في لكيتتك

 األجيزة عرض شاشات/ مياـ ممخص 11 الجدكؿ إلى ارجع. )رقميا المعززة لألجيزة الرئيسية القائمة مف المناسبة العرض شاشة اختر
لى البند، ىذا في رقميا المعززة  .(رقميا المعززة األجيزة عرض شاشات قائمة كا 

 .11 الجدكؿ في عرض شاشة كؿ محتكل تمخيص يتـ

 رقميا المعززة األجيزة عرض شاشات/ ميام ممخص  11 ولالجد

 الميمة القائمة بند

 :إدخاؿ الجياز عف  معمكمات

 :الجياز نكع

 لمكسـ التعريفي الرمز

 (التسكيد لكحة في)  رسالة

 (:قراءة) رصد

 النكع

 المسمسؿ الرقـ

 الثابت البرنامج إصدار

 :اختيار عاـ

 العممية متغير نكع

 :إدخاؿ

 االتصاؿ كضع

 (تي تي إس) خطي مرشح

 (سي/تي) اإلرساؿ ضبط في أخطاء اكتشاؼ

 (:قراءة) رصد

 األعطاؿ مف اآلمف االتجاه

 المعزز الجياز إعداد
 رقميا

 :اختيار

 العممية متغير كحدات

 الثانكم المتغير كحدات

 (تي إس) مطابقة

 (:قراءة) رصد

 لمنطاؽ األدنى الحد

 لمنطاؽ األقصى الحد

 البينية المساحة



 إدارة األجيزة المعززة رقميا باستخداـ برنامج إـ سي تكلكيت
 اإلعداد أثناء االتصاؿ .5.5 

يؿ المستخدـدؿ حزمة برمجيات إـ سي   94 11المراجعة      

2012أبريؿ      

 الميمة القائمة بند

 تخميد

 (تي تي إس) المستشعر نكع

 خطي

 :إدخاؿ

 األدنى النطاؽ مةقي

 األقصى النطاؽ قيمة

 (تي إس) المستشعر نكع

 :اختيار/ إدخاؿ معايرة

 (صفر) المدخالت تصحيح

 (األدنى النطاؽ قيمة) المدخالت تصحيح

 (األعمى النطاؽ قيمة) المدخالت تصحيح

 النطاؽ قيمة صفر،) حاتالتصحي ضبط إعادة
 (األعمى النطاؽ قيمة األدنى،

 المخرجات مستكل فحص) تكرارم فحص
 (التناظرية

 تناظرم إلى رقمي مف التحكيؿ تيار تعديؿ
 (المخرجات تيار معايرة)

 النطاؽ قيمة تحديد إعادة أم،) القيـ تطبيؽ
 لمدخالت كفقا األعمى النطاؽ كقيمة األدنى
 (العممية متغير

 

 

 

 

 

 

 

 (:قراءة) رصد

 األدنى النطاؽ كقيمة صفر عند المدخالت
 األعمى النطاؽ كقيمة

 

 

 التصحيحات ضبط إعادة( مف التحقؽ) 

 (االستمرارية) الحمقة تيار

 %(100ك% 0 عند) المخرجات تيار مستكل

 النطاؽ كحد األدنى النطاؽ لحد المطبقة القيمة
 األقصى

 (:قراءة) رصد :اختيار المكضعي العداد
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 الميمة القائمة بند

 (كحدة ىندسية) المقياس كحدات

 :إدخال

 مخصصة كحدات

(: مخصصة) تدفؽ( كحدة ىندسية) قيمة
 األدنى األقصى،

 

 

 

 

 

 المقياس أجيزة نكع

 

 :اختيار العرض المحمي

 (كحدات ىندسية)كحدات العرض 

 :ادخاؿ

 كحدات مخصصة

: القيمة( كحدات ىندسية)تدفؽ ( مخصصة) 
 األقصى، األدنى

 

 

 

 

 

 (:قراءة)رصد 

 كع عتاد العرضف

 

 (:قراءة) رصد  المراقبة

 المدخالت قيمة

 المخرجات قيمة

 ثانكية( مدخالت) قيمة

 (شفر) الكمية الحالة

 (رسائؿ) الجياز حالة



 إدارة األجيزة المعززة رقميا باستخداـ برنامج إـ سي تكلكيت
 اإلعداد أثناء االتصاؿ .5.5 

يؿ المستخدـدؿ حزمة برمجيات إـ سي   96 11المراجعة      

2012أبريؿ      

 الميمة القائمة بند

 تي إس) الثانكم اإلعداد
 (3000 تي

 :اختيار

 حرج كضع ذات قالبة دارة

 الكتابة ضد حماية

 نامكر

 الباردة الكصمة معادلة

 :إدخاؿ

 الباردة لكصمةا حرارة درجة

 (الكتابة ضد حماية) المركر كممة

 جديدة مركر كممة

 

 (:قراءة) رصد

 المنخفضة/ العالية العممية متغير قيـ
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 إجرائية اعتبارات
 .رقميا المعززة باألجيزة الخاصة كالرفع كاإلعداد المعايرة إجراءات أدناه المبينة الجداكؿ تكضح

 رقميا المعززة باألجيزة الرفع إجراءات 12الجدول 

 رقميا المعززة باألجيزة الرفع إجراءات

 

 

 الرسالة تظير كسكؼ االتصال زر اختر
 .ىذه التحذيرية

 

 بجياز تكلكيت سي إـ تكصيؿ تـ إذا
 .موافق زر اختر رقميا، معزز

 

 

 

 

 

 

: مالحظة

 إعداد تـ إذا فقط التحذير ىذا يظير
 الكضع في لمعمؿ القراءات سؿمر

 .التناظرم

 

! تحذير

 جزء القراءات مرسؿ كاف إذا البدء، قبؿ
 تأميف تـ إنو مف تأكد التحكـ، حمقة مف

 في تكجد الحمقة كأف كاإلنذارات الكشائج
 .اليدكم التحكـ

 الرسالة في موافق زر اختر ذلؾ، بعد
 بالجانب العرض شاشة كتظير. المنبثقة
 .األيمف

 

 :بيدؼ ىذه العرض شاشة دـاستخ

 كلمراقبة الجياز تعريؼ مف التحقؽ
 العممية كأحكاؿ الكمية الحالة

 متغير لمدخالت المطمكبة الكحدات اختر
 المنسدلة القائمة باستخداـ العممية
 العممية متغير لوحدات

 االنتظار مؤشر يظير ثـ ،رفع زر اختر
 .التقدـ كشريط

 

 بالنسبة ةاألساسي القائمة تظير ذلؾ، بعد
 .300 تي إس القراءات مرسؿ إلى



تإدارة األجيزة المعززة رقميا باستخداـ برنامج إـ سي تكلكي  

 اإلعداد أثناء االتصاؿ .5.5 

يؿ المستخدـدؿ حزمة برمجيات إـ سي   98 11المراجعة      

2012أبريؿ      

 رقميا المعززة باألجيزة الرفع إجراءات
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 رقميا المعززة لألجيزة الرئيسية القائمة إجراءات 13الجدول 

 رقميا المعززة لألجيزة الرئيسية القائمة إجراءات
 القائمة
 الرئيسية
 المعززة لألجيزة
 رقميا

 

 (3000 تي إس) 

 

 800إس تي 

 

 (3000 تي تي إس) 

 
 

 

 :مالحظة
 رجكع زر اختيار تـ إذا الرسالة ىذه تظير
 كضع عمى القراءات مرسؿ ضبط تـ إذا< 

 يتـ كلـ ،(المعايرة إجراءات في) المخرجات
 .بعد فيما المخرجات مسح

 

 
 

 الرئيسية القائمة عمى مختمفة أزرار تكجد
 .مختمفة شاشات إلى لالنتقاؿ
 اإلعداد بحفظ ممؼ في حفظ خاصية تسمح
 مف مزيد كيكجد. ممؼ في لمجياز الحالي

 في الحفظ" إجراء تحت ىذا عف المعمكمات
 "االتصاؿ كضع في ممؼ

 عن معمومات
 الجياز

 

 
 

 

 

إس تي "سكؼ تظير خانة الكتابة 
 800حينما يككف جياز إس تي " 800

 متصال
 

 (ك/ ق) لموسم التعريفي الرمز
 أبجدية رمكز 8 إلى المستخدـ اسـ يصؿ
 العمميات بفئات اربطو: اقتراح) رقمية
 (.المصانع مناطؽ أك/ ك يفيةالكظ
 (قراءة) النوع
 التصنيع بشركة الخاص الجياز نكع معرؼ

 (الطراز رقـ نمطيا)
 معرؼ (قراءة) الثابت البرنامج إصدار
 بشركة الخاص الثابت البرنامج إصدار
 التصنيع

 (قراءة) المسمسل الرقم
 التصنيع شركة
 (ك/ ق) التسويد لوحة
: حاقترا) رقمي أبجدم حرؼ 23 حتى



 إدارة األجيزة المعززة رقميا باستخداـ برنامج إـ سي تكلكيت
 اإلعداد أثناء االتصاؿ .5.5 

يؿ المستخدـدؿ حزمة برمجيات إـ سي   100 11المراجعة      

2012أبريؿ      

 رقميا المعززة لألجيزة الرئيسية القائمة إجراءات
 الحالة بشأف التحكـ غرفة إلى رسائؿ

 (المحددة/ المرصكدة التشغيمية
 (800إس تي /3000 تي إس)  عـام

 
 

( 3000إس تي تي ) 

 
 

 

 (ك/ ق) العممية متغير نوع
 أك( سي دم تي إس) مزدكج نطاؽ: اختر
 بمتغير أحادم نطاؽ أك أحادم نطاؽ
 .ثانكم
 االتصال وضع

 6 أك DE بايت 4 أك تناظرم(: ؾ/ ؽ)
 DE بايت

 (قراءة) األعطال من اآلمن االتجاه
 مرسؿ في االختيار يقفز خفض؛ أك رفع) 

 (.القراءات
 (قراءة) خطي مرشح
 .ىيرتز 60 أك ىيرتز 50: اختيار

 اإلرسال ضبط في أخطاء اكتشاف
 (ك/ ق( )سي/تي)

 .تعطيؿ أك تفعيؿ: اختيار
 لألجيزة اإلعداد
 رقميا المعززة

 800تي إس /  3000 تي إس

 

 3000إس تي تي 

 

 لمنطاؽ األدنى الحد(: قراءة) لمنطاق األدنى الحد
 لمنطاؽ األقصى الحد(: قراءة) لمنطاق األقصى الحد
 األدنى النطاؽ قيمة(: ك/ ق) األدنى النطاق قيمة
 األعمى النطاؽ قيمة(: ك/ ق) األعمى النطاق قيمة

 
 (ك/ ق) العممية متغير وحدات
 (فيرنيايت درجة 39 في الماء مف بكصات: افتراضيا) سالقيا قيمة اختيار
 (ك/ ق) الثانوي المتغير وحدات
 (فيرنيايت/ مئكية درجة) القياس قيمة اختيار
 (قراءة) المستشعر نوع
 القراءات لمرسؿ المصاحب المستشعر نكع

 (ك/ ق) تخميد
 الرقمي الضكضاء خفض مستكل اختيار

 (قراءة) البينية المساحة
 (لمنطاؽ األدنى الحد -لمنطاؽ األقصى الحد) يةالعمؿ نطاؽ

 (3000 تي إس)( كتابة/ قراءة) المطابقة
 خطي أك تربيعي جذر: المدخالت لصيغة المطابقة اختيار
 (3000 تي تي إس) (ك/ ق) الخطي العرض
 خطي غير أك خطي: المدخالت لصيغة المطابقة اختيار
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 101    دليؿ المستخدـ حزمة برمجيات إـ سي   11المراجعة 

  2012أبريؿ 

 رقميا المعززة لألجيزة الرئيسية القائمة إجراءات
 المعايرة

 

 ،المعمكمات مف المزيد عمى لإلطالع
 إلى ارجع

 الجدكؿ ،15 الجدكؿ ،14 الجدكؿ
 17 الجدكؿ ،16

 

 المقياس
 الموضعي

 تي إس)
3000) 

  

 (قراءة) المقياس أجيزة
 لمرسؿ المصاحب المقياس نكع تحديد

 .القراءات
 (ك/ ق) المقياس وحدات
 لممقياس الكحدات اليندسية اختيار

 المكضعي
 (ك/ ق) مخصصة وحدات

 (.القراءات مرسؿ مستخدـ دليؿ إلى ارجع) 
/ ق) التدفق صيانة لوحدات األعمى القيمة

 (ك
 لمقيمة القياسية الكحدات اليندسية اختيار
 لمتدفؽ األعمى
 التدفق صيانة لوحدات األدنى القيمة
 لمقيمة القياسية الكحدات اليندسية اختيار
 لمتدفؽ األدنى

 

 المقياس
 الموضعي

 تي إس مثل) 
3000) 

 

 

 

 

 
  



 إدارة األجيزة المعززة رقميا باستخداـ برنامج إـ سي تكلكيت
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يؿ المستخدـدؿ حزمة برمجيات إـ سي   102 11المراجعة      

2012أبريؿ      

 رقميا المعززة لألجيزة الرئيسية القائمة إجراءات
حمي العرض الم

إس تي ) 
800 *)

 

( ؽ)عتاد العرض 
رقـ نكع شاشة العرض المرتبط بمرسؿ القراءات 

( ؾ/ؽ)كحدات العرض 
الكحدات اليندسية المختارة لشاشة العرض المحمي 

( ؾ/ؽ)كحدات مخصصة 
(. يرجى الرجكع إلى دليؿ المستخدـ لمرسؿ القراءات) 

( ؾ/ؽ)القيمة األعمى لكحدات التدفؽ اليندسية 
الكحدات اليندسية المختارة لقيمة التدفؽ العميا  مجمكعة

( ؾ/ؽ)القيمة الدنيا لكحدات التدفؽ اليندسية 
مجمكعة الكحدات اليندسية المعيارية لقيمة التدفؽ الدنيا 

كتدعـ الكحدات المخصصة فقط . العرض المتقدـ كاألساسي 800يدعـ إس تي * 
. في العرض المتقدـ

 الثانوي اإلعداد

 

 حرج وضع ذات بةقال دارة
 تعطيل أك تفعيل اختر
 نامور
 تعطيل أك تفعيل اختر

 ضبط يتـ أف التعطيؿ يتطمب) 
 عمى الكتابة ضد الحماية خاصية

 (الكتابة ضد الحماية عدم
 الباردة الوصمة حرارة درجة
 الباردة الكصمة حرارة درجة إدخاؿ

 .الخارجية
 المنخفض/ العالي قراءة زر اختر

 العممية متغير عرض شاشة الستدعاء
 المنخفض/ العالي

 قيـ كأعمى أدنى لعرض قراءة زر اختر
 .األخيرة القراءة منذ العممية لمتغير

 

 المراقبة
 

 

 (قراءة) المدخالت
الكحدات ب المستشعر مدخالت
 اليندسية

 (قراءة) المخرجات

 (قراءة) الثانوي المتغير
 الكحدات اليندسية في الثانكم المتغير
 (قراءة) الكمية الحالة
.  القراءات لمرسؿ الكمية الحالة
 الستدعاء الجياز حالة زر اختر
 .الجياز حالة العرض شاشة
 (قراءة) االتصال حالة

 الحالة، عف معمكمات عمى لمحصكؿ
 الرسائل يتناكؿ الذم البند إلى ارجع

 .التشخيصية والشفرات

 
 



 إدارة األجيزة المعززة رقميا باستخداـ برنامج إـ سي تكلكيت .5 
 اإلعداد أثناء االتصاؿ .5.5 

 103    دليؿ المستخدـ حزمة برمجيات إـ سي   11المراجعة 

  2012أبريؿ 

 رقميا المعززة لألجيزة الرئيسية القائمة إجراءات
 مف مئكية كنسبة التكرارية المخرجات
 البينية المساحة

 ممف في حفظ
 وضع في

 االتصال

  

 القائمة تكجد ،الرئيسية القائمة شاشة عمى
". ممؼ" قائمة تحت" ممؼ في حفظ" الفرعية
 القائمة شاشة عمى ممؼ في حفظ زر كيقع

 مف كؿ يمدؾ كسكؼ. أيضا الرئيسية
 .الكظائؼ بنفس" ممؼ في حفظ" خياريف
 الشاشة ترل كسكؼ" ممؼ في حفظ" اختر
 .األيسر الجانب أقصى عمى

 أثناء اإلعداد يضيؼ" مكافؽ" اختيار
 .الحالي التشغيؿ ممؼ في الحالي االتصاؿ
 حفظ" شاشة يستحضر" مكافؽ غير" اختيار
 ليصبح كالمجمد المكقع ضبط تـ كقد". باسـ
 إؼ كسي المؤمنة الرقمية الذاكرة بطاقة
 جديد اسـ طباعة كيمكنؾ. تي سي إـ_جي
 االفتراضي االسـ يصبح كسكؼ. ممؼلؿ
 ".1 جديد"



 إدارة األجيزة المعززة رقميا باستخداـ برنامج إـ سي تكلكيت
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يؿ المستخدـدؿ حزمة برمجيات إـ سي   104 11المراجعة      

2012أبريؿ      

 

 النطاق قيمة األدنى، النطاق قيمة( صفر) المدخالت تصحيح (-رقميا المعززة القراءات إرسال أجيزة) المدخالت معايرة 14الجدول 
 التصحيحات ضبط إعادة األعمى،

 إعادة األعمى، النطاق قيمة األدنى، النطاق قيمة( صفر) المدخالت تصحيح (-رقميا زةالمعز القراءات إرسال أجيزة) المدخالت معايرة
 التصحيحات ضبط

 :المتطمبات

 %0.04 عف تقؿ ال بدقة المدخالت، مصدر

،  أـك 250 عف يقؿ ال مقاـك

 الكيربائي التيار مقياس أك الفمطية مقياس

 24 قدرىا مباشر تيار ذات بفمطية طاقة مصدر
 (اسمية)

 مناسبة بيئية بظركؼ تتميز نظيفة عمؿ طقةمف

ل مستك الضغط قراءات مرسؿ يصبح أف يجب

 اإلجراءات عمى عامة نظرة

 الرأسي الوضع الصفرم التصحيح إجراء يحدد
 .االستجابة لصكرة الصحيح

 كتصحيح األدنى النطاؽ قيمة تصحيح إجراءات تحدد
 االستجابة لصكرة الصحيح الميل األعمى النطاؽ قيمة
 االستجابة صكرة بتدكير لمعممية التشغيمي النطاؽ مؼ

 .كمحكر الصفرية المرجعية النقطة حكؿ

 أثناء كقت أم في الصفرم التصحيح إجراء تنفيذ يمكف
 قيمة كتصحيح األدنى النطاؽ قيمة تصحيح إجراءات
 .المعايرة جمسة نفس في األقصى النطاؽ

 ؽالنطا قيمة تصحيح إجراء تنفيذ عف االمتناع يجب
 إجراء تنفيذ دكف األعمى النطاؽ قيمة كتصحيح األدنى
 جمسة نفس في أكال( صفر) المدخالت تصحيح
 .المعايرة

 

 

 :األىداف

 أمر إصدار يتـ كمرجع، العممية لمتغير دقيؽ مدخالت مصدر باستخداـ
 المصاحبة المتالشية غير بالذاكرة المعايرة معامالت لكتابة القراءات لمرسؿ
 .القراءات لمرسؿ المدخالت كأجيزة لبرامج

 (صفر) المدخالت تصحيح

 األدنى النطاؽ قيمة تصحيح

 األعمى النطاؽ قيمة تصحيح
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 105    دليؿ المستخدـ حزمة برمجيات إـ سي   11المراجعة 

  2012أبريؿ 

 إعادة األعمى، النطاق قيمة األدنى، النطاق قيمة( صفر) المدخالت تصحيح (-رقميا زةالمعز القراءات إرسال أجيزة) المدخالت معايرة
 التصحيحات ضبط

 منصة عمى اإلعداد

 بالجانب منصة عمى لإلعداد نمطية عممية تكضيح يتـ
 .األيمف

 

 كأجرم مبيف ىك لما كفقا تكلكيت سي إـ أكصؿ
 .القراءات بمرسؿ اتصاال

 

 التيار حمقة في المككنات تعد ال ءات،اإلجرا ىذه ألجؿ
 مرسؿ بيف قكم التصاؿ دعميا شريطة حرجة المستمر
 .تكلكيت سي إـ ك القراءات

 

 تي إس الضغط قراءات مرسؿ معايرة يتـ كاف إذا
 متف ألف ىاما أمرا( االستكاء) الكضع يعد ،3000
 عمى التأثير يمكنيا سكائؿ عمى يحتكم المقياس

 .الصفرم االستشعار

 

 

 

 

 

( إعداد) ادخل
 قيمة ألجل قيم

 األدنى النطاق
 النطاق وقيمة
 األعمى

 عرض شاشة الستدعاء إعداد اختر ،رقميا المعززة لألجيزة الرئيسية القائمة مف
 .رقميا المعززة األجيزة إعداد

 الكحدات اليندسية الختيار العممية متغير وحدات  استخدـ .أ 
 بةالمناس

 األدنى النطاق قيمة مف كؿ ادخؿ المفاتيح، لكحة باستخداـ .ب 
 األعمى النطاق قيمةك

 مرسؿ إلى حديثا المدخمة القيـ جميع لنسخ إرسال زر اختر .ج 
 زر عرض يتـ سكؼ النسخ، عممية تكتمؿ كعندما. القراءات
 .خافت بمكف إرسال
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يؿ المستخدـدؿ حزمة برمجيات إـ سي   106 11المراجعة      

2012أبريؿ      

 إعادة األعمى، النطاق قيمة األدنى، النطاق قيمة( صفر) المدخالت تصحيح (-رقميا زةالمعز القراءات إرسال أجيزة) المدخالت معايرة
 التصحيحات ضبط

 استدعاء
 عرض شاشة
 المعايرة

 

 

 

 

 لألجيزة يرةالمعا عرض شاشة إلى انتقؿ
 .يمي لما كفقا رقميا المعززة

 الرئيسية القائمة إلى اذىب) رجوع اختر
 زر اختر ثـ ،(رقميا المعززة لألجيزة
 .معايرة

 

 

 تصحيح
 عند المدخالت

 صفر

 (صفر) المدخالت تصحيح اختر

 الرسالة ىذه تظير

 

 : مالحظة
( صفر) العممية متغير مدخالت تشير
 غطالض مثؿ معركؼ مقياس إلى

 جانبي مف كؿ فتحة مثؿ) الصفرم
 (الترددم الضغط قراءات مرسؿ

 ألسفؿ أك ألعمى الميؿ بتغيير اإلجراء ىذا يقـك سكؼ أدناه، تكضيحو تـ كما
 لـ االستجابة( الزاكية) ميؿ أف كيعد. الصفرم المرجع في الخطأ الستبعاد
 .يتغير

` 

 المبيف الرسالة مربع في موافق اختر 
 .الرسالة قىذ لتظير أعال

 

 تككف عندما مطبقة العممية متغير قيمة أف مف تأكد النقطة، ىذه عند
. بالضبط صفر المدخالت

. المنبثقة الرسالة في موافق زر اختر ثـ

 القراءات مرسؿ إلى( صفر) المدخالت تصحيح أمر بإرساؿ ءىذا اإلجرا يقـك
 .المدخالت حساب يعدؿ مما
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 107    دليؿ المستخدـ حزمة برمجيات إـ سي   11المراجعة 

  2012أبريؿ 

 إعادة األعمى، النطاق قيمة األدنى، النطاق قيمة( صفر) المدخالت تصحيح (-رقميا زةالمعز القراءات إرسال أجيزة) المدخالت معايرة
 التصحيحات ضبط

 .الرسالة ىذه تظير حتى انتظر 

 

 

 مف القراءات مرسؿ ينتيي عندما
 تظير ،الصفري التصحيح عممية
 .الرسالة ىذه

 

 

 .بالمكافقة لإلقرار موافق زر اختر

 

 تصحيح
 في المدخالت

 النطاق قيمة
 األدنى

 تي إس)
إس تي /3000
800) 

 

. األدنى النطاق قيمة تصحيح زر اختر
 .الرسالة ىذه تظير

 

 المتغير قيمة مدخالت ضغط عدؿ
 النطاق لقيمة الدقيقة القيمة ليصبح
 إعداد العرض شاشة في المدخمة األدنى
 .رقميا المعززة األجيزة

 ىذه تظير ،موافق زر اختر
 .الرسالة

 

 القيمة في المدخالت ضغط راقب
 عمى انقر تستقر، كعندما المطبقة

 .موافق زر

 مف القراءات مرسؿ مينتو عندما
 تظير األدنى، النطاؽ قيمة تصحيح

 .الرسالة ىذه

 

 .بالمكافقة لإلقرار موافق اختر

 تصحيح
 في المدخالت

 النطاق قيمة
 األدنى

 تي تي إس)
3000) 

. األدنى النطاق قيمة تصحيح زر اختر
 .الرسالة ىذه تظير

 

 لتصبح المدخالت حرارة درجة عدؿ
 األدنى نطاقال لقيمة الدقيقة القيمة
 إعداد العرض شاشة في المدخمة
 .رقميا المعززة األجيزة

 

 ىذه تظير ،موافق زر اختر
 .الرسالة

 

 .بالمكافقة لإلقرار موافق اختر
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يؿ المستخدـدؿ حزمة برمجيات إـ سي   108 11المراجعة      

2012أبريؿ      

 إعادة األعمى، النطاق قيمة األدنى، النطاق قيمة( صفر) المدخالت تصحيح (-رقميا زةالمعز القراءات إرسال أجيزة) المدخالت معايرة
 التصحيحات ضبط

 تصحيح
 في المدخالت

 النطاق قيمة
 األعمى

 تي إس)
إس تي /3000
800) 

 

. األعمى النطاق قيمة تصحيح زر اختر
 .الرسالة ىذه تظير

 

 المتغير قيمة مدخالت ضغط ؿعد
 النطاق لقيمة الدقيقة القيمة ليصبح
 العرض شاشة في المدخمة األعمى
 .رقميا المعززة األجيزة إعداد

 

 .موافق زر اختر

 مف القراءات مرسؿ ينتيي عندما
 تظير األعمى، النطاؽ قيمة تصحيح

 .الرسالة ىذه

 

 .بالمكافقة لإلقرار موافق اختر

 تصحيح
 في المدخالت

 النطاق قيمة
 األعمى

 تي تي إس)
3000) 

. األعمى النطاق قيمة تصحيح زر اختر
 .الرسالة ىذه تظير

 

 

 لتصبح المدخالت حرارة درجة عدؿ
 األعمى النطاق لقيمة الدقيقة القيمة
 إعداد العرض شاشة في المدخمة
 .رقميا المعززة األجيزة

 

 ىذه تظير ،موافق زر اختر
 .الرسالة

 

 .بالمكافقة لإلقرار موافق اختر

 ضبط إعادة
 التصحيحات

 :مالحظة

 لمرسؿ أمر الكظيفة ىذه تصدر
 تصحيحات جميع الستبداؿ القراءات
 بالقيـ بالمستخدـ الخاصة المدخالت
 الخاصة"( كأرقاـ حركؼ)" االفتراضية
 . بالمصنع

 تؤدم عندما فقط استخداميا كيتـ
 دقة عدـ إلى التصحيحات زيادة
 .القراءات مرسؿ

 

 استبداؿ يتـ أال يجب كاف إذا
 زر اختر المصنع، بقيـ التصحيحات

 .ال

 التصحيحات، استبداؿ يجب كاف إذا
 المؤقت يظير سكؼ. نعم زر اختر
 أداء يتـ إنو إلى مشيرا بقميؿ ذلؾ بعد

 .العممية
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 109    دليؿ المستخدـ حزمة برمجيات إـ سي   11المراجعة 

  2012أبريؿ 

 التكراري الفحص  –المخرجات معايرة 15الجدول 

 التكراري الفحص  –المخرجات معايرة

 المككنات سالمة مف التحقؽ اليدف
 المستمر التيار حمقة في الكيربية

 .لممخرجات

 كما تكلكيت سي إـ بتكصيؿ قـ
 مع اتصاؿ بإجراء كقـ مكضح ىك

 .القراءات مرسؿ

 ال اإلجراءات، ىذه إلى بالنسبة
 التيار حمقة في المككنات قيـ تعد

 أف شريطة رئيسية، قيـ المستمر
 مرسؿ بيف القكم االتصاؿ ـتدع

ـ القراءات  .تكلكيت سي كا 

 

 اختر المخرجات، معايرة مربع في تكراري فحص
 تظير ثـ تكرارم، فحص زر

 الجانب عمى الكاردة الشاشة
 .األيمف

 الثابت المستكل المخرجات اختر
 أك% 100 ،% صفر: المطمكبة

 % - صفر مف أم) ذلؾ غير
100.)% 

 

 

 

 ضبط زر اختر

 

 المخرجات تيار كارصد نعم زر اختر
 غير أك% 100 أك%  صفر عمى
 ( %المستخدـ يدخميا) ذلؾ



 إدارة األجيزة المعززة رقميا باستخداـ برنامج إـ سي تكلكيت
داد أثناء االتصاؿاإلع .5.5   

يؿ المستخدـدؿ حزمة برمجيات إـ سي   110 11المراجعة      

2012أبريؿ      

 التكراري الفحص  –المخرجات معايرة

 

 

 

 

 

 مالحظة

 كضع في القراءات مرسؿ كاف إذا
 المخرجات رصد تستطيع تناظرم،

 أك خارجيا متصؿ مقياس في
.  مكضعي مقياس

 يمكف رقميا، المعزز الكضع في
 المقياس عمى المخرجات رصد

 عمى عرضاؿ شاشة أك المكضعي
 .تكلكيت سي إـ

 إلى انتقؿ العرض، شاشة لعرض
 تكرارم فحص شاشة عمى مف رجوع
 .مراقبة عرض شاشة كاختر

 نعم انقر. التالي المنبثؽ المربع يظير
 .لالستمرار

 

 : مثال
 كما%( 100) رقميا معززة مخرجات
 .تكلكيت سي إـ عمى تظير

 

  مثال

 األيمف الجانب عمى الشاشات
 المخرجات ضبط اختيار تكضح
عداد  %.  75 عند أخرى كا 

 
 

 

 !!

 متعمد غير خروج
 وضع في

 المخرجات؟

!! 

 

  تحذير

 أعاله يرد كما  نعم اختيار تـ إذا
 مف ،! تأكيد المنبثقة الرسالة في

 مف الخركج يتـ أف المحتمؿ
 تثبيت أثناء تكلكيت سي إـ تطبيؽ

 .الثابت التيار عمى المخرجات

 

 األيمف الجانب عمى الرسالة ىذه تظير
 سي إـ عمى العممية بأداء قمت إذا

 بإنياء تقـك سكؼ التي تكلكيت
 مرسؿ بينما القراءات بمرسؿ االتصاؿ
 .المخرجات كضع في القراءات

 

 المستيدؼ كانت إذا فقط نعم زر اختر
 .الثابت التيار مخرجات ىك

 

 كارجع ،ال زر اختر ذلؾ، غير كفي
 زر كاختر تكرارم فحص شاشة إلى

 .المخرجات مسح
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 111    دليؿ المستخدـ حزمة برمجيات إـ سي   11المراجعة 

  2012أبريؿ 

 تناظري إلى رقمي من التحويل تيار تعديل  -رقميا المعززة المخرجات معايرة 16الجدول 

 تناظري إلى رقمي من التحويل تيار تعديل  -رقميا المعززة المخرجات معايرة

 عن مةعا نظرة
 األىداف

 المخرجات تيار بمعايرة قـ المستخدـ، تطبيؽ في التناظري الوضع في يعمل رقميا معزز قراءات مرسؿ إلى بالنسبة
% صفر أمبيرممي  4 تكافؽ بحيث المخرجات بتعديؿ تقـك أف بمعنى العممية، لمتغير مدخالت لنطاؽ كفقا التناظرم

 (األعمى النطاؽ قيمة% )100 ؽتكاؼ ممي أمبير 20ك( األدنى النطاؽ قيمة)

 

 

 استدعاء
 العرض شاشة

 لألجيزة الرئيسية القائمة في
 زر اختر ،رقميا المعززة
.  المعايرة

 المعايرة قائمة تظير

 

 رقمي من التحويل تيار تعديل زر اختر
 .ىذه العرض شاشة تظير تناظري، إلى



 إدارة األجيزة المعززة رقميا باستخداـ برنامج إـ سي تكلكيت
 اإلعداد أثناء االتصاؿ .5.5 

يؿ المستخدـدؿ حزمة برمجيات إـ سي   112 11المراجعة      

2012أبريؿ      

 تناظري إلى رقمي من التحويل تيار تعديل  -رقميا المعززة المخرجات معايرة

 

 تيار تعديل
 المخرجات

 

%.  100 زر أك%  صفر زر عمى المخرجات ضبط اختر

 .األيمف الجانب عمى المكضحة الرسالة تنبثؽ

 :  تحذير
 أك% صفر عمى المخرجات تيار تثبيت يتـ المخرجات، كضع في

 .اليدكم التحكـ كضع في الحمقة أف مف تأكد%. 100

 .الحمقة تيار مستكل راقب المقياس كفي نعم زر اختر

 :مالحظة
 .فكلت 1 مع أمبيرممي  4 يتكافؽ الكيربائي، الجيد مقياس في

 صفر نسبة مستكل إلى الحمقة تيار بضبط قـ تكلكيت، سي إـ باستخداـ
ذا ،زيادة زر عمى انقر منخفضا، التيار كاف إذا(. أمبير ليـ 4)  كاف كا 

 .المقياس في التغيير كراقب تقميل زر عمى انقر مرتفعا

 : مالحظة
 حجـ تغيير طريؽ عف الضبط معدؿ تسريع تستطيع كبير، الخطأ كاف إذا

 .100 أك 10 إلى الخطكة

 ضبط زر اختر ،أمبير ليـ 4) لمتيار صفر مستكل إلى الكصكؿ عند
 %.100 عمى المخرجات

 : مالحظة
 .فكلت 5 ممي أمبير 20 تكافؽ الكيربائي، الجيد مقياس في

 .ممي أمبير 20 عمى المخرجات تيار لضبط تقميؿ أك/ك زيادة زر استخدـ

 مسح زر اختر ،ممي أمبير 20% )100 التيار ستكلـ إلى الكصكؿ عند
 (الخافت المكف إلى يتغير الزر لكف  أف الحظ. )المخرجات
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 113    دليؿ المستخدـ حزمة برمجيات إـ سي   11المراجعة 

  2012أبريؿ 

 تناظري إلى رقمي من التحويل تيار تعديل  -رقميا المعززة المخرجات معايرة

 شاشة تغيير
 في العرض
 وضع

 المخرجات

 شاشة تظير المخرجات، مسح زر اختيار قبؿ رجوع زر اخترت إذا
.  األيمف الجانب عمى المكضحة العرض

 خالؿ المخرجات كضع في الستمرارا في رغبتؾ مف متأكدا كنت إذا
 كزر ال زر اختر ذلؾ غير كفي ،نعم زر اختر أخرل، شاشات استعراض

 المخرجات مسح

 

 

 

 

 



 إدارة األجيزة المعززة رقميا باستخداـ برنامج إـ سي تكلكيت
 اإلعداد أثناء االتصاؿ .5.5 

يؿ المستخدـدؿ حزمة برمجيات إـ سي   114 11المراجعة      

2012أبريؿ      

 القيم تطبيق  –رقميا المعزز األجيزة معايرة 17الجدول 

 األعمى النطاق قيمة وضبط األدنى النطاق قيمة لضبط العممية متغير قيم تطبيق  –رقميا المعزز الجياز معايرة

 عن عامة نظرة
 األىداف

  

 األدنى، النطاؽ قيمة ضبط عمى القيمة ىذه كطبؽ% صفر عمى العممية متغير مدخالت يدكيا اضبط

 .األعمى النطاؽ قيمة ضبط عمى القيمة ىذه كطبؽ% 100 عمى العممية متغير مدخالت يدكيا اضبط

 : مالحظة
 ىذه عمى ككذلؾ رقميا المعزز الكضع في تعمؿ التي رقميا المعززة القراءات إرساؿ أجيزة عمى اإلجراء ىذا يسرم

 (.الحالي) التناظرم الكضع في تعمؿ التي األجيزة

 

 

 المعززة لألجيزة الرئيسية القائمة في 
 .معايرة زر اختر رقميا

 

 زر اختر القيـ، تطبيؽ مجمكعة في
 .األدنى النطاؽ قيمة ضبط

 المكضحة المنبثقة الةالرس تظير
 .األيمف الجانب عمى

 : مالحظة
 المدخالت قيمة تحديث يتـ

 فقط الرسالة ىذه في المكضحة
.  المنبثقة الرسالة استدعاء يتـ عندما

 ،ال زر اختر القيمة، ىذه لتحديث
 النطاق قيمة ضبط زر ثانية كاختر
 .المعايرة العرض شاشة في األدنى
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 115    دليؿ المستخدـ حزمة برمجيات إـ سي   11المراجعة 

  2012أبريؿ 

 األعمى النطاق قيمة وضبط األدنى النطاق قيمة لضبط العممية متغير قيم تطبيق  –رقميا المعزز الجياز معايرة

 النطاق قيمة ضبط
 األدنى

 باستخداـ) المادم العممية عنصر في العممية متغير قيمة مراقبة خالؿ
 الحد مستكل عمى العممية متغير بضبط قـ( المثاؿ سبيؿ عمى نظر نظارة
. األدنى النطاؽ قيمة ضبط اختر ثـ ،%(صفر) المطمكب األدنى

 في المدخالت قيمة لنسخ نعم اختر مرضية، المعركضة القيمة كانت إذا 
 ال اختر مرضية، تكف لـ إذا. القراءات مرسؿ في األدنى طاؽالف قيمة
  .الخطكة ىذه ككرر

قيمة النطاق ضبط 
األعمى 

 

 باستخداـ) المادم العممية عنصر في العممية متغير قيمة رصد خالؿ
 الحد مستكل عمى العممية متغير بضبط قـ( المثاؿ سبيؿ عمى نظر نظارة
.   األعمى النطاق قيمة بطض اختر ثـ ،%(صفر) المطمكب األدنى

 في المدخالت قيمة لنسخ نعم اختر مرضية، المعركضة القيمة كانت إذا
 ال اختر مرضية، تكف لـ إذا. القراءات مرسؿ في األعمى النطاؽ قيمة
 .الخطكة ىذه ككرر

 

 

 من التحقق
 اإلعدادات

 صحة مف التحقؽ يمكف
 قيمة ضبط إجراءات نتائج

 ةقيـ كضبط األدنى النطاؽ
 طريؽ عف األعمى النطاؽ
 العرض شاشة استدعاء
 المعززة األجيزة إعداد
 .رقميا

 
 

 

 



 إدارة األجيزة المعززة رقميا باستخداـ برنامج إـ سي تكلكيت
اتصاؿاإلعداد دكف  .5.6   

يؿ المستخدـدؿ حزمة برمجيات إـ سي   116 11المراجعة      

2012أبريؿ      

 لاتصا دون اإلعداد 5.6
 إجراء بعد جياز عمى كالتحميؿ  المعطيات كتحرير متصؿ غير أساسي نمكذج اختيار تستطيع اتصاؿ، دكف اإلعداد استخداـ عند

 .الجياز عمى فعميا التحميؿ دكف ممؼ في المعطيات تحديثات حفظ أيضا كيمكف. االتصاؿ

 

   االتصال عدم وضع عن مقدمة

 .اتصاؿ دكف اإلعداد خصائص الستكماؿ" االتصاؿ عدـ" اختر تكلكيت سي إـ لبرنامج الرئيسية الصفحة مف

 

 

 

 :التالية الخصائص بدعـ اتصاؿ دكف اإلعداد يقـك

 المعطيات بتحرير كقـ المختار لجيازؿ محفكظ إعداد اختر ثـ إؿ إـ إكس ممؼ افتح: الممفات إدارة 

 الممؼ في أخرل مرة المعطيات احفظ:  ممؼ في حفظ 

 االتصاؿ إجراء بعد الجياز عمى الحالي اتصاؿ دكف اإلعداد حمؿ: تحميؿ. 

 :التالية األجيزة دعـ يتـ

 (350تي تي إس دم،25تي تي إس إـ،25تي تي إس ،3000 تي إس) رقميا المعززة ىانيكيؿ أجيزة 

 350دم، إس تي تي25إـ، إس تي تي25إس تي تي: ة ىانيكيؿ الذكية لقياس الحرارةأجيز) 

 .اتصاؿ دكف اإلعداد خصائص الستكماؿ" االتصاؿ عدـ" زر اختر الرئيسية الصفحة مف
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 117    دليؿ المستخدـ حزمة برمجيات إـ سي   11المراجعة 

  2012أبريؿ 

 

 



ة األجيزة المعززة رقميا باستخداـ برنامج إـ سي تكلكيتإدار  

 اإلعداد دكف اتصاؿ .5.6 

يؿ المستخدـدؿ حزمة برمجيات إـ سي   118 11المراجعة      

2012أبريؿ      

 الممفات إدارة شاشة

 إلى كالكصكؿ" فتح" حكار مربع لفتح "استعراض" اختيار تستطيع أك فتحو تـ الذم األخير الممؼ عمى كافؽ ،"الممفات إدارة" شاشة في
 يتككف. TEMPLMCT.xmlك MCToolkit.xml بممفيف تكلكيت سي إـ إرفاؽ يتـ سكؼ. اتصاؿ دكف إعدادات لو مختمؼ ممؼ

"MCToolkit.xml "المتاحة اإلعداد عمميات تحديث كيمكف. المدعكمة رقميا المعززة األجيزة لكافة افتراضية إعداد عمميات مف 
. الممؼ ىذا في اإلعداد تعديؿ تستطيع كال نمكذجي ممؼ ىك. TEMPLMCT.XML كممؼ. الممؼ ىذا في أخرل مرة كحفظيا
 .النموذجي الممف بند انظر النمكذجي، الممؼ حكؿ المعمكمات مف مزيد عمى لإلطالع

 

 غير متصل استعراض/ مربع حوار فتح ممف 2-5 الشكل 

 رقميا المعززة ىانيكيؿ ألجيزة المتاحة اإلعداد عمميات كافة عمى الممؼ ينص
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 119    دليؿ المستخدـ حزمة برمجيات إـ سي   11المراجعة 

  2012أبريؿ 

 الممفات إدارة شاشة إلى يعيدؾ :رجوع زر

 تكلكيت سي إـ خيارات حكار مربع فتح يتـ الزر، ىذا اختيار عند :خيارات زر

 المعطيات اتشاش فتح يتـ األزرار، ىذه اختيار عند :3و2و 1 المعطيات مجموعة تحرير

 .اتصاؿ دكف اإلعداد في إدخاليا تـ التي التغييرات بحفظ لؾ يسمح :ممف في حفظ

 .االتصاؿ إجراء بعد الجياز عمى المختار اإلعداد بتحميؿ يسمح :الجياز عمى تحميل

   تولكيت سي إم خيارات حوار مربع

 شاشة عمى القائمة تكجد. تكلكيت سي إـ خيارات شاشة لفتح ىازالج نكع اختر حكار مربع في" خيارات" زر أك خيارات/ ممؼ قائمة اختر
 .الممفات إدارة شاشات ككافة تكلكيت سي إـ

 اتصاؿ دكف اإلعداد كخيارات عامة خيارات الخيارات حكار مربع يعرض

 

 

 تولكيت سي إم خيارات 3-5  الشكل

 عامة خيارات

 االختيار ىذا كيخصص. فقط 1كـك منفذ كفي حاسكب يدعـ حاليا،. 8 كـك كمنفذ 1 كـك منفذ بيف باالختيار لؾ يسمح: تسمسمي منفذ
 .فقط المستقبمي لمتكسع

 اتصال دون اإلعداد خيارات

 عمى السابقة الشاشة إلى ةالعكد قبؿ" التغييرات؟ حفظ في ترغب ىؿ" تأكيد رسالة إلظيار المربع ىذا عمى عالمة ضع  –الحفظ قبؿ تأكيد
 .االختيار مربع عمى عالمة كضع يتـ لـ إذا شاشة أم تظير لف. المعطيات شاشات



 إدارة األجيزة المعززة رقميا باستخداـ برنامج إـ سي تكلكيت
 اإلعداد دكف اتصاؿ .5.6 

يؿ المستخدـدؿ حزمة برمجيات إـ سي   120 11المراجعة      

2012أبريؿ      

 



باستخداـ برنامج إـ سي تكلكيتإدارة األجيزة المعززة رقميا  .5   

 اإلعداد دكف اتصاؿ .5.6 

 121    دليؿ المستخدـ حزمة برمجيات إـ سي   11المراجعة 

  2012أبريؿ 

 المعطيات شاشات

 .الجياز نكع اختر حكار مربع في" المعطيات مجمكعة تحرير" عنكاف تحت أزرار 3 مف كاحدة اختر المعطيات، شاشات إلى لمكصكؿ

 1 المعطيات مجموعة

 

 رقميا معزز جياز 4-5  الشكل

 

 



 إدارة األجيزة المعززة رقميا باستخداـ برنامج إـ سي تكلكيت
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يؿ المستخدـدؿ حزمة برمجيات إـ سي   122 11المراجعة      

2012أبريؿ      

 2 المعطيات مجموعة

 

س إم 25و دي 25تي تي إس طراز 5-5  الشكل  350 تي تي وا 

 

 

 تي25 تي تي إس طراز    6-5  الشكل

 

 

 800إس تي /  3000تي إس طراز   7-5  الشكل
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 3 المعطيات مجموعة

 

 دي25و إم 25 تي تي إس طراز 8-5  الشكل

 

 رقميا المعزز 3000تي إس 9-5  الشكل

 

 

 350 تي تي إس رقميا المعزز 10-5  الشكل

 

 :المعطيات شاشات عمى التالية الخيارات تتكافر

 .البيانات قاعدة في التغييرات لحفظ" حفظ" زر اختر

 اختيار عند ببعضيا متصمة معطيات مجمكعة عف التراجع يتـ سكؼ المعطى، عمى اعتمادا. تغيير آخر عف لمتراجع" تراجع" زر اختر
 .مناسبا غير" تراجع" اختيار يككف عندما ،"تراجع" زر تعطيؿ يتـ سكؼ تغييرىا، تـ التي المعطيات عمى اعتمادا كأيضا". تراجع" زر

 .رجوع>  زر اختر السابقة الشاشة إلى لمرجكع



المعززة رقميا باستخداـ برنامج إـ سي تكلكيتإدارة األجيزة   

 اإلعداد دكف اتصاؿ .5.6 

يؿ المستخدـدؿ حزمة برمجيات إـ سي   124 11المراجعة      

2012أبريؿ      

 االتصال عدم وضع في ممف في حفظ

 

 .حاليا العامؿ الممؼ في الحالي اإلعداد إضافة يتـ" نعـ" اختيار عند

. تي سي إـ_جي إؼ كسي  المؤمنة الرقمية الذاكرة بطاقة في كالمجمد المكقع تحديد يتـ". باسـ حفظ" شاشة تظير ،" ال" اختيار عند
 ".1ديدج" ىك االفتراضي االسـ. لمممؼ جديد اسـ كتابة تستطيع

 

 

 باسم حفظ حوار مربع 11-5  الشكل
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 النموذجي الممف
 يستطيع ال. االفتراضية اإلعداد عمميات بعض مع TEMPLMCT.XML باسـ نمكذجي بممؼ تكلكيت سي إـ إرفاؽ يتـ سكؼ

 .تعديميا المستخدـ

 في  الحفظ نمكذج شاشة 12-5 الشكؿ في المكضحة الرسالة لو تظير المعطيات، كتعديؿ يؿلتحـ الممؼ ىذا المستخدـ اختار إذا
 .ىانيكيؿ مف رقميا المعززة األجيزة

 

 ىانيويل من رقميا المعززة األجيزة في الحفظ نموذج شاشة 12-5  الشكل

 

 بخالؼ جديد اسـ تقديـ طريؽ عف العاممة النسخة باعتباره النمكذجي الممؼ لحفظ "نعـ" اختيار المستخدـ يستطيع
TEMPLMCT.XML "أدناه الشاشة في. 

 



 إدارة األجيزة المعززة رقميا باستخداـ برنامج إـ سي تكلكيت
 اإلعداد دكف اتصاؿ .5.6 

يؿ المستخدـدؿ حزمة برمجيات إـ سي   126 11المراجعة      

2012أبريؿ      

 العامل الممف باعتباره االتصال دون ىانيويل من رقميا المعزز األجيزة في الحفظ نموذج  13-5  الشكل

 تـ الذم الممؼ يصبح. مكافؽ اختر ثـ امتدادات، أم دكف TEMPLMCT.XML بخالؼ ممؼ اسـ أدخؿ العامؿ، الممؼ سـا حقؿ في
 .العامؿ الممؼ ىك اآلف مؤخرا اسمو تغيير

 .تغييرات أم دكف الممفات إدارة حكار مربع إلى تعكد سكؼ إلغاء، اخترت إذا

 

 االتصال عدم وضع في التحميل
 عمى تحميؿ" اختر. بالجياز المكدـ بتكصيؿ كقـ تسمسمي كبؿ طريؽ عف بالمكدـ الكفي الحاسكب كأكصؿ لطاقة،با الجياز بتكصيؿ قـ

 14-5 الشكؿ في يتضح كما التحميؿ تأكيد شاشة تظير سكؼ. المتصؿ الجياز عمى المختار اإلعداد كتحميؿ بالجياز لمتكصيؿ" الجياز
 .االتصاؿ عدـ كضع في التحميؿ

 

 

 االتصال عدم وضع في التحميل 14-5  الشكل

 التحميل معطيات قائمة
 تكلكيت سي إلـ اتصاؿ دكف اإلعداد ممؼ في المتاحة المعطيات كافة أدناه الجدكؿ يكضح



رنامج إـ سي تكلكيتإدارة األجيزة المعززة رقميا باستخداـ ب .5   

 اإلعداد دكف اتصاؿ .5.6 
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 في المعطيات فيرس) فيرس
 (اإلعداد ممف

  –ك /ق فقط، قراءة  –ق) خصائص نموذجية قيم المعطيات
 (كتابة/  قراءة

 ؽ   رقميا معزز البيانات ناقؿ نكع 0

 ؽ 3000 تي تي إس جياز 1

 ؾ/ ؽ إيو تي250تي تي إس لمكسـ التعريفي الرمز 2

 ؽ 044929237بي   مسمسؿ رقـ 3

 ؽ ىانيكيؿ تصنيع شركة 4

 ؽ 2.0 الطراز رقـ 5

 العرض( تي إس أجيزة في) تحكيؿ أمر 6
 (تي تي إس أجيزة في الخطي

 : تي إس

  كالخطي التربيعي الجذر

 خطي كغير خطي: تي تي إس

 ؾ/ؽ

 ؾ/ ؽ 36.98 األدنى النطاؽ قيمة 7

 ؾ/ ؽ 594.63   األعمى النطاؽ قيمة 8

 ؾ/ ؽ 0   العممية متغير كحدات 9

 الشاشة عمى يعرض ال -ؽ 4 منخفضة مخرجات: المخرجات نطاؽ 10

 الشاشة عمى يعرض ال  –ؽ 20 مرتفعة مخرجات: المخرجات نطاؽ 11

 الشاشة عمى يعرض ال -ؽ أمبيرممي  :المخرجات كحدات: المخرجات نطاؽ 12

 رمز  –األصمية المعدات تصنيع شركة 13
 الجياز نكع

23-STT25M-S, v1.5-T, v0 
(DE) 

 يعرض ال  –ؽ

 ؽ 200-   المستشعر لنطاؽ األدنى الحد 14

 ؽ 850   المستشعر لنطاؽ األقصى الحد 15

 ؾ/ؽ 1.0 التخميد 16

 عمى. الجياز عمى يعتمد) ؾ/ ؽ T/C-E المستشعر نكع 17
 لمقراءة الحقؿ ىذا الضغط، أجيزة
 (فقط

 ؾ/ ؽ ىرتز 60 خطي مرشح 18

 ؾ/ ؽ   تسكيد اختبار تسكيد لكحة 19

 ؽ 13:59:59 04/06/2007   لإلعداد تحديث آخر 20



 إدارة األجيزة المعززة رقميا باستخداـ برنامج إـ سي تكلكيت
 اإلعداد دكف اتصاؿ .5.6 

يؿ المستخدـدؿ حزمة برمجيات إـ سي   128 11المراجعة      

2012أبريؿ      

 في المعطيات فيرس) فيرس
 (اإلعداد ممف

  –ك /ق فقط، قراءة  –ق) خصائص نموذجية قيم المعطيات
 (كتابة/  قراءة

 لمجياز المستشعر لنطاؽ األدنى الحد 21
 (رقميا معزز)

 (يعرض ال) ؽ (رقميا معزز) عائـ

 لمجياز المستشعر لنطاؽ األقصى الحد 22
 (رقميا معزز)

 (يعرض ال) ؽ ( رقميا معزز) عائـ

 ؾ/ؽ 0 الثانكم المتغير كحدات 23

 (الجياز عمى يعتمد) ؾ/ ؽ 1 التكقؼ اكتشاؼ 24

 (الجياز عمى يعتمد) ؾ/ ؽ 0 حرج كضع ذات قالبة دارة 25

 (الجياز عمى يعتمد) ؾ/ ؽ 0 الباردة الكصمة معادلة 26

 ( يعرض ال) ؽ عائمة (رقميا معزز) لمجياز األدنى النطاؽ قيمة 27

 معزز) لمجياز األقصى النطاؽ قيمة 28
 (رقميا

 ( يعرض ال) ؽ (رقميا معزز) عائمة

  المستشعر لنطاؽ األقصى الحد نطاؽ 29
 (رقميا معزز)

 (يعرض ال) ؽ (رقميا معزز) عائمة

 250 تي تي إس  رقميا معزز نكع 30
 (رقميا معزز)

0  

  2 أك 1 أك 0

 ( يعرض ال) ؽ
  350 تي تي إس -0
  250 تي تي إس-1
 معركؼ غير -2

 

 رقميا المعززة والقيم الحقول

 القيمة الحقؿ

 ( خيط) التناظرم االتصاؿ لكضع  –تناظرم البيانات ناقؿ نكع

 (خيط) DE بايت 6 أك بايت 4 ؿاالتصا لكضع  –رقميا معزز

 (خيط( الجياز نكع الجياز نكع

 (رمكز 8 مف خيط)   لمكسـ التعريفي الرمز

 (خيط) قراءات لمرسؿ المسمسؿ الرقـ المسمسؿ رقـ

 التصنيع خيط التصنيع

 (خيط) الثابت البرنامج إصدار=  قراءات مرسؿ طراز رقـ الطراز
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 القيمة الحقؿ

 في افؽالتك اسـ عمييا يطمؽ) التحكيؿ أمر
 أجيزة في  الخطي كالعرض تي، إس أجيزة
 (تي تي إس

  تي إس أجيزة في الخطي أك التربيعي الجذر

 تي تي إس أجيزة في الخطي كغير الخطي

 (العائمة النقطة) الكحدات اليندسية في منخفضة قراءات مرسؿ مدخالت األدنى النطاؽ قيمة

 (العائمة النقطة) الكحدات اليندسية في مرتفعة قراءات مرسؿ مدخالت األقصى النطاؽ قيمة

  مئكية درجة (فقط تي تي إس) العممية متغير كحدات
 فيرنيايت

  رانكيف

 كمفف

 

 فيرنيايت 39 درجة عند مياه بكصة (فقط تي إس) العممية متغير كحدات

 فيرنيايت 68 درجة عند مياه بكصة

 مئكية صفر درجة عند زئبؽ ممـ

 مربعة بكصة لكؿ رطؿ

 باسكاؿ كيمك

 باسكاؿ ميجا

 بار ممي

 بار

 2سـ/ جـ

 2سـ/ كجـ

 فيرنيايت 32 درجة عند زئبؽ بكصة

 مئكية درجة 4 عند مياه ممـ

 مئكية 4 درجة عند مياه متر

 جكية

 فيرنيايت 60 درجة عند مياه بكصة

 ال) منخفضة مخرجات: المخرجات نطاؽ
 (المعطيات شاشة عمى يعرض

 (العائمة النقطة) نسبةاؿ في منخفضة قراءات مرسؿ مخرجات

 ال) مرتفعة مخرجات: المخرجات نطاؽ
 (المعطيات شاشة عمى يعرض

 (العائمة النقطة) النسبة في مرتفعة قراءات مرسؿ مخرجات

 ال) المخرجات كحدات: المخرجات نطاؽ
 (المعطيات شاشة عمى تعرض

 أمبير مؿ

 (العائمة النقطة) المستشعر لنطاؽ األدنى الحد المستشعر لنطاؽ األدنى الحد

 (العائمة النقطة) المستشعر لنطاؽ األقصى الحد المستشعر لنطاؽ األقصى الحد

 0.00 (ثكاني( )فقط تي تي إس) التخميد

0.30 

0.70 

1.50 

3.10 

6.30 

12.70 

25.50 

51.10 

102.30 

 0.00 (ثكاني( )فقط تي إس) التخميد

0.16 

0.32 

0.48 

1.00 

2.00 

4.00 

8.00 

16.0 

32.0 

 نحاس -لمحرارة الكاشفة المقاكمة إف سي/ تي جيو سي/ تي (فقط تي تي إس) المستشعر نكع
10 



 إدارة األجيزة المعززة رقميا باستخداـ برنامج إـ سي تكلكيت
د دكف اتصاؿاإلعدا .5.6   

يؿ المستخدـدؿ حزمة برمجيات إـ سي   130 11المراجعة      

2012أبريؿ      

 القيمة الحقؿ

 
 كيو سي/ تي

 
 تي سي/ تي

 

 إس سي/  تي

 
 آر سي/  تي

 
 إم سي/ تي

 
 بي سي/  تي

 
 بالتيف -لمحرارة الكاشفة المقاكمة

 جيو 100

 فكلت ممي

 

 بالتيف  -لمحرارة الكاشفة المقاكمة
 دم 100

 بالتيف  –لمحرارة الكاشفة المقاكمة
200 

 بالتيف -لمحرارة الكاشفة مةالمقاك
500 

 نيكؿ  –لمحرارة الكاشفة المقاكمة
500 

 نحاس  -لمحرارة الكاشفة المقاكمة
25 

 النسبية الرطكبة -سي/ تي
 "رادياماتيؾ"

 26دابميك 5دابميك-سي/ تي

 
 25دابميك 3دابميك  –سي/  تي

 
 أـك

 
 NiNiMo  –سي/ تي

 القياسي الضغط   الثابت الضغط الترددم الضغط (فقط تي إس) تشعرالمس نكع

  ىرتز 50 (فقط تي تي إس) الخطي المرشح
 ىرتز 60

 رمز 32 تسكيد لكحة

 (خيط) كالكقت التاريخ صيغة في الكقت ختـ تحديث تاريخ آخر

  مئكية درجة الثانكم المتغير كحدات
 فيرنيايت درجة

 تفعيؿ/ يؿتعط ( اكتشاؼ) خطأ سي/  تي

 تعطيؿ/تفعيؿ دائرة قالبة الحالة الحرجة

 خارجي/ داخمي الباردة الكصمة معادلة
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 مرجعية بيانات 5.7

 كممات مسرد
 بيان تعريف بند

 تربيعي جذر أك خطي: العممية متغير تحكيؿ لخكارزمية المستخدـ اختيار المستشعر استجابة طريقة المطابقة

 الرقمي لمنطاؽ كاألقصى األدنى القيمتيف مع يتفؽ تناظرم إلى رقمي( مخرجات) تحكيؿ خكارزمية ضبط تناظرم إلى ميرؽ تعديؿ تناظرم/ رقمي تعديؿ
 .التناظرية لممخرجات%( 100) األقصى كالحد%( صفر) األدنى الحد لقيـ المقاس

 الذم العممية متغير في الضكضاء تقمؿ قراءات مرسؿ في الدقيقة المعالجة كحدة في رقمية خكارزمية  التخميد
 .قراءات مرسؿ مككنات في يظير أك العممية في ينتج

 .المناسبيف كالتفسير لمعرض قياسية مجمكعة مف أنت تختاره القيـ مف قياسي نطاؽ الكحدات اليندسية الكحدات اليندسية

  مستشعر عمى تفرض( الضغط مثؿ) مادية خاصية  مدخالت

    المادية المدخالت حجـ يمثؿ الذم قراءات مرسؿ في المحسكبة الرقمية القيمة

 مبيت في) بعد عف أك( قراءات مرسؿ مبيت في) مكضعيا تركيبو كيتـ كاحد قراءات بمرسؿ يتصؿ جياز    المكضعي المقياس
 .  قراءات مرسؿ في تحسب أك تستشعر متغيرات كيعرض( منفصؿ

 قراءات مرسؿ يقدـ أف في تتسبب محمكؿ مكصؿ مف أكامر مجمكعة( فقط التناظرم الكضع في)     تكرارم فحص
 .  التيار دارة مككنات لكافة المناسب التشغيؿ الختبار( ممي أمبير 4% )صفر

 لنطاؽ األدنى الحد
 المستشعر

 .ابو العمؿ المستشعر يستطيع كالتي قراءات لمرسؿ المادية لمخاصية الصالح النطاؽ في قيمة أدنى المستشعر لنطاؽ األدنى الحد

 ".االعتيادية" العممية قيـ مف مستمر نطاؽ في األدنى القيمة األدنى النطاؽ قيمة األدنى النطاؽ قيمة

 .1 العممية متغير قيمة عمى 2 العممية متغير قيمة ضبط يتـ التشغيؿ، حالة في العممية متغير لمطابقة التبديؿ العممية متغير مطابقة

 .المتصؿ القراءات مرسؿ في لمقيـ مناسبا تفسيرا يكفر لمستخدـا يختاره قيـ نطاؽ  المقياس كحدات

 جياز إلى القراءات مرسؿ مف تحكيميا يتـ كالتي المدخالت مف حسابيا يتـ رقمية أك تناظرية قيمة  مخرجات
 (العممية في التحكـ معدات مثؿ) القراءات استقباؿ

 مدخالت مستشعر عمى تطبيقيا يتـ التي الحرارة درجة أك الضغط مثؿ مادية خاصية العممية متغير العممية متغير

 .خاصية فيزيائية مثؿ الضغط أك درجة الحرارة المطبقة عمى مستشعر الدخؿ دخؿ متغير العممية 

 .المناسب كالتفسير لمعرض أنت تختاره عممية، لمتغير قياسي قيـ نطاؽكحدات متغير العممية كحدات متغير العممية 

 لمضغط الثابت كالضغط الترددم الضغط مثؿ) لمستشعر المادية التصميـ لخاصية قياسي تحديد  المستشعر نكع
 (الحرارة لدرجة الكاشفة كالمقاكمة الحرارية كالمزدكجة



ىزة المعززة رقميا باستخداـ برنامج إـ سي تكلكيتإدارة األج  

 بيانات مرجعية .5.7 

يؿ المستخدـدؿ حزمة برمجيات إـ سي   132 11المراجعة      

2012أبريؿ      

 بيان تعريف بند

 -األعمى النطاؽ قيمة كىي) العممية متغير لقيـ" االعتيادم" التشغيؿ نطاؽ في لمقيـ المستمر النطاؽ    النطاؽ
 (.األدنى النطاؽ قيمة

 المقاسة األكلية المادية بالخاصية تتصؿ التي( الحرارة درجة مثؿ) مادية لخاصية المقاسة المادية القيمة الثانكم المتغير الثانكم المتغير
 (.الضغط مثؿ)

 المتغير كحدات
 الثانكم

 .المناسب كالتفسير لمعرض أنت تختاره ثانكم، متغير قيـ مف قياسي نطاؽ الثانكم المتغير كحدات

 لنطاؽ األقصى الحد
   المستشعر

 لنطاؽ األقصى الحد
   المستشعر

 .تشغيميا يستطيع كالتي القراءات مرسؿ لمستشعر المادية لمخاصية الصالح النطاؽ في قيمة أدنى

 ".االعتيادية" العممية قيـ مف مستمر نطاؽ في األعمى القيمة األعمى النطاؽ قيمة األعمى النطاؽ قيمة

 ؟ ذاكرة) إلى أك بو المتصؿ القراءات مرسؿ إلى المعركضة المعطيات بنسخ المحمكؿ المكصؿ مف أمر  إرساؿ
 .المحمكؿ المكصؿ في( متاح غير

 إكس االكتشاؼ نظاـ
 دلتا إس

 إنذار نظاـ تشغيؿ إلى التبديؿ
 دلتا

 مخرجات تتحكؿ دلتا، إنذار قيمة تجاكز كتـ التشغيؿ كضع في دلتا إس إكس االكتشاؼ نظاـ كاف إذا
.  الحرجة الحالة رسالة كتظير األعطاؿ مف اآلمنة القيمة إلى العممية متغير

 رسالة كتظير العممية متغير مخرجات تتأثر ال دلتا، إنذار قيمة تجاكز كتـ اإليقاؼ كضع في كنت إذا
 .الحرجة غير الحالة
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 ىانيويل من رقميا المعززة األجيزة وحقول قيم
 

 قيمة حقل حوار مربع
 (رمكز 8) لمكسـ التعريفي الرمز لمكسـ التعريفي الرمز الجياز عف معمكمات

 القراءات مرسؿ نكع النكع 

 القراءات لمرسؿ الثابت البرنامج إصدار الثابت البرنامج إصدار 

 القراءات لمرسؿ المسمسؿ الرقـ المسمسؿ الرقـ 

 رمز 23 التسكيد لكحة 

  جمزدك نطاؽ العممية متغير نكع عاـ
 (سي دم تي إس)

  مزدكج نطاؽ أحادم نطاؽ
 ثانكم متغير/ مع

 DE بايت DE 6 بايت 4 تناظرم االتصاؿ كضع 

  تنازلي تصاعدم األعطاؿ مف اآلمف االتجاه 

  ىرتز 60 ىرتز 50 (فقط تي تي إس) خطي مرشح 

( سي/ تي) اإلرساؿ ضبط في أخطاء كتشاؼا 
 (فقط تي تي إس)

  تعطيؿ تفعيؿ

 األقصى الحد المستشعر، لنطاؽ األدنى الحد رقميا المعززة األجيزة إعداد
 النطاؽ قيمة األعمى، النطاؽ قيمة لمنطاؽ،
 األدنى

 العائمة النقطة

 درجة مئكية (فقط تي تي إس) العممية متغير كحدات 
 فيرنيايت

 رانكيف كمفف

 عند مياه بكصة (فقط تي إس) العممية متغير كحدات 
 39 درجة

 تفيرنيام

 عند مياه بكصة
 68 درجة

 فيرنيايت

 عند زئبؽ ممـ
 مئكية صفر درجة

 بكصة لكؿ رطؿ
 مربعة

 باسكاؿ كيمك

 باسكاؿ ميجا

 
 بار ممي

 
 بار

 
 2سـ/ جـ

 2سـ/ كجـ

 32 درجة عند زئبؽ بكصة
 فيرنيايت

 مئكية درجة 4 عند مياه ممـ

 4 درجة عند مياه متر
 مئكية

 جكية
 60 درجة عند مياه بكصة

 فيرنيايت

  فيرنيايت مئكية درجة الثانكم المتغير كحدات 

 جيو سي/ تي (فقط تي تي إس) المستشعر نكع 

 
 كيو سي/ تي

 
 تي سي/ تي

 

 إس سي/  تي

 

 إف سي/ تي

 
 -لمحرارة الكاشفة المقاكمة
 جيو 100 بالتيف

 فكلت ممي

 

 لمحرارة الكاشفة المقاكمة
 مد 100 بالتيف -

 -لمحرارة الكاشفة المقاكمة
 10 نحاس

  -لمحرارة الكاشفة المقاكمة
 25 نحاس

 النسبية الرطكبة -سي/ تي
 "رادياماتيؾ"

 5دابميك-سي/ تي
 26دابميك
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 قيمة حقل حوار مربع
 آر سي/  تي

 
 إم سي/ تي

 
 بي سي/  تي

 لمحرارة الكاشفة المقاكمة
 200 بالتيف –

 -لمحرارة الكاشفة المقاكمة
 500 بالتيف

 لمحرارة الكاشفة المقاكمة
 500 نيكؿ –

 3ليكداب  –سي/  تي
 25دابميك

 أـك

 
 NiNiMo  –سي/ تي

 القياسي الضغط   الثابت الضغط الترددم الضغط (فقط تي إس) المستشعر نكع 

 0.00 (ثكاني( )فقط تي تي إس) التخميد 

0.30 

0.70 

1.50 

3.10 

6.30 

12.70 

25.50 

51.10 

102.30 

 0.00 (ثكاني( )فقط تي إس) التخميد (تابع) DEإعداد 

0.16 

0.32 

0.48 

1.00 

2.00 

4.00 

8.00 

16.0 

32.0 

  –األعمى النطاؽ قيمة) العائمة النقطة النطاؽ
 (األدنى النطاؽ قيمة

 

  خطي غير خطي (فقط تي تي إس) الخطي العرض

  تربيعي جذر خطي (فقط تي إس) المطابقة 

  تعطيؿ تفعيؿ حرج كضع ذات قالبة دارة   الثانكم اإلعداد

  تعطيؿ تفعيؿ نامكر 

  خارجي داخمي الباردة الكصمة معادلة 

 العائمة النقطة الباردة الكصمة حرارة درجة 

  تعطيؿ تفعيؿ الكتابة ضد حماية 

 (خانات 4) الكتابة مف لمحماية مركر كممة المركر كممة 

  المركر كممة تغيير
 (فقط تي تي إس)

 خانات 4 جديدة مركر كممة

 ناتخا 4 الجديدة المركر كممة تأكيد 

 (العائمة النقطة) الكحدات اليندسية في القراءات مرسؿ مدخالت مدخالت   عرض شاشة

 (العائمة النقطة) المئكية بالنسبة القراءات مرسؿ مخرجات مخرجات 

 (العائمة النقطة) ثانكم متغير ثانكم متغير 

 سارية غير بيانات قاعدة حرجة غير حرجة الكمية الحالة الجياز حالة

 الحرجة الحالة خيكط ةحرج 

 الحرجة غير الحالة خيكط حرجة غير 
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 قيمة حقل حوار مربع
 تي إس) مكضعي مقياس
 (فقط

  تماما فعاؿ مقياس المقياس أجيزة
 مساحة تكجد ال مقياس،
 صفرية قيمة أك بينية

 مقياس، يكجد ال
 البينية المساحة

 القيمةك المكضعية
 الصفرية

 مقياس تركيب يتـ لـ

 % المقياس كحدات 
 

 درجة عند مياه بكصة
 فيرنيايت 39

 درجة عند زئبؽ ممـ
 مئكية صفر

 مربعة بكصة لكؿ رطؿ

 كيمك باسكاؿ

 ا باسكاؿغمي

 

 ممي بار

 
 بار
 

 2سـ/ جـ

 
 2سـ/ كجـ

 درجة 4 عند مياه ممـ
 مئكية

 درجة عند زئبؽ ممي
 مئكية صفر

 درجة عند مياه ممي
 مئكية صفر

 دقيقة لكؿ غالكف
 ساعة لكؿ غالكف

 مخصص

إس )المحمي شاشة العرض 
 (800تي 

شاشة العرض مثبتة،  عتاد شاشة العرض
شاشة العرض لـ 

 تكتشؼ

  

 % كحدات العرض 
 

 درجة عند مياه بكصة
 فيرنيايت 39
 درجة عند زئبؽ ممـ

 مئكية صفر

 مربعة بكصة لكؿ رطؿ

 كيمك باسكاؿ

 ميغا باسكاؿ

ممي بار 
 

بار 
 

 2سـ/ جـ
 

 2سـ/ كجـ

 درجة 4 عند مياه ممـ
  مئكية

 درجة عند زئبؽ ممي
 مئكية صفر

 درجة عند مياه ممي
 مئكية صفر

 دقيقة لكؿ غالكف
 

 ساعة لكؿ غالكف

 مخصص

 رمكز 8 مخصصة كحدات 

 العائمة النقطة التدفؽ صيانة لكحدات األعمى القيمة 

 العائمة النقطة التدفؽ صيانة لكحدات األدنى القيمة 

 

 إل إم إكس بيانات قاعدة 5.8
<Database> 

<Table name="Instrument"> 

<Record> 

<Field name="Bus Type">Analog</Field> 

<Field name="Device">ST 3000</Field> 

<Field name="Tag ID">Tag23</Field> 
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<Field name="Serial Number">4375069400</Field> 

<Field name="Manufacturer">Honeywell</Field> 

<Field name="Model Number">B.6</Field> 

<Field name="Transfer Function">0</Field> 

<Field name="Input Range : In Low">0.0</Field> 

<Field name="Input Range : In High">328.07</Field> 

<Field name="Input Range : In Units">0</Field> 

<Field name="Output Range : Out Low">4.00</Field> 

<Field name="Output Range : Out High">20.00</Field> 

<Field name="Output Range : Out Units">mA</Field> 

<Field name="OEM-DevType">23-ST 3000-S,vB.6-T,v0</Field> 

<Field name="LRL">0.0</Field> 

<Field name="URL">400.0</Field> 

<Field name="Damping">0.00</Field> 

<Field name="SensorType">0</Field> 

<Field name="LineFilter">0</Field> 

<Field name="Scratch">Scratch Test</Field> 

<Field name="LastCfgUpdt">09-20-2007 12:25:25</Field> 

<Field name="DevLRL">0.00000</Field> 

<Field name="DevURL">400.00000</Field> 

<Field name="SVUnit">0</Field> 

<Field name="BreakDet">100</Field> 

 

<Field name="LatchAlrm">100</Field> 

<Field name="CJComp">100</Field> 

<Field name="DevLRV">0.00000</Field> 

<Field name="DevURV">0.82018</Field> 

<Field name="URLRnge">400.00000</Field> 

<Field name="DESTT250Type">0</Field> 

</Record> 
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</Table> 

</Database> 

 

 "التحميؿ معطيات قائمة" القسـ في مكضحة الحقكؿ أسماء
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صالحيا المشاكل تحري .6  وا 

صالحيا المشاكل تحري سيناريوىات 6.1  تولكيت سي إلم وا 

 (101 تي سي إم) 101 تولكيت سي إم

 التشغيل بدء سيناريو
 HEART/DE مكدـ اكتشاؼ يتـ لـ المشكمة

 :يمي مما أم السبب يككف قد السبب

 الشخصي الرقمي المساعد بجياز كدـالـ تكصيؿ إحكاـ عدـ 

 

 :يمي ما طريؽ عف المشكمة حؿ تستطيع الحل

 لممكدـ 232-إس آر منفذ بتكصيؿ تقـك التي البراغي تثبيت HEART/DE آر بكبؿ 
 الشخصي الرقمي المساعد لجياز 232-إس

 الرقمي لممساعد 232-إس آر ككبؿ الشخصي الرقمي المساعد بيف الكصمة تثبيت 
 الشخصي

 

 (202 تي سي إم) 202 تولكيت سي إم

 التشغيل بدء سيناريو
 HEART/DE مكدـ اكتشاؼ يتـ لـ المشكمة

 :يمي مما أم السبب يككف قد السبب

 منخفض 202 تي سي إـ  بطارية شحف 

 

 :يمي ما طريؽ عف المشكمة حؿ تستطيع الحل

 البطارية صيانة بند أنظر 

 



صالحيا .6   تحرم المشاكؿ كا 
صالحيا لبرمجيات تطبيقات إؼ دم سيسيناريكىات  .6.2  تحرم المشاكؿ كا   
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صالحيا المشاكل تحري سيناريوىات 6.2  سي دي إف تطبيقات مجياتلبر وا 

 التطبيق تشغيل بدء
 

 :سي دم إؼ تطبيؽ فتح أك تشغيؿ بدء عمى قادر غير المشكمة

 :يمي مما أم السبب يككف قد السبب

 3.5 نت مدمج إطار تنصيب يتـ لـ. 

 ـ  .المؤمنة الرقمية الذاكرة بطاقة عف عكضا الجياز ذاكرة في سي دم إؼ تنصيب ت

 فاسد أكثر أك تابع ممؼ. 

 :يمي ما طريؽ عف المشكمة حؿ تستطيع الحل

 3.5 نت مدمج إطار تنصيب. 

 المؤمنة الرقمية الذاكرة بطاقة في سي دم إؼ تنصيب إعادة. 

 

 األجيزة وصف ممفات مكتبة

 جياز كصؼ ممؼ حذؼ محاكلة عند" ممؼ" تظير ال المشكمة

 .التطبيؽ مع المكتبة معمكمات مزامنة يتـ ال األجيزة، كصؼ ممفات لمكتبة اليدكية المعالجة بعد السبب

 :يمي ما طريؽ عف المشكمة حؿ تستطيع الحل

 األجيزة كصؼ ممفات مكتبة تشغيؿ عممية بإنعاش كقـ األجيزة كصؼ ممفات مدير افتح .
 .األجيزة كصؼ ممفات مكتبة مع المزامنة تتـ كبذلؾ

 

 الجياز تعريف
 

 تعريؼ ينجح لـ" رسالة التطبيؽ يعرض االتصاؿ، أثناء اإلعداد خيار عمى تنقر عندما المشكمة
 .الرئيسية الصفحة إلى كتعكد...." الجياز

 :يمي مما أم السبب يككف قد السبب

 ،المتصؿ الجياز كاف إذا. محدد استطالعي برقـ الجياز لمسح التطبيؽ إعداد يتـ افتراضيا 
 .االكتشاؼ ينجح لـ رسالة التطبيؽ يعرض مختمؼ، استطالعي رقـ لو

 الجياز تكصيالت في مشكمة. 

 لػ مطابؽ المتصؿ الجياز يكف لـ إذا HART .تكلكيت سي إـ كاف إذا المثاؿ، سبيؿ عمى 
 خطأ رسالة التطبيؽ كيعرض الجياز اكتشاؼ ينجح ال ،HEART/DE باألجيزة متصؿ
 .الرئيسية الصفحة إلى كيعكد



صالحيا  تحرم المشاكؿ كا 
صالحيا لبرمجيات تطبيقات إؼ دم سي .6.2   سيناريكىات تحرم المشاكؿ كا 
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 :يمي ما طريؽ عف المشكمة حؿ تستطيع الحل

 ـ  .مختمؼ استطالعي رقـ لمجياز كاف إذا الجياز، اكتشاؼ اتإعداد بإعداد ق

 ـ  .الجياز تكصيالت مناسبة مف بالتأكد ق

 ـ  .HART مع المتصؿ الجياز مطابقة مف بالتأكد ق

 

 نطاؽ باستخداـ االستطالعي بالرقـ االكتشاؼ حالة في 63 االستطالعي الرقـ عند االكتشاؼ المشكمة
 فاألحيا بعض في ينجح ال( 63-صفر)

 المكدـ مع محتممة مشكمة السبب

 :يمي ما طريؽ عف المشكمة حؿ تستطيع الحل

 المحاكلة إعادة 

 الجياز اكتشاؼ كمحاكلة االستطالعي الرقـ نطاقات تقميؿ 

 

 الكتابة معطيات
 

 أنو غير النجاح عدـ تعرض قد التحميؿ شاشة في اإلرساؿ حالة أف يالحظ األحياف بعض في المشكمة
 .الجياز عمى فعميا الكتابة يتـ

 اإلرساؿ حالة تحديث في النجاح عدـ السبب

 :يمي ما طريؽ عف الحؿ تستطيع الحل

 اإلرساؿ عممية بإعادة كقـ التحميؿ شاشة مف تنجح لـ التي البنكد اختر 

 

 اإلجراء تنفيذ
 

 :****داخمي خطأ*****  المشكمة

 اليياكؿ بعض اإلجراء ىذا يضـ

 المدعكمة غير

 :يمي مما أم السبب يككف قد السبب

 ما داخمي خطأ 

 اإلجراء ككد في خطأ ىناؾ 

 المدعكمة غير التراكيب بعض يكاجو سي دم إؼ 

 لشركة الفنية المساعدة بمركز االتصاؿ برجاء المشكمة، استمرت إذا. الطريقة تنفيذ محاكلة أعد الحل
 ىانيكيؿ
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 واالتجاىات البيانية الرسوم
 

 أك صحيحة غير بيانات تعرض قد متغير، أك مكجي شكؿ اختيار عند األحياف، بعض في المشكمة
 .سي دم إؼ يستجيب ال قد

 :يمي مما أم السبب يككف قد السبب

 االتصاؿ ينجح لـ 

 باتجاىات متصمة أكثر أك كاحدة عمؿ طريقة تنجح ال قد. 

 :يمي ما طريؽ عف المشكمة حؿ تستطيع الحل

 أخرل مرة الفتح حاكلةـ كأعد االتجاه/ البياني الرسـ أغمؽ. 

 أخرل مرة االتجاه/ البياني الرسـ فتح محاكلة كأعد الجياز تحميؿ كأعد أغمؽ أك. 

 

 .متكقع ىك كما البيانية الرسـك في المنحيات تظير ال قد األحياف بعض في المشكمة

   .الرسـك عمى المكجات أشكاؿ تدعـ التي البيانات نقاط عدد عمى قيكد لو سي دم إؼ السبب

 معركفة غير قيكد الحل

 

   المحفوظات حفظ
 

 .محدد سيناريك في المحفكظات حفظ عممية تنجح ال قد المشكمة

 :يمي مما أم السبب يككف قد السبب

 االتصاؿ تعطؿ 

 التطبيؽ مف الذاكرة تنفذ قد 

 بالجياز خاصة مشكمة 

 الفنية المساعدة بمركز ؿاالتصا برجاء المشكمة، استمرت إذا. العممية تنفيذ محاكلة أعد الحل
 ىانيكيؿ لشركة

 

 مخصصة عرض طرق
 

 العرض فتح عند تظير ال مخصص عرض في تييئتيا يتـ التي المتغيرات المشكمة

 المحظة ىذه في الجياز في صحيحة غير المتغيرات السبب

 لممقياس كفقا المتكقع السمكؾ ىك ىذا الحل
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 الجياز إغالق
 

 السيناريك ىذا يظير ما نادرا. الجياز شاشة إغالؽ عند خطأ لةرسا التطبيؽ يعرض المشكمة

 : يمي مما أم السبب يككف قد السبب

 التطبيؽ مف الذاكرة تنفذ قد

 . لمجياز أخرل عمميات أم عمى أثر أم الخطأ ىذا يترؾ ال الحل
 .الجياز تشغيؿ مكاصمة المستخدـ يستطيع

 

 االتصال دون التحميل
 

 اإلرساؿ أمر ينجح لـ" رسالة كتظير المعطيات لبعض االتصاؿ دكف التحميؿ ينجح ال قد المشكمة
 "صحيح غير اإلرساؿ أمر أك

 :يمي مما أم السبب يككف قد السبب

 إرساؿ أمر تعطؿ 

 االتصاؿ مع محتممة مشكمة   

 :يمي ما طريؽ عف المشكمة حؿ تستطيع الحل

 حتنج لـ التي لمبنكد االتصاؿ دكف التحميؿ محاكلة أعد. 

 
 

 .محددة سيناريكىات في التصنيع كشركة الجياز نكع اسـ يظير ال قد المشكمة

 :يمي مما أم السبب يككف قد السبب

 سي دم إؼ مكتبة مف مفقكد لمجياز الجياز كصؼ ممؼ  . 

 المناسب الجياز كصؼ ممؼ أضؼ الحل

 

 إم دي إف مع المشترك التشغيل قابمية
 

 إـ دم إؼ إلى المحفكظات سجؿ استيراد بعد صحيحة غير اناتبي تعرض التاريخ حقكؿ المشكمة

   مطابقة غير اإلقميمية اإلعدادات السبب

 الرقمي المساعد في( المتحدة الكاليات) اإلنجميزية المغة إلى اإلقميمي اإلعداد بتغيير قـ الحل
 ظاتالمحفك حفظ محاكلة أعد ذلؾ، كبعد. إـ دم إؼ كآلية سي دم بإؼ المزكد الشخصي

عادة سي دم إؼ في أخرل مرة  .إـ دم إؼ استيراد كا 
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صالحيا المشاكل تحري سيناريوىات 6.3  تولكيت سي إم التطبيقي البرنامج إلى بالنسبة وا 

 الدخول تسجيل سيناريو
 

 .تكلكيت سي إـ تطبيؽ فتح أك بدء عمى قادر غير المشكمة

 :يمي مما أم السبب يككف قد السبب

 ـ  .المؤمنة الرقمية الذاكرة بطاقة عف عكضا الجياز ذاكرة في تكلكيت سي إـ تنصيب ت

 فاسد أكثر أك تابع ممؼ يكجد. 

 :يمي ما طريؽ عف المشكمة حؿ تستطيع الحل

 المؤمنة الرقمية الذاكرة بطاقة في تكلكيت سي إـ تنصيب أعد. 

 

 المساعدة بدء
 

 .تكلكيت سي إـ في المساعدة بدء عمى قادر غير المشكمة

 :يمي مما أم السبب يككف قد السبب

 ـ  عف عكضا زالجيا ذاكرة في المساعدة ممفات مع تكلكيت سي إـ تطبيؽ تنصيب ت
 المؤمنة الرقمية الذاكرة بطاقة

 سميـ غير أكثر أك تابع ممؼ ىناؾ 

 :يمي ما طريؽ عف المشكمة حؿ تستطيع الحل

 المؤمنة الرقمية الذاكرة بطاقة عمى تكلكيت سي إـ تنصيب أعد. 
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 تولكيت سي إم في الخطأ رسائل
 تصحيحي إجراء/  حل بيان رسالة

 بةاستجا في المجمكع تدقيؽ خطأ
 !المكدـ

 كرر. الخطأ ىذا بالضجيج المميئة البيئة تسبب قد المكدـ عمى استالميا تـ خطأ بيانات حزمة
 .ثانية األمر

 كتثبيت ىانيكيؿ مف المقدـ الكبؿ استخداـ مف تأكد االتصاؿ بمنفذ مرتبط خطأ !االتصاؿ منفذ قراءة ميمة انتياء
.  التكصيالت

 .المكدـ في البطارية شحف مف تأكد

 مكبايؿ/ سينؾ آكتؼ برنامج تشغيؿ عدـ مف تأكد االتصاؿ بمنفذ مرتبط خطأ !االتصاؿ منفذ قراءة في خطأ
.   سنتر ديفايس

 إغالؽ حاكؿ نشطة، عديدة برامج ىناؾ كانت إذا
.  أكثر أك كاحد مفتكح برنامج

/  ممؼ طريؽ عف تكلكيت سي إـ تطبيؽ بإيقاؼ قـ
.  البرنامج تشغيؿ إعادة ثـ خركج

 راجع. الكفي الحاسكب برنامج ضبط إعادة استخدـ
 ضبط إلعادة بؾ الخاص الكفي الحاسكب مستندات
 تـ إذا: 101تي سي إـ لمستخدمي تحذير. الكحدة
 الحاسكب، في 2800تي بي بي رمز ضبط إعادة
. بو كالبيانات المنصبة البرامج كافة الحاسكب يفقد

 ةمر البرنامج تنصيب إعادة األمر يقتضي كسكؼ
.  أخرل

 مف التأكد 101تي سي إـ مستخدمي عمى يجب
 .ىانيكيؿ مف معتمد كفي حاسكب استخداـ

 منفذ إلى الكتابة في خطأ
 !االتصاؿ

 االتصاؿ بمنفذ مرتبط خطأ

 منفذ إلى الكتابة في خطأ
 !االتصاؿ

 االتصاؿ بمنفذ مرتبط خطأ

! كـك إسكيب كظيفة في خطأ
 كظيفة لتنفيذ المنفذ تكجيو)

 (عةمكس

 االتصاؿ بمنفذ مرتبط خطأ

 استرجاع) ستيت كـك جت خطأ
 (اإلعدادات

 االتصاؿ بمنفذ مرتبط خطأ

 الحصكؿ في المضيؼ ينجح لـ
 !المكدـ مف جيدة استجابة عمى

 استخداـ مف التأكد يجب: 101تي سي إـ مستخدمي االتصاؿ بمنفذ مرتبط خطأ
.  تالتكصيال كتثبيت ىانيكيؿ مف المكرد المكدـ كبؿ

 .  المكدـ لبطارية كاؼ شحف كجكد مف تأكد

 كرر. كالمكدـ الكفي الحاسكب بيف اتصاالت مشكمة االتصاؿ بمنفذ مرتبط خطأ !المكدـ مف صحيح غير أمر رقـ
 .أخرل مرة األمر
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 مكبايؿ/ سينؾ آكتؼ برنامج تشغيؿ عدـ مف تأكد االتصاؿ بمنفذ مرتبط خطأ !صحيحة غير مقبض قيمة
.    رسنت ديفايس

 إغالؽ حاكؿ نشطة، عديدة برامج ىناؾ كانت إذا
.  أكثر أك كاحد مفتكح برنامج

/  ممؼ طريؽ عف تكلكيت سي إـ تطبيؽ بإيقاؼ قـ
.  البرنامج تشغيؿ إعادة ثـ خركج

 راجع. الكفي الحاسكب برنامج ضبط إعادة استخدـ
 ضبط إلعادة بؾ الخاص الكفي الحاسكب مستندات
 تـ إذا: 101تي سي إـ دميلمستخ تحذير. الكحدة
 الحاسكب، في 2800تي بي بي رمز ضبط إعادة
. بو كالبيانات المنصبة البرامج كافة الحاسكب يفقد

 مرة البرنامج تنصيب إعادة األمر يقتضي كسكؼ
.  أخرل

 .ىانيكيؿ مف معتمد كفي حاسكب استخداـ مف تأكد

 يؼالمض الكفي الحاسكب في كافية ذاكرة تكجد ال ذاكرة خطأ
 البرنامج لتشغيؿ

 إغالؽ حاكؿ نشطة، عديدة برامج ىناؾ كاف إذا
.  أكثر أك كاحد برنامج

 تفقد. الكفي الحاسكب في منصبة جدا كثيرة برامج
 بإزالة قـ. الكفي الحاسكب في الفارغة المساحة
.  الذاكرة تفريغ إلى بحاجة كنت إذا البرامج تنصيب

 تفقد. كفياؿ الحاسكب في جدا كثيرة بيانات ممفات
 ممفات احذؼ. الكفي الحاسكب في الفارغة المساحة
.  الذاكرة لتفريغ المستخدمة غير البيانات

 راجع. الكفي الحاسكب برمجيات ضبط إعادة استخدـ
. الكحدة ضبط إلعادة الكفي الحاسكب مستندات
 إعادة تـ إذا: 101تي سي إـ لمستخدمي تحذير
 فقدم الحاسكب، في 2800تي بي بي رمز ضبط

 كسكؼ. بو كالبيانات المنصبة البرامج كافة الحاسكب
 .أخرل مرة البرنامج تنصيب إعادة األمر يقتضي

 المضيؼ الكفي الحاسكب بيف االتصاؿ تعطالت المتكقع مف أطكؿ الرسالة طكؿ
 كالمكدـ

 كرر. كالمكدـ الكفي الحاسكب بيف اتصاؿ مشكمة
 .أخرل مرة األمر
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 المضيؼ الكفي الحاسكب بيف االتصاؿ تعطالت كقعالمت مف أقصر الرسالة طكؿ
 كالمكدـ

 األمر كرر. المكدـ في عطب كجكد عمى ذلؾ يدؿ قد المكدـ عمى استالميا تـ خطأ بيانات حزمة المكدـ في سيء المجمكع تدقيؽ
 المساعدة بمركز اتصؿ المشكمة استمرت إذا. ثانية
 .ليانيكيؿ الفنية

 لممكدـ المؤقتة الذاكرة قدرة تجاكز
 (  الدارئ فيض)

 إلى المضيؼ الكفي الحاسكب مف البيانات بايتات
 المتكقع مف أكثر المكدـ

 كرر. كالمكدـ الكفي الحاسكب بيف اتصاؿ مشكمة
 .ثانية األمر

 المتكقع مف أسرع لممكدـ األمر طمب منشغؿ المكدـ

 المكدـ عمى استالميا تـ خطأ بيانات حزمة المكدـ تشكيؿ خطأ

 المكدـ إلى إرسالو تـ متكقع غير أمر لممكدـ قانكني غير أمر

 المكدـ إلى إرساليا تـ متكقعة غير بيانات المكدـ في قانكنية غير بيانات

 الكفي الحاسكب بيف البيانات نقؿ في خطأ المكدـ شبكة في خطأ
 كالمكدـ المضيؼ

 قراءات مرسؿ في تسمسمي خطأ
 !المكدـ

 كالمكدـ الكفي الحاسكب بيف البيانات نقؿ خطأ
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 مرسؿ مف استجابة تكجد ال
 القراءات

 تكلكيت سي إـ في الحقمية التكصيالت أف مف تأكد القراءات مرسؿ مف بيانات أم تمقي عمى قادر غير
.  القراءات بمرسؿ متصمة

 بصكرة بأسالؾ القراءات مرسؿ تزكيد مف تحقؽ
.  بالكيرباء مكصؿ كأنو صحيحة

 مف تأكد رقميا، معزز قراءات ؿبمرس متصؿ كاف إذا
.  القراءات بمرسؿ المكصمة الكبالت قطبية صحة

 مف تأكد ،HART قراءات بمرسؿ متصؿ كاف إذا
.  العنكاف رقـ صحة

 لمرسؿ الصحيح البركتكككؿ اختيار مف تأكد
.  القراءات

 رسالة في أيضا المعطكب القراءات مرسؿ يتسبب قد
.  ىذه الخطأ

 مع تسمسؿ في أـك 250 قدرة مقاـك كجكد مف تأكد
 .القراءات مرسؿ

 شاشة سمسمة مكاصمة تنجح لـ
 !العرض

 مرتبط المضيؼ الكفي الحاسكب تشغيؿ نظاـ خطأ
 بالسالسؿ

.  العاممة التطبيقات كافة أغمؽ

 .تكلكيت سي إـ تطبيؽ تشغيؿ بإعادة قـ

 

 مكبايؿ/ سينؾ آكتؼ برنامج تشغيؿ عدـ مف تأكد التسمسمي المنفذ يستخدـ آخر تطبيؽ ىناؾ متاح غير التسمسمي المنفذ
.    سنتر ديفايس

 إغالؽ حاكؿ نشطة، عديدة برامج ىناؾ كانت إذا
 االتصاؿ بمنفذ مرتبط خطأ !ماسؾ كـك سيت خطأ

 االتصاؿ بمنفذ مرتبط خطأ !ستيت كـك سيت خطأ
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.  أكثر أك كاحد مفتكح برنامج االتصاؿ بمنفذ مرتبط خطأ كـك سيت ميمة انتياء خطأ

/  ممؼ طريؽ عف تكلكيت سي إـ تطبيؽ بإيقاؼ قـ
.  البرنامج تشغيؿ إعادة ثـ خركج

 راجع. الكفي الحاسكب برنامج ضبط إعادة استخدـ
 ضبط إلعادة بؾ الخاص الكفي الحاسكب مستندات
 بي بي رمز ضبط إعادة تـ إذا: تحذير. الكحدة
 البرامج كافة الحاسكب يفقد الحاسكب، في 2800تي

 إعادة األمر يقتضي كسكؼ. بو كالبيانات المنصبة
.  أخرل مرة البرنامج تنصيب

 مف معتمد كفي حاسكب استخداـ مف التأكد يجب
 ..ىانيكيؿ

 شاشة سمسمة إيقاؼ ينجح لـ
 .يستمر ال الرفع! العرض

 المضيؼ الكفي الحاسكب تشغيؿ نظاـ في خطأ
 بالسالسؿ متصؿ

   العرض شاشة كظيفة إيقاؼ في النظاـ ينجح لـ

 عمى استالميا تـ جدا كثيرة بايتات
 !االتصاالت منفذ

 بمركز اتصؿ المشكمة استمرت إذا. األمر كرر 
 .ليانيكيؿ الفنية المساعدة

 فيض) المؤقتة الذاكرة قدرة تجاكز
 المكدـ-القراءات مرسؿ في( الدارئ

 أكثر المكدـ إلى القراءات مرسؿ مف البيانات بايتات
 المتكقع مف

. المكدـ مف قديمة إصدار كجكد نتيجة ذلؾ يككف قد
 ككد مكدـ باستخداـ لممكدـ الثابت البرنامج بترقية قـ

 .داكنمكد

 عطب عمى ذلؾ يدؿ قد: 101تي سي إـ مستخدمي متكقع غير خطأ !معركؼ غير خطأ
 المشكمة استمرت إذا. ثانية األمر كرر. المكدـ في

 .كيؿلياني الفنية المساعدة بمركز اتصؿ

 االتصاؿ منفذ تفقد برجاء: 101تي سي إـ مستخدمي االتصاؿ منفذ تشغيؿ بدء يستطع لـ االتصاؿ منفذ تشغيؿ بدء ينجح لـ
 المكدـ بو المتصؿ الكفي الحاسكب في

HEART/DE .آخر تطبيؽ يستخدمو قد. 

 المكدـ اكتشاؼ تـم لـ: 101تي سي إـ مستخدمي مكدـ كجكد عمى التعرؼ يتـ لـ HEART/DE مكدـ يكجد ال
HEART/DE .بالحاسكب المكدـ كصمة تفقد برجاء 

 .المكدـ كبطارية الكفي

 المكدـ بركتكككؿ ضبط ينجح لـ
HEART/DE 

 ضبط عمى قادر غير: 101 تي سي إـ مستخدمي بالمكدـ المضيؼ الكفي الحاسكب تكصيؿ ينجح لـ
 بطارية بإزالة قـ. المكدـ في HART بركتكككؿ
عادة المكدـ  .التنصيب كا 



صالحيا  تحرم المشاكؿ كا 
صالحيا بالف .6.3  سبة إلى البرنامج التطبيقي إـ سي تكلكيتسيناريكىات تحرم المشاكؿ كا   

يؿ المستخدـدؿ حزمة برمجيات إـ سي   150 11المراجعة      

2012أبريؿ      

 تصحيحي إجراء/  حل بيان رسالة

 إغالؽ بالجياز، االتصاؿ في خطأ
 الجياز

 في مشكمة ذلؾ يككف قد: 101تي سي إـ مستخدمي 
 بالحاسكب المكدـ تكصيؿ تفقد برجاء. الجياز تكصيؿ
 كطاقة المكدـ كبطارية بالجياز المكدـ كتكصيؿ الكفي
 .الجياز

 ترغب ىؿ جياز، اكتشاؼ يتـ لـ
 المحاكلة إعادة في

 برجاء. جهاز اكتشاف يتم لم: 101 تي سي إم مستخدمي قراءات بمرسؿ االتصاؿ يتـ لـ
 وبطارية والجهاز، الكفي بالحاسوب المودم اتصال تفقد

 .الجهاز وطاقة المودم

 اختيارات تغيير حاكؿ سميما، أعاله يرد ما كاف إذا
 تفضيالت حكار مربع مف المختمفة األجيزة اكتشاؼ
 إؼ تشغيؿ أعد ثـ تفضيالت،/ الجياز قائمة تحت
 .سي دم
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 رقميا المعززة لألجيزة خطأ رسائل
 تصحيحي إجراء/  حل بيان رسالة

 المتالشية غير الذاكرة عمى الكتابة تنجح لـ المتالشية غير الذاكرة عمى الكتابة تنجح لـ
 القراءات لمرسؿ

 مرسؿ كاف ثانية، العممية تنفيذ حاكؿ
 أخرل بعممية منشغال القراءات

 المدعكمة األجيزة قائمة راجع ىذا القراءات مرسؿ تدعـ ال تكلكيت سي إـ معركؼ غير زجيا

 أك جدا عالية المستخدـ أدخميا التي القيمة صحيح غير نطاؽ
 .جدا منخفضة

 النطاؽ حدكد في قيمة أدخؿ

 لمعمميات عنيالـ لمجياز المستخدـ دليؿ تفقد .المطمكب األمر ىذا القراءات مرسؿ يدعـ ال صحيح غير طمب
 المدعكمة

 عمى التعرؼ عدـ تكلكيت سي إـ استشعر التعرؼ عدـ
 .القراءات مرسؿ إلى الرسالة

 .أخرل مرة اإلجراء تنفيذ حاكؿ

 صحيح غير معطي نمطية بصكرة بيا يتسبب قانكنية غير عممية
 بو يسمح ال كضع في عممية أداء محاكلة أك

 .القراءات مرسؿ

 قانكني غير نوأل اإلجراء ىذا تنفذ ال

 ألنيا العممية ىذه أداء لممستخدـ يسمح ال المصنع كضع في القراءات مرسؿ المحمي الكضع في القراءات مرسؿ
 فقط المصنع بيا يختص عممية

 إـ أرسمت عندما متصؿ القراءات مرسؿ كاف منشغؿ القراءات مرسؿ
 .القراءات مرسؿ إلى رسالة تكلكيت سي

 .أخرل مرة اإلجراء تنفيذ حاكؿ أعد

 ضد محمي حقؿ عمى صحيحة غير عممية
 الكتابة

 كنت إذا الكتابة ضد الحماية بتعطيؿ قـ محمي حقؿ عمى كتابة محاكلة
 كممة إدخاؿ طريؽ عف لو مصرح شخص
 الحماية كضع كتعطيؿ الصحيحة المركر
 الكتابة ضد

 مرسؿ مف معرؼ غير كمية حالة بايت
 القراءات

 ال حالة شرمؤ عف القراءات مرسؿ أبمغ
 .تكلكيت سي إـ تفيميا

 اإلزعاج بعض يككف قد العممية، محاكلة أعد
 متكقع غير بايت في تسببت الضكضاء أك

 االتصاؿ خط عمى

أبمغ مرسؿ القراءات عف مؤشر حالة ال يفيمو حالة قائمة لمجمكعة بت محجكزة  
. برنامج إـ سي تكلكيت

 اإلزعاج بعض يككف قد العممية، محاكلة أعد
 متكقع غير بايت في تسببت الضكضاء كأ

 االتصاؿ خط عمى

 الكصؼ نفس .المعطي قيمة إلى الكصكؿ عمى قادر غير إلييا الكصكؿ يمكف ال البيانات

 الرمكز مجمكعة لتحديد المكاصفات راجع غير بيانات بايت عمى التسكيد لكحة تحتكم التسكيد لكحة في سيء رمز
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 تصحيحي إجراء/  حل بيان رسالة

 المدعكمة .صحيحة

 مقبكؿ غير رمز إدخاؿ تـ .صحيحة حرة نقطة قيمة ليست القيمة صحيحة غير حرة قيمة

 أك جدا مرتفع المستخدـ أدخمو الذم رقـ النطاؽ خارج القيمة
 .جدا منخفض

 الكصؼ نفس

.  رقميا المعزز الكضع في القراءات مرسؿ
 في فقط بو مسمكح تناظرم/ رقمي تحكيؿ
 .  التناظرم الكضع

 يكجد ال) فقط رقمي رقميا المعزز الكضع
 (.تناظرم إلى رقمي مف تحكيؿ

 الكصؼ نفس

 ىؿ. المخرجات كضع في القراءات مرسؿ
 االتصاؿ؟ إنياء في رغبتؾ مف متأكد أنت

 سي إـ تطبيؽ مف الخركج المستخدـ حاكؿ
 المعزز القراءات مرسؿ مازاؿ بينما تكلكيت
 .المخرجات كضع في رقميا

 الكصؼ نفس

 اإلرساؿ كشؾ عمى أدخمتيا التي التغييرات
 إكماؿ؟. القراءات مرسؿ إلى

 سكؼ الشاشة ىذه في إدخاليا تـ التي القيـ
 .القراءات مرسؿ ذاكرة في كتابتيا يتـ

 معمكمات رسالة

. رقميا معزز بجياز اتصالؾ مف التأكد برجاء
 جياز إلى رقميا معززة أكامر إرساؿ يسبب قد

 .العممية تعطؿ في رقميا معزز غير

ممي  20-4~) رقميا المعززة االتصاالت
 في اإلرساؿ في خطأ تسبب قد( أمبير

 .رقميا المعززة غير البركتكككالت

 الكصؼ نفس

 الرفع يتطمب سكؼ الرئيسية القائمة مغادرة
 القياـ في رغبتؾ مف متأكد أنت ىؿ. لمعكدة
 بذلؾ؟

 انتظار الجديدة الرفع عممية تتطمب سكؼ
 .ثانية 60 مدتو

 الكصؼ نفس

...  اليدكم التحكـ كضع في دارةاؿ ضع
 األعطاؿ ضد مؤمف

 يتسبب قد القراءات مرسؿ معطيات قيـ تغيير
 .العممية تعطؿ في

 الكصؼ نفس

 التربيعي بالجذر المطابقة تككف أف يجب
 .الكحدة ىذه الختيار

 عندما فقط التدفؽ دالالت كحدات تتاح
 .التربيعي الجذر مطابقة اختيار

 الكصؼ نفس

 ضبط إعادة في رغبتؾ مف أكدمت أنت ىؿ
 االفتراضية القيـ عمى التصحيحات كافة

 لممصنع؟

 يستبدؿ سكؼ التصحيحات كافة ضبط تنفيذ
 صفر،) المستخدـ مدخالت معايرة قيـ كافة
( األعمى النطاؽ قيمة األدنى، النطاؽ قيمة
 .لممصنع االفتراضية بالقيـ

 الكصؼ نفس

 مرسؿ كضع في رغبتؾ مف متأكد أنت ىؿ
 (؟) المخرجات كضع في لقراءاتا

 تيار ضبط يتـ سكؼ المخرجات، كضع في
 عف عكضا الثابتة القيمة عمى المخرجات
 المحسكبة

 الكصؼ نفس
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 تصحيحي إجراء/  حل بيان رسالة

 نكع مف لممستشعر التربيعي بالجذر يسمح ال
 .القياسي كالضغط الثابت الضغط

 لتطبيقات فقط التربيعي الجذر مطابقة تتكافر
 .فؽلمتد( الترددم الضغط) مدخالت

 الكصؼ نفس
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 اتصال دون اإلعداد في الخطأ رسائل
 إجراء/  حل بيان رسائل

 تصحيحي

 معمكمات رسالة الحالي الحكار مربع في إدخاليا تـ تغييرات أم حفظ تـ !االختيارات كافة حفظ تـ

 معمكمات رسالة الكفي الحاسكب في مكجكد غير المختار الممؼ اسـ صحيح غير ممؼ

 النمكذجي الممؼ اخترت
 ىؿ. تعديمو تستطيع كال

 الممؼ حفظ في ترغب
 عاممة؟ كنسخة النمكذجي

 ال. االفتراضية اإلعداد عمميات مف بعض يضـ نمكذجي بممؼ مصحكبا تكلكيت سي إـ شحف يتـ سكؼ
. الرسالة ىذه تظير سكؼ كالتحميؿ، التحرير لمعطيات الممؼ ىذا اخترت إذا. تعديميا المستخدـ يستطيع
 حفظ تستطيع. جديد ممؼ اسـ إدخاؿ طريؽ عف عاممة كنسخة النمكذجي الممؼ ىذا حفظ تستطيع لؾ،ذ كرغـ
 باسـ كحفظو المفضؿ اإلعداد ممؼ اختيار طريؽ عف نمكذجي كممؼ إعداد ممؼ أم

TEMPLMCT.XML  نمكذجي كممؼ محفكظ يظؿ الحيف، ىذا كمف. 

 الكصؼ نفس

 النمكذجي الممؼ حفظ تـ
 !حبنجا عاممة كنسخة

 عند الرسالة ىذه تظير عاممة، كنسخة النمكذجي الممؼ حفظ عمى كمكافقتؾ النمكذجي الممؼ اختيار عند
 الممؼ حفظ في النجاح

 الكصؼ نفس

 نكع اختر: الثالثة القكائـ مربعات مف أم في بنكد أم اختيار يتـ لـ إذا الجياز، نكع اختر حكار مربع في !بنكد أم اختيار يتـ لـ
 دكف المعطيات تحرير" زر اختيار عند الرسالة ىذه تظير لمكسـ، التعريفي الرمز اختر التعديؿ، خترا الجياز،
 "االتصاؿ

 الكصؼ نفس

 الممفات إزالة حاكؿ الرسالة ىذه تظير ديناميكية ذاكرة أم تخصيص ينجح لـ إذا !الذاكرة تخصيص في خطأ
 مف تحتاجيا ال التي
 الرقمية الذاكرة بطاقة
 المؤمنة

 حفظ في ترغب ىؿ
 أدخمتيا التي التغييرات

 الممؼ؟ عمى

 زر كاخترت الثالثة المعطيات حكار مربعات مف أم في المعطيات مف أم عمى تغييرات بعض أدخمت إذا
 الرسالة ىذه تظير أكال،" ممؼ في حفظ" زر تختار أف دكف" الجياز نكع اختر" حكار مربع في" السابؽ>"

 الكصؼ نفس

 اإلعداد معطيات حفظ تـ
 !الممؼ في اتصاؿ دكف

 الكصؼ نفس الممؼ في البرنامج بيانات قاعدة مف اتصاؿ دكف اإلعداد معطيات حفظ تـ

 حفظ عمى قادر غير
 دكف اإلعداد معطيات
 !الممؼ في اتصاؿ

 إلى البرنامج بيانات قاعدة مف اتصاؿ دكف اإلعداد معطيات حفظ يتـ كلـ الممؼ حفظ خالؿ ما خطأ حدث
 الممؼ

 العممية تنفيذ اكؿح
 أخرل مرة

 رغبتؾ مف متأكد أنت ىؿ
 اإلعداد ىذا تحميؿ في
 الجياز؟ عمى

 لتأكيد الرسالة ىذه لممستخدـ تظير ،"الجياز نكع اختر" حكار مربع عمى" الجياز عمى تحميؿ" زر اختيار عند
 االتصاؿ عدـ كضع في نفذه الذم اإلجراء

 خطأ رسالة

 رغبتؾ مف متأكد أنت ىؿ
 في اإلعداد ىذا حميؿت في

 الحالي؟ المتصؿ الجياز

 لتأكيد الرسالة ىذه لممستخدـ تظير" الجياز نكع اختر" حكار مربع في" الجياز عمى تحميؿ" زر اختيار عند
 االتصاؿ كضع في إجراءه

 معمكمات رسالة
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:  التالية اباألسب مف أم نتيجة الجياز إلى المختار اإلعداد تحميؿ يتـ لـ التحميؿ ينجح لـ

  الجياز تكافؽ عدـ

  النسخة مطابقة عدـ

 االتصاؿ أخطاء

 الجياز عمى التحميؿ حاكؿ
 المناسب

 بعض!  اإلصدار مطابقة عدـ اكتشاؼ تـ
 غير الجياز مف إكس اإلصدار في المعطيات
 يمكف ال. الجياز مف كام اإلصدار في مدعكمة
 !التحميؿ إكماؿ

 البرنامج مف إكس إصدار باستخداـ الممؼ مف اإلعداد تحميؿ ينجح لـ
< إكس حيث الجياز مف كام اإلصدار يستخدـ الذم الجياز عمى الثابت
 غير المعطيات بعض عمى يحتكم إكس اإلصدار ألف كذلؾ. كام

 .كام اإلصدار في المدعكمة

 الجياز عمى التحميؿ حاكؿ
 المناسب

 مف التأكد برجاء! الجياز اتفاؽ عدـ اكتشاؼ تـ
 ..المناسب بالجياز االتصاؿ

 نكع مع يتفؽ ال عميو المختارة اإلعداد تحميؿ تحاكؿ التي الجياز نكع
 الممؼ في اإلعداد جياز

 الجياز عمى التحميؿ حاكؿ
 المناسب

 إلى التكجو في ترغب ىؿ! بنجاح التحميؿ إكماؿ تـ
 تكلكيت؟ سي إـ شاشة

 لخيارا ىذا عمى تحصؿ التحميؿ، إكماؿ بعد االتصاؿ، عدـ كضع في
 تحميمو تـ الذم داإلعدا برفع لمقياـ تكلكيت سي إـ شاشة إلى لمعكدة
 حديثا

 خطأ رسالة

 التعريفية الرمكز قراءة يمكف كلـ خطأ ظير إؿ، إـ إكس ممؼ تعريؼ عند الممؼ مف لمكسـ التعريفية الرمكز قراءة يمكف ال
 الممؼ مف لمكسـ

 اإلعداد ممؼ أف مف تأكد
 إـ تنصيب أعد. فاسد غير
 استمرت إذا تكلكيت سي

 المشكمة

 ترغب ىؿ! لمكسـ التعريفي الرمز ضبط يمكف ال
 التحميؿ؟ استمرار في

 تستطيع. الرسالة ىذه تظير لمكسـ، التعريفي الرمز أمر ينجح ال عندما
 .التحميؿ استمرار إلغاء

 الكصؼ نفس

 في ترغب ىؿ! الخطي المرشح ضبط يمكف ال
 التحميؿ؟ استمرار

 تستطيع. الرسالة ىذه تظير الخطي، المرشح كتابة أمر ينجح ال عندما
 التحميؿ استمرار أك التحميؿ إلغاء

 الكصؼ نفس

 المعطيات مف أكثر أك كاحدة ضبط يمكف ال
 الباردة الكصمة كمعادلة المستشعر نكع: التالية

 في ترغب ىؿ! الخطي كالعرض التعطؿ كاكتشاؼ
 التحميؿ؟ مكاصمة

 ىذه تظير القائمة، ىذه في المعطيات مف أم ةكتاب تنجح ال عندما
 التحميؿ استمرار إلغاء كتستطيع. الرسالة

 الكصؼ نفس

 النطاؽ قيمة/ األدنى النطاؽ قيمة تحميؿ يمكف ال
 لحدكد الصحيحة القيـ عمى الجياز يحافظ. األعمى

 نتيجة عمىاأل النطاؽ قيمة/ األدنى النطاؽ قيمة كتابة تنجح ال عندما
 الجياز أف عمى تدؿ التي الرسالة ىذه تظير صحيح، غير نطاؽ كجكد

 الكصؼ نفس
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 الحالي لممستشعر الصحيحة القيـ يضبط سكؼ بو الخاص المستشعر

 استمرار في ترغب ىؿ! التخميد ضبط يمكف ال
 التحميؿ؟

 إلغاء تستطيع. الرسالة ىذه تظير التخميد، كتابة أمر ينجح ال عندما
 ميؿالتح استمرار أك التحميؿ

 الكصؼ نفس

 الكضع ذات القالبة الدارة إعداد ضبط يمكف ال
 التحميؿ؟ استمرار في ترغب ىؿ!  الحرج

. الرسالة ىذه تظير الحرج، الكضع ذات القالبة الدارة أمر ينجح ال عندما
 التحميؿ استمرار أك التحميؿ إلغاء تستطيع

 الكصؼ نفس

 

 المعطيات جميع أك كاحدة ضبط يمكف ال
 في ترغب ىؿ! كالتخميد المطابقة: ةالتالي

 التحميؿ؟ استمرار

 استمرار أك التحميؿ إلغاء تستطيع. الرسالة ىذه تظير كالتخميد، المطاقة كتابة أمر ينجح ال عندما
 .التحميؿ

 نفس
 الكصؼ

 نفس الرسالة ىذه تظير التسكيد، لكحة أمر ينجح ال عندما !التسكيد لكحة ضبط يمكف ال
 الكصؼ

 استمرار يمكف ال! جياز ختيارا يتـ لـ
 !التحميؿ

. عميو المختار اإلعداد تحميؿ في ترغب الذم الجياز اختيار إلى تحتاج HART جياز قائمة في
 الرسالة ىذه تظير ،"جياز عمى تحميؿ" زر كتختار جياز، اختيار عدـ عند

 نفس
 الكصؼ

 استمرار يمكف ال! جياز اكتشاؼ يتـ لـ
 !التحميؿ

 نفس .الرسالة ىذه تظير ،HART جياز اكتشاؼ يتـ لـ إذا HART بكةش استطالع عند
 الكصؼ

 لشاشة الرئيسية الصفحة عمى" مستشعر" زر بيا تختار مرة كؿ دلتا قراءة قيمة أمر إرساؿ يتـ !دلتا قيمة قراءة يمكف ال
HART الرسالة ىذه تظير األمر، نجاح عدـ حالة في. المستشعر شاشة عرض قبؿ 

 نفس
 الكصؼ

 أثناء اإلعداد معطيات حفظ يمكف ال
 !الممؼ في االتصاؿ

 في الحالية االتصاؿ عند المعطيات لحفظ" ممؼ في حفظ" اختيار تستطيع االتصاؿ، كضع في
 الرسالة ىذه تظير ذلؾ، ينجح لـ إذا. الممؼ

 نفس
 الكصؼ

 في االتصاؿ أثناء اإلعداد معطيات حفظ تـ
 !الممؼ

 نفس الرسالة نفس
 الكصؼ

 التأكد برجاء! الجياز أنكاع اكتشاؼ يتـ لـ
 الصحيح اإلعداد لممؼ اختيارؾ مف

 إعداد دكف ممؼ كاخترت رقميا المعزز الكضع في كنت إذا كأيضا،. خطأ المختار الممؼ يككف قد
 كاخترت HART كضع في كنت إذا مماثمة، كبصكرة. الرسالة ىذه تظير ،رقميا المعززة لألجيزة
 .الرسالة ىذه تظير ،HART ةألجيز إعداد دكف ممؼ

 نفس
 الكصؼ

 النطاؽ قيمة مف أكبر األدنى النطاؽ قيمة
 !األعمى

 نفس األعمى النطاؽ قيمة مف أكبر األدنى النطاؽ قيمة ضبط تستطيع ال
 الكصؼ

 النمكذجي الممؼ اسـ يتطابؽ أف يمكف ال
 اسـ إدخاؿ برجاء العامؿ، الممؼ كاسـ

 .... مختمؼ

 الممؼ اسـ العامؿ الممؼ اسـ يطابؽ أف يمكف ال كلكف. عاممة كنسخة لنمكذجا الممؼ حفظ تستطيع
 النمكذجي

 نفس
 الكصؼ

 في ترغب ىؿ. بالفعؿ مكجكد الممؼ اسـ
 الحالي؟ الممؼ استبداؿ

 تظير بالفعؿ، مكجكد العامؿ الممؼ اسـ كاف إذا. منو عاممة كنسخة النمكذجي الممؼ حفظ تستطيع
 الرسالة ىذه

 نفس
 الكصؼ

 برجاء! فارغا الممؼ اسـ يككف أف يمكف ال
 ممؼ اسـ إدخاؿ

 نفس العاممة لمنسخة ممؼ اسـ إدخاؿ إلى تحتاج. منو عاممة كنسخة النمكذجي الممؼ حفظ تستطيع
 الكصؼ
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 برنامج إغالؽ برجاء. محدكدة النظاـ مكارد
 قائمة اختيار طريؽ عف تكلكيت سي إـ

 !خركج/ ممؼ

 إلى الكفي الحاسكب يتحكؿ المستخدـ، مف مدخالت أم دكف طكيمة لمدة ساكنا البرنامج يظؿ عندما
 الرسالة ىذه تظير قد كيندكز رسالة البرنامج كيتمقى الكضع ىذا إلى تحكلو عند. السبات كضع

 .البرنامج بإغالؽ كيكصى

 

 رسالة الرسالة ىذه تظير خركج،/ ممؼ قائمة اختيار عند تكلكيت سي إـ برنامج إغالؽ
 معمكمات

 

 إـ إكس... الحالي اإلعداد ممؼ كصؿ
/ لمكسـ تعريفي رمز 200 حد إلى إؿ

 ممؼ في اإلعداد حفظ برجاء سجؿ،
 جديد

 أقصى بحد يسمح البرنامج أف غير أدنى، بحد لمكسـ تعريفي رمز 100 دعـ ىك المتطمب كاف
 الرسالة ىذه ىرتظ الحد، ىذا إلى يصؿ أف بمجرد. الممؼ نفس في لمكسـ تعريفي رمز/ إعداد 200
 مف أم تحديث عمى قادرا تككف أف يجب ذلؾ، كرغـ. الممؼ نفس في جديد إعداد حفظ حاكلت إذا

 .لمكسـ التعريفي الرمز تغيير دكف الحالي إعداد 200

 الكصؼ نفس

 مغادرة في رغبتؾ مف متأكد أنت ىؿ
 األجيزة؟ قائمة شاشة

 الشاشة ىذه تضـ. HART أجيزة قائمة ةشاش عمى الرجكع زر تختار عندما الرسالة ىذه تظير
 يستكجب التحميؿ، دكف السابقة الشاشة إلى الرجكع اخترت إذا. HART شبكة عمى األجيزة كافة

 باألجيزة قائمة لكضع أخرل مرة الشبكة استطالع البرنامج

 الكصؼ نفس

 إلغاء في رغبتؾ مف متأكد أنت ىؿ
 التحميؿ؟

 أجيزة قائمة شاشة عمى القائمة، مف مختار جياز مع لسابؽا زر تختار عندما الرسالة ىذه تظير
HART .أجيزة كافة الشاشة ىذه تضـ HART .دكف السابقة الشاشة إلى العكدة اخترت إذا 
 باألجيزة قائمة لكضع أخرل مرة الشبكة استطالع البرنامج ستكجب التحميؿ،

 الكصؼ نفس
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 تولكيت سي إم صيانة .7

 101 تي سي إم مودم ريةبطا استبدال 7.1

 البطارية استبدال يتم متى

 :البطارية استبداؿ يجب

 .المكدـ تشخيصات شاشة في المكدـ حالة مربع في الرسائؿ ىذه إحدل تظير عندما -

 

 منخفضة بطارية -

 (األسالؾ تكصيالت فحص بعد) معركؼ غير -

 (الرـك) فقط القراءة ذاكرة في عطؿ -

 (الراـ) العشكائية الكصكؿ ذاكرة في عطؿ -

 .منخفضة فمطية عمى الفمطية مقياس اختبار يدؿ عندما الدكرية، الصيانة في -

 البطارية استبدال طريقة

 بطريقة أخرل طرازات تعمؿ قد. ب3في-آر سي باناسكنيؾ بطراز انيكيؿق تكصي. ب3في-آر سي بطارية عمى احصؿ االستبداؿ، قبؿ
 .المستكل نفس عمى ليس كلكف مناسبة
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101استبداؿ بطارية مكدـ إـ سي تي  .7.1   
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!  تحذير

 قابمة بأنيا محددة مناطق في البطارية استبدال محاولة أو البطارية حجيرة غطاء إزالة عدم يجب
 .لإلنفجار

 

 إجراء خطوة

 .البطارية حجيرة مف الغطاء بإزالة كقـ مكانو في ريةالبطا غطاء يثبت الذم البرغي بإزالة قـ 1

 الحظ. األعمى في أعمى باتجاه البطارية إدارة مع أدناه، الصكرة في مكضح ىك كما البطارية أسفؿ برفؽ اضغط 2
 .بإزالتيا قـ ثـ الحجيرة، في البطارية اتجاه

 

 .الحجيرة في الجديدة ةالبطارم أدخؿ كاألطراؼ، الجديدة البطارية اتجاه مالحظة بعد 3

 .التثبيت كبراغي الغطاء استبدؿ 4
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202استبداؿ بطارية إـ سي تي .7.2   
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 202تي سي إم بطارية استبدال 7.2

 البطارية استبدال
 ىذا كاجية في المحدد بالرقـ اتصؿ ىانيكيؿ، مف الميدانية الحمكؿ عمالء بدعـ لالتصاؿ الشمالية، كأمريكا كندا في. ميدانيا االستبداؿ يمكف ال

 .المستند

 

 

!!  تحذير

 في لصيانتيا ىانيكيؿ إلى الكحدة إعادة 202سي تي إـ لطراز المعدات صيانة مشاكؿ كافة تقتضي االعتماد، لمتطمبات نظرا
 .المصنع

 

 تي سي إـ منتج مع يرفؽ الذم ("إكس إم)- 20× ركؾ.آم الكفي الحاسكب سالمة تعميمات دليؿ" في" البطارية صيانة" بند أنظر: البطارية صيانة
202 
 الكفي الحاسوب سالمة تعميمات دليل" أحدث إلى دائما ترجع أف يجب ذلؾ، كرغـ. عمييا اإلطالع لسيكلة أيضا ىنا البطارية صيانة تعميمات ترد
 .سالمتؾ عمى حفاظا ("إكس إي)- 20× روك.آي

 .استخداـ أكؿ قبؿ تماما البطارية شحف يجب -

 .شحف كتفريغ شحف دكرات ستة بعد فقط لمبطارية طاقة أقصى إلى الكصكؿ يتـ أنو الحظ -

 بذلؾ، القياـ كعند. الكاممة طاقتيا عمى لمحفاظ كاآلخر الحيف بيف تماما شحنيا تفريغ يجب الكقت، بمركر البطاريات أداء يتراجع حيث -
 .إكس إم-منطقة خارج كمية البطارية اشحف ذلؾ كبعد. نفسيا مف العمؿ عف تتكقؼ حتى تعمؿ الكحدة اترؾ

عادة كمية البطارية شحف يجب أطكؿ، استخداـ عدـ فترات أم قبؿ -  (.أشير 3 كؿ) منتظمة بصكرة شحنيا كا 

 

 المؤمنة الرقمية الذاكرة بطاقة استبدال 7.3

 101 تي سي إم في المؤمنة الرقمية الذاكرة بطاقة استبدال
 .شخصياؿ الرقمي المساعد جياز في التشغيؿ زر مف قريبا المؤمنة الرقمية الذاكرة بطاقة فتحة تقع

 الذاكرة بطاقة الستبداؿ( الغيار قطع مجمكعة مف قطعة) 58-33-تي إس-34 استخدـ: 50020492 ىانيكيؿ مف الغيار قطع مجمكعة استخداـ عند
 .المؤمنة الرقمية

 الذاكرة بطاقات عمى عمؿلؿ مؤىؿ تكلكيت سي إـ أف حيث باستخداميا يكصى ال: التجارية لمشراء الجاىزة المؤمنة الرقمية الذاكرة بطاقة استخداـ
 مطابقة غير جيجابايت 4 سعة الكبيرة السعة ذات المؤمنة الرقمية البطاقات. فقط سانديسؾ مف جيجابايت2ك بايت جيجا 1 سعة المؤمنة الرقمية
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 استبداؿ بطاقة الذاكرة الرقمية المؤمنة .7.3 
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ذا. الشخصي الرقمي المساعد أجيزة مف 2490 لطراز  المتكافرة 59-33-مت إس-34 عمى التعميمات اتبع تجارم، لمشراء جاىز جزء استخدمت كا 
 .تكلكيت سي إـ كتنصيب الستبداؿ( سكليكشنز بركسيس ىانيكيؿ) ىانيكيؿ مف العمميات حمكؿ اإللكتركني المكقع عمى

 

 202تي سي إم المؤمنة الرقمية الذاكرة بطاقة استبدال
 .المستند ىذا كجو في اردةالك العمالء خدمة بأرقاـ اتصؿ. ميدانيا المؤمنة الرقمية الذاكرة بطاقة استبداؿ يجكز ال
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 استبداؿ بطاقة الذاكرة الرقمية المؤمنة .7.3 
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 التطبيق عن مالحظات(: أ) الممحق .8

 التطبيق عن مالحظات 8.1

 والحاسوب الشخصي الرقمي المساعد جياز بين المزامنة

 سنتر ديفايس موبايل/ سينك آكتف توصيل: بي إكس ويندوز

( بي إس يك) العاـ المتسمسؿ الناقؿ منفذ مع الشخصي الرقمي المساعد قاعدة مف سنتر ديفايس مكبايؿ/ سينؾ آكتؼ كبؿ بتكصيؿ قـ
 .الحاسكب عمى

. كام الشاشة تظير الحاسكب، مع الشخصي الرقمي المساعد جياز مزامنة تـ إذا. تمقائيا سنتر ديفايس مكبايؿ/ سينؾ آكتؼ يبدأ أف يجب
 بالحجـ لتظير األيقكنة عمى مزدكجة نقرة انقر. المكتب سطح في المياـ شريط عمى أيقكنة ترل سكؼ كبير، بحجـ الشاشة تظير لـ إذا

 .الكبير

 

 واي الشاشة 1-8 الشكل 
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 جياز مزامنة تـ يككف أال المحتمؿ مف.  سنتر ديفايس مكبايؿ/ سينؾ آكتؼ/ البرامج كافة/ تشغيؿ بدء اختر ،واي الشاشة ترل لـ إذا
 .أدناه الشاشة تظير كسكؼ الحاسكب مع لشخصيا الرقمي المساعد

 
 

 .مكافؽ اختر. أدناه مكضح ىك كما االتصاؿ إعدادات كضبط االتصاؿ إعدادات/ ممف اختر

 
 مازاؿ الذم المزامنة كبؿ باستخداـ الشخصي الرقمي المساعد تشغيؿ بإعادة قـ متصال، غير مازلت إذا. اآلف المزامنة عممية تبدأ أف يجب

 .كالحاسكب الشخصي الرقمي المساعد قاعدة يفب متصال



مالحظات عف التطبيؽ(: أ)الممحؽ  .8   

 مالحظات عف التطبيؽ .8.1 

 165    دليؿ المستخدـ حزمة برمجيات إـ سي   11المراجعة 

  2012أبريؿ 

 واي الشاشة ترل أف كيجب كالحاسكب الشخصي الرقمي المساعد بيف مزامنة اتصاؿ بإنشاء تمقائيا ذلؾ يقـك أف كيجب

 سنتر ديفايس موبايل توصيل: 7 وويندوز فيستا ويندوز

 عمى( بي إس يك) العاـ المتسمسؿ الناقؿ بمنفذ الشخصي رقمياؿ المساعد قاعدة مف سنتر ديفايس مكبايؿ/ سينؾ آكتؼ كبؿ بتكصيؿ قـ
 .الحاسكب

ذا. أدناه الشاشة تظير الحاسكب، مع الشخصي الرقمي المساعد مزامنة تـ إذا. تمقائيا سنتر ديفايس مكبايؿ تشغيؿ يبدأ أف يجب  لـ كا 
 .الكبير بالحجـ لتظير األيقكنة عمى مزدكجة نقرة قراف. المكتب سطح في المياـ شريط عمى أيقكنة ترل سكؼ كبير، بحجـ الشاشة تظير

 

 

 إكس الشاشة 2-8  الشكل

 58-33-تي إس-34 في التعميمات بإتباع تكلكيت سي إـ تنصيب مكاصمة تستطيع

 

 الرقمي المساعد يككف أال المحتمؿ مف. كيندكز في سنتر ايسديؼ مكبايؿ/ البرامج كافة/ التشغيؿ بدء اختر إكس، الشاشة تظير لـ إذا
 .أدناه الشاشة تظير كعندئذ الحاسكب مع متزامنا الشخصي
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 .مكافؽ اختر. أدناه مكضح ىك كما االتصاؿ إعدادات كاضبط المحمول الجياز إعدادات اختر

 

 

 مازاؿ المزامنة كبؿ بينما الشخصي الرقمي المساعد تشغيؿ إعادةب قـ متصال، غير مازلت كنت إذا. اآلف المزامنة عممية تبدأ أف يجب
 .بالحاسكب الشخصي الرقمي المساعد قاعدة يصؿ
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 .إكس الشاشة كترل كالحاسكب الشخصي الرقمي المساعد بيف تمقائيا المزامنة اتصاؿ إجراء يتـ كبذلؾ

 

 الممفات نقل
 . سنتر ديفايس مكبايؿ/ سينؾ آكتؼ اجيةك طريؽ عف كالحاسكب الكفي الحاسكب مف الممفات نقؿ يتـ

 

 

 

 

 

 

 سنتر ديفايس موبايل/ سينك آكتف برنامج طريق عن ممف نقل 3-8  الشكل

 سنتر ديفايس موبايل/ سينك آكتف برنامج

 .الشخصي الرقمي كالمساعد الحاسكب بيف االتصاؿ ينفذ

 .االتصاؿ تنفيذ بمجرد الكفي كالحاسكب الحاسكب بيف الممفات بنسخ لؾ يسمح

 .بالتطبيؽ المتصمة الممفات بتنصيب تكلكيت سي إـ تنصيب لبرنامج يسمح

 الرفع

 .االتصاؿ كضع في الشخصي الرقمي المساعد إلى الجياز مف اإلعداد معطيات برفع يسمح

 ممف في حفظ

 معطيات كحفظ بتحرير أيضا كيسمح. الشخصي الرقمي المساعد في إؿ إـ إكس ممؼ في الحالي االتصاؿ أثناء اإلعداد بحفظ يسمح
 .تكلكيت سي إـ تطبيؽ باستخداـ رقميا المعززة األجيزة عمى يسرم  –الممؼ في اتصاؿ دكف اإلعداد

 

 المحفوظات حفظ

 العامة HART أجيزة عمى يسرم  –الشخصي الرقمي المساعد في محفكظات ممؼ في الحالي االتصاؿ أثناء اإلعداد بحفظ يسمح
 سي دم إؼ تطبيؽ باستخداـ

PC PDA Activesync / Mobile 

Device Center Device 
Upload 

Download Save to File / Save 

History 

Send / Download to 
Device 
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 إرسال

 االتصاؿ كضع في الجياز في المعطيات مف أكثر أك كاحد في التغييرات بكتابة يسمح

 الجياز عمى التحميل

 كتحميؿ االتصاؿ عدـ كضع في الشخصي الرقمي المساعد في إؿ إـ إكس إعداد ممؼ باختيار ذلؾ يسمح تكلكيت، سي إـ تطبيؽ في
 المساعد في إـ دم إؼ إعداد ممؼ باختيار ذلؾ يسمح سي، دم إؼ تطبيؽ في. االتصاؿ بعد الجياز إلى كاإلرساؿ كالتحرير المعطيات
 .االتصاؿ بعد الجياز إلى إلرساليا المعطيات كاختيار المعطيات كعرض كالتحميؿ االتصاؿ عدـ كضع في الشخصي الرقمي



 1.  

 إرشادات تكفير الطاقة في إـ سي تكلكيت .9.1 
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 (ب) الممحق .9

 

 تولكيت سي إم في الطاقة توفير إرشادات 9.1
 .دائما الشخصي الرقمي لمساعدا تشغيؿ إيقاؼ يجب االستخداـ، عدـ خالؿ

 .المكدـ بطارية عمى لمحفاظ التطبيقات مف بالخركج قـ االستخداـ، عدـ خالؿ التشغيؿ حالة في تكلكيت سي إـ أك سي دم إؼ تطبيقات تترؾ ال
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 الغيار قطع( : ج) الممحق .10

 

 101 تي سي إم غيار قطع 10.1

 

 101 تي سي إم غيار قطع 18 الجدول

 القطعة رقم البيان

 عتاد كاجية المستخدـ

 HART/DE   51453372-501 مكدـ

 (الشخصي الرقمي المساعد مع مكدـ) حقمي مكصؿ كبؿ

 501-30752453 قياسي -قدـ  6

 505-30752453 قدـ 20

 البرمجيات

 501-51453286 قياسي  –فقط لمقراءة مضغكط قرص

 

 



قطع الغيار( : ج)الممحؽ  .10   

202قطع غيار إـ سي تي  .10.2   
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 202 تي سي إم غيار قطع 10.2
 202 تي سي إم غيار قطع 19 الجدول

 القطعة رقم البيان

 الكماليات

 001-50017822 جمدية حقيبة

 001-50017823 قطعتيف مف مجمكعة صغير، قمـ

 001-50017824 يدكية حمقة

 إرساء قاعدة

 001-50017825 اإلرساء لقاعدة ميايئ

 لعاـا المتسمسؿ الناقؿ كبؿ اإلرساء، قاعدة
 ئكميام( بي إس يك)

50017826-001 

 001-50017827 اإلرساء قاعدة

 شاحن

 001-50017828 البطارية شاحف

 العاـ المتسمسؿ كالناقؿ الشاحف كبؿ مجمكعة
 إؼ/  آم( بي إس يك)

50018045-001 

 كبل

 001-50018046 القراءات مرسؿ مكصؿ كبؿ

 برمجيات

 501-51453286 فقط لمقراءة مضغكط قرص
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 ىانيكيؿ لحمكؿ العمميات
 ST-25-20-ARA Rev.9-34  طريؽ غرب ركز غاردف 1860

 2012أبريؿ  الكاليات المتحدة 85027  أريزكنا  فينكي، 
www.honeywell.com/ps/hfs ىانيكيؿ إنترناشيكناؿ إنؾ 10-2008 حقكؽ الطبع..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كالخدمة لمبيعاتا
 .أدناه المكاتب بأحد اتصؿ مفكض، مكزع أقرب اسـ أك األسعار أك الحالية المكاصفات أك التطبيقات في لممساعدة

 

 اليادم كالمحيط سياآ
(TAC)  
hfs-tac-

support@honeywell.com 
 

 أستراليا
 المحدكدة ىانيكيؿ
 1255 3846-7 (61)+ : ىاتؼ
 6481 3840-7 (61)+ : فاكس

 36-39-36-1300 ىاتؼ مجاني 
: فاكس مجاني

1300-36-04-70 
 

 الشعبية الصيف جميكرية  –الصيف
 بكيف –

 إنؾ الصيف ىانيكيؿ
 4568-5257 (21-86) : ىاتؼ
 2826-6237 (21-86) : فاكس

 

 فكرةسنغا
 ىانيكيؿ بي تي ئي المحدكدة

 3278 6580 (65)+ : ىاتؼ
 3033-6445 (65)+ : فاكس

 

 ككريا الجنكبية
 شركة ىانيكيؿ ككريا المحدكدة

 6114 799 (822)+ : ىاتؼ
 9015 792 (822)+ : فاكس

 

فريقيا  أكربا كالشرؽ األكسط كا 
 ىانيكيؿ لحمكؿ العمميات

 80012026455 + : ىاتؼ

 1202645583(0) 44+ أك
 1344 (0) 44+ : فاكس

655554 
  (مبيعات)بريد إلكتركني 

sc-cp-apps-

salespa62@honeywell.c
om  

 أك

(TAC)  

hfs-tac-

support@honeywell.co

m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أميركا الشمالية
 ىانيكيؿ لحمكؿ العمميات

 9883-423-800-1 : ىاتؼ
 0228-343-800-1 أك 
 

  (مبيعات)بريد إلكتركني 

ask-ssc@honeywell.com  

  أك

(TAC)  
hfs-tac-

support@honeywell.com 

 

 

 

 أميركا الجنكبية
ىانيكيؿ دك براسيؿ أند سي آم 

 ئيو

-7266 (11-55)+ : ىاتؼ

1900 
-7266 (11-55)+ : كسفا

1905 

 

  (مبيعات)بريد إلكتركني 

ask-ssc@honeywell.com  

  أك

(TAC)   

hfs-tac-

support@honeywell.com 
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