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نظرة عامة
( Valley BaseStation2-SMرطوبة التربة)

برنامج  BaseStation2-SMمصمم لمراقبة والتحكم في األجهزة البعيدة المزودة بلوحات تحكم ،سوا ًء أكانت  ،Proأو  ،Pro2أو ،AutoPilot
أو  ،Selectأو  ،Remote Linkأو  ،Auxiliary Linkأو  Panel Linkمن موقع مركزي .وهو يمكنك كذلك التحكم في وظيفة المضخات ،والصمامات،
والمعدات المساعدة األخرى باستخدام أجهزة استشعار.
والعديد من الوظائف ،التي يمكن تنفيذها حاليًا في لوحة التحكم في الحقل ،يمكن إنجازها من كمبيوتر  BaseStationفي المنزل ،أو المكتب ،أو من أي مكان
متنقل .وبعض وظائف الماكينات األساسية التي يمكن استخدامها تحصل على الحالة الحالية ،واإليقاف والبدء ،وتشغيل الماء وإيقاف تشغيله ،وتغيير االتجاه،
والسرعة ،وعمق تطبيق الماء.
و ُتحدد وظائف التحكم وف ًقا لنوع لوحة التحكم في الماكينة البعيدة .ومع لوحة التحكم  Auxiliary Linkأو  ،Panel Linkيمكن تحديد األجهزة التي يجري
التحكم بها و/أو مراقبتها لتمثيل العديد من المتطلبات الفريدة.
وتجري االتصاالت بين الكمبيوتر BaseStation2-SM/ولوحة التحكم في الجهاز البعيد عبر استخدام اتصاالت مودم الهاتف أو المودم الالسلكي.
 BaseStation2-SMهو تطبيق لتجميع معلومات يعالج معلومات الحالة الناتجة استجابة للعمليات التي أنشأها  BaseStation2-SMأو أُرسلت في
تحديث الوقت الحقيقي من لوحة تحكم  Pro2أو  AutoPilotإلى  .BaseStation2-SMوبرنامج  BaseStation2-SMيمكنه إرسال أوامر للتحكم في
األجهزة البعيدة و/أو طلب معلومات من األجهزة البعيدة.
ويسمح برنامج رسم الخرائط  Map Drawingللمستخدم برسم خريطة للملكيات الخاصة ُتظهر معدات الري ،واألبنية ،والطرق ،وحدود الملكية،
وخطوط المواسير ،والمضخات ،والصمامات .ويمكن استخدام برنامج التخطيط مع شبكة للخرائط المحجمة بمقياس رسم أو من دون شبكة مع األشياء المجمعة
بطريقة منطقية.
ويمكن الحصول على تقارير عن تشغيل الماكينات ُتظهر إحصائيات وقت التشغيل ،وإحصائيات الماء ،وإحصائيات الماء المتراكم .ويتم االحتفاظ بالبيانات
في ملفات قاعدة بيانات  Microsoft Accessيمكن تصديرها إلى تطبيقات أخرى عند الرغبة في ذلك.
ويمكن استخدام ميزة االتصال الصوتي  Voice Call In/Outلتنبيه المستخدم عندما تحدث حالة إنذار في ماكينة بعيدة من خالل االتصال باألرقام الهاتفية في
قائمة االتصال ( )Call Out Listوترحيل رسائل الهاتف؛ أو إرسال بريد إلكتروني و/أو رسائل نصية ،أو يمكن االتصال ببرنامج BaseStation2-SM
من أي مكان للتحقق من الحالة الحالية للماكينات البعيدة وإرسال رسائل لتغيير الحالة .وتجري االتصاالت الصوتية من  BaseStationبتأليف الرسائل
الصوتية من مجموعة من ملفات  waveالمسجلة أو إنشاء رسائل صوتية من النص الذي يدخله المستخدم .وتفاعل المستخدم يكون من خالل مجموعة مفاتيح
الهاتف حسب ما يُطلب منه من قائمة .BaseStation2-SM
ويمكن تهيئة لوحات  Auxiliary Linkلتمثل العديد من المستشعرات التي تراقب عناصر التحكم في العمليات المهمة .ويمكن استخدام مجموعة من
مرحالت الدخل والخرج للتحكم في و/أو مراقبة المعدات التي تنظم توزيع الماء أو أي جهاز يمكن تبديله .ويمكن تهيئة لوحات  Auxiliary Linkفي برنامج
 BaseStation2-SMبتحديد التسميات وقيم التحجيم لمجموعة متنوعة من األجهزة .وكل لوحة  Auxiliary Linkيمكنها أن تدعم مجموعة من عناصر
تحكم خرج المرحالت ،ومستشعرات دخل المرحالت ،ومدخالت العداد المنطقي ،ومدخالت مستشعرات تناظرية  20-4مللي أمبير أو – 10فولت تيار مستمر
إلى  10+فولت تيار مستمر.
ويمكن تركيب لوحات  Panel Linkعلى لوحات ميكانيكية أو لوحات لم تصنعها  Valleyألعمال مراقبة آالت الري المحورية والتحكم بها األساسية
التي لم يكن لها من قبل اتصاالت مع برنامج .BaseStation
وتتوفر معلومات مراقبة رطوبة التربة من برنامج  BaseStation2بعد تثبيت البرنامج المطلوب ،وتركيب األجهزة المطلوبة واالشتراك
في .IrroMeter Direct
 BaseStation Mobileهو تطبيق يتم تثبيته بشكل منفصل يقوم بإعداد كمبيوتر  BaseStation2-SMكخادم إنترنت .ويحتاج BaseStation
 Mobileإلى اتصال إنترنت بكمبيوتر أو هاتف ذكي أو مساعد رقمي شخصي ذكي بشاشة لمسية ومتصفح داخلي ،وبرنامج Windows® Mobile
اإلصدار  5.0أو أحدث منه ووصول إلى اإلنترنت عبر تطبيق  Internet Explorer Mobileبشرط تثبيت  BaseStation2-SMعلى كل تلك األجهزة.
ويُستخدم  BaseStation Mobileمع  BaseStation2-SMوهاتف ذكي بشاشة لمسية لمراقبة الماكينات البعيدة و/أو التحكم بها عبر اإلنترنت .ويستخدم
 BaseStation Mobileألوا ًنا وأشكاالً رسومية لتمثيل الحالة المعروفة الحالية للماكينات البعيدة
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نظرة عامة
قوائم النافذة الرئيسية ()Main Window

النافذة الرئيسية مصممة لسهولة التنقل باستخدام مؤشر الماوس .وتعرض النافذة الرئيسة عرضًا انتقائيًا لخريطة تمثل الماكينات البعيدة ووسائل اإليضاح األخرى
على الخريطة .ويحتوي برنامج  Map Drawingعلى أدوات رسم الرسومات المطلوبة إلنشاء وتحرير تصميمات الخرائط المخصصة.
وتحدث وظائف  BaseStationالرئيسية داخل عناصر التحكم بالنافذة الرئيسية:
• ( Timerالمؤقت) :ينظم المؤقت المهام التي يطلبها  BaseStationلجميع األنشطة لتجميع المعلومات ،والعمليات الموقوتة ،والتنسيق مع الوظائف
األخرى.
• ( Communicationsاالتصاالت) :تتم إدارة اتصاالت البيانات الالسلكية والهاتفية مع الماكينات البعيدة من خالل منافذ .Com
• ( Dialogتناظري) :تتم مبادلة جميع رسائل ومطالبات األنشطة عبر نموذج  Windowsالتناظري المشترك.
• ( Call In/Outاالتصال/النداء) :عناصر تحكم الطلب الصوتي ونغمة مجموعة المفاتيح لمودم  TAPIالصوتي توجد في النافذة الرئيسية لواجهة
نظام .Windows
والميزات الرئيسية الموجودة في النافذة الرئيسية هي:
• ( Map Viewعرض الخريطة) :بؤرة تركيز النافذة الرئيسية هي الخريطة المستخدمة حاليًا .وتتوفر عدة وظائف لتخصيص العرض المطلوب،
مثل وظائف التكبير/التصغير ووظيفة العرض المحفوظ (.)Saved View
• ( Menuالقائمة) :القائمة هي قائمة  Windowsمنسدلة قياسية توفر كل وظائف  BaseStationمجمعة وف ًقا لنوع الوظيفة التي تنفذها.
• ( Toolbarشريط األدوات) :صُمم شريط األدوات للوصول إلى بعض الوظائف شائعة االستخدام في النافذة الرئيسية بطريقة سلسة وسهلة اإلدراك.
وتتوفر كل وظيفة من وظائف شريط األدوات هذه في تحديدات القائمة المنسدلة.
• ( Current Status Line/Boxسطر/مربع الحالة الحالية) :ملخص سريع آلخر حالة معروفة للماكينة الموجودة أسفل مؤشر الماوس .حيث
سيظهر مربع منبثق عندما يكون مؤشر الماوس قريبًا من مركز عنصر على الخريطة .ويمكن تحديد نمط العرض كمربع منبثق يوجد في نقطة مركز
عنصر على الخريطة ،أو كمربع منبثق ثابت الموضع في الزاوية العلوية اليسرى من الخريطة ،أو كشريط ضيق يوجد فوق شريط حالة االتصاالت
مباشرة بأسفل الخريطة.
ُجزأ على طول الجزء السفلي من النافذة الرئيسية .وي َّ
• ( Communications Status Barشريط حالة االتصاالت) :شريط الحالة هو شريط م َّ
ُمثل
نشاط أوضاع االتصال الثالثة هنا .منفذ المودم الالسلكي (أو السلكي) هو المجموعة اليسرى؛ ومودم هاتف البيانات هو المجموعة الوسطى .ولكل
واحد منهما أيقونة ُتظهر حالة الجهاز .وعلى يمين األيقونة يوجد معرف  RTUوعبارة نصية قصيرة تحدد مدى تقدم عمليات الماكينات البعيدة .أما
الجزء األيمن فيحتوي على أيقونتين تمثالن حالة المودم الصوتي المستخدم لميزة االتصال/النداء ومودم البيانات المستخدم لجلسة  .BaseLinkوفي
حالة عدم تمكين أحد أجهزة االتصاالت ،تكون المساحات الخاصة به فارغة .وعند تمكين جهاز االتصاالت في نموذج اإلعداد األساسي (Base
 ،)Setupستظهر أيقونة تشير إلى نشاط االتصاالت .وس ُتظهر األيقونة حاالت مثل( idle ،خامل) ،و ( transmittingإرسال) و receiving
(استقبال) ،إلخ .وفي الوقت نفسه ،سيظهر اسم الماكينة مع وصف نصي لتقدم العمليات.
الوظائف كثيرة االستخدام من النافذة الرئيسية هي:
• ( Status Updateتحديث الحالة) :تطلب تحديث فوري لحالة ماكينة بعيدة أو عدة ماكينات بعيدة بتحديد الماكينات البعيدة باستخدام زر الماوس
األيمن .وتشير الحلقة السوداء على الماكينة البعيدة إلى تحديدها .انقر فوق زر شريط أدوات ( Updateتحديث) بزر الماوس األيسر لبدء عملية
التحديث .ويتم تحديث التمثيل الرسومي لحالة الماكينة وشريط/مربع الحالة الحالية ( )Current Status Strip/Boxوف ًقا للبيانات القادمة من
الماكينة.
• ( Panel Viewعرض اللوحة) :افتح نافذة عرض لوحة تعرض تمثيالً للوحة التحكم في الحقل .ويحتوي عرض اللوحة على تمثيل رسومي لعناصر
التحكم المتاحة مع مؤشرات حالة اإلنذار ،وصورة صغيرة للماكينة البعيدة كما تظهر في النافذة الرئيسية ،ومجموعة من أزرار األوامر لمعالجة
األوامر المطلوبة المرسلة إلى الماكينة البعيدة.
• ( Clear Alarmمسح اإلنذار) :لتعيين الحالة المتوقعة لتكون هي نفسها الحالة الحالية.
• ( Pause Pollingإيقاف تجميع المعلومات مؤق ًتا) :الستئناف تجميع المعلومات أو إيقافه مؤق ًتا يدويًا للعمليات التي يديرها المستخدم.

مالحظة

6

•يجب أن تكون النافذة الرئيسية هي نافذة  BaseStation2-SMالوحيدة المفتوحة .وفي حالة فتح أي نافذة لعرض أو إعداد
لوحة ،يتم تعليق وظائف تجميع المعلومات واالتصال/النداء الصوتي مؤق ًتا.

نظرة عامة
قوائم النافذة الرئيسية ()Main Window

قائمة ( Fileملف)
( Reportتقرير)
( Total Flowإجمالي التدفق)
( Diagnosticsالتشخيصات)
• Phone Communications
(اتصاالت الهاتف)
• Radio Communications
(االتصاالت الالسلكية)
• ( View Tasksعرض المهام)
( Maps Dataبيانات الخرائط)
• ( Backupالنسخ االحتياطي)
• ( Restoreاستعادة)

قائمة Maps
(الخرائط)
Open Map
(فتح خريطة)
Draw Map
(رسم خريطة)
Map
Maintenance
(صيانة الخريطة)

قائمة Groups
(المجموعات)
Groups
(المجموعات)
Save Group As
(حفظ المجموعة باسم)
Select All
Remotes
(تحديد كل الماكينات
البعيدة)

Print Map
(طباعة خريطة)

Deselect All
(إلغاء تحديد الكل)

( Exitخروج)

قائمة Action
(اإلجراء)
( Stopإيقاف)
Start
(بدء التشغيل)
Pause Poll
(إيقاف تجميع
المعلومات مؤق ًتا)

Timed Ops
(العمليات الموقوتة)

( Updateتحديث)

Clear Alarm
(مسح اإلنذار)
Program
(البرنامج)
History (Pro2
)( onlyالمحفوظات
" "Pro2فقط)

قائمة Setup
قائمة ( Viewعرض)
(إعداد)
Base Setup
( Viewsالعروض)
(اإلعداد األساسي)
Remote Setup
Save View As
(إعداد الماكينة البعيدة)
(حفظ العرض باسم)
Remote Voice
( Zoomتكبير/تصغير)
• Control Setup Zoom To Full View
(تكبير إلى العرض الكامل) (إعداد التحكم
• Zoom Center
الصوتي في الماكينة
(تكبير المركز)
البعيدة)
• ( Zoom Inالتكبير)
• ( Zoom Outالتصغير)
• Zoom Area
(تكبير منطقة)
DATARADIO
Graphic View
Diagnostics
(عرض رسومي)
Setup
أو
(إعداد تشخيصات
Tabular View
)DATARADIO
(عرض جدولي)
( Unitsالوحدات)
• English
(إنجليزية)
• ( Metricمترية)
BaseStation
( Securityأمان
)BaseStation
User Admin
(مدير المستخدمين)
Preferences
(التفضيالت)

قائمة Help
(مساعدة)
Contents
(المحتويات)
( Aboutحول)

أزرار شريط أدوات النافذة الرئيسية ()Main Window

مسح اإلنذارات
مسح اإلنذارات في الماكينات البعيدة المحددة

التصغير
تشغيل ميزة التصغير وإيقاف تشغيلها

تحديث الماكينات البعيدة المحددة
إرسال أمر تحديث ( )Updateإلى الماكينات البعيدة المحددة

األوامر الموقوتة
لعرض نافذة ( Timed Opsالعمليات الموقوتة)

إيقاف الماكينات البعيدة المحددة
إرسال أمر إيقاف ( )Stopإلى الماكينات البعيدة المحددة

التقارير
لعرض نافذة ( Reportالتقرير)

بدء تشغيل الماكينات البعيدة المحددة
إرسال أمر بدء تشغيل ( )Startإلى الماكينات البعيدة المحددة

اإليقاف المؤقت لـ/استئناف تجميع المعلومات
للتبديل بين إيقاف تجميع المعلومات مؤق ًتا واستئنافه

المجموعات
تحديد الماكينات البعيدة داخل مجموعة معينة

قفل/فتح BaseStation
للتبديل بين القفل والفتح

تحديد كل الماكينات البعيدة
تحديد كل الماكينات البعيدة على الخريطة الحالية

التفضيالت
لعرض شاشة التفضيالت ()Preferences

تكبير إلى العرض الكامل
تشغيل ميزة التكبير إلى العرض الكامل وإيقاف تشغيلها

تشخيصات DATARADIO
لعرض نافذة DATARADIO Diagnostics
(تشخيصات )DATARADIO

تكبير منطقة
تشغيل ميزة التكبير إلى منطقة وإيقاف تشغيلها
تكبير المركز
تشغيل ميزة تكبير نقطة المركز وإيقاف تشغيلها
التكبير
تشغيل ميزة التكبير وإيقاف تشغيلها

مساعدة
لعرض ملف المساعدة ()Help
العرض الرسومي/العرض الجدولي
للتبديل بين العرض الرسومي ( )Graphic Viewوالعرض الجدولي
()Table View
الخروج من التطبيق
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نظرة عامة
( Communications Status Barشريط حالة االتصاالت)

يعرض شريط حالة االتصاالت نشاط عمليات البيانات مع الماكينات البعيدة .وينقسم الشريط إلى ثالث مجموعات .تعرض المجموعة اليسرى العمليات عبر
جهاز اتصاالت السلكي أو سلكي .وتعرض المجموعة الوسطى عمليات مودم البيانات عبر الهاتف .وتعرض المجموعة اليمنى حالة االتصال مع االتصاالت
الصوتية لميزة االتصال/النداء الصوتي .وستكون المجموعة فارغة عند عدم تمكين االتصاالت في نموذج اإلعداد األساسي (.)Base Setup

االتصال
النداء
الصوتي

االتصاالت الالسلكية بالماكينات البعيدة

االتصاالت الهاتفية بالماكينات البعيدة

المستخدم
الخارجي

( Radio Modem Communicationsاتصاالت المودم الالسلكي)

أرسل المودم الالسلكي أمرً ا ،واستقبل إشعارً ا من الماكينة البعيدة باستالم األمر ،وهو ينتظر الرسالة الكاملة التي تحوي البيانات المطلوبة التي يجري استقبالها
حاليًا .وبالنقر المزدوج فوق شريط الحالة تظهر محفوظات آخر عملية.

PRO7 806

أيقونات الحالة المستخدمة لتمثيل نشاط المودم الالسلكي:
االتصاالت خاملة.
المودم الالسلكي يُرسل بيانات (أحمر).
المودم الالسلكي يستقبل بيانات (أخضر).
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نظرة عامة
( Communications Status Barشريط حالة االتصاالت) (يتبع)
( Phone Modem Communicationsاتصاالت مودم الهاتف)

مودم الهاتف كان له عملية ناجحة مع ماكينة بعيدة .وبالنقر المزدوج فوق شريط الحالة تظهر محفوظات آخر عملية.

PHONE... Pump 2...
DIALING 14023592201
CONNECTED
SENDING MESSAGE
WAITING FOR ACK
WAITING FOR RESPONSE
RECEIVED RESPONSE
SENDING MESSAGE
Pump 2

أيقونات الحالة المستخدمة لتمثيل نشاط مودم الهاتف:
االتصاالت خاملة.
مودم الهاتف مغلق (مربعان أسودان).
مودم الهاتف مفتوح أو يتصل (مربع أصفر ومربع أسود).
مودم الهاتف متصل بمودم بعيد (مربعان أصفران).
مودم الهاتف يُرسل بيانات (مربعان أصفران ومستطيل أحمر).
مودم الهاتف يستقبل بيانات (مربعان أصفران ومستطيل أخضر).
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نظرة عامة
( Communications Status Barشريط حالة االتصاالت) (يتبع)
( Voice Modem Communicationsاتصاالت المودم الصوتي)
االتصال/النداء الصوتي
المودم الصوتي مغلق

ُتستخدم أيقونات الحالة لتمثيل ميزات الصوت الممكنة ونشاط المودم الصوتي:
ميزة (االتصال/النداء) الصوتي غير ممكنة في اإلعداد األساسي (.)Base Setup
يشير الهاتف الرمادي إلى تمكين الصوت ( )Voiceوعدم تمكين ميزة ( Call Outالنداء) في اإلعداد األساسي (.)Base Setup
ميزة ( Call Inاالتصال) فقط.
يشير الهاتف األخضر إلى تمكين الصوت ( )Voiceفي اإلعداد األساسي (.)Base Setup
يشير الهاتف األحمر المفتوح إلى أنه نشط.
مودم الهاتف الصوتي مغلق( .أخضر أو رمادي)
مودم الهاتف الصوتي مفتوح( .أحمر)

( External User Communicationsاتصاالت المستخدم الخارجي)

يُعرض نشاط اتصاالت المستخدم الخارجي في نهاية شريط حالة االتصاالت وفي النافذة الرئيسية (عرض النافذة الرئيسية اختياري ،ويمكن تمكين Show
( External Userإظهار المستخدم الخارجي) في ( Preferencesالتفضيالت)).

أيقونات الحالة المستخدمة لتمثيل نشاط مودم الهاتف:
االتصاالت خاملة.
مودم الهاتف مغلق (مربعان أسودان).
مودم الهاتف مفتوح أو يتصل (مربع أصفر ومربع أسود).
مودم الهاتف متصل بمودم بعيد (مربعان أصفران).
مودم الهاتف يُرسل بيانات (مربعان أصفران ومستطيل أحمر).
مودم الهاتف يستقبل بيانات (مربعان أصفران ومستطيل أخضر).
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Received AK
Sent Response
Sent AK
Received Request
Connected
Ringing

اختياري

نظرة عامة
لون وشكل حالة الماكينة البعيدة

تستخدم نافذة  BaseStation-SMالرئيسية وتطبيق  BaseStation Mobileألوا ًنا وأشكاالً رسومية لتمثيل الحاالت المعروفة الحالية للماكينات البعيدة.
الحالة

اللون والشكل

لن يحدث تجميع للمعلومات في هذه الماكينة البعيدة.

دائرة بيضاء تتمركز على ماكينة بعيدة عند اإليقاف المؤقت لتجميع
المعلومات للماكينة البعيدة أو عند عدم تعيين فترة تجميع المعلومات
للماكينة البعيدة على قيمة أعلى من الصفر.

الماكينة البعيدة متوقفة.

دائرة رمادية.

الماكينة البعيدة تعمل جافة.

دائرة خضراء.

الرسم

الماكينة البعيدة تعمل جافة ،مع تشغيل الجهاز الملحق  .Auxiliary 1دائرة برتقالية.

الماكينة البعيدة تعمل رطبة.

دائرة زرقاء.

الماكينة البعيدة تعمل رطبة ،مع تشغيل الجهاز الملحق  .Auxiliary 1دائرة سماوية.

الماكينة البعيدة تعمل رطبة ،مع تشغيل البرنامج وإيقاف خرج دائرة أرجوانية داكنة
الجهاز الملحق .Aux 1
•برامج الخطوات ،VRI Zone Control ،أو VRI Speed
 Controlأو ( Cruse Controlوحدة  Pro2فقط).
الماكينة البعيدة تعمل رطبة ،مع تشغيل البرنامج وتشغيل خرج دائرة أرجوانية فاتحة
الجهاز الملحق .Aux 1
•برامج الخطوات ،VRI Zone Control ،أو VRI Speed
 Controlأو ( Cruse Controlوحدة  Pro2فقط).
تمكين التوقف في الموقع المحدد.

خط أحمر يظهر في مكان التوقف في الموقع المحدد.

حالة إنذار منخفضة المستوى.

دائرة حمراء صغيرة
متمركزة على ماكينة بعيدة.

ال توجد استجابة.

دائرة حمراء صغيرة بنمط مظلل
متمركزة على ماكينة بعيدة.

حالة إنذار عالية المستوى.

دائرة حمراء كبيرة
متمركزة على ماكينة بعيدة.

ال توجد استجابة.

دائرة حمراء كبيرة بنمط مظلل
متمركزة على ماكينة بعيدة.
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نظرة عامة
لون وشكل حالة الماكينة البعيدة (يتبع)
الحالة

اللون والشكل

ال يوجد استجابة  -مصدر الطاقة مفصول.

دائرة بنية بنمط مظلل متمركزة فوق الماكينة البعيدة.

يجري تجميع المعلومات من الماكينة البعيدة بواسطة تظهر حلقة صفراء المعة حول حافة ماكينة بعيدة ،حيث يجري
تجميع المعلومات من الماكينة البعيدة .ويجب التحقق من حالة تجميع
.BaseStation2-SM
المعلومات في شاشة التفضيالت.
محور :تمثيل الماكينة وموضع االمتداد في الحقل.

خط أصفر.
(يظهر التمثيل المحوري)

أصدرت لوحة تحكم أمرً ا بإحداث تغيير أدى إلى حدوث دائرة صفراء صغيرة متمركزة على الماكينة البعيدة .ويجب التحقق من
واحد أو أكثر مما يلي في قسم إنذارات التوقف ()Stop Alarms
عطل توقف.
بشاشة التفضيالت ،Stop :أو  ،SISأو .Daily Ops
تحديث الوقت الحقيقي.

حلقة سوداء سميكة حول حافة الماكينة البعيدة.
بعد استالم تحديث الوقت الفعلي لماكينة بعيدة Pro2 .اإلصدار 8.03
أو أعلى منه فقط.

المسدس الطرفي يعمل.

عند تمكين المسدس الطرفي وتعيين الثوابت في لوحة التحكم ،تظهر
مضخة على الجانب الخارجي للماكينة البعيدة في نهاية الخط األصفر
عندما يكون المسدس الطرفي قيد التشغيل.

الماكينة البعيدة محددة.

حلقة سوداء صغيرة متمركزة على الماكينة البعيدة.

فتح عرض لوحة الماكينة البعيدة.

دائرة سوداء صغيرة متمركزة على الماكينة البعيدة.

آلة الري المحورية تعمل في االتجاه األمامي.

يظهر سهم أسود يشير إلى االتجاه األمامي.

آلة الري المحورية تعمل في االتجاه الخلفي.

يظهر سهم أسود يشير إلى االتجاه الخلفي.
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الرسم

نظرة عامة
لون وشكل حالة الماكينة البعيدة (يتبع)
الحالة

اللون والشكل

:AutoPilot
الماكينة الخطية قيد التشغيل.

يظهر سهم أسود يشير إلى اتجاه الحركة.

:AutoPilot
تمثيل الماكينة الخطية القياسي وموضع االمتداد
في الحقل.

خط أصفر يتقاطع مع الرسم الخطي.

:AutoPilot
مسار العربة الخطي القياسي وأماكن العالمات.

مسار العربة :خط أسود.
أماكن العالمات:
دوائر سوداء على مسار العربة.

:AutoPilot
تمكين التوقف الخطي القياسي في الموقع المحدد.

خط أحمر يظهر في مكان التوقف
في الموقع المحدد.

:AutoPilot
الوضع الخطي العالمي/الخطي
تمثيل الماكينة وموضع االمتداد.

خط أصفر في المنطقة الخطية التي توجد
بها الماكينة.
(تظهر الماكينة في المنطقة الخطية )A

:AutoPilot
مسار العربة الخطي العالمي
وأماكن العالمات.

مسار العربة :خط أسود.

:AutoPilot
الوضع الخطي العالمي/الخطي
تمكين التوقف في الموقع المحدد.

الرسم

أماكن العالمات:
دوائر سوداء على مسار العربة.
خط أحمر يظهر في مكان التوقف في
الموقع المحدد.

خط أصفر على الرسم المحوري.
:AutoPilot
الوضع الخطي/المحوري العالمي المنطقة المحورية (تظهر المنطقة المحورية )A
 ،A / Bوتمثيل الماكينة وموضع االمتداد.
خط أصفر على الرسم المحوري.
:AutoPilot
الوضع الخطي/المحوري العالمي المنطقة المحورية (تظهر المنطقة المحورية )C
 ،C / Dوتمثيل الماكينة وموضع االمتداد.
خط أحمر يظهر في مكان التوقف في
:AutoPilot
الوضع الخطي/المحوري العالمي تمكين التوقف في الموقع الموقع المحدد.
المحدد.
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نظرة عامة
تجميع الماكينات البعيدة

تشتمل الميزات التي يمكنها استخدام وظائف المجموعة على التقارير ،وإعداد الماكينة البعيدة ،وبدء تشغيل أو إيقاف الماكينات ،والعمليات الموقوتة .استخدم
وظيفة المجموعة لتحديد مجموعة ماكينات محفوظة لتضمينها في اإلجراء المرغوب ،أو حفظ ماكينات محددة كمجموعة ،أو تحديد كل الماكينات ،أو إلغاء
تحديد كل الماكينات.
ولربط مجموعة ماكينات ،في الخريطة الرئيسية ،استخدم زر الماوس األيمن لتحديد كل ماكينة بعيدة أو تحديد كل الماكينات البعيدة ،وانقر فوق Groups
(المجموعات) في القائمة الرئيسية ثم فوق ( Select All Remotesتحديد كل الماكينات البعيدة) في القائمة المنسدلة أو انقر فوق زر شريط أدوات Select
( All Remotesتحديد كل الماكينات البعيدة) .وستشير دائرة سوداء صغيرة في المركز إلى الماكينات التي تم تحديدها .وسيتم تنفيذ اإلجراء الذي صدر أمر
به لمجموعة ماكينات بعيدة بالترتيب التسلسلي الذي حُددت به.

أو
زر شريط األدوات

وإللغاء تحديد كل الماكينات ،انقر فوق ( Groupsالمجموعات) في القائمة الرئيسية ثم فوق ( Deselect Allإلغاء تحديد الكل) في القائمة المنسدلة أو انقر
فوق زر شريط أدوات ( Select All Remotesتحديد كل الماكينات البعيدة) أو انقر فوق كل ماكينة بزر الماوس األيمن.
الخيار ( Select All Remotesتحديد كل الماكينات البعيدة) سيحدد كل آالت الري المحورية ،واآلالت الخطية ،ووصلة الماكينة البعيدة ،والصمام،
والمضخات البعيدة باستثناء .Auxiliary Link
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نظرة عامة
عرض لوحة التحكم

في النافذة الرئيسية ،عند تحديد ماكينة بالنقر فوقها بزر الماوس األيسر ،ستفتح نافذة ُتظهر محاكاة لعرض لوحة التحكم الموجودة في الماكينة البعيدة.

تحاكي وظائف التحكم والمراقبة تلك الموجودة لكل ماكينة بعيدة على حدة .وهناك بعض الوظائف التي تكون معطلة أو غير متاحة في كل نوع من اللوحة.
وتعتمد الوظائف المعطلة على تهييئات األجهزة التي يجب تغييرها ميكانيكيًا في اللوحة ،والميزات التي لم تتم إضافتها أو المقيدة بسبب اعتبارات للسالمة.
وأي تغييرات ُتجرى على تشغيل الماكينة البعيدة من عرض لوحة التحكم في النافذة الرئيسية ستظهر على شاشة عرض لوحة التحكم بلون أزرق حتى يتم إرسال
التغيير أو إلغاؤه .ويتم إرسال األوامر من قوائم المستوى األدنى بعروض لوحة  Proعند طلب التغيير من القائمة.
وتظهر حاالت اإلنذار للماكينة المحددة في مربع حالة اإلنذار .وتشير حاالت اإلنذار المتنوعة إلى التغييرات التي تختلف عما طلبه برنامج BaseStation2-SM
أو عن المتوقع.
وفتح عرض لوحة تحكم يؤدي تلقائيًا إلى تعليق عملية تجميع المعلومات ،مما يقصر استخدام اتصاالت  BaseStation2-SMحصريًا على الماكينة
البعيدة المحددة.
سيبقى عرض لوحة التحكم مفتوحً ا طالما كان هناك نشاط للمستخدم .وعندما ال يكون هناك أي نشاط للمستخدم طوال الفترة الزمنية المحددة في شاشة
التفضيالت ،سيُغلق عرض لوحة التحكم تلقائيًا.

مالحظة  -لوحة  Panel Linkفقط

•إذا لم تكن الماكينة مزودة بميزة الرجوع التلقائي ( ،)Auto Reverseلن يكون بإمكان المشغل استخدام لوحة تحكم  BaseStationلتغيير
اتجاه الماكينة .وسيتعين على المشغل االنتقال إلى لوحة الحقل لتغيير اتجاه الماكينة.
•إذا كانت الماكينة مزودة بميزة الرجوع التلقائي ( ،)Auto Reverseفعندئ ٍذ يجب إعداد لوحة التحكم في الحقل للرجوع التلقائي حتى
يتمكن المشغل من استخدام لوحة تحكم  BaseStationلتغيير اتجاه الماكينة .وال يمكن إعداد لوحة التحكم في الحقل لميزة التوقف التلقائي
(.)Auto Stop

15

نظرة عامة
عرض لوحة Pro

راجع دليل مالك  Pro2أو ( Proباللغة اإلنجليزية فقط) لالطالع على وصف كامل لميزات الوحدة.

هناك عروض مختلفة للوحة  .Proعرض اللوحة للوحات  ،Pro v4/5و  ،Pro v6و  Pro v7وعرض  Pro2 v8.03و  Pro2 v8.1للوحات .Pro2
ويمكن التعرف على عروض اللوحات بالعنوان الموجود في الزاوية العلوية اليمنى .وتتوافق االختالفات في عروض اللوحات مع الميزات والقوائم الموجودة
في اللوحة .ويظهر باألسفل عرض لوحة .Pro2 v8.1

شاشة الحالة

تعرض شاشة  LCDالمعلومات الحالية عن الماكينة.
وتظهر معظم الشاشات بالطريقة نفسها التي تظهر بها محليًا على اللوحة .وبعض شاشات  Pro2تم تحريكها على اللوحة.
ال يظهر التاريخ والوقت على عرض لوحة وحدة  Proألنه ال يتم إرسال التاريخ
والوقت الفعليين للساعة في الوحدة إلى  BaseStation2-SMأثناء التحديثات.
ويمكن قراءة/تعيين تاريخ ووقت وحدة  Proعبر قوائم عرض لوحة وحدة Pro
بالطريقة نفسها المتبعة في اللوحة.

أزرار لوحة المفاتيح

تعمل أزرار لوحة المفاتيح بالطريقة نفسها التي تعمل بها محليًا
في لوحة التحكم باستثناء مفاتيح األسهم التي ال تعمل.
راجع دليل مالك لوحة تحكم  Pro2أو  Pro Controlلمزيد
من المعلومات.

مالحظات

مساحة إلدخال مالحظات لهذه الماكينة.
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ال يعمل
(ضبط تباين شاشة اللوحة)

نظرة عامة
عرض لوحة ( Proيتبع)
قوة اإلشارة

تظهر قوة إشارة  BaseStationوأجهزة DATARADIO
البعيدة عند تمكين  ،DATARADIO Diagnosticsوإدخال
معرفات  BaseStationوأجهزة  DATARADIOالبعيدة،
وتوصيل منفذ إعداد BaseStation DATARADIO
بكمبيوتر  .BaseStationواالتصال الالسلكي لإلعداد األساسي
( )Base Setup Radioيجب أن يكون DATARADIO
لعرضه.

حالة اإلنذار

تظهر قوة إشارة آخر اتصال من وصلة SSR
 Linkالبعيدة عند النقر فوق زر Signal
( Strengthقوة اإلشارة) .واالتصال الالسلكي
لإلعداد األساسي ()Base Setup Radio
يجب أن يكون  SSR Linkلعرضه.

تظهر حالة اإلنذار في مربع حالة اإلنذار .وتشير حاالت اإلنذار المتنوعة إلى التغييرات التي تختلف عما طلبه
برنامج .BaseStation
• ( Shutdownإغالق)  -يعرض حاالت األعطال التي تسببت في إيقاف الماكينة.
• ( Alarmsاإلنذارات)  -يعرض حاالت اإلنذارات.
• ( Startبدء تشغيل) ،و ( Stopإيقاف) ،و ( Directionاالتجاه) ،و ( Waterالماء) ،و No Response
(ال توجد استجابة) ،و ( Stop in Slotالتوقف في الموقع المحدد) ،و  ،Aux1 Outو ،Aux2 Out
و  ،Aux1 Inو  ،Aux2 Inو ( Restartإعادة تشغيل) هي مؤشرات لحالة الماكينة تتعارض مع الحالة
المطلوبة المعروفة بواسطة  .BaseStationراجع ( Remote Setupإعداد الماكينات البعيدة) لالطالع
على تعريفات اإلنذار (.)Alarm
• شاشة منفصلة لعنصر الخريطة مرتبطة بعرض لوحة التحكم هذا.

( Last Updateآخر تحديث)

تاريخ ووقت كمبيوتر  BaseStationآلخر تحديث للحالة .مالحظة :تحقق دوريًا من تاريخ ووقت وحدة  Proلتنسيق وقت
 BaseStationمع وحدة  .Proوتتضح أهمية هذا عند كتابة برامج مخزنة لوحدة  Proبنا ًء على التاريخ/الوقت ولمراجعة شاشات
محفوظات وحدة  .Proوعند النقر فوق زر ( Updateتحديث) ،يُرسل  BaseStationتاريخ ووقت الكمبيوتر إلى وحدات
 ،Pro2 v7أو  ،Pro2 v8.03أو  .Pro2 v8.10وال يتم إرسال وقت وتاريخ كمبيوتر  BaseStationإلى الوحدة أثناء نشاط
تجميع المعلومات.

( Notice Eventحدث إشعار)

يعرض رسائل ( Notice Eventحدث إشعار) المرسلة إلى .BaseStation

أزرار التحكم
• انقر فوق الزر ( Updateتحديث) إلرسال طلب إلى الماكينة البعيدة لتحديث الحالة الحالية للماكينة.
•انقر فوق الزر ( Sendإرسال) إلرسال تغييرات تشغيل الماكينة التي طلبها المستخدم إلى الماكينة البعيدة .وأي تغييرات تجريها على تشغيل
الماكينة ستظهر على شاشة عرض لوحة التحكم بنص أزرق حتى يتم إرسال التغيير أو إلغاؤه.
• انقر فوق الزر ( Cancelإلغاء) إللغاء أي تغييرات قبل النقر فوق الزر ( Sendإرسال).
• إلقرار حاالت اإلنذار التي اكتشفها  .BaseStationويُعاد تعيين اإلنذارات و ُتستخدم الحالة الحالية كمرجع جديد لتحديث الحالة التالي.
• انقر فوق الزر ( Quitإنهاء) لغلق شاشة عرض لوحة التحكم.

( Remote Lockedالماكينة البعيدة مقفلة)  Pro2 v8.10 -واإلصدارات األعلى فقط
التحكم في الماكينة البعيدة ممنوع ،مراقبة الماكينة البعيدة هي فقط النشطة:
• أوامر ( Relay Outputخرج المرحل) من  BaseStationلن يتم تنفيذها.
• ُترسل رسالة الحالة عند طلبها.

سيعرض حدث اإلشعار ) Tx TEST (Notice Eventفي سطر الحالة وتاريخ ووقت تنشيط قفل الماكينة البعيدة كما هو موضح.
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نظرة عامة
عرض لوحة Pro
الري متغير المعدل

يتم تمكين ميزات الري متغير المعدل ( )VRIفي إعداد الماكينة البعيدة
(.)Remote Setup
وعند تشغيل  ،VRIتظهر  VRIفي شاشة الحالة.

انقر فوق الزر  VRIلعرض شاشة VRI Command
(أمر  )VRIلـ ( Speed Controlالتحكم في السرعة)
أو ( Zone Controlالتحكم في المنطقة) استنا ًدا إلى
برنامج  VRIالمحدد في ( Remote Setupإعداد
الماكينة البعيدة).

شاشة حالة Pro2

هناك شاشتان لـ ( VRI Commandأمر  .)VRIانقر فوق زر الخيار VRI
( Programبرنامج  )VRIأو ( Send Prescriptionإرسال وصفة) للتبديل
بين الشاشتين.
استخدم شاشة  VRI Programلـ:
	•( Turn VRI OFFإيقاف )VRI
	)أ(حدد زر الخيار Turn VRI Off
	)ب(انقر فوق الزر ( Send Commandإرسال أمر).
	•تشغيل  VRIباستخدام وصفات  VRIمن ( )1إلى ( )5المخزنة في لوحة
التحكم.
	)أ(حدد أحد أزرار الخيارات Turn VRI ON using Prescription
البرنامج الذي يعمل حاليًا مميز بلون أصفر.
	)ب(انقر فوق الزر ( Send Commandإرسال أمر).

استخدم شاشة  Send Prescriptionلـ:
	•تحميل حتى  5وصفات سرعة مختلفة أو وصفة منطقة واحدة إلى لوحة التحكم
من كمبيوتر  BaseStationأو شبكة.
	)أ(انقر فوق الزر ( Browseاستعراض) لتحديد وصفة  VRIلتحميلها
إلى لوحة التحكم.

شاشة برنامج  - VRIيظهر ( VRI Speed Controlالتحكم في سرعة )VRI

» »وصفات السرعة مكودة داخليًا بـ  ،Prescription #1أو  ،2أو ،3
أو  4أو  5خارج  BaseStationباستخدام تطبيق مُحمل الوصفات
.Prescription Loader
» »أسماء ملفات التحكم في السرعة متبوعة بـ "."speed
» »أسماء ملفات التحكم في المنطقة متبوعة بـ "."zone
	)ب(انقر فوق الزر ( Send Commandإرسال أمر).

شاشة إرسال وصفات  - VRIيظهر ( VRI Speed Controlالتحكم في سرعة )VRI
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نظرة عامة
عرض لوحة AutoPilot

راجع دليل مالك ( AutoPilotباللغة اإلنجليزية فقط) لالطالع على وصف كامل لميزات الوحدة .ويظهر باألسفل عرض لوحة .AutoPilot

شاشة الحالة

تعرض شاشة  LCDالمعلومات الحالية عن الماكينة .وتظهر معظم الشاشات بالطريقة
نفسها التي تظهر بها محليًا على اللوحة.
ال يظهر التاريخ والوقت على عرض لوحة  AUTOPILOTألنه ال يتم إرسال
التاريخ والوقت الفعليين للساعة في الوحدة إلى  BaseStation2-SMأثناء التحديثات.
ويمكن قراءة/تعيين تاريخ ووقت وحدة  AutoPilotعبر قوائم عرض لوحة وحدة  AUTOPILOTبالطريقة نفسها المتبعة في اللوحة.

أزرار لوحة المفاتيح

تعمل أزرار لوحة المفاتيح بالطريقة نفسها التي تعمل بها محليًا
في لوحة التحكم باستثناء أزرار ( Programالبرنامج)،
و ( Arrowالسهم) و ( Pivot/Linearاآلالت الخطية/المحورية)
التي ال تعمل.

ال يعمل (أزرار األسهم،
يُستخدمان لضبط تباين شاشة اللوحة)

ال يعمل
(زر البرنامج)

األزرار ( Systemالنظام) ،و ( Optionsالخيارات)
و ( Diagnosticsالتشخيصات) لها وظائف محدودة.
راجع دليل مالك لوحة تحكم ( AutoPilotباللغة اإلنجليزية فقط)
للحصول على معلومات عن الوظائف األخرى.

مالحظات

مساحة إلدخال مالحظات لهذه الماكينة.

وظائف محدودة
ال يعمل
(أزرار ( Diagnosticالتشخيصات) ،و Options
(زر اآلالت المحورية/الخطية)
(الخيارات) و ( Systemالنظام))
فيما يلي قائمة بوظائف ( Diagnosticsالتشخيصات) ،و ( Optionsالخيارات) و ( Systemالنظام)
غير المتوفرة عبر عرض لوحة .BaseStation AutoPilot
SYSTEM
OPTIONS DIAGNOSTICS
(النظام)
(الخيارات)
(التشخيصات)
• ( MODULE • ERROR LOGالوحدة) • ( TRANSMITإرسال) • ENGINE/PUMP
• MODULES
• END –GUN
(سجل األخطاء)
(المحرك/المضخة)
(الوحدات)
(المسدس الطرفي)
• COM PORT
• MOISTURE
• WIDE BND
(منفذ )COM
• ( PIVOT/LINEARالرطوبة)
• PRES CAL
(اآلالت المحورية/
• ( POSITIONالموضع) (حساب الضغط)
• FLOWMETER
الخطية)
• PRES TYPE
• ( REGIONالمنطقة) (مقياس التدفق)
(نوع الضغط)
• RTU ID
• BACKLIGHT
(مُعرف )RTU
(اإلضاءة الخلفية)
• MOISTURE
(الرطوبة)
• SYSTEM TYPE
(نوع النظام)
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نظرة عامة
عرض لوحة ( AutoPilotيتبع)
قوة اإلشارة

تظهر قوة إشارة  BaseStationوأجهزة DATARADIO
البعيدة عند تمكين  ،DATARADIO Diagnosticsوإدخال
معرفات  BaseStationوأجهزة  DATARADIOالبعيدة،
وتوصيل منفذ إعداد  BaseStation DATARADIOبكمبيوتر
 .BaseStationواالتصال الالسلكي لإلعداد األساسي (Base
 )Setup Radioيجب أن يكون  DATARADIOلعرضه.

حالة اإلنذار

تظهر قوة إشارة آخر اتصال من وصلة SSR
 Linkالبعيدة عند النقر فوق زر Signal
( Strengthقوة اإلشارة) .واالتصال الالسلكي
لإلعداد األساسي ()Base Setup Radio
يجب أن يكون  SSR Linkلعرضه.

تظهر حالة اإلنذار في مربع حالة اإلنذار .وتشير حاالت اإلنذار المتنوعة إلى التغييرات التي تختلف عما طلبه
برنامج .BaseStation
• ( Shutdownإغالق)  -يعرض حاالت األعطال التي تسببت في إيقاف الماكينة.
• ( Alarmsاإلنذارات)  -يعرض حاالت اإلنذارات.
• ( Startبدء تشغيل) ،و ( Stopإيقاف) ،و ( Directionاالتجاه) ،و ( Waterالماء) ،و No Response
(ال توجد استجابة) ،و ( Stop in Slotالتوقف في الموقع المحدد) ،و  ،Aux1 Outو ،Aux2 Out
و  ،Aux1 Inو  ،Aux2 Inو ( Restartإعادة تشغيل) هي مؤشرات لحالة الماكينة تتعارض مع الحالة
المطلوبة المعروفة بواسطة  .BaseStationراجع ( Remote Setupإعداد الماكينات البعيدة) لالطالع
على تعريفات اإلنذار (.)Alarm
• شاشة منفصلة لعنصر الخريطة مرتبطة بعرض لوحة التحكم هذا.

( Last Updateآخر تحديث)

تاريخ ووقت كمبيوتر  BaseStationآلخر تحديث للحالة .مالحظة :تحقق دوريًا من تاريخ ووقت وحدة  AutoPilotلتنسيق وقت
 BaseStationمع وحدة  .AutoPilotوتتضح أهمية هذا عند كتابة برامج مخزنة لوحدة  AutoPilotبنا ًء على التاريخ/الوقت
ولمراجعة شاشات محفوظات وحدة  .AutoPilotوعند النقر فوق الزر ( Updateتحديث)ُ ،ترسل  BaseStationتاريخ ووقت
الكمبيوتر إلى وحدة  .AutoPilotوال يتم إرسال وقت وتاريخ كمبيوتر  BaseStationإلى الوحدة أثناء نشاط تجميع المعلومات.

( Notice Eventحدث إشعار)

يعرض رسائل ( Notice Eventحدث إشعار) المرسلة إلى .BaseStation

أزرار التحكم
• انقر فوق الزر ( Updateتحديث) إلرسال طلب إلى الماكينة البعيدة لتحديث الحالة الحالية للماكينة.
•انقر فوق الزر ( Sendإرسال) إلرسال تغييرات تشغيل الماكينة التي طلبها المستخدم إلى الماكينة البعيدة .وأي تغييرات تجريها على تشغيل
الماكينة ستظهر على شاشة عرض لوحة التحكم بنص أزرق حتى يتم إرسال التغيير أو إلغاؤه.
• انقر فوق الزر ( Cancelإلغاء) إللغاء أي تغييرات قبل النقر فوق الزر ( Sendإرسال).
• إلقرار حاالت اإلنذار التي اكتشفها  .BaseStationويُعاد تعيين اإلنذارات و ُتستخدم الحالة الحالية كمرجع جديد لتحديث الحالة التالي.
• انقر فوق الزر ( Quitإنهاء) لغلق شاشة عرض لوحة التحكم.

( Remote Lockedالماكينة البعيدة مقفلة)

التحكم في الماكينة البعيدة ممنوع ،مراقبة الماكينة البعيدة هي فقط النشطة:
• أوامر ( Relay Outputخرج المرحل) من  BaseStationلن يتم تنفيذها.
• ُترسل رسالة الحالة عند طلبها.

سيعرض حدث اإلشعار ) Tx TEST (Notice Eventفي سطر الحالة وتاريخ ووقت تنشيط قفل الماكينة البعيدة كما هو موضح.

20

نظرة عامة
عرض لوحة Select

راجع دليل مالك ( SELECTباللغة اإلنجليزية فقط) لالطالع على وصف كامل لميزات الوحدة .ويظهر باألسفل عرض لوحة  .Selectال تعمل أزرار
( AutoRestartإعادة التشغيل التلقائي) ،و ( AutoReverseالرجوع التلقائي) ،و ( Stop in Slotالتوقف في الموقع المحدد) وال توضح كيفية تعيينها
في الحقل.

شاشة الحالة

تعرض شاشة  LCDالمعلومات الحالية عن الماكينة .السطر الرابع باألسفل في شاشة  LCDيتسلسل خالل قيم
الموضع الحالي ،والضغط ،ومؤقت النسبة المئوية .انقر فوق الزر ( Selectتحديد) للتنقل عبر هذه القيم يدويًا.
وساعات كل دورة ،والساعات الرطبة ،وإجمالي الساعات غير مشمولة في معلومات الحالة الحالية العائدة مع تحديث
الحالة ،لذلك ال يشملها عرض الحالة.

أزرار األوامر

• ( Application Rateمعدل التطبيق)  -انقر فوق صورة البكرة إلدخال العمق باستخدام لوحة المفاتيح أو انقر وحرك
شريط التمرير لتغيير عمق تطبيق الماء.

مالحظة

•ال يمكن التحكم في الوظائف التالية إال في لوحة التحكم ،وال يمكن التحكم بها في عرض لوحة
 Selectفي :BaseStation
• ( AutoRestartإعادة تشغيل تلقائية)
	• ( Setupإعداد)
• ( Stop In Slotالتوقف في الموقع المحدد)
	• AutoReverse/AutoStop
(رجوع تلقائي/إيقاف تلقائي)

• ( Water Onتشغيل الماء)  -ضبط وضع الماء على التشغيل.

• ( Water Offإيقاف تشغيل الماء)  -ضبط وضع الماء على إيقاف التشغيل.
• ( Start Reverseبدء التشغيل للخلف)  -ضبط الماكينة لتعمل في االتجاه الخلفي.
• ( Stopإيقاف)  -ضبط الماكينة على اإليقاف.
• ( Start Forwardبدء التشغيل لألمام)  -ضبط الماكينة لتعمل في االتجاه األمامي.
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نظرة عامة
عرض لوحة ( Selectيتبع)
مالحظات
مساحة إلدخال مالحظات لهذه الماكينة.

قوة اإلشارة
تظهر قوة إشارة  BaseStationوأجهزة DATARADIO
البعيدة عند تمكين  ،DATARADIO Diagnosticsوإدخال
معرفات  BaseStationوأجهزة  DATARADIOالبعيدة،
وتوصيل منفذ إعداد BaseStation DATARADIO
بكمبيوتر  .BaseStationواالتصال الالسلكي لإلعداد األساسي
( )Base Setup Radioيجب أن يكون DATARADIO
لعرضه.

 - SSR LINKتظهر قوة إشارة آخر اتصال
من وصلة  SSR Linkالبعيدة عند النقر فوق
زر ( Signal Strengthقوة اإلشارة).

حالة اإلنذار
تظهر حالة اإلنذار في مربع حالة اإلنذار .وتشير حاالت اإلنذار المتنوعة إلى التغييرات التي تختلف عما طلبه
برنامج .BaseStation
• ( Shutdownإغالق)  -يعرض حاالت األعطال التي تسببت في إيقاف الماكينة.
• ( Alarmsاإلنذارات)  -يعرض حاالت اإلنذارات.
• ( Startبدء تشغيل) ،و ( Stopإيقاف) ،و ( Directionاالتجاه) ،و ( Waterالماء) ،و Speed
(السرعة) ،و ( Stop in Slotالتوقف في الموقع المحدد) ،و ( Auxاألداة المساعدة) ،و No
( Responseال توجد استجابة) هي مؤشرات لحالة الماكينة تتعارض مع الحالة المطلوبة المعروفة
بواسطة  .BaseStationراجع ( Remote Setupإعداد الماكينات البعيدة) لالطالع على تعريفات
اإلنذار (.)Alarm
• شاشة منفصلة لعنصر الخريطة مرتبطة بعرض لوحة التحكم هذا.

( Last Updateآخر تحديث)
تاريخ ووقت كمبيوتر  BaseStationآلخر تحديث للحالة.

أزرار التحكم
• انقر فوق الزر ( Updateتحديث) إلرسال طلب إلى الماكينة البعيدة لتحديث الحالة الحالية للماكينة.
•انقر فوق الزر ( Sendإرسال) إلرسال تغييرات تشغيل الماكينة التي طلبها المستخدم إلى الماكينة البعيدة .وأي تغييرات تجريها على
تشغيل الماكينة ستظهر على شاشة عرض لوحة التحكم بنص أزرق حتى يتم إرسال التغيير أو إلغاؤه.
• انقر فوق الزر ( Cancelإلغاء) إللغاء أي تغييرات قبل النقر فوق الزر ( Sendإرسال).
• إلقرار حاالت اإلنذار التي اكتشفها  .BaseStationويُعاد تعيين اإلنذارات و ُتستخدم الحالة الحالية كمرجع جديد لتحديث الحالة التالي.
• انقر فوق الزر ( Quitإنهاء) لغلق شاشة عرض لوحة التحكم.
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نظرة عامة
عرض لوحة Select2

راجع دليل مالك ( Select2باللغة اإلنجليزية فقط) لالطالع على وصف كامل لميزات الوحدة .ويظهر باألسفل عرض لوحة Select2

شاشة الحالة

تعرض شاشة  LCDالمعلومات الحالية عن الماكينة .السطر الرابع باألسفل في شاشة  LCDيتسلسل خالل قيم الموضع الحالي ،والضغط ،ومؤقت النسبة
المئوية .انقر فوق الزر ( Informationمعلومات) للتنقل عبر هذه القيم يدويًا.
وساعات كل دورة ،والساعات الرطبة ،وإجمالي الساعات غير مشمولة في معلومات الحالة الحالية العائدة مع تحديث الحالة ،لذلك ال يشملها عرض الحالة.

أزرار لوحة المفاتيح

زر المعلومات

تعمل أزرار لوحة المفاتيح بالطريقة نفسها التي تعمل بها محليًا
في لوحة التحكم باستثناء أزرار ( Setupإعداد) و Select
(تحديد) التي ال تعمل.
راجع دليل مالك لوحة تحكم  Select2للحصول على معلومات
عن الوظائف األخرى.

مالحظة
•إذا تم تعطيل Auto Reverse/Auto Stop
(الرجوع التلقائي/اإليقاف التلقائي) ،فال يمكن تمكينه
إال في لوحة التحكم في الحقل.

ال يعمل
(أزرار ( Setupإعداد) و ( Selectتحديد))

مالحظات

مساحة إلدخال مالحظات لهذه الماكينة.
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نظرة عامة
عرض لوحة ( Select2يتبع)
قوة إشارة
تظهر قوة إشارة  BaseStationوأجهزة DATARADIO
البعيدة عند تمكين  ،DATARADIO Diagnosticsوإدخال
معرفات  BaseStationوأجهزة  DATARADIOالبعيدة،
وتوصيل منفذ إعداد BaseStation DATARADIO
بكمبيوتر  .BaseStationواالتصال الالسلكي لإلعداد األساسي
( )Base Setup Radioيجب أن يكون DATARADIO
لعرضه.

حالة اإلنذار

 - SSR LINKتظهر قوة إشارة آخر اتصال
من وصلة  SSR Linkالبعيدة عند النقر فوق
زر ( Signal Strengthقوة اإلشارة).

تظهر حالة اإلنذار في مربع حالة اإلنذار .وتشير حاالت اإلنذار المتنوعة إلى التغييرات التي تختلف عما طلبه
برنامج .BaseStation
• ( Shutdownإغالق)  -يعرض حاالت األعطال التي تسببت في إيقاف الماكينة.
• ( Alarmsاإلنذارات)  -يعرض حاالت اإلنذارات.
• ( Startبدء تشغيل) ،و ( Stopإيقاف) ،و ( Directionاالتجاه) ،و ( Waterالماء) ،و Speed
(السرعة) ،و ( Stop in Slotالتوقف في الموقع المحدد) ،و ( Auxاألداة المساعدة) ،و No
( Responseال توجد استجابة) هي مؤشرات لحالة الماكينة تتعارض مع الحالة المطلوبة المعروفة
بواسطة  .BaseStationراجع ( Remote Setupإعداد الماكينات البعيدة) لالطالع على تعريفات
اإلنذار (.)Alarm
• شاشة منفصلة لعنصر الخريطة مرتبطة بعرض لوحة التحكم هذا.

( Last Updateآخر تحديث)

تاريخ ووقت كمبيوتر  BaseStationآلخر تحديث للحالة.

أزرار التحكم
• انقر فوق الزر ( Updateتحديث) إلرسال طلب إلى الماكينة البعيدة لتحديث الحالة الحالية للماكينة.
•انقر فوق الزر ( Sendإرسال) إلرسال تغييرات تشغيل الماكينة التي طلبها المستخدم إلى الماكينة البعيدة .وأي تغييرات تجريها على تشغيل
الماكينة ستظهر على شاشة عرض لوحة التحكم بنص أزرق حتى يتم إرسال التغيير أو إلغاؤه.
• انقر فوق الزر ( Cancelإلغاء) إللغاء أي تغييرات قبل النقر فوق الزر ( Sendإرسال).
• إلقرار حاالت اإلنذار التي اكتشفها  .BaseStationويُعاد تعيين اإلنذارات و ُتستخدم الحالة الحالية كمرجع جديد لتحديث الحالة التالي.
• انقر فوق الزر ( Quitإنهاء) لغلق شاشة عرض لوحة التحكم.
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نظرة عامة
عرض لوحة ( Select2يتبع)
الري متغير المعدل

يتم تمكين ميزات الري متغير المعدل ( )VRIفي إعداد الماكينة البعيدة
(.)Remote Setup
وعند تشغيل  ،VRIتظهر  VRIفي شاشة الحالة.

انقر فوق الزر  VRIلعرض شاشة VRI Command
(أمر  )VRIللتحكم في السرعة (.)Speed Control
شاشة حالة Select2

هناك شاشتان لـ ( VRI Commandأمر  .)VRIانقر فوق زر الخيار VRI
( Programبرنامج  )VRIأو ( Send Prescriptionإرسال وصفة) للتبديل
بين الشاشتين.
استخدم شاشة  VRI Programلـ:
	•( Turn VRI OFFإيقاف )VRI
	)أ(حدد زر الخيار Turn VRI Off
	)ب(انقر فوق الزر ( Send Commandإرسال أمر).
	•تشغيل  VRIباستخدام وصفات  VRIمن ( )1إلى ( )5المخزنة
في لوحة التحكم.
	)أ(حدد أحد أزرار الخيارات .Turn VRI ON using Prescription
البرنامج الذي يعمل حاليًا مميز بلون أصفر.
	)ب(انقر فوق الزر ( Send Commandإرسال أمر).

استخدم شاشة  Send Prescriptionلـ:
	•تحميل حتى  5وصفات سرعة مختلفة أو وصفة منطقة واحدة إلى لوحة التحكم
من كمبيوتر  BaseStationأو شبكة.
	)أ(انقر فوق الزر ( Browseاستعراض) لتحديد وصفة  VRIلتحميلها
إلى لوحة التحكم.

شاشة برنامج VRI

» »وصفات السرعة مكودة داخليًا بـ  ،Prescription #1أو  ،2أو ،3
أو  4أو  5خارج  BaseStationباستخدام تطبيق مُحمل الوصفات
.Prescription Loader
» »أسماء ملفات التحكم في السرعة متبوعة بـ "."speed
» »أسماء ملفات التحكم في المنطقة متبوعة بـ "."zone
	)ب(انقر فوق الزر ( Send Commandإرسال أمر).

شاشة إرسال وصفات VRI
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نظرة عامة
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النافذة الرئيسية
قائمة ( Fileملف)
( Reportتقرير)

للحصول على تقارير للوحات  ،Pro2أو  ،AutoPilotأو  ،Proأو  ،Selectأو  ،Select2أو  ،Panel Linkأو  Remote Linkبشكل منفرد ،في
مجموعة محددة ،أو مجموعة محفوظة ،أو جميع الماكينات ،حدد أوالً الماكينات المطلوبة بوضع عالمة على كل واحدة منها بشكل منفرد باستخدام زر الماوس
األيمن ،أو فتح تحديد مجموعة ،أو باستخدام ميزة تحديد الكل .وتشير الحلقة السوداء على عنصر الخريطة إلى تحديده.
أو
للحصول على تقارير للوحة  ،Auxiliary Linkحدد أوالً لوحة  Auxiliary Linkواحدة فقط بوضع عالمة عليها بشكل منفرد باستخدام زر الماوس األيمن.
وتشير الحلقة السوداء على عنصر الخريطة إلى تحديده.

مالحظة

•حدد ماكينة واحدة فقط عند إنشاء تقرير للوحات  .Auxiliary Linkعند وضع عالمة على ماكينات Auxiliary Link
متعددة أو ماكينة بلوحة من نوع مختلف ،يتم تعطيل ميزة التقرير .وعند فتح نافذة تصدير  ،Auxiliary Linkتكون جميع
ماكينات  Auxiliary Linkالبعيدة متوفرة لتضمينها في التقرير.

بعد تحديد عنصر خريطة ،انقر فوق ( Fileملف) ،ثم ( Reportتقرير) في القائمة المنسدلة أو انقر فوق زر شريط أدوات ( Reportتقرير).

أو
زر شريط األدوات

خيارات التقارير:
• ( Totalsاإلجماليات)  -محفوظات وقت التشغيل وصرف الماء من الماكينات البعيدة.
• ( Status Changeتغيير الحالة)  -محفوظات تغييرات الحالة من الماكينات البعيدة.
• ( Current Statusالحالة الحالية)  -آخر حالة مبلغ بها من الماكينات البعيدة.
• ( Configurationالتهيئة)  -تهيئة  BaseStation2-SMللماكينات البعيدة.
خيارات تقارير نافذة :Auxiliary Link Export
• ( Configurationالتهيئة)  -تهيئة  BaseStation2-SMللوحات .Auxiliary Link
• ( Status Changeتغيير الحالة)  -محفوظات تغييرات الحالة للوحات .Auxiliary Link
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النافذة الرئيسية
قائمة ( Fileملف)
( Totals Reportتقرير اإلجماليات)

يتم تسجيل اإلجماليات بواسطة  BaseStation2-SMمن عملية تجميع المعلومات ،والتحديثات اليدوية ،وتحديثات الوقت الحقيقي للماكينات البعيدة المحددة،
لنطاق التاريخ المحدد والفترة الزمنية المحدد .ويتم عرض تفاصيل كل ماكينة بعيدة محددة بشكل منفرد في جدول يشمل إجماليات ساعات التشغيل (Run
 ،)Hoursوساعات الوصلة المساعدة ( ،)Aux Hoursوساعات الوضع الرطب ( ،)Wet Hoursومقاييس التدفق ( ،))Flow Meter(sوإجمالي الماء
( )Total Waterلكل ماكينة .وتظهر اإلجماليات الكلية كمجموع لكل الماكينات البعيدة المحددة .يتم عرض اإلجماليات بماليين الوحدات (جالونات أو لترات).
وتتحدد صيغ التقارير بواسطة تهيئة ( Remote Setupإعداد الماكينات البعيدة) الذي يتم إدخاله لمقياس التدفق ( )Flowmeterوبإحدى الطرق الثالث التالية:

•
•
•

( Noneال شيء)  -مجموع الدقائق المسجلة التي اشتغلتها الماكينة مع تشغيل الماء ،مضروبًا في معدل التفريغ.
( Water Hoursساعات الماء)  -تستخدم فارق مقياس الساعات الرطبة × معدل التفريغ.
( Flow Countع ّد التدفق)  -يستخدم فارق ع ّد مقياس التدفق × مضاعف مقياس التدفق.

للحصول على تقرير ( Totalsإجماليات) للوحات  ،Proأو  ،Pro2أو  ،AutoPilotأو  ،Selectأو  ،Select2أو  ،Panel Linkأو Remote Link
بشكل منفرد ،في مجموعة محددة ،أو مجموعة محفوظة ،أو جميع الماكينات ،حدد أوالً الماكينات المطلوبة بوضع عالمة على كل واحدة منها بشكل منفرد
باستخدام زر الماوس األيمن ،أو باستخدام ميزة تحديد مجموعة ،أو تحديد الكل .وتشير الحلقة السوداء على عنصر الخريطة إلى تحديده .ثم انقر فوق File
(ملف) ،ثم ( Reportتقرير) في القائمة المنسدلة أو انقر فوق زر شريط أدوات ( Reportتقرير) .قد يعمل التطبيق ببطء إذا لم يتم تشغيل التقرير لعدة أشهر
أو إذا كان هناك الكثير من الماكينات المطلوب الحصول على بيانات منها.
.1

انقر فوق زر الخيار ( Totalsاإلجماليات) لتحديد ( Totals Reportتقرير اإلجماليات).

.2

أدخل تاريخ بدء ( )Start Dateووقت ( )Timeللتقرير.

.3

أدخل تاريخ إنهاء ( )End Dateووقت ( )Timeللتقرير.

.4

انقر فوق ( Run Totals Reportتشغيل تقرير اإلجماليات) لتشغيل التقرير وعرضه في نافذة ( Reportsالتقارير).
– انقر فوق عناوين العمود المحددة الستثناء العمود بعد إنشاء التقرير.
– انقر فوق الزر ( Edit Lineتحرير بند) إلدخال عنوان تقرير مخصص.

.5

عند الرغبة في ذلك ،يمكنك القيام بأي مما يلي:

		
		
		

•

عند الرغبة في ذلك ،قم بإجراء أو أكثر مما يلي:
– انقر فوق ( Printطباعة) لطباعة التقرير باستخدام الطابعة االفتراضية.
– انقر فوق ( Exportتصدير) لحفظ التقرير.
– انقر فوق ( Exitخروج) إلغالق نافذة التقارير.

عند الرغبة في ذلك ،انقر فوق زر Edit Line
(تحرير السطر) إلدخال عنوان تقرير مخصص.

انقر فوق الزر ( Totalsاإلجماليات) لتحديد
( Totals Reportتقرير اإلجماليات).

أدخل تاريخ بدء ( )Start Dateووقت
( )Timeللتقرير.
أدخل تاريخ إنهاء ( )End Dateووقت
( )Timeللتقرير.

1

2

3

ال يمكن تغير عدد صفوف التقرير.

عند الرغبة في ذلك ،انقر فوق
( Exportتصدير) لحفظ التقرير.

28

عند الرغبة في ذلك ،انقر فوق عناوين
العمود المحددة الستثنائها من التقرير.

4

انقر فوق Run Totals Report
(تشغيل تقرير اإلجماليات) لتشغيل التقرير.

5

عند الرغبة في ذلك ،انقر فوق ( Printطباعة)
لطباعة التقرير باستخدام الطابعة االفتراضية.

النافذة الرئيسية
قائمة ( Fileملف)

( Status Change Reportتقرير تغييرات الحالة)

يتم تسجيل تغييرات الحالة بواسطة  BaseStation2-SMمن عملية تجميع المعلومات ،والتحديثات اليدوية ،وتحديثات الوقت الحقيقي للماكينات البعيدة
المحددة ،لنطاق التاريخ المحدد والفترة الزمنية المحدد .وتظهر تغييرات الحالة في جدول يحتوي على معلومات تشمل ( Nameاالسم) (الماكينات المحددة)،
و ( Dateالتاريخ) ،و ( Timeالوقت) ،و ( Statusالحالة) (متوقفة " "Stoppedأو تعمل " ،)"Runningو ( End Gunالمسدس الطرفي) (في وضع
تشغيل " "ONأو إيقاف تشغيل " ،)"Offو ( Positionالموضع) (بالدرجات) ،و (( Directionاالتجاه) (لألمام " "Forwardأو للخلف "،)"Reverse
و ( Waterالماء) (رطب " "Wetأو جاف " ،)"Dryو ( Speedالسرعة) (يُعبَّر عنها بنسبة مئوية من السرعة الكاملة  ،)100-0و ( Pressureالضغط)
(رطل/بوصة مربعة " ،)"PSIو ( Depthالعمق) (بالبوصة) ،و  ،Aux 1 Outو  ،Aux 1 Inو  ،Aux 2 Outو  ،Aux2 Inو ،Analog Value
و  ،Counter 1و .Hours Wet
للحصول على تقرير ( Status Changeتغيير الحالة) للوحات  ،Proأو  ،Pro2أو  ،AutoPilotأو  ،Selectأو  ،Select2أو ،Panel Link
أو  Remote Linkبشكل منفرد ،في مجموعة محددة ،أو مجموعة محفوظة ،أو جميع الماكينات ،حدد أوالً الماكينات المطلوبة بوضع عالمة على كل واحدة
منها بشكل منفرد باستخدام زر الماوس األيمن ،أو باستخدام ميزة تحديد مجموعة ،أو تحديد الكل .وتشير الحلقة السوداء على عنصر الخريطة إلى تحديده .انقر
فوق ( Fileملف) ،ثم ( Reportتقرير) في القائمة المنسدلة أو انقر فوق زر شريط أدوات ( Reportتقرير) لفتح نافذة ( Reportsالتقارير).
.1

انقر فوق زر خيار ( Status Changeتغيير الحالة) لتحديد ( Status Change Reportتقرير تغييرات الحالة).

.2

أدخل تاريخ بدء ( )Start Dateووقت ( )Timeللتقرير.

.3

أدخل تاريخ إنهاء ( )End Dateووقت ( )Timeللتقرير.

.4

أدخل عدد صفوف ( )Number of Rowsالتقرير .عدد الصفوف الذي يتم عرضه و/أو تصديره يكون مقي ًدا بعدد الصفوف المحدد.

.5

انقر فوق ( Run Status Change Reportتشغيل تقرير تغييرات الحالة) لتشغيل التقرير وعرضه في نافذة ( Reportsالتقارير).
– انقر فوق عناوين العمود المحددة الستثنائها من التقرير.
– انقر فوق الزر ( Edit Lineتحرير بند) إلدخال عنوان تقرير مخصص.

.6

عند الرغبة في ذلك ،يمكنك القيام بأي مما يلي:

		
		
		

•

عند الرغبة في ذلك ،قم بإجراء أو أكثر مما يلي:
– انقر فوق ( Printطباعة) لطباعة التقرير باستخدام الطابعة االفتراضية.
– انقر فوق ( Exportتصدير) لحفظ التقرير.
– انقر فوق ( Exitخروج) إلغالق نافذة التقارير.
عند الرغبة في ذلك ،انقر فوق زر Edit Line
(تحرير السطر) إلدخال عنوان تقرير مخصص.

انقر فوق الزر Status Change
(تغيير حالة) لتحديد Status Change
( Reportتقرير تغييرات الحالة).
أدخل تاريخ بدء ( )Start Dateووقت
( )Timeللتقرير.

عند الرغبة في ذلك ،انقر فوق
( Exportتصدير) لحفظ التقرير.

1

2

أدخل تاريخ إنهاء ( )End Dateووقت
( )Timeللتقرير.

3

أدخل عدد صفوف (Number of
 )Rowsالتقرير.

4

عند الرغبة في ذلك ،انقر فوق عناوين
العمود المحددة الستثنائها من التقرير.

5

انقر فوق Run Status Change
( Reportتشغيل تقرير تغييرات الحالة)
لتشغيل التقرير.

6

عند الرغبة في ذلك ،انقر فوق ( Printطباعة)
لطباعة التقرير باستخدام الطابعة االفتراضية.
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النافذة الرئيسية
قائمة ( Fileملف)
( Current Status Reportتقرير الحالة الحالية)

آخر حالة معروفة للماكينات البعيدة المحددة تم الحصول عليها من عملية تجميع المعلومات ،والتحديث اليدوي ،وتحديث الوقت الحقيقي .وتظهر الحالة الحالية في
جدول يحتوي على معلومات تشمل ( Nameاالسم) (الماكينات المحددة) ،و ( Dateالتاريخ) ،و ( Timeالوقت) ،و ( Statusالحالة) (متوقفة ""Stopped
أو تعمل " ،)"Runningو ( Positionالموضع) (بالدرجات) ،و (( Directionاالتجاه) (لألمام " "Forwardأو للخلف " ،)"Reverseو End
( Gunالمسدس الطرفي) (في وضع تشغيل " "ONأو إيقاف تشغيل " ،)"Offو ( Voltageالجهد) ،و ( Waterالماء) (رطب " "Wetأو جاف "،)"Dry
و ( Speedالسرعة) (يُعبَّر عنها بالساعات المطلوبة لعمل دورة واحدة) ،و ( Pressureالضغط) (رطل/بوصة مربعة " ،)"PSIو ( Depthالعمق) (بالبوصة)،
و  ،Aux 1 Outو  ،Aux 1 Inو  ،Aux 2 Outو  ،Aux2 Inو  ،Analog Valueو  ،Counter 1و .Hours Wet
للحصول على تقرير ( Current Statusالحالة الحالية) للوحات  ،Proأو  ،Pro2أو  ،AutoPilotأو  ،Selectأو  ،Select2أو  ،Panel Linkأو
 Remote Linkبشكل منفرد ،في مجموعة محددة ،أو مجموعة محفوظة ،أو جميع الماكينات ،حدد أوالً الماكينات المطلوبة بوضع عالمة على كل واحدة
منها بشكل منفرد باستخدام زر الماوس األيمن ،أو باستخدام ميزة تحديد مجموعة ،أو تحديد الكل .وتشير الحلقة السوداء على عنصر الخريطة إلى تحديده .انقر
فوق ( Fileملف) ،ثم ( Reportتقرير) في القائمة المنسدلة أو انقر فوق زر شريط أدوات ( Reportتقرير) لفتح نافذة ( Reportsالتقارير).
.1

انقر فوق زر خيار ( Current Statusالحالة الحالية) لتحديد ( Current Status Reportتقرير الحالة الحالية).

•
•

يتم تعيين تاريخ/وقت بدء وإنهاء التقرير تلقائيًا على التاريخ الحالي والوقت االفتراضي  12:00صباحً ا.
ال يمكن تغير عدد صفوف التقرير.

.2

انقر فوق ( Run Current Status Reportتشغيل تقرير الحالة الحالية) لتشغيل التقرير وعرضه في نافذة ( Reportsالتقارير).
– انقر فوق عناوين العمود المحددة الستثنائها من التقرير.
– انقر فوق الزر ( Edit Lineتحرير بند) إلدخال عنوان تقرير مخصص.

.3

عند الرغبة في ذلك ،يمكنك القيام بأي مما يلي:

		
		
		

•

عند الرغبة في ذلك ،قم بإجراء أو أكثر مما يلي:
– انقر فوق ( Printطباعة) لطباعة التقرير باستخدام الطابعة االفتراضية.
–انقر فوق ( Exportتصدير) لحفظ التقرير على ملف  .C:\camsReports\CURSTATUS1212-1233.csvوستتغير آخر
ثمانية أرقام من اسم الملف وف ًقا لتاريخ ووقت حفظ الملف .ولقد اكتمل هذا المال في  12ديسمبر في تمام الساعة  12:33مساءً.
– انقر فوق ( Exitخروج) إلغالق نافذة التقارير.

انقر فوق الزر Current
( Statusالحالة الحالية) لتحديد
Current Status Report
(تقرير الحالة الحالية).

عند الرغبة في ذلك ،انقر فوق زر Edit Line
(تحرير السطر) إلدخال عنوان تقرير مخصص.

1

يتم تعيين تاريخ/وقت بدء وإنهاء
التقرير تلقائيًا على التاريخ الحالي
والوقت االفتراضي  12:00صباحً ا.

ال يمكن تغير
عدد صفوف التقرير.

عند الرغبة في ذلك ،انقر فوق
( Exportتصدير) لحفظ التقرير.
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عند الرغبة في ذلك ،انقر
فوق عناوين العمود المحددة
الستثنائها من التقرير.

2

انقر فوق Run Current
( Status Reportتشغيل تقرير
الحالة الحالية) لتشغيل التقرير.

3

عند الرغبة في ذلك ،انقر فوق
( Printطباعة) لطباعة التقرير
باستخدام الطابعة االفتراضية.

النافذة الرئيسية
قائمة ( Fileملف)

( Configuration Reportتقرير التهيئة)

تظهر معلومات تهيئة لوحة الماكينات البعيدة لعناصر الخريطة المحددة .يعرض التقرير مجموعة من البيانات المجمعة من ملفات قاعدة البيانات بنا ًء على
المعلومات التي تم إدخالها عند رسم عناصر الخريطة ،وإعداد تهيئة الماكينات البعيدة في نافذة ( Remote Setupإعداد الماكينات البعيدة) ،وبعض إعدادات
لوحة التحكم في الحقل.
• التفريغ قيمة توفرها مواصفات حزمة المرشة.
•	ثوابت  Hrs/Revو  Minimum Applicationالتي يتم إدخالها في نافذة ( Remote Setupإعداد الماكينات البعيدة) يجب أن تطابق
الثوابت الموجودة في اللوحة كي يطابق حساب العمق اللوحة.
للحصول على تقرير ( Configurationتهيئة) للوحات  ،Proأو  ،Pro2أو  ،AutoPilotأو  ،Selectأو  ،Select2أو  ،Panel Linkأو Remote
 Linkبشكل منفرد ،في مجموعة محددة ،أو مجموعة محفوظة ،أو جميع الماكينات ،حدد أوالً الماكينات المطلوبة بوضع عالمة على كل واحدة منها بشكل
منفرد باستخدام زر الماوس األيمن ،أو باستخدام ميزة تحديد مجموعة ،أو تحديد الكل .وتشير الحلقة السوداء على عنصر الخريطة إلى تحديده.

انقر فوق ( Fileملف) ،ثم ( Reportتقرير) في القائمة المنسدلة أو انقر فوق زر شريط أدوات ( Reportتقرير) لفتح نافذة ( Reportsالتقارير).
.1

انقر فوق زر الخيار ( Configurationتهيئة) لتحديد ( Remote Configuration Reportتقرير تهيئة الماكينات البعيدة).

•
•
•
.2

عند الرغبة في ذلك ،انقر فوق زر ( Change Headerتغيير العنوان) إلدخال عنوان تقرير مخصص.
يتم تعيين تاريخ/وقت بدء وإنهاء التقرير تلقائيًا على التاريخ الحالي والوقت االفتراضي  12:00صباحً ا.
ال يمكن تغير عدد صفوف التقرير.

انقر فوق ( Run Configuration Reportتشغيل تقرير التهيئة) لتشغيل التقرير وعرضه في نافذة ( Reportsالتقارير).

		
		
		

•

عند الرغبة في ذلك ،قم بإجراء أو أكثر مما يلي:
– انقر فوق ( Printطباعة) لطباعة التقرير باستخدام الطابعة االفتراضية.
–انقر فوق ( Exportتصدير) لحفظ التقرير على ملف  .C:\camsReports\CONFIG0305-0740.csvوستتغير آخر ثمانية
أرقام من اسم الملف وف ًقا لتاريخ ووقت حفظ الملف .وقد اكتمل هذا المثال في  5مارس في تمام الساعة  7:40صباحً ا.
– انقر فوق ( Exitخروج) إلغالق نافذة التقارير.

عند الرغبة في ذلك ،انقر فوق زر Edit Line
(تحرير السطر) إلدخال عنوان تقرير مخصص.

انقر فوق الزر Configuration
(تهيئة) لتحديد Remote
Configuration Report
(تقرير تهيئة الماكينات البعيدة).

1

يتم تعيين تاريخ/وقت بدء وإنهاء
التقرير تلقائيًا على التاريخ الحالي
والوقت االفتراضي  12:00صباحً ا.

ال يمكن تغير
عدد صفوف التقرير.
انقر فوق Run
Configuration Report
(تشغيل تقرير التهيئة) لتشغيل التقرير.

عند الرغبة في ذلك ،انقر فوق
( Exportتصدير) لحفظ التقرير.

2

عند الرغبة في ذلك ،انقر فوق
( Printطباعة) لطباعة التقرير
باستخدام الطابعة االفتراضية.
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النافذة الرئيسية
قائمة ( Actionاإلجراء)
البرمجة

تعرض نافذة ( Panel Programingبرمجة اللوحات) البرامج المرتبطة بأي وحدة  Pro v7أو  Pro2 v8.0واإلصدارات األعلى منها بشكل منفرد.
وكل برنامج على حدة يمكن حفظه على ملف أو فتحه من ملف لحفظه على وحدة أخرى من وحدات  Pro v7أو  Pro2 v8.0واإلصدارات األعلى منها.
حدد ماكينة بعيدة تعمل بوحدة  Pro v7أو  Pro2 v8.0واإلصدارات األعلى منها ،على الخريطة الحالية ،ثم انقر فوق ( Actionإجراء) ،ثم على
( Programبرنامج) في القائمة المنسدلة أو انقر فوق ( Programsالبرامج) في القائمة المنبثقة التي تظهر على أو بالقرب من الماكينة البعيدة المحددة عند
تمكين الخيار ( Show Popup Menuإظهار القائمة المنبثقة) في نافذة ( Preferencesالتفضيالت).

أو

القائمة المنبثقة مُم َّكنة

تظهر كل البرامج الخاصة بالماكينة البعيدة المحددة في ( Programs Listقائمة البرامج) .جميع وظائف البرمجة التي يمكن تنفيذها في اللوحة يمكن تنفيذها
في نافذة ( Panel Programبرنامج اللوحة) باستثناء ( Run Without Savingتشغيل دون حفظ) والذي ال يوجد إال في لوحة التحكم.

نافذة ( Panel Programmingبرمجة اللوحات)

تحدد أكواد ألوان الحالة والتحديد البرامج
المشغلة ،والمخزنة ،والمحددة وغير
المستخدمة .ويظهر إجمالي الخطوات في
البرنامج والخطوات النشطة.

List
تمييزات
(قائمة البرامج)

Programs

أخضر

=

Running Program
(برنامج يعمل)

أبيض

=

Stored Program
(برنامج ُم َّ
خزن)

رمادي =

Unused Program
( Spaceمساحة
برامج غير مستخدمة)

=

Selected
Program, Step,
Condition, or
( Commandالبرنامج
المحدد ،أو الخطوة،
أو الحالة ،أو األمر)

أصفر

أكواد ألوان
الحالة/التحديد
خروج

جزء عرض الحالة الحالية

جزء عرض ( Current Statusالحالة الحالية) ُ -تعرض آخر حالة مسجلة للماكينة البعيدة المحددة أسفل محرر البرامج (.)Program Editor
•إلغالق نافذة ( Panel Programmingبرمجة اللوحات) دون حفظ .وينشط الزر عند فتح نافذة Panel Programming
(برمجة اللوحات).

32

النافذة الرئيسية
البرمجة (يتبع)
نافذة ( Panel Programmingبرمجة اللوحات) (يتبع)
أزرار ( Programs Listقائمة البرامج)

قائمة ( Actionاإلجراء)

•يؤدي النقر فوق Refresh
( Listتحديث القائمة)
إلى تحديث قائمة البرامج
( )Programs Listمن
الماكينة البعيدة المحددة.

•حدد برنامجً ا بالنقر فوق رقم
البرنامج (يؤدي إلى تظليل
السطر بلون أصفر) ،ثم انقر
فوق View Program
(عرض البرنامج) لعرض
في
المحدد
البرنامج
Program
Editor
(محرر البرامج).

أزرار PROGRAMS LIST
(قائمة البرامج)

•حد برنامجً ا بالنقر فوق رقم البرنامج (يؤدي إلى تظليل السطر بلون أصفر) ،ثم انقر فوق ( Run Programتشغيل البرنامج).
أكد اإلجراء بالنقر فوق ( Yesنعم) وسيتم إرسال أمر لتشغيل البرنامج إلى الماكينة البعيدة أو انقر فوق ( Noال) إللغاء اإلجراء.

•حد برنامجً ا بالنقر فوق رقم البرنامج (يؤدي إلى تظليل السطر بلون أصفر) ،ثم انقر فوق ( Stop Programإيقاف البرنامج).
أكد اإلجراء بالنقر فوق ( Yesنعم) وسيتم إرسال أمر إليقاف البرنامج إلى الماكينة البعيدة أو انقر فوق ( Noال) إللغاء اإلجراء.

•حدد برنامجً ا بالنقر فوق رقم البرنامج (يؤدي إلى تظليل السطر بلون أصفر) ،ثم انقر فوق ( New Programبرنامج جديد) لفتح البرنامج
المحدد في ( Program Editorمحرر البرامج).

•حد برنامجً ا بالنقر فوق رقم البرنامج (يؤدي إلى تظليل السطر بلون أصفر) ،ثم انقر فوق ( Erase Programمسح البرنامج).
أكد اإلجراء بالنقر فوق ( Yesنعم) وسيتم مسح البرنامج من ذاكرة الماكينة البعيدة أو انقر فوق ( Noال) إللغاء اإلجراء .وسيؤدي مسح
أي برنامج أيضًا إلى إيقاف ذلك البرنامج إذا كان يعمل.
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النافذة الرئيسية
قائمة ( Actionاإلجراء)
البرمجة (يتبع)
نافذة ( Panel Programmingبرمجة اللوحات) (يتبع)
أزرار ( Program Editorمحرر البرامج)
•يُستخدم إلضافة خطوة
إلى برنامج م َّ
ُخزن أو
جديد .وينشط الزر
بعد تحديد رقم برنامج
والنقر فوق View
( Programعرض
البرنامج) أو New
( Programبرنامج
جديد).

أزرار PROGRAM EDITOR
(محرر البرامج)

•يُستخدم إلضافة أمر
إلى خطوة موجودة.
وينشط الزر بعد
تحديد خطوة ،أو حالة،
أو أمر في محرر
البرامج (Program
.)Editor

• يُستخدم لتحرير حالة في خطوة موجودة .وينشط الزر بعد تحديد حالة ضمن خطوة في محرر البرامج (.)Program Editor
• يُستخدم لتحرير أمر في خطوة موجودة .وينشط الزر بعد تحديد أمر ضمن خطوة في محرر البرامج (.)Program Editor
• يُستخدم لحذف خطوة من برنامج .وينشط الزر بعد تحديد خطوة ضمن البرنامج في محرر البرامج (.)Program Editor
• يُستخدم لحذف أمر من خطوة موجودة .وينشط الزر بعد تحديد أمر ضمن خطوة في محرر البرامج (.)Program Editor
• يُغلق البرنامج المعروض حاليًا في محرر البرامج دون حفظه .وينشط الزر متى عُرض أي برنامج في محرر البرامج.
• يحفظ البرنامج المعروض حاليًا في محرر البرامج على الماكينة البعيدة .وينشط الزر متى عُرض أي برنامج في محرر البرامج.
• يستبدل أو يُنشئ خطوات أي برنامج م َّ
ُخزن أو جديد ،بتنسيق ملف  .csvالمحفوظ مسب ًقا ،والموجود عادة في المسار \C:\camsPrograms
على الكمبيوتر .وينشط الزر متى عُرض أي برنامج في محرر البرامج.
•يحفظ البرنامج المعروض حاليًا في محرر البرامج ،بتنسيق الملف  ،csv.عادة في المسار \ C:\camsProgramsعلى محرك
األقراص الصلبة بالكمبيوتر .وتتم تسمية الملف تلقائيًا باالسم  CAMSPROGRAMمع إدخال مُعرف للتاريخ والوقت (مثال:
 .)CAMSPROGRAM0714-1120.csvوبإمكان المشغل االحتفاظ باسم الملف هذا أو إدخال اسم ملف مختلف .وينشط الزر متى
عُرض أي برنامج في محرر البرامج.
• يطبع عرض نافذة البرنامج الحالي باستخدام الطابعة االفتراضية .وينشط الزر متى عُرض أي برنامج في محرر البرامج.
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النافذة الرئيسية
البرمجة (يتبع)
نافذة ( Panel Programmingبرمجة اللوحات) (يتبع)
إنشاء برامج باستخدام الخيار ( Add Stepإضافة خطوة)

.1

قائمة ( Actionاإلجراء)

حدد رقم برنامج يعمل ،أو م َّ
ُخزن ،أو غير مستخدم ثم انقر فوق ( View Programعرض البرنامج) أو ( New Programبرنامج جديد).

	.2انقر فوق ( Add Stepإضافة
خطوة) ،وستفتح نافذة Add New
( Stepإضافة خطوة جديدة) أو
انقر فوق ( Open Fileفتح ملف)
وستظهر نافذة Open Program
(فتح برنامج).
	.3حدد الخطوة  1من قائمة Step
(الخطوة) المنسدلة أو حدد ملف
البرنامج لفتحه.
	.4حدد حالة من قائمة Condition
(الحالة) المنسدلة .وبنا ًء على الحالة،
قد تظهر حقول إضافية تحتاج إلى
ملئها بمعلومات عن الحالة المحددة.
	.5من قوائم ( Commandsاألوامر)
المنسدلة ،حدد حتى  8أوامر مختلفة،
أمر واحد في كل سطر أوامر .وبنا ًء
على األمر ،قد تظهر حقول إضافية
تحتاج إلى ملئها بمعلومات عن األمر
المحدد.
.6

ً
مميزا.
أضف خطوة أخرى إلى البرنامج ،أو أضف أمرً ا آخر إلى خطوة أو حالة مميزة ،أو حرر حالة مميزة أو أمرً ا

.7

عند اكتمال البرنامج ،قم بإجراء أو أكثر مما يلي:
• انقر فوق ( Save Programحفظ البرنامج) لحفظ البرنامج على الماكينة البعيدة أو أغلق البرنامج.
• انقر فوق ( Save to fileحفظ على ملف) لحفظ ملف البرنامج على الكمبيوتر.
• انقر فوق ( Close Programإغالق البرنامج) إلغالق البرنامج دون حفظ البرنامج على الماكينة البعيدة.

إنشاء برامج باستخدام الخيار ( Open Fileفتح ملف)

.1

حدد رقم برنامج يعمل ،أو م َّ
ُخزن ،أو غير مستخدم ،ثم انقر فوق ( View Programعرض البرنامج) أو ( New Programبرنامج جديد).

.2

انقر فوق ( Open fileفتح ملف) وستظهر نافذة ( open fileفتح ملف) الخاصة بنظام .Windows

	.3حدد الملف الذي تريد فتحه .انقر فوق ( Yesنعم) لفتح الملف واستبدل خطوات البرنامج المعروضة في ( Program Editorمحرر البرامج)
بخطوات البرنامج في الملف المحدد أو انقر فوق ( Noال) إللغاء اإلجراء.
.4

ً
مميزا ،أو احذف خطوة أو أمرً ا.
أضف خطوة أخرى إلى البرنامج ،وأضف أمرً ا آخر إلى خطوة أو حالة مميزة ،وحرر حالة مميزة أو أمرً ا

.5

عند اكتمال البرنامج ،قم بإجراء أو أكثر مما يلي:
• انقر فوق ( Save Programحفظ البرنامج) لحفظ البرنامج على الماكينة البعيدة أو أغلق البرنامج.
• انقر فوق ( Save to fileحفظ على ملف) لحفظ ملف البرنامج على الكمبيوتر.
• انقر فوق ( Close Programإغالق البرنامج) إلغالق البرنامج دون حفظ البرنامج على الماكينة البعيدة.
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النافذة الرئيسية
قائمة ( Actionاإلجراء)
( Daily Opsالعمليات اليومية)

ال يمكن استخدام نافذة ( Daily Ops Editorمحرر العمليات اليومية) في  BaseStation2-SMإال مع وحدات  Pro2 v 8.10واإلصدارات األعلى.
ويجب الوصول إلى وحدات  CAMSو  Proاألخرى من قوائم اللوحات .تسمح ( Daily Opsالعمليات اليومية) للمشغل بإيقاف الماكينة وتشغيلها في
أوقات منتظمة محددة مسب ًقا أليام العمل المحددة .راجع دليل الميزات المتقدمة للوحة تحكم الوحدة  ،Pro2رقم الجزء ( 0997553باللغة اإلنجليزية فقط)،
للحصول على معلومات مفصلة عن ميزة ( Daily Opsالعمليات اليومية).

الستالم إعدادات لوحة العمليات اليومية الحالية وإرسال تحديث للعمليات اليومية إلى لوحة التحكم ،انقر فوق ( Actionإجراء) ،ثم ( Daily Opsالعمليات
اليومية) أو انقر فوق عنصر خريطة  Pro2 v 8.10واإلصدارات األعلى ،ثم  Daily Opsلعرض نافذة .Daily Ops

مالحظة

• ميزة ( Daily Opsالعمليات اليومية) ال تبدأ تشغيل الماكينة أو توقفها مباشرة.
• تقوم ميزة  Daily Opsبتشغيل برنامج  START$في وقت البدء.
• تقوم ميزة  Daily Opsبتشغيل برنامج  STOP$في وقت اإليقاف.

أو

القائمة المنبثقة مُم َّكنة

( Mode 1 - Daily Ops Modeالوضع  - 1وضع العمليات اليومية)

يوفر آلية إلغالق إدارة األحمال مع ميزة قفل ألهلية عقد معدل الطاقة .انقر فوق زر الخيار ( )Daily Ops Mode( Mode 1الوضع " 1وضع العمليات
اليومية") لتنشيط ( Daily Ops Modeوضع العمليات اليومية).
	.1لتشغيل ( Daily Opsالعمليات اليومية) ،انقر فوق خانة
اختيار ( Daily Ops On/Offتشغيل/إيقاف العمليات
اليومية).
ً
	.2انقر داخل مربع ( Startالبدء) وأدخل وقتا لبدء Daily
( Opsالعمليات اليومية).
ً
	.3انقر داخل مربع ( Stopإيقاف) وأدخل وقتا إليقاف Daily
( Opsالعمليات اليومية).
	.4انقر في المربعات الموجودة بجوار كل يوم ستحدث فيه
العمليات اليومية ( .)Daily Opsوالحظ أن الرسم البياني
سيتغير وف ًقا لذلك.
	.5انقر فوق الزر ( Reset Formإعادة تعيين النموذج)
لمسح إعداد العمليات اليومية ( )Daily Opsوبدئه من
جديد .كرر الخطوات من  2إلى .5
أو
انقر فوق الزر ( Read From Panelقراءة من اللوحة) لتحديث العرض باإلعدادات من اللوحة.
أو
انقر فوق زر ( Saveحفظ) إلرسال المعلومات إلى اللوحة.
أو
انقر فوق زر ( Exitخروج) لتجاهل أي تغييرات والعودة إلى النافذة الرئيسية (.)Main window
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النافذة الرئيسية
( Daily Opsالعمليات اليومية) (يتبع)

قائمة ( Actionاإلجراء)

( Mode 2 - Load Management Modeالوضع  - 2وضع إدارة األحمال)

يوفر آلية إلغالق إدارة األحمال دون ميزة قفل .انقر فوق زر الخيار ( (Load Management Mode) Mode 2الوضع " 2وضع إدارة األحمال")
لتنشيط ( Daily Ops Load Management Modeوضع إدارة أحمال العمليات اليومية).
	.1لتشغيل ( Daily Opsالعمليات اليومية)،
انقر فوق خانة اختيار Daily Ops On/Off
(تشغيل/إيقاف العمليات اليومية).
	.2لتنشيط ( Daily Opsالعمليات اليومية) ،انقر
فوق خانة اختيار Activate Daily Ops
(تنشيط العمليات اليومية).
	.3انقر داخل مربع ( Startالبدء) وأدخل وق ًتا لبدء
( Daily Opsالعمليات اليومية).
	.4انقر داخل مربع ( Stopإيقاف) وأدخل وق ًتا
إليقاف ( Daily Opsالعمليات اليومية).
	.5انقر في المربعات الموجودة بجوار كل يوم ستحدث
فيه العمليات اليومية ( .)Daily Opsوالحظ أن
الرسم البياني سيتغير وف ًقا لذلك.
.6

انقر فوق الزر ( Reset Formإعادة تعيين النموذج) لمسح إعداد العمليات اليومية ( )Daily Opsوبدئه من جديد.
كرر الخطوات من  3إلى .6
أو
انقر فوق الزر ( Read From Panelقراءة من اللوحة) لتحديث العرض باإلعدادات من اللوحة.
أو
انقر فوق زر ( Saveحفظ) إلرسال المعلومات إلى اللوحة.
أو
انقر فوق زر ( Exitخروج) لتجاهل أي تغييرات والعودة إلى النافذة الرئيسية (.)Main window
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النافذة الرئيسية
قائمة ( Actionاإلجراء)
( Historyالمحفوظات)

تعرض نافذة ( Historyالمحفوظات) محفوظات األحداث المخزنة في وحدة  Pro v7أو  Pro2 v8.0واإلصدارات األعلى أو لوحة تحكم .AutoPilot
وتحتوي محفوظات لوحة التحكم على تغييرات حالة الماكينات ،المسجلة بتاريخ الحدث ووقته .ويمكن حفظ المحفوظات في ملف ( ).csvبقيم تفصل بينها فاصلة
ويمكن عرضها باستخدام ملف .Microsoft Excel

*

حدد ماكينة بعيدة تعمل بلوحة تحكم  Pro v7أو  Pro2 v8.0واإلصدارات األعلى منها أو لوحة تحكم  AutoPilotعلى الخريطة الحالية ،ثم انقر فوق
( Actionإجراء) ،ثم على ( Historyالمحفوظات) في القائمة المنسدلة أو ( Historyالمحفوظات) في القائمة المنبثقة التي تظهر على أو بالقرب من الماكينة
البعيدة المحددة عند تمكين الخيار ( Show Popup Menuإظهار القائمة المنبثقة) في نافذة ( Preferencesالتفضيالت).

أو

القائمة المنبثقة مُم َّكنة

عند فتح نافذة ( Historyالمحفوظات) ،يتم تعيين ( Review History Totalمراجعة إجمالي المحفوظات) على عدد أسطر المحفوظات ( 50سطرً ا
بحد أقصى) الموجودة في الوحدة في ذلك الوقت.
وعند وجود أقصى عدد لسطور المحفوظات وهو  50سطرً ا في وحدة لوحة التحكم ،يُضاف أي حدث جديد كسطر المحفوظات رقم  1ويتم حذف أقدم
سطر للمحفوظات.

*
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يجب تثبيت تطبيق  Microsoft Excelعلى الكمبيوتر الستخدام هذا الخيار.

النافذة الرئيسية
المحفوظات (يتبع)
أزرار ( Review Historyمراجعة المحفوظات)

قائمة ( Actionاإلجراء)

•عند فتح نافذة ( Review historyمراجعة المحفوظات) يحوي الحقل ( Review History Totalمراجعة إجمالي
المحفوظات) العدد اإلجمالي لسطور المحفوظات الموجودة في وحدة لوحة التحكم .انقر فوق هذا الزر لتحديث اإلجمالي.
•استخدم ( Get Historyعرض المحفوظات) لعرض سطور المحفوظات المحددة حسب الرقم من وحدة  ،Pro v7أو
 ،Pro2 v8.0أو  Pro2 v8.1أو  AutoPilotالمحددة .واستخدم أزرار األسهم لتحديد سطر محفوظات لعرضه ،ثم انقر
فوق ( Get Historyعرض المحفوظات).
•استخدم ( Get All Historyعرض كل المحفوظات) لعرض جميع أسطر المحفوظات في وحدة  ،Pro v7أو Pro2
 ،v8.0أو  Pro2 v8.1أو  AutoPilotالمحددة .بدءًا من رقم السطر الحالي في مربع التحديد .انقر فوق Get All
( Historyعرض كل المحفوظات).
•أثناء عرض كل المحفوظات ينشط الزر ( cancelإلغاء) .انقر فوق الزر ( Cancelإلغاء) إللغاء اإلجراء ( Get All Historyعرض
كل المحفوظات).
•لطباعة نافذة ( Review Historyمراجعة المحفوظات) الحالية باستخدام الطابعة االفتراضية .انقر فوق ( Printطباعة) ،ثم Yes
(نعم) لتأكيد اإلجراء أو انقر فوق ( Noال) إللغاء اإلجراء.
•لتصدير سطور المحفوظات (دون العناوين) بتنسيق ملف  ،csv.عادة في المسار  C:\camsReviewReportsعلى محرك
األقراص الصلبة بالكمبيوتر .وتتم تسمية الملف تلقائيًا باالسم  REVIEW HISTORYمع إدخال مُعرف للتاريخ والوقت (مثال:
 .)REVIEW HISTORY0717-1149.csvويمكنك االحتفاظ باسم الملف هذا أو إدخال اسم ملف مختلف.
			

يمكن عرض الملف دون عناوين باستخدام تطبيق جدول بيانات.

• إلغالق نافذة ( Review Historyمراجعة المحفوظات).
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