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 .1التثبيت واإلعدادات
 .1.1ملحوظة


نظام التشغيل :أنظمة .6102 re r S /sw sw dnid S in S /sw sw dniW



شروط البرنامج األخرى:
 6102 re a0enIsssw n.n فأعلى.
 .5.3 kwIwr wF n.N فأعلى



األجهزة الطرفية :استخدم منفذ تسلسلي أو .B/U

 .1.1تعليمات التثبيت
ُ Step 1يرجى تسجيل الدخول كمسؤول.
 Step 2انقر مرتين لتنفيذ "اإلعداد".

 Step 3انقر فوق "التالي" للخطوة التالية.
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 Step 4ادخل على "تحديد مجلد التثبيت" لتحديد الموقع المرغوب فيه لبرنامج .BP/CSPU
(االفتراضي\:C :ملفات البرامج (( ).BP/CSPU \)6Wاختر المستخدم (أنت أو أي فرد آخر) الذي
يستخدم هذا البرنامج .انقر فوق "التالي" للخطوة التالية.

 Step 5ادخل على "تأكيد التثبيت" لضمان إكمال تثبيت  .BP/CSPUانقر فوق "التالي" للخطوة
التالية.
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جار تثبيت برنامج .BP/CSPU
Step 6
ٍ

 Step 7انقر فوق "إغالق" إلنهاء التثبيت.
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 .1.1التعليمات حول إزالة برنامج BP/CSPU
 Step 1اذهب إلى لوحة تحكم  6102 reوحدد "إضافة أو إزالة البرامج".
 Step 2حدد " "BP/CSPUوانقر فوق "إلغاء التثبيت".

 Step 3في الصفحة الموضحة أدناه ،انقر فوق "نعم" لتأكيد إزالة  BP/CSPUأو انقر فوق "ال"
إللغاء اإلزالة.

 Step 4عندما ينتهي شريط التقدم ،سيتم إكمال إلغاء التثبيت .ستختفي أيقونة BP/CSPU
من "إضافة أو إزالة البرامج".
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 .1وصف الوظيفة
يعتبر برنامج  BP/CSPUبرنامج مراقبة  BP/سهل االستخدام يوضح حالة  BP/من خالل  B/Uأو
 .2/dndيوفر معلمات  BP/في الوقت الحقيقي سهلة القراءة مثل جهد المدخالتSالمخرجات
الكهربي والتردد ودرجة حرارة  BP/ونسبة التحميل وكفاءة البطارية .تم تسجيل معلمات P/B
ومعلومات الحالة هذه وتقديمها رسوميًا ورقميًا.
تتيح وظيفة "الجداول" في برنامج  BP/CSPUللمستخدم التعيين المسبق ألوامر  BP/المختلفة
لتنفيذ تكرار المهام تلقائيًا .وفي الحاالت الشاذة أو انقطاع التيار الكهربائي ،فإن برنامج BP/CSPU
قادر على تنبيه المستخدم تلقائيًا من خالل البريد اإللكتروني .تقدم األقسام التالية وصف مفصل
لهذه الميزات المتطورة من برنامج .BP/CSPU

 .1.1عرض فوري لمراقبة المعلومات
أ .حقل األدوات

ب .المعلومات الفورية

ب .1معلومات التصنيف

ب .1معلومات BP/
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 .Aحقل األدوات
التعليقات

الوظيفة

الوصف
تشمل هذه الوظيفة :بدء االختبار الذاتي ،واختبار تفريغ شحن البطارية ،وإلغاء االختبار،

التحكم

وبدء إيقاف التشغيل ،وإلغاء إيقاف التشغيل.
يوجد  4أجزاء في هذا العنصر:
"استيراد إعداد" ،و"تصدير إعداد" ،و"اإلعدادات العامة" ،و"تكوين البريد
اإللكتروني".
" .1استيراد إعداد" :يستورد ملف اإلعدادات.

إعدادات BP/

" .1تصدير إعداد" :يصدر ملف اإلعدادات.
" .1اإلعدادات العامة" :إعداد االتصاالت،
وتعدد اللغات وإعداد إيقاف التشغيل.
" .4تكوين البريد اإللكتروني" :إعداد وظيفة تنبيه البريد اإللكتروني.
يوجد جزءان في هذا العنصر" :سجل الحدث" و"سجل البيانات".
" .1سجل الحدث" :يقدم قائمة بتسجيالت األحداث ومدخالت األوامر والتنبيهات ،إلخ.

التسجيل

" .1سجل البيانات" :يخزن معلمات تشغيل  SPUالتي تمت مراقبتها وتسجيلها بواسطة
.SPUCSPU
تقدم إمكانية جدولة األحداث واألوامر التي يجب القيام بها.
تمثيل رسومي لمعلمات  SPUالمسجلة.

الجداول
راسم اإلشارة

يسجل رقم إصدار  UCSPUSPواسم مالكه.

حول

 .Bالمعلومات الفورية
تُعرض تفاصيل معلمات  SPUفي هذه المنطقة( .كما هو موضح في الصورة أدناه)
تشمل هذه المنطقة" :صفحة األيقونة" و"صفحة القيمة" و"معلومات التصنيف" و"معلومات ."SPU
 .B1معلومات التصنيف
تقدم تصنيفات طاقة وحدة  SPUالمتصلة مثل الجهد الكهربي والتيار وجهد البطارية الكهربي والتردد.
 .B2معلومات SPU
تقدم معلومات  SPUلوحدة  SPUالمتصلة مثل ال ُمصنّع وطراز  SPUوإصدار البرنامج الثابت.
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صفحة تدفق
الطاقة：

※ وصف الرموز
التعليقات

الرموز

الوصف
التعزيز متوقف

الحالة
التعزيز

التعزيز مشغل
الخفض متوقف

الخفض

الخفض
ال يوجد حمل زائد

حمل زائد
حمل زائد
البطارية متصلة
حالة البطارية
خطأ في البطارية
البطارية جيدة
حالة البطارية
البطارية منخفضة
فقط للطراز

التحويلة متوقفة

المتصل
باإلنترنت

التحويلة
التحويلة مشغلة
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صفحة المقياس:

※ وصف الرموز
التعليقات

الرموز

الوصف

الحالة

تم إنشاء االتصال .يمثل هذا الرمز اتصال  SPUالناجح
بالكمبيوتر.
حالة االتصال
انقطع االتصال .انقطع االتصال بين  SPUوالكمبيوتر.

مزود الطاقة جيد.
حالة الطاقة
انقطاع الطاقة .مزود األداة المساعدة غائب أو الظروف
غير طبيعية.
مستوى البطارية جيد.

البطارية منخفضة .انخفضت طاقة بطارية SPU
لتصل إلى حالة البطارية المنخفضة.

SPU
حالة البطارية

خطأ في البطارية.
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الطراز المتصل باإلنترنت.
طرازات وحدة SPU
الطراز غير المتصل باإلنترنت.

ال يوجد اختبار  SPUقيد التقدم.
حالة االختبار
اختبار  SPUقيد التقدم.

للطراز المتصل
باإلنترنت فقط

التحويلة

وضع التحويلة( .تبديل أيقونتين)

 .1.1التحكم

يقدم أوامر لوحدة  SPUللقيام بما يلي :بدء االختبار الذاتي ،واختبار تفريغ شحن البطارية ،وإلغاء االختبار،
وبدء إيقاف التشغيل ،وإلغاء إيقاف التشغيل.
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 .1.1استيرادSتصدير اإلعداد
 .1.1.1استيراد اإلعداد
حدد ملف التكوين الذي تود استيراده.
انقر فوق "فتح" الستيراد اإلعداد.

 .1.1.1تصدير اإلعداد

حدد مجلد التصدير وانقر فوق "حفظ" لحفظ اإلعداد.
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 .1.4اإلعدادات العامة
يتيح للمستخدم إمكانية تحديد وإعداد منفذ  CoCالمتصل أو البعيد ،وإيقاف تشغيل وحدة  SPUأو نظام التشغيل،
إلخ.
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 .2.4.1أدخل اسم الوحدة التي تُعرض على نموذج العرض الفوري لمراقبة المعلومات،
والختيار نوع البروتوكول.

 .2.4.2إعداد الواجهة واتصال منفذ .C w

 .2.4.3إعداد تسجيالت سجل البيانات

حدد العنصر لتمكين تسجيالت سجل البيانات ،وإلعداد زمن فترة السجل وإعداد حد تخزين البيانات.
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 .2.4.4تحديدات اللغة

يقدم برنامج  SPUCSPUمختلف اللغات الكبرى لتحديد المستخدم .لغة بدء التشغيل األولى هي اإلنجليزية.
 .2.4.5إعداد تسجيالت سجل البيانات

الفترة الزمنية التي ينوي المستخدم حفظ البيانات في قاعدة البيانات فيها .إذا كانت القيمة " ،"0فهذا يعني أن
البيانات في قاعدة البيانات ال يتم مسحها.
 .2.4.6اإلعداد البعيد

يمكنك االتصال عن بعد بتثبيت  SPUCSPUعلى كمبيوتر آخر .يُرجى اختيار "االتصال بجهاز بعيد" وأدخل
عنوان  . PPولكن مع "االتصال بجهاز بعيد" ال يمكنك إرسال أوامر مثل الجدولة أو إيقاف تشغيل  .SPUولكن،
يمكنك إيقاف تشغيل الكمبيوتر.
 .2.4.7تمكين إيقاف تشغيل SCPa
عند تحديد تمكين إيقاف تشغيل  ،SCPPفهذا يعني أن كل وظائف إيقاف التشغيل يتم التحكم بها بواسطة ميزة
.SCPP
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رسالة تحذير منبثقة.

يعتمد كل إعداد على قيمة إعداد  SCPPعلى الكمبيوتر.

 .2.4.8نوع إيقاف التشغيل

إذا تم تنشيط "سبات" بالفعل على نظام تشغيل الكمبيوتر الخاص بك ،فيمكن للمستخدم اختيار "سبات" كإحدى
اختيارات نوع إيقاف التشغيل.
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 .2.4.9تطبيق الحفظ التلقائي
يقدم وظيفة حفظ البرنامج عند إيقاف تشغيل نظام التشغيل.

اإلغالق تلقائيًا وحفظ ملفات التطبيق قبل إيقاف تشغيل نظام التشغيل.

عند إعادة تشغيل  ،SPUCSPUتنبثق قائمة الملفات المغلقة.

"سجل التسجيل"

حفظ دليل الحفظ التلقائي في المستندات.

 .2.4.10ملف أمر اختياري للتنفيذ بعد بدء نظام التشغيل العد التنازلي
حدد زمن مرغوب فيه لتنفيذ ملف معين تلقائيًا بعد بدء نظام التشغيل إيقاف التشغيل 10( .دقيقة كحد أقصى)

 .2.4.11عند انقطاع التيار الكهربائي ،زمن تخزين إيقاف تشغيل نظام التشغيل المؤقت

حدد زمن كافي حتى يتم إيقاف التشغيل تلقائيًا بواسطة نظام تشغيل الكمبيوتر عند حدوث انقطاع التيار الكهربائي.
الزمن الذي يمكن تحديده من دقيقة واحدة إلى  1880دقيقة.
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 .2.4.12عندما تكون البطارية منخفضة ،زمن تخزين إيقاف تشغيل نظام التشغيل
المؤقت

حدد زمن مرغوب فيه إليقاف تشغيل نظام تشغيل الكمبيوتر تلقائيًا قبل استنفاد طاقة بطارية  .SPUالزمن الذي
يمكن تحديده من  0دقيقة إلى  000دقيقة.
 .2.4.13عندما تكون سعة البطارية أقل من ،زمن تخزين إيقاف تشغيل نظام التشغيل
المؤقت

حدد زمن مرغوب فيه إليقاف تشغيل نظام تشغيل الكمبيوتر تلقائيًا قبل أن تصبح سعة البطارية أقل من .% xx
الزمن الذي يمكن تحديده من دقيقة واحدة إلى  000دقيقة.
 .2.4.14العمل عند استرداد األداة المساعدة

عند استرداد األداة المساعدة ،قم باستكمال أو إلغاء العد التنازلي إليقاف تشغيل نظام التشغيل.
 .2.4.15إيقاف تشغيل BP/

الزمن المطلوب لتسلسل إيقاف التشغيل قبل إيقاف تشغيل SPU
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 .1.2تكوين البريد اإللكتروني
أ

ب

ج

د
 .Aاختبار اإلرسال:
انقر إلرسال رسالة اختبار حتى يتم تأكيد صحة اإلعدادات.
 .Bإعدادات الحساب:
صا
أدخل اسم المستخدم (الراسل ،مثل  )SPUCSPUوالبريد اإللكتروني للمستخدم (حدد البريد اإللكتروني للراسل خصي ً
لهذه الوظيفة) وكلمة المرور (كلمة مرور خادم البريد اإللكتروني) وخادم ( UTMPأدخل خادم  UTMPأو عنوان )PP
ومنفذ خادم ( UTMPمنفذ خادم  ،)UTMPواسم المرسل إليه (أدخل اسم مستخدم سيتلقى رسالة الحدث) ،واإلرسال إلى
(عنوان البريد اإللكتروني للمرسل إليه) والموضوع (حدد اسم الموضوع إلقرار المرسل إليه).
ملحوظة ：إذا أردت إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى أكثر من عنوان بريد إلكتروني واحد ،فيجب أن تستخدم "؛"
لفصل عناوين البريد اإللكتروني.
 .Cإعداد اإلرسال:
انقر لتحديد األحداث المرغوب فيها ليتم بثها هي ومحتويات الرسائل الخاصة بها (قد ترغب في تغيير محتويات الرسائل
وإعادة كتابتها لتلبية متطلباتك باإلنجليزية).
 .Dإعداد الحفظ:
انقر فوق "موافق" لحفظ اإلعدادات وتطبيقها.
ملحوظة ：قد ال يسمح جدار حماية اإلنترنت بوظيفة البريد اإللكتروني هذه .إذا كنت قد ثبّت جدار الحماية ،فيُرجى السماح
بهذه الوظيفة.
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 .1.0سجل البيانات
يخزن "التسجيل" كل معلمات تشغيل  SPUالتي تمت مراقبتها وتسجيلها بواسطة برنامج .SPUCSPU
حيث يؤدي ذلك إلى تسهيل البيانات المسجلة (التي تتضمن جهد الدخل والخرج الكهربي وتردد الدخل وقدرة البطارية
ودرجة الحرارة وحمل  )SPUلدراسة المعلومات المطلوبة بفعالية أكبر.
يمكن تصدير المعلومات الموجودة في سجل البيانات إلى ملف  lxcxEبصيغة ( ).xExأو ملف نصي بصيغة (.).txt

 .1.0.1إعداد اسم  SPUوتاريخ البيانات
اختر "اسم  "SPUو"التاريخ" ،انقر فوق "تحديث" لجعل المعلومات المسجلة متوافقة مع التاريخ المحدد.
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 .1.0.1األدوات



التصدير ：انقر لتصدير البيانات الحالية لصيغة " "xExأو "."txt



األول ：انقر للذهاب إلى أول مدخل مسجل.



األخير ：انقر للذهاب إلى آخر مدخل مسجل.
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 .1.2سجل الحدث
يقدم "سجل الحدث" قائمة تسجيالت لكل األحداث والمهام التي يقوم بها البرنامج والتي حدثت في كل يوم من شهر معين .يقدم ملخص
لحاالت األدوات المساعدة ونتائج اختبار .SPU

.2.7.1

إعداد اسم  SPUوتاريخ البيانات

اختر "اسم  " SPUو"التاريخ" ،انقر فوق "تحديث" لجعل المعلومات المسجلة متوافقة مع التاريخ المحدد.
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.2.7.2

التصفية

يُرجى تحديد المعلمات ال مرغوب فيها أو إلغاء تحديدها من خالل النقر فوق خانة اختيار المعلمات .انقر فوق "تصفية" للحصول على
معلومات ذات صلة.



تحديد الكل ：خانة حقل كل األحداث ستكون "



مسح ：خانة حقل كل األحداث ستكون "

"



تصفية ：انقر فوق "تصفية" وستظهر البيانات تباعًا.

.2.7.3

"

األدوات



التصدير ：انقر لتصدير البيانات الحالية لصيغة " "xExأو "."txt



األول ：انقر للذهاب إلى أول مدخل مسجل.



األخير ：انقر للذهاب إلى آخر مدخل مسجل.

21

 .1.8الجداول
تسمح "الجداول" للمستخدم بإنشاء روتين مرغوب فيه إلصدار أمر لوحدة  SPUبإجراء مهام معينة أو متكررة تلقائيًا في تواريخ
وأوقات محددة مسبقًا.
يُرجى الرجوع إلى التعليمات التالية إلنشاء مدخل：

 إنشاء ：انقر فوق "إضافة" إلنشاء مهمة جديدة.
 تحرير：
 .Step1اختر المهمة من قائمة "الجداول" ،حيث يمثل الشريط األزرق المظلل المهمة المختارة.
 .Step2إعداد  SPUوعناصر "الجداول".
 .Step3انقر فوق "تحرير" لتعديل التحديد.
 حذف ：اختر المهمة من قائمة "الجداول" ،حيث يمثل الشريط األزرق المظلل المهمة المختارة .انقر فوق "حذف" لحذف المهمة
المختارة.
 خروج ：الخروج من "الجداول"
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 .2.8.1اإلضافة

أ

ب

ج
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 .Aزمن التنفيذ：
 اسم  ：SPUاختر وحدة .SPU
 التاريخ ：إعداد التاريخ.
 الوقت ：إعداد الوقت.
 إيقاف تشغيل نظام التشغيل و ：SPUإعداد زمن إيقاف التشغيل لنظام التشغيل و.SPU
 إعادة تشغيل  ：SPUإعداد زمن إعادة تشغيل .SPU
 التردد :إعداد دورة تنفيذ "الجداول".
 .Bالتحكم：
ثوان.
 .1االختبار الذاتي لمدة 10
ٍ
 .1االختبار الذاتي لمدة  10دقائق.
 .1االختبار الذاتي حتى أقل من %xx
 .4االختبار الذاتي حتى انخفاض البطارية.
 .2إيقاف تشغيل نظام التشغيل و.SPU
※ قم بوضع عالمة على خانة اختيار "تشغيل  "SPUإلعادة تشغيل  SPUبعد االنتهاء من إيقاف التشغيل في عدد  Xمن
الدقائق.
 .Cالوظيفة ：إضافة أو إلغاء
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.2.8.2

التحرير

أ

ب

ج
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 .Aزمن التنفيذ：
 اسم  ：USPاختر وحدة .SPU
 التاريخ ：إعداد التاريخ.
 الوقت ：إعداد الوقت.
 إيقاف تشغيل نظام التشغيل و ：SPUإعداد زمن إيقاف التشغيل لنظام التشغيل و.SPU
 إعادة تشغيل  ：SPUإعداد زمن إعادة تشغيل .SPU
 التردد :إعداد دورة تنفيذ "الجداول".
 .Bالتحكم：
ثوان.
 .1االختبار الذاتي لمدة 10
ٍ
 .1االختبار الذاتي لمدة  10دقائق.
 .1االختبار الذاتي حتى أقل من %xx
 .4االختبار الذاتي حتى انخفاض البطارية.
 .2إيقاف تشغيل نظام التشغيل و.SPU
※ قم بوضع عالمة على خانة اختيار "تشغيل  "SPUإلعادة تشغيل  SPUبعد االنتهاء من إيقاف التشغيل في عدد  Xمن
الدقائق.
 .Cالوظيفة ：تحرير أو إلغاء
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 .1.2راسم اإلشارة
صا لبيانات تشغيل  SPUالمسجلة .يتم تمثيل البيانات المسجلة في صفوف منحنية لتقديم ملخص سهل
يقدم "راسم اإلشارة"
تقريرا ملخ ً
ً
القراءة لجودة طاقة األداة المساعدة و.SPU

 .2.9.1األدوات

 اسم  ：SPUاختر  SPUالذي ترغب في عرضه.
 التاريخ ：إعداد تاريخ البيانات الذي ترغب في عرضه.
 اسم البيانات：يمكن اختيار  2عناصر" :الكل" و"جهد الدخل الكهربي" و"جهد الخرج الكهربي" و"تردد الدخل" و"سعة البطارية".
 المنطقة الزمنية ：اختر الفترة الزمنية.
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 .1.10تنبيهات منبثقة ألحداث الطاقة
عند وجود أحداث خاصة بوحدة  ،SPUمثل فشل الطاقة وانخفاض البطارية ووجود خطأ في البطارية والحمل الزائد ،يعرض
 SPUCSPUنافذة تنبيه لتنبيه المستخدم التخاذ اإلجراء المناسب.

 .1.11حول
انقر فوق "حول" لمعرفة إصدار البرنامج.
انقر فوق "المساعدة" لقراءة دليل المستخدم.
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