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ك.2 لمحةفيPDSync-C4ل
القوةلشحن60Wيوفرهي-هووهادئ.للغايةمضغوطإنهحيث،المكتبيلالستخداماألولالمقامفيتصميمهتمPDSync-C4ال
USBمنفذمنهالكل المنافذجميعفيالتحكميمكنوموثوقية.وأمانبسرعةالمحمولةاألجهزةبشحنيسمحمما،المنافذCالنوعمن2.0

قبةأثناءالبياناتونقلالشحنلتمكينCambrionixبرنامجباستخدام المهمة.والجهازالمنفذمعلوماتمرا

بناالخاصةالذكيةالشحنخوارزميةوتسمح،محليكمبيوترجهازاستخدامدونالمتصلةUSBأجهزةشحنيمكنPDSync-C4ال
فاتلتمكينالثابتالبرنامجتحديثيمكنأ).3(حتىاألمثلبمعدلهتقريبًاجهازأيبشحن يضمنمما،الجديدةالشحنتعريفمل

PDSync-C4مضيف.كمبيوتربجهازتوصيلهاعندومزامنتهاالجاهزةاألجهزةلشحنجاهزإنهاألجهزة.أحدثشحنيمكن

قبةيمكنالمتاحة.البرامجباستخدامالمنافذتشغيلفيالتحكمللمضيفيمكن،(مضيف)محليكمبيوترجهازتوصيلعند الجهازشحنمرا
خاللهمنوالمزامنة

برنامجتنزيليمكن).CLI(األوامرسطرواجهةأو)API(التطبيقاتبرمجةواجهةأوCambrionixمنLiveViewerتطبيق
Cambrionixمنالمجانيوالتحكمللمراقبةwww.cambrionix.com/software

التالي.الرابطعلىموقعنامنبالمنتجالخاصةالمستخدمأدلةوجميعالدليلهذامنإصدارأحدثتنزيليمكنك
www.cambrionix.com/product-user-manuals

تدالئل.2.1 زا المي

ىيصل إل
الثانية)في(ميجابتالثانيةفيميجابت480

ميناءلكل

ىيصل إل
أ3
ميناءلكل

ىيصل إل
16

ألجهزة ا

تنقل التوسعقابليةقوةبسالسةالبيانا

حتىالبياناتنقلالسرعةعاليمنفذلكليمكن
الثانية)في(ميجابتالثانيةفيميجابت480

شحنمنفذلكليمكن
60( أ3حتىاألجهزة

ث)

مرةاألجهزةتوصيليمكن16إلىيصل
متعددةوصللوحاتباستخدامواحدة

http://www.cambrionix.com/product-user-manuals
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أمان.3
والمنتجالمحتوياتمالحظة:وتشغيله.المنتجهذاتشغيللبدءمعلوماتعلىيحتويفهو،فقطاإلعالميةلألغراضهذاالمستخدمدليل

المستخدم.دليلفيالواردةالسالمةتعليماتاتبع،واألضراراإلصاباتلتجنبإشعار.دونللتغييرعرضةالموصوفان

IECمعيارالتباعالدليلهذاترتيبتم / ICEE قةالمعلوماتوموقعفهملتسهيلهذا.82079-1 اإلبالغيمكن.PDSync-C4بـالمتعل
يتممشكالتأيمعالتعامليمكن،الطريقةبهذه).دعمومساعدة(انظربناالخاصالدعمتذاكرنظامباستخدامسهوأوأخطاءأيعن

ذلك.لتعكسالوثائقتحديثويمكننابسرعةاكتشافها

قبتهاهذاالمستخدمدليلفيالواردةاإلرشاداتفهميعد أثناءوالسالمةالمخاطرمنالخاليلالستخداماألساسيةالمتطلباتمنومرا
ظهرتإذاأوإضافيةمعلوماتعلىالحصولفيترغبكنتإذاالممكنة.التطبيقاتجميعهذاالمستخدمدليليغطيأنيمكنالالتشغيل.
المفضلةالوسائلباستخداممباشرةًبنااالتصالأوالموزعمناالستفسارفيرجى،الدليلهذافيكافٍبشكلتناولهايتملممشكالت
الدليل.لهذاالخلفيالغالفعلىالموجودة

حذر

ر رالشخصيةاألضرا بالمنتجتلحقالتيواألضرا

ااحترم هذاالمستخدمدليلفيالواردةالسالمةتعليماتدائمً

إلشارةكلمةلوحة.3.1 ا
ا اذلككانوإذا،المقابلاألمانولونإشارةبكلمةالمحتملةاألخطارتحديديتم،وخيمةعواقبحدوثاحتماليةعلىاعتمادً رمز،مناسبً
األمان.تنبيه

حذر

ايكونأنيحتملموقفإلىيشير للعكس).(قابلةطفيفةأومتوسطةإصابةإلىيؤديقد،تجنبهيتملمإذا،والذي،خطرً

حذر

قريبةالممتلكاتأوووظائفهالمنتجتلفإلىيؤديقد،تجنبهيتملمإن،والذيمحتملخطرعلىينطويموقفإلىيشير منه.ال

ألمانتنبيهرمز.3.2 ا

اإلصابة.خطروجودإلىالسالمةتنبيهرمزاستخداميشير

اإلصابةلتجنبالسالمةتنبيهبرمزعليهاعالمةوضعتمالتياإلجراءاتبجميعالتزم

ضيحيةالرسوم.3.3 التو
اتخاذها.يجبإجراءاتأيأومحتملةمخاطرأيإلىللتنبيهالوثائقهذهأنحاءجميعفيالرموزهذهاستخدامسيتم
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رات رإشا تحذي

الحريقخطركهربائيخطر

زاميالعملعالمات إلل ا

اإللزاميالتنظيمالتشغيلتعليماتاقرأ

ل.3.4 المنتجتعدي
يتمالتيالتعديالتتؤثرقدوالدولية.المتحدةالمملكةفيالسالمةأنظمةمتطلباتلتلبيةوتصنيعهاCambrionixمنتجاتتصميمتم

فه.أوالمنتجإصابةإلىيؤديمما،الصلةذاتالسالمةمعاييرمعمتوافقغيروتجعلهالسالمةعلىالمنتجعلىإجراؤها تل

حذر

ثقد صابةأوكهربائيةصدمةتحد شخصيةإ

األشكال.منشكلبأيالمنتجبتعديلتقمال
المنتج.تفككال
المنتجتفتحال

حذر

ثقد صابةأوحريقيحد شخصيةإ

المنتج.علىالموجودةالتهويةفتحاتتسدال
لالحتراق.قابلةمادةمنبالقربوضعهأوالمنتجبتغطيةتقمال

حذر

ثقد لمنتجكتلفيحد

المنتج.منجزءأيضغطأوبثنيتقمال
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طاقةمزود.3.5 ال
خارجي.طاقةمصدراستخدامعنداتباعهايجبالتيالسالمةاحتياطاتالقسمهذايصف

حذر

ثقد صابةأوكهربائيةصدمةتحد شخصيةإ

اأوطاقةسلكتستخدمال اقابسً فً مفكك.غيرطاقةمقبسأوتال
مبتلتان.ويداكالطاقةقابستلمسال

الطاقة.مصدرأوالوحدةمعالسوائلبتالمستسمحال

حذر

ثقد لمنتجكتلفيحد

بك.الخاصالمنتجمعالمرفقة)PSU(الطاقةإمداددائرةتقصرال
المنتج.استخدامأثناءالطاقةسلكتفصلال
مفرطة.بقوةالطاقةسلكتسحبأوتثنيال

الدليلهذافيالطاقةمصدرمواصفاتيتجاوزطاقةمصدرتستخدمال

بالتخزين.3.6 والتركي
.PDSync-C4وتخزينتثبيتعنداتباعهاعليكيجبالتيالسالمةاحتياطاتالقسمهذايصف

حذر

ثقد صابةأوكهربائيةصدمةتحد شخصيةإ

الحرارة.مصادرمنبالقربالطاقةسلكتضعال
قابسبتوصيلقم مؤرض.بمقبسفقطال

حذر

ثقد بكالخاصCambrionixلمنتجتلفيحد

بهامحيطةبيئةفيفقطالمنتجبتشغيلقم
التشغيل.حرارةدرجةنطاقداخلالحرارةدرجة

التشغيل.نطاقداخلالنسبيةالرطوبةفيهاتكونبيئةفيفقطالمنتجبتشغيلقم
ثقيل.جسمأيتحتالطاقةسلكتركعدمعلىاحرص
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حذر

رتفاعيؤديقد رةدرجةا طاقةمقابسحرا بإلىال حريقنشو

بك.الخاصالمحوربهيتصلالذيالطاقةمقبستحميلفيتفرطال
ا.يكونالحتىالمقبسفيبالكاملالطاقةقابسأدخل مفكوكً

حذر

زائدالتحميليؤديقد ثإلىلألقواسال عطلحدو

فيفشليحدثوقد،المحمولالهاتفتطبيقاتفيالستخدامهامنتجاتنالجميعالحاملحواملتصميميتملم
البري.النقلأثناءالصدماتمثل،كاملبشكلالوحداتدعميتملمإذاالدعامة
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ابدء.4
االدليلهذايوفر دليلإلىباإلضافةذلك.بعدبهمالخاصالمحورواستخداممرةألولبالتثبيتيقومونالذينالنهائيينللمستخدمينمرجعً

قةللمعلومات المنتج.بسالمةالمتعل

الشحنوظائفلتوفيرالمختبرةالمواصفاتضمنالبيئةفيهاتندرجداخليةثابتةبيئةفياستخدامهمنهالغرضPDSync-C4ال
البيئة.مواصفاتحولمعلوماتعلىللحصولالدليللهذاالماديةالمواصفاتقسممراجعةيرجىواإلدارة.والمزامنة

كالخاصالمنتجتفريغ.4.1 ب
لتجنبهذاالفتح.قبلوالكمياتالمحتوياتجميعصحةمنللتأكدالصندوقداخلالتعبئةقسيمةمنالتحققيرجى،لمنتجكاستالمكعند

مطلوبة.غيرعناصرأيتغليفوإعادةاختبارإعادة

فتحمناسبةطريقةاستخدم،العبوةفتحعند المنتج.تلفعدملضمانهذاالسكين.تستخدمالأي،الصندوقل

حذر

ر رالشخصيةاألضرا بالمنتجتلحقالتيواألضرا

إزالتهإلىهذاسيحتاجاالستخدام.قبلالمستخدمدليلبقراءةينصحكالمحورعلىملصقهناكسيكون
ذلك.إلىوماالتهويةوفتحاتالمضيفمنافذيغطيقدألنهاالستخدامقبل

يحتويهما.4.2
lPDSync-C4مَركَز
lالمتحدة)المملكةلمقابسالصماماتذلكفيبماالطلبحسبالمحدد(البلدمتر2بطولرئيسيطاقةكابل
lالطاقةامداداتوحدة

القطعةرقمالوصفجزء

200402الطاقةامداداتوحدة

القطعةرقمالوصفجزء

200144البريطانيالطاقةكابل

200327األمريكيالطاقةكابل

200329األوروبياالتحادطاقةكابل

AUS200337الطاقةكابل

IND200341طاقةكابل

ل.4.3 صي الكهربائيبالتيارالتو
Pin-4باستخدامبالمحور)PSU(الطاقةإمدادوحدةبتوصيلقم Mini-DIN.بوحدةالطاقةكابلبتوصيلقمسدادةPSU.منتأكد

المحوربتشغيلوقممترددتيارفولت250-100الرئيسيالطاقةبمأخذالطاقةكبلبتوصيلوقم،المحليةالسالمةبلوائحااللتزام
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LEDمؤشرسيضيءأحمرأ،الجهازتشغيلعندالمحور.فيالطاقةإدخالموصلبجوارالموجودالصغيرالطاقةمفتاحباستخدام
المتصلة.األجهزةلشحناآلنجاهزالمحورالطاقة.لمدخلالمجاور

اUSBكبالتوأيالطاقةإمدادلكابالتدوريةفحوصاتإجراءيجب فاستبدل،تلفأيعلىالعثورتمإذاتلف.عالماتأيعنبحثً
أخرى.مرةاالستخدامقبلالتالفالسلك

ل.4.4 صا الت ضيفا بم
USBمنفذملفباستخدامالمضيفنظامكإلىPDSync-C4بتوصيلقم،الطاقةتوصيلبمجرد يؤديقدكابل.Cالنوعمن2.0
مضيفك.قبلمنالالحقةالمنافذوجميعالموزععلىالتعرفعدمإلىصحيحغيرمضيفكبلاستخدام

اليكوناألقلعلىأمبيرمللي100شحنتيارتتطلبUSBمواصفاتأنمالحظةيرجى ،أعالهموضحهوكماالبيانات.نقلأثناءمتاحً
البيانات.نقلأثناءأ3الرسمللجهازفيمكن،BC1.2معمتوافقCDPمنفذبهالمتصلالجهازكانإذا

الشحن.4.5
قةأ.3إلىيصلممكنمعدلبأقصىبالشحنلجهازكسيسمحPDSync-C4لك سيوفرPDSync-C4هيالشحنبهايتمالتيالطري

سحبه.تريدالذيالشحنلمقداراألقصىالحدUSBاألجهزةشحنفيالتحكموحدةوستحددالشحنإمكانيةللجهاز

األقصىالحدترىالقدالنحوهذاوعلىالدقيقالسعرنفسهالجهازيحددأنالممكنمن3الشحنلمعدلاألقصىالحدأنمنالرغمعلى
متصل.جهازنوعلكلالشحنلمقدار

الكابالت.4.6
كالمعالتعامليمكنهاخياراتأيضًاهناكفقط.الطاقةلتوصيلاآلخروبعضها،فقطالبياناتلنقلكبالتعنعبارةUSBكبالتبعض

باستخدامننصحتحتاجها.التيالطاقةونقلالسرعاتمعالتعامليمكنهكبلًاوحددشرائهقبلالكبلقدراتمنالتحققمنتأكدالمهمتين.
بمحاورنا.لالتصالالجهازمعتوفيرهتمالذيالكبل

ل.4.7 تسجي
www.cambrionix.com/product-registrationعلىبكالخاصالمنتجتسجيليمكنك

دعمومساعدة.4.8
هناالمساعدةصفحةفيوالمساعدةالشائعةاألسئلةعلىالعثوريمكن

lwww.cambrionix.com/help_pages/help.

هناالمتعمقالدعممنلمزيددعمتذكرةرفعيمكنك

lhttps://cambrionix.atlassian.net/servicedesk/customer/portals

ايمكنك هناالرابطعلىوتحديثهاكتيباتنامنأيتنزيلأيضً

lwww.cambrionix.com/product-user-manuals

علىإماالموجودةالجهازمعلوماتلوحةفيهذاعلىالعثوريمكنالمعني.للمحورالمنتجمعلوماتتقديميرجى،بالدعماالتصالعند
الوحدة.منالخلفيأوالسفليالجانب

العملية.وتسريعالمحددمنتجكتحديدفيالشراءأوامروأرقامالتسلسليةاألرقامتوفيريساعدأنيمكن

http://www.cambrionix.com/product-registration
http://www.cambrionix.com/product-user-manuals
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كالخاصباستخدام.5 PDSync-C4ب
ايمكنكالمزامنة.تطبيقأوالمسؤولالمحورتطبيقباستخداممعلوماتعلىالعثوريمكنك،القسمهذافي حولمعلوماتعلىالعثورأيضً

.Cambrionixبرنامجواستخدامواحدبمضيفمتعددةمحاوروربط،المنفذأوضاعوتغيير،بكالخاصالمحورإدارة

LEDالدول5.0.1

ستخدمداخليةLEDمصابيحعلىيحتويPDSync-C4لك لدعمالمصابيحهذهتكوينيمكنالطاقة.وحالةواألجهزةالمنافذحالةإلظهارتُ
عندمنفصل.برنامجخاللمنأومباشرةاألوامرإلرسالAPIاستخدامطريقعنإماذلكفيالتحكميمكن؛بكالخاصةاالستخدامحالة

أدناه.المذكوراالفتراضيالسلوكإلىتعودثمواحدةمرةالمتاحةLEDمصابيحجميعستومض،الوصللوحةتشغيل

كلون سلو

الجهازمالمحبتحديدويقومالشحنوضعفيالمنفذأحمروميض

الشحنوجاريالشحنوضعفيالمنفذأحمر

مضيفاتصالولديهالمزامنةوضعفيالمنفذاألصفر

الشحنحدإلىالجهازووصلالشحنوضعفيالمنفذأخضرلون

جهازأيعنالكشفيتملمانطلق

المعجبينسلوك5.0.2
،تشغيلهاعندمعينة.عتبةفوقالداخليةالحرارةدرجاتترتفععندماالمنتجلتبريدتستخدمداخليةمروحةعلىيحتويPDSync-C4لك

اثانيةلمدةالمروحةستدور حرارةدرجةهيالجهازتبريدفيالمروحةعندهاتبدأأنيجبالتيالحرارةدرجةالتشغيل.إيقافقبلتقريبً
مرة.للمروحةحرارةدرجةأقصىالداخليةالحرارةدرجةتصلعندماسرعةبأقصىالمروحةستكون،مئويةدرجةالمروحةبدء

المروحة.تشغيلإيقافسيتمالمروحةبدءحرارةدرجةالداخليةالحرارةدرجةمنأقلPDSync-C4فيواحدة

صالدوناستخدام.5.1 بمضيفاالت
اتكوينهيتم،محليمضيفكمبيوتربجهازتوصيلهوعدمHubتشغيلعند قائيً الذكيةالشحنخوارزميةباستخداماألجهزةلشحنتل

.USBمعمتوافقةكبالتباستخدامالمضيف)منفذ(وليسالمتاحةالمنافذمنبأيشحنهاالمراداألجهزةبتوصيلقمبه.الخاصة

صالعندتستخدم.5.2 بمضيفاالت
مضيفبكمبيوترHubتوصيل5.2.1
USBمنفذملفباستخدامالمضيفنظامكإلىPDSync-C4ربط إلىصحيحغيرمضيفكبلاستخداميؤديقدكابل.Cالنوعمن2.0
مضيفك.قبلمنالالحقةالمنافذوجميعالموزععلىالتعرفعدم

الشحن5.2.2
االشحنتياراتتحديدويتمالمزامنةوضععلىاالفتراضيةالوصللوحةتعيينيتم،محليكمبيوتربجهازالمضيفمنفذتوصيلعند قً وف

USBمنفذلمنتدىالسرعةفائقةUSB3لمواصفات (USBIF.(بطاريةشحنمواصفاتمعيتوافقالمتصلالجهازكانإذاUSB-IF
BC1.2المصبشحنمنفذويدعم)CDP(،معيتوافقالالمتصلالجهازكانإذاأمبير.1.5عندالسرعةعاليشحنتوفيرللمحوريمكن
BC1.2،اأمبيرمللي500علىالشحنتيارفسيقتصر قً .USBلمواصفاتوف

خاللمنCDPتعطيليمكنك.CDPتعطيلفيمكنك،المضيفبنظامكاالتصالأثناءأجهزتكعلىالشحنقصرفيترغبكنتإذا
التطبيقاتبرمجةواجهةخاللمنأوالمزامنة""رسومتشغيلوإيقافالمتقدمةاإلعداداتإلىباالنتقالإماالداخليةالوصللوحةإعدادات
األوامر.سطرباستخدامأدناهاإلرشاداتستكون،المثالسبيلعلىالكود.عبروتعطيلها
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منفذ.لكل0أو1مع،المزامنةشحنخياراتتشغيلإليقافCLIأوامر

settings_unlock
settings_reset

settings_set sync_chrg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
settings_set alt_sync_chrg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

reboot

قياميمكن ابذلكال مثل:)n\بـ(مرتبطةالسلسلةهذهبتوفيرقمفقطأسهل.ذلككانإذا)API(التطبيقاتبرمجةواجهةعبرأيضً

cbrxapi.cbrx_connection_set(handle, "Settings", "settings_unlock\nsettings_
reset\nsettings_set sync_chrg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0\nsettings_set alt_

sync_chrg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0\nreboot("

إصداراألفضلمنفسيكون،آخربشيءاالحتفاظإلىبحاجةكنتإذالذلك،سابقةإعداداتأييمسحsettings_resetأنالحظ
settings_displayًبالكامل.إصدارهاوإعادةتعديلهايمكنكالتيالكاملةاإلعداداتيمنحكمما،أوال

تنقل5.2.3 البيانا
المحمولجهازكبياناتتحديثأواستعادةأوالتطبيقاتتغييرأوالبياناتنقلفيترغبكنتإذا

و®macOSالتشغيلأنظمةمعوالبرامجCambrionixتطبيقاتبرمجةواجهةتتوافقمحلي.مضيفبكمبيوتراالتصالمطلوب
Windows™وLinux®مثلالمحمولةاألجهزةتشغيلأنظمةمنوالعديدهذهالتشغيلأنظمةبينالبياناتنقلويمكنهاiOS™و

Android.™

USBمنفذملفباستخدامبكالخاص(المضيف)المحليالكمبيوتربجهازالمضيفمنفذبتوصيلقم،البياناتلنقل كابلCالنوعمن2.0
المضيف.للكمبيوترUSBبمنفذمتصلةكانتلوكماالوصلبلوحةمتصلةأجهزةأياآلنستظهرمتوافق.

صالواجهة5.2.4 الت روتوكولا والب
Microsoftفي).VCP(افتراضيCOMكمنفذيظهرPDSync-C4ال Windows™،فذالنظامسيظهر العثورويمكن،COMكمن
رقميةأبجديةتسلسليةسلسلةعنعبارةS/.الدليلفيجهازملفإنشاءيتم،®macOSنظامفيالجهاز.مديرفيCOMمنفذرقمعلى
جهازلكلفريدة

/dev/tty.usbserial S

UARTإلىUSBمحولاألجهزةتتضمن ICمنFTDI International.التشغيلنظامفيWindows تثبيتيتمقد،األحدثأو7
االتشغيلبرنامج قائيً ا).اإلنترنتمنالتشغيلبرامجلتنزيلWindowsتكوينتم(إذاتل قائيً استخدامتمإذاأو،كذلكاألمريكنلمإذاتل
بالنسبةمطلوبة.VCPتشغيلبرامج.www.ftdichip.comمنالتشغيلبرنامجتنزيلفيمكن،®Linuxأو®Macالتشغيلنظام

التشغيل.لنظاماالفتراضيةالتشغيلبرامجاستخداميجب،Macأو®Linuxكمبيوترألجهزة

.ANSIمحطةمضاهاةتحديديجب،يليكمااالفتراضيةاالتصاالتإعدادات

لإعداد التصا قيمةا

115200(الباود)الثانيةفيالبتاتعدد

8البياناتبتاتعدد
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لإعداد التصا قيمةا

أحدالالتكافؤ

1التوقفبتاتعدد

أحدالالتدفقفيالتحكم
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التوسعقابلية.5.3
مضيفكمبيوترمناألجهزةمنالمزيدبإدارةللسماحمتعددةوصللوحاتتوصيلفيمكن،األجهزةمنالمزيدمزامنةفيترغبكنتإذا

واحد.وقتفيواحد

السلسلةفياألولالمحورتوصيلويجب،فرديبشكلالرئيسيةبالطاقةمحوركلتوصيليجب،ديزيسلسلةالمتعددةالمحاورلتسلسل
بـديزيسلسلةفيالتاليللمحورالمضيفالمنفذتوصيليتمثمللمحور.المضيف""منفذخاللمنالمحليبالكمبيوتر

يرجى،المضيفبنظامكتوصيلهايمكنكالتياألجهزةعددوحسابمتعددةأجهزةوتوصيل،النهايةنقاطحولالمعلوماتمنلمزيد
فنيةمالحظتناعلىاالطالع النهاية.نقاطحولال

https://downloads.cambrionix.com/documentation/en/Technical-note-endpoint.pdf
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رة.5.4 صةالموانئإدا كالخا PDSync-C4ب
ا.أوفرديبشكلإماإدارتهايمكنPDSync-C4بكالخاصعلىمنفذكل وضعتغييرأو،وتشغيلهاالمنافذتشغيلإيقافيمكنكمعً

فةاألخرىاإلعداداتتغييرأو،المنفذ LiveViewerفيالمعلوماتمنمزيدعلىالعثوريمكنPDSync-C4علىتنطبقالتيالمختل
قياميمكنالداخلية.المحورإعداداتضمنقسم برمجةواجهةعبربالمحوراالتصالطريقعنأوCLIأوLiveViewerخاللمنبذلكال

التطبيقات.

المنفذأوضاع5.4.1

المزامنةوضعإلىبالكاملالوصللوحةأومحددةمنافذأدرمزامنة

قنواتوالطاقةتوجد(البالكاملالوصللوحةتشغيلإيقافأوبتشغيلقمأومحددةمنافذتشغيلإيقافأوبتشغيلقمعن
قليد،مفتوحةبيانات الجهاز)فصلت

المنفذأوضاعتبديل5.4.2
تشغيلبإيقافقمتإذا.APIعبرالوصلبلوحةاالتصالطريقعنأوCLIأوLiveViewerباستخدامالمنفذأوضاعبينالتبديليمكنك
اUSBجهازفصلوسيحاكيUSBبجهازيحدثاتصالأيإيقافإلىذلكفسيؤدي،المنافذأحد المضيف.النظامعنتمامً

منأوالمزامنة""رسومتشغيلوإيقافالمحورإعداداتإلىباالنتقالإماالداخليةالوصللوحةإعداداتخاللمنCDPتعطيليمكنك
التالي.النحوعلىاإلرشاداتستكون،األوامرسطرباستخدام،المثالسبيلعلىالرمز.عبروتعطيلهاالتطبيقاتبرمجةواجهةخالل

settings_unlock
settings_set sync_chrg 0000000000000000

الشحنمالمح5.4.3
التالية:الذكيةالشحنتعريفملفاتمعبناالخاصةالذكيةUSBمحاورتأتي،األمثلبالسعرالمتصلةاألجهزةشحنلضمان

واط115

واط227

واط345

واط460

رامج5.4.4 الثابتةالب
تطبيقأصبح،سهلةمستخدمتجربةتقديممنكجزءبنا.الخاصLiveViewerبرنامجباستخدامالثابتالبرنامجتحديثيمكن

LiveViewerتطبيقسيكتشفوالنسيان.للضبطحالًاآلنLiveViewerلمحورالثابتةالبرامجUSBا.لكويقدم تحديثً

المتاحةالثابتةالبرامجإصداراترؤيةيمكنكهنا.LiveViewerفيالثابتةالبرامجقسمإلىانتقل،أوالً،الثابتالبرنامجلتحديث
الوصل.لوحةعلىللتثبيت

إذااألحمرباللونهذاسيظهرالمحور.اسمبجانبالثابتةالبرامجقسمفيالوصللوحةعلىالحاليالثابتالبرنامجإصدارعرضيتم
األحدث.هوكانإذااألخضرباللونأومتاحًااألحدثاإلصداركان
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االثابتةالبرامجأحدثتحديدوسيتم،تحديثهتريدالذيالمتصل(المحاور)المحورفوقانقر،المحورعلىالثابتالبرنامجلتثبيت قائيً ،تل
قيامفيمكن،إليهبالتحديثتقومالذيالثابتالبرنامجإصدارتغييرفيترغبكنتإذا ا.بذلكال زرعلىاضغط،التحديدبمجردأيضً

التحديث.وسيبدأاألعلىفيالتحديث

حذر

صحيحبشكلتعملالقدPDSync-C4لك

جديدمنتجعلىسابقإصدارإلىالثابتالبرنامجبإرجاعتقمال

حذر

رنامجيتلفقد تCambrionixب بكالخاصالثاب

الثابت.البرنامجتحديثعمليةتقاطعال
التحديث.عمليةأثناءالطاقةبفصلتقمال

حذر

رقد ريتوف صدا جديدإ

جديدةميزاتعلىالتحديثاتهذهتحتويماغالبًابك.الخاصالمحورعلىالثابتالبرنامجمنإصدارأحدثتثبيتمنتأكد
األداءفيوتحسيناتلألخطاءوإصالحات
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رمجة.5.5 ب
:HubوإدارةمراقبةخاللهامنيمكنواجهاتCambrionixيوفر

lLiveViewer
lربطCambrionix
lتطبيقاتبرمجةواجهةCambrionix
lS

CambrionixأوLiveViewerيستخدمأنيمكن Connectسهلتطبيقخاللمناألجهزةمعللتفاعلالتطبيقاتبرمجةواجهة
PDSync-C4المترجمة.سلسلةأوامرترسلأخرىبروتوكوالتلتوفيرالتطبيقاتبرمجةواجهةاستخداميمكنأو،االستخدام
مباشرة،PDSync-C4لـالظاهريالتسلسليالمنفذعبرإرسالهايمكنالمضيف.النظاممعللتواصلسلسلةأوامريستخدم

فةقنواتهناك قناتانالتطبيقات.برمجةوواجهةبناالخاصLiveViewerتطبيقمنلكلمختل نوصي.ReleaseوBetaهماال
.LiveViewerوAPIمنلكلاإلصدارنسخةباستخدام

الديناخطأًوجدتإذااإلصدار.إصدارفيدمجهاقبلالتجريبياإلصدارخاللمنوالتحديثاتاألخطاءإصالحاتبدفعسنقوم ،لهإصالحً
اإلصالحات.ونفذتبالفعلالمشكالتهذهعالجتقدبيتاإصداراتتكونفربما

ت5.5.1 رنامجتثبي الب
فة.مضيفةأنظمةباستخدامبكالخاصوالمحوراألجهزةإلدارةاستخدامهيمكنبرنامجعلىCambrionixيحتوي هذايحتويمختل
ا.المضيفأنظمةأكثرمنثالثةعلىبرنامجنااستخدامحولومعلوماتإرشاداتعلىالقسم شيوعً

ابرنامجًاستجد،www.cambrionix.com/softwareمنللتنزيلمتاحبرنامجنا ®.Linuxو®Macو™Windowsألنظمةمتاحً

®Linuxأنظمة OSهيبرنامجناباستخداماختبارهاتمالتيUbuntu 18.04 LTSأوDebian نظامإصداراتبعضستعمل؛9
®Linuxإصداراتبعضتعملقدالمذكورين.اإلصدارينإلىالمستندةاألخرىالتشغيل OSفة األخرى.التوزيعاتنختبراللكننا،المختل

فاتبتنزيلقم،™Windowsو®Macأنظمةعلىللتثبيت التثبيتعمليةبتشغيلقم،التنزيلبمجرد،أعالهالرابطمنالتثبيتمل
األولي.واإلعدادالتثبيتخاللالحوارمربعاتوستساعدك

فاتبتنزيلقم،®Linuxألنظمةبالنسبة واجهةمنتثبيتهإمايمكنك،التنزيلبمجردأعاله.الرابطعلىالويبموقعمنالتثبيتمل
عبر:األوامرسطرمنأوالمكتبلسطحالرسوميةالمستخدم

sudo apt install/.

اإلنترنت.علىموقعنامنللتوتنزيلهتمالذيالملفاسمإدخالإلىستحتاج،األمرهذابعد

5.5.2LiveViewer

LiveViewerمنتنزيلهتمتطبيقهوwww.cambrionix.com/products/liveviewer.الكمبيوترعلىوالتثبيتالتنزيلبمجرد
لوحاتالرئيسيةLiveViewerصفحةتُظهرالمنفذ.وضعوتعيينالمنافذتشغيلوإيقافتشغيلLiveViewerلكيتيح،المضيف
المنافذ:جميعحولالتاليةالمعلوماتعلىالحصوليمكنك،وصللوحةتحديدطريقعن،المتاحةالوصل

متصلة)غير/(مرفقةالحالة•
إيقاف)/مزامنة/(شحنالوضع•
الشحن)تعريف(ملفالشخصيالملف•
الجهاز)توصيلتمالوقتمن(كمالمدة•
(كامل))عتبةمستوىإلىالبطاريةفيهتصلالذي(الوقتاالنتهاءوقت•
أمبير)بالملليالسريعالشحن(تيارالتيار•
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الحالي)الطاقة(معدلالطاقة•

LiveViewerيُظهرالتمكين".منفذتحكم"عناصرتحديدعندهذاالمنفذوضعبتغييرمنفذرمزلكلالمجاورةالتأشيرمربعاتتسمح
فولتية LiveViewerحولالتفاصيلمنالمزيدتتوفرالحرارة.ودرجة،والطاقةالتياروإجمالي،تشغيلهمنذوالوقت،المحورلقضيبال
www.cambrionix.com/products/liveviewerاإلنترنت.علىموقعناعلى

ت الداخليالمحورإعدادا

مجموعةهيهذهالداخلي".المحور"إعداداتتسمىفيهاالتحكميمكنالتيالمحددةاإلعداداتبعضهناك،بكالخاصالمحورداخل
فةاإلعداداتمنمتنوعة .PDSync-C4بكالخاصةالمختل

المحوراختياربمجردبه.االتصالتريدالذيالمحوروتحديدLiveViewerفتحطريقعنالداخليالموزعإعداداتإلىاالنتقاليمكنك
ConnectأوLiveViewerمنالشاشةيمينأعلىفيأدناهالرمزإلىانتقل،المتصل

ذلكفيبما،الداخليالمحورإعداداتوتغييرعرضيمكنكحيثالداخليالمحورإعداداتقسمإلىنقلكسيتم،هذاعلىالضغطبمجرد
االفتراضية.المصنعإعداداتإلىالعودة

اسم
إلعداد القيمةوصفا

ضية را الفت ا

االسم
المألوف

ا.31أقصىبحدالجهاز.لهذاالمألوفاالسمحدد تمإذاالجهازنظاممعلوماتفياالسمهذاسيظهرحرفً
فارغتعيينه.

إرفاق
(ملليعتبة

أمبير)

iPhone(الجهازأنتحديدللمحوريمكنحيثأمبير)(ملليللجهازالحاليالمستوىهياإلرفاقعتبة
ذلك)إلىوماiPhone(الجهازكانإذاالتوصيلعتبةزيادةيلزمقدبمنفذ.توصيلهتمقدذلك)إلىوما

اتحتاجقدأخرى.إلكترونيةأجهزةأوLEDعلىيشتملبكابلCambrionixبمنفذمتصالً إلىأيضً
اتستخدمكنتإذازيادتها ماسح(مثلثالثطرفعلبة/حامل/زالجةمعذلك)إلىوماiPhone(جهازً
ممرشحنأوإلكترونياتعلىتحتويوالتيالبطارية)حزمةأوالباركود

10

مزامنةمجردمنأعلىبتيارالوقتنفسفيالجهازوشحنالبياناتنقلعلىقادرالمنفذأنالتمكينيعني)CDP(المصبمنفذشحن*
أمبير1.5إلىيصلماتوفيرللمحوريمكن،CDPتمكينمعوحدها.البيانات

افستتلقى،CDPبتعطيلقمتإذا Chargeوضعتعطيل"تمإشعارً Downstream Port UCSالحدمنهذايحدقدالمحور.لهذا
قملمأنكمنللتأكدموجوداإلشعارهذا".المنافذبعضفيالمرئيللتياراألقصى بإمكانكيزالوالالخطأطريقعنتشغيلهبإيقافت
متاح.شحنأعلىعلىالحصول

فيةالداخليالمحورإعداداتحولالمعلوماتمنالمزيديوجد الرابطعلىعليهاالعثوريمكنوالتيبنا.الخاصCLIدليلفيإدارتهاوكي
هنا.

حذر

رقد ريتوف صدا جديدإ

االمضيف.نظامكعلىLiveViewerمنإصدارأحدثتثبيتمنتأكد ميزاتعلىالتحديثاتهذهتحتويماغالبً
األداءفيوتحسيناتلألخطاءوإصالحاتجديدة

http://cambrionix.com/cli
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تبرمجةواجهة5.5.3 طبيقا Cambrionixت

العملسيرعملياتفيالوظائفهذهودمجبالتفصيلفيهوالتحكممنفذكلبمراقبةCambrionixتطبيقاتبرمجةواجهةلكتسمح
فية)فييعملبرنامج(وهوخفيبرنامجمن)API(التطبيقاتبرمجةواجهةتتكونبك.الخاصة منتنزيلهيمكنالخل

www.cambrionix.com/products/apiخاللمنفيهوالتحكمالمنفذمعلوماتتوفيريمكنالمضيف.الجهازعلىومثبتةAPI.يتم
مكتبةتنزيليتم".Set"منفذوظائفأوHubمعلوماتأوالجهازأوللمنفذ"Get"التطبيقاتبرمجةواجهةإلىكطلبالمكالماتإرسال
العثورويمكنwww.cambrionix.com/products/apiالتاليالرابطمنالتطبيقاتبرمجةواجهةمعالبرمجيةالتعليماتلعينة
االعمليةعملسيرفيالوظائفهذهمنالعديددمجعلىهذهتساعدكأنيمكن"أمثلة".ضمنالبرنامجملفاتضمنعليها معجنبإلىجنبً
الكامل.المستخدمدليل

حذر

رقد ريتوف صدا جديدإ

االمضيف.نظامكعلىAPIمنإصدارأحدثتثبيتمنتأكد جديدةميزاتعلىالتحديثاتهذهتحتويماغالبً
األداءفيوتحسيناتلألخطاءوإصالحات

ث5.5.4 رنامجتحدي الب
اوتثبيتهاالبرامجأحدثتنزيلمنستتمكن،LiveViewerباستخدام قائيً CambrionixوLiveViewer(تل API(

االطالعيمكنكهذاوتحت،العامةالتبويبعالمةإلىاالنتقاليمكنك،LiveViewerمناأليسرالجانبعلىاإلعداداتقسمإلىباالنتقال
محدثين.APIوLiveViewerمنكلعلىبالحفاظالخاصةالخياراتعلى

يدوي.تحديثتحديدإلىالتغييريمكنك،ذلكتفضلكنتإذا،أوبانتظامالتحديثاتعنبالبحثLiveViewerسيقوم،افتراضيبشكل
ايمكنك ايمكنكاإلصدار.أوالتجريبياإلصدارخياريبيناستخدامهفيترغبالذيالبرنامجإصدارتحديدأيضً إصداراتتحديدأيضً

لتثبيتها.LiveViewerوAPIمنتاريخية
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منالتثبيت.حالةإلظهارالتقدمشريطسيظهر؛التثبيتعمليةلبدءاآلنالتثبيتتحديديمكنك،البرامجتحديثاتبعضلديكتتوفرعندما
ايمكنك،الشريطهذا عنه.تبحثالذيالبرنامجبإصدارالخاصةاإلصدارمالحظاتعرضأيضً

زالة5.5.5 رامجإ الب
Cambrionix(البرنامجتثبيتإلغاءفيترغبكنتإذا LiveViewerوCambrionix APIوCambrionix Recorder

Service(قيامالتاليةللخطواتفيمكن،المضيفنظامكمن بذلك.ال

Windows™

قياميمكنك،™Windowsنظاممنالبرنامجإلزالة فيترغبالذيالبرنامجعلىوالعثورالبرامج"إزالةأو"إضافةإلىبالذهاببذلكال
التثبيت""إلغاءعلىوالضغطوتحديدهإزالته

macOS®

نقلملف>واخترالتطبيقحددأو،المهمالتسلةإلىالتطبيقواسحب،Finderفيالتطبيقحدد،®macOSنظاممنالبرنامجإلزالة
اختر،بالكاملالتطبيقلحذفثمبك.الخاص®Macجهازعلىالمسؤوللحسابالمروروكلمةاالسمإدخالمنكيُطلبقدالمهمالت.إلى

Finder> Empty Trash.

أدناه.اإلرشاداتاستخدم،ذلكمنبدالً

sudo /Library/Cambrionix/ApiService/bin/CambrionixApiService --remove
sudo /Library/Cambrionix/ApiService/bin/CambrionixRecorderService --remove

Linux®

خياران.هناك،®Linuxعلىالبرنامجإلزالة

بمجردإزالته.فيترغبالذيالبرنامجعلىللعثورالبحثشريطأوالمثبتةالتطبيقاتقائمةإماثم،البرامجمركزاستخدامهواألول
البرنامج.إزالةوستتمالمروركلمةأدخل،مروركلمةمنكوسيُطلباإلزالةزرفوقانقر،التطبيقتحديد

التالية:بالطريقةاألمراستخدامهوفعلهعليكماكلاألوامر.سطرباستخدامهيالبرنامجإزالةبهايمكنكالتيالثانيةالطريقة

sudo aptإزالةprogram_name

وصفعامل
سمالبرنامجإسم إصداررقمأيمتضمنًاالبرنامجملفا

منكيطلبوسوف،اإلزالةتأكيدإلىستحتاجالشاشة.علىمرئيشيءيوجدال،إدخالهعندحسابك.مروركلمةإدخالمنكسيُطلب
aptاألمرفيالدقيقالحزمةاسماستخدامعليكسيتعينأنهاعتباركفيضع:Yالمفتاحأواإلدخالمفتاحعلىاضغط،التأكيد remove
قليلةاألحرفكتابةيمكنك'.الحزمةفيخطأموقع"تحديدعلىقادر"غيرفسيظهر،وإال ثم،تثبيتهإلغاءتريدالذيالبرنامجمناألولىال

أسمائها.بدايةفياألحرفهذهتطابقالتيالمثبتةالحزمجميعسيعرض.Tabمفتاحعلىالضغط

ت5.5.6 ألوامرسطرتعليما )CLI(ا

قبتها.المتصلةواألجهزةالوصللوحةوظائففيللتحكماألوامرسطرتعليماتاستخداميمكن يجب،األوامرسطرواجهةالستخدامومرا
فيترغبكنتإذا.MinicomوZTermوSerialوPuTTyاألمثلةتتضمنالمضيف.الكمبيوترعلىتسلسليطرفيمحاكيتثبيت

قاءفيرجى،المعلوماتمنمزيدعلىالحصول ااألكثرمعلوماتناعلىنظرةإل www.cambrionix.com/cliهنا:تعمقً
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وصحته.المحورمعلوماتصحةمنللتحققاألوامرهذهاستخداميمكنك،أدناهكمثالينأمرينرؤيةيمكن

عمليأمر

الثابتةوالبرامجاألجهزةمعلوماتإظهارالنظام

فولتيةإظهارصحة التمهيدوعلمواألخطاءالحرارةودرجاتال
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فتنظيف.5.6 PDSync-C4مل
اذلكيكونقدالحاالتبعضفيأنهمنالرغمعلى،عامبشكلالمنتجتنظيفيلزمال الشعر/الغبار/األوساختراكمحالةفيضروريً

التخزين.أوالتشغيلأثناءالوحدةعلىطفيفةسائلةانسكاباتحدوثحالةفيأو،الزائد

حذر

ثقد صابةأوكهربائيةصدمةتحد شخصيةإ

فيرجى،منتجفتحةأوخارجيبيانات/طاقةموصلأوتهويةفتحةفوقانسكاب/أوساخهناككانإذا
الطاقةاستخدامإعادةقبلالمشورةوطلبالسائللمسدونالوحدةمنالطاقةإزالة

lقابسمنالطاقةكابلأمسكالمنتج.منالطاقةسلكوإزالةالمنتجتشغيلإيقافمنتأكد قابستلمسوالال بأيديالطاقةسلكأوال
كهربائيةصدمةذلكعنينتجفقد،رطبةأومبللة

lنشطةعواملأوالمذيباتأوالكحولعلىتحتويالتيالمنظفاتتستخدمالوناعمة.وجافةنظيفةقماشبقطعةالمنتجامسح
المنتجعلىمباشرةالمنظفاتأوالماءترشالالسطح.

lاواعصرهاالماءفيبرفقوجافةناعمةقماشقطعةبلل مطلوبهوكماالمنتجلتنظيفجيدً
lاالمنتججفف التنظيفانتهاءبمجردجيدً
lالتنظيفاكتمالبمجردبهموصىهوكمابكالخاصالمنتجواستخدمالطاقةسلكتوصيلأعد
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ت.6 صفا المنتجموا
المتحدةالمملكةفيتصنيعهايتمPDSync-C4ال

ت.6.1 طلبا لطاقةمت إلدخا ا

V(24(اإلدخالجهد

A(15(اإلدخالتيار

Pin-4اإلدخالموصل Mini-DIN

طاقةانتاج.6.2 ال

V(21(اإلخراججهد

5+/-(٪)الجهدالناتجالتسامح

A(3(منفذلكلاألقصىالحد،اإلخراجتيار

W(60(منفذلكلاألقصىالحد،اإلخراجطاقة

200(وات)اإلجمالي،الناتجةالطاقة

الحديديةالسككقيمةحدود.6.3

V(27(القصوىالسكةمدخالت

V(9.59(دقيقةالحديديةالسككإدخال

ت.6.4 صفا الماديةالموا

فذالمنبعموصلنوع USBمن Cالنوعمن2.0

فذالتوسعمنفذ USBمن Cالنوعمن2.0

USBمنفذالمصبموصلنوع Cالنوعمن2.0

الثانيةفيميجابت480الثانية)في(ميجابتمنفذلكلالبياناتلنقلسرعةأقصى

C0-35°المحيطةالتشغيلحرارةدرجةنطاق

تكاثفدون٪95إلى٪5(٪)الرطوبة،المتكثفغير،النسبيالتشغيلنطاق

36×126×106(مم)WxDxHاألبعاد

1.5(كلغ)وزن

4المصبمنافذعدد
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فاوتاتببعضالغالفبناءتم،PDSync-C4المع قاعدةلوحةتكونوقدالت .فضفاضةال يؤثرولنبحتةتجميلمستحضراتهذاقليالً
المنتج.على

المنافذعمر

قياسيةUSBتوصيالتلعمراألدنىالحديبلغ مقدارهأدنىافتراضيبعمرUSB-Cمقابستتمتعواإلزالة.اإلدخالمندورة1500ال
الصناعة.معيارهوهذاوإخراج.إدخالدورة10000

قياميمكنكواحدشيء قربانية""الكابالتاستخدامهوPDSync-C4جهازكعلىالموجودةالمنافذعمرإلطالةبهال المحوربينال
المحور.منبدالًالكابالتسوىترتديلن،متكرربشكلالفصل/بالتوصيلتقومعندمالذلك،بكالخاصةالشحنوكابالت

الستهالكيةالمواد.6.5 ضعا ألوامروو ا
بالموزع.األجهزةلتوصيلستحتاجهاالتيالكابالتذلكفيبماPDSync-C4أجلكمنتطلبهاقدمستهلكةمنتجاتبأيةقائمةيليفيما

فذالكابالت USBمن Cالنوعمن2.0

USBمنفذأوالطاقةكابلمثل،غيارقطعأيإلىبحاجةكنتإذا المنتججزءرقمذكرخاللمنطلبهايمكن،الكبلCالنوعمن2.0
قسم).ابدءمن(متاحالغيارقطعةورقم

مباشرة.CambrionixمنأومنPDSync-C4اشتريتهالذيالحلشريكأوالبائعمنطلبهايمكن

البائعينعلىالتعرفيمكنكحيثwww.cambrionix.com/partnersزيارةيرجى،لكالمحليينشركائناأحدعلىللعثور
بهم.الخاصةاالتصالمعلوماتعلىوالعثورمساعدتكيمكنهمالذينالمحليينوالموزعين
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المحورهندسة.6.6
.PDSync-C4لـالداخليةالمعماريةللهندسةتخطيطيرسمأدناهيوجد

وصفتين

الخارجيالماديالمنفذرقمهوهذا1

2
اكانإذا،داخليةوصلبلوحةمتصالًالمكونهذاكانإذاموجودهذا يمثلالرقمفإنموجودً
الداخليةالوصللوحةعلىالمنفذرقم

خلفيةلون صفال و
بهUSBجهازتوصيليمكنكخارجيماديمنفذ

بهالمضيفالكمبيوتربتوصيلستقومالذيالمضيفمنفذ
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خلفيةلون صفال و
األخرىالداخليةالمكوناتأوالخارجيةبالمنافذاالتصالذلكبعديمكنهداخليمحور

الداخليةوالرقائقالتوسعةمنافذتشملأخرىمكوناتأي

طاقةمزود.6.7 ال

V(100-250(اإلدخالجهد

115VAC@اإلدخالتيار (A(4

230VAC@اإلدخالتيار (A(2

60-50(هرتز)اإلدخالتردد

14جاإلدخالموصل

V(24(األقصىالحد،اإلخراججهد

A(9.2(األقصىالحد،اإلخراجتيار

W(221(األقصىالحد،المخرجاتطاقة

Pin-4اإلخراجموصل Mini-DIN

46×85×210(مم)WxDxHاألبعاد
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دوردبوس

1+Vo

2+Vo

3-Vo

4-Vo

*-Vاألرضي.المترددالتياربمدخلمتصل
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صالحهااألخطاءاستكشاف.7 وإ
هذافيالمشكلةتناوليتملمإذا،التاليةوإصالحهااألخطاءاستكشافخطواتتجربةيرجى؛PDSync-C4معمشاكلأيواجهتإذا

.دعمومساعدةمراجعةيرجىCambrionixبدعملالتصال.Cambrionixأوالمحليبالبائعاالتصالفيرجى،القسم

صائح.7.1 ألخطاءاستكشافحولعامةن صالحهاا وإ
.منهاالتحققيجبوالمعلوماتالنصائحبعض أوالً

lالتشغيل.لنظاميظهرفهل،المحوربهالموجودبالمنفذمباشرةالجهازنفسبتوصيلقمتإذا
lهاتفجهازبتوصيلقمتإذا)،USB stick(مديرالتشغيللنظاميظهرفهل،الوصلبلوحة)إلىوماالنظاممعلومات/الجهاز

ذلك).
lاتستخدم/تعملالتيالكابالتمعالكابالتتبديلحاول يعمل.محورمنكبلً

ل.7.2 LiveViewerخاللمنالدخولتسجي

علىللحصوليحدث.ماالتفصيلمنبمزيدلنرى،السلوكسجالتبعضعلىالحصولمنكنطلبفقد،مشكلةأوخطأتواجهكنتإذا
للسجالت.مضغوطملفعلىللحصولالتاليةالخطواتاستخدم،السلوكسجالت

(LiveViewerوAPIمنكلبتنزيلوقمالويبعلىموقعناإلىفانتقل،بالفعلتنزيلهيتملم(إذاLiveViewerافتح.1
www.cambrionix.com/software

اإلعدادات.قسمحدد،الشاشةمناأليسرالجانبعلى،LiveViewerإلىالدخولبمجرد.2
.APIالتبويبعالمةحدد،اإلعداداتقسمإلىدخولكبمجرد.3
المحليةالتطبيقاتبرمجةواجهةمناأليمنالجانبعلى"ترس"الزرفوقانقر،APIقسمفي.4
الحفظ.زرثمالكل""تحديداالختيارخانةفوقانقر.5
تراها.التيالمشكلةتسبببطريقةالموزعاستخدم،هذاتمكينبعد.6
الجهاز.قطعأي،المشكلةحدوثانتظر.7
واضغط،LiveViewerفيالتطبيقاتبرمجةواجهةصفحةإلىارجعثم،المشكلةفيهماحدثتاللذينوالتاريخالوقتبتدوينقم.8

المضغوطة.السجالتعلى
إعداداتك.وحفظالكل""تحديدمربعتحديدبإلغاءقم،السجالتعلىحصولكبمجرد.9
عليها.نظرةنلقيحتىالسجالتلناأرسل.10

ا20أقصىبحد)API(التطبيقاتبرمجةواجهةتحتفظ حالةفيأصغر.أحدثهايكونماعادةًلذلك،منهالكلبايتميجا256بمعدلسجلً
فاتيبدلالتطبيقاتبرمجةلواجهةالتاليوالمثيلأصغرسجلملفسترى،عطلحدوث الموجودةالمل

ألجهزةفيفشل.7.3 ا
وجودعدمحالةفيالنمطللطاقةLEDمؤشرسيومضالفشل.نوعلتحديدنمطفيLEDمصابيحتومضأنيمكن،الجهازفشلحالةفي

المصب.منافذفيLEDمصابيح

رقممعيتطابقثنائيفيرقمعنعبارةالومضاتتتكرر.ثم،قصيرةأوطويلةومضاتبثمانيمتبوعة،مراتأربعالوحدةستومض
بنا.الخاصةالخطأرموزقائمةفيموجود

BBBB-التاليLEDمؤشريومضإذا،المثالسبيلعلى SLSSSLSS،01000100هوالثنائيالرقمفإن.

ل.7.4 صا الجهازات
السلوكيحلهذاكانإذامالمعرفةالمشكالتلحلالتاليةالخطواتقراءةفيرجى،الجهازاتصالفيمشكالتأيترىكنتإذا

المرصود.
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زمشاكل ثعندالجها التحدي

قد وخروجهااألجهزةدخولإلىذلكويرجع،الجهازعلىفقدهأواالتصالإسقاطيمكن،األجهزةبعضعلىالتحديثاتأثناءأنهوجدنال
فة.طاقةمستوياتوتتطلبالتشغيلتحميلأداةمن التعملالمنافذوتغييرCDPتعطيلأدى،الحاالتمعظمفيمختل هذهحلإلىدائمً

لعمالئنا.المشكلة

منأوالمزامنة""رسومتشغيلوإيقافالمتقدمةاإلعداداتإلىباالنتقالإماالداخليةالوصللوحةإعداداتخاللمنCDPتعطيليمكنك
األوامر.سطرباستخدامأدناهاإلرشاداتستكون،المثالسبيلعلىالرمز.عبروتعطيلهاالتطبيقاتبرمجةواجهةخالل

settings_unlock
settings_set sync_chrg 0000000000000000

التكونالمنافذضبطيمكنك إعداداتوتحويلالمتقدمةاإلعداداتخاللمنالداخليالمحورإعداداتخاللمنالتشغيلوضعفيدائمً
االتشغيلإلىالمنافذ""تشغيل اليكونالمنفذبتعيينتقومعندمامنفذ.لكلدائمً تعريفملفتعيينإلىستحتاج،التشغيلوضعفيدائمً

CambrionixأوLiveViewerداخلتعريفملفلكلإلغاءيوجد(المنافذ).المنفذيكونعندمامنفذكلعلىافتراضي Connect.

صال زات مستقرغيرجها

قد.PDSync-C4خاللمنبكالخاصالمضيفالنظاممعمستقرةغيراتصاالتاألجهزةلبعضيكونأنيمكن السلوكهذاالحظنال
اقليلعددفيفقط االتشغيلعلىالمنافذوتعيينCDPتعطيلأدىوقد،األجهزةمنجدً واستقرارالمشكالتجميعحلإلىدائمً

االتصاالت.

منأوالمزامنة""رسومتشغيلوإيقافالمتقدمةاإلعداداتإلىباالنتقالإماالداخليةالوصللوحةإعداداتخاللمنCDPتعطيليمكنك
التالي.النحوعلىاإلرشاداتستكون،األوامرسطرباستخدام،المثالسبيلعلىالكود.عبروتعطيلهاالتطبيقاتبرمجةواجهةخالل

settings_unlock
settings_set sync_chrg 0000000000000000

التكونالمنافذضبطيمكنك إعداداتوتحويلالمتقدمةاإلعداداتخاللمنالداخليالمحورإعداداتخاللمنالتشغيلوضعفيدائمً
االتشغيلإلىالمنافذ""تشغيل اليكونالمنفذبتعيينتقومعندمامنفذ.لكلدائمً تعريفملفتعيينإلىستحتاج،التشغيلوضعفيدائمً

CambrionixأوLiveViewerداخلتعريفملفلكلوصفيوجد(المنافذ).المنفذيكونعندمامنفذكلعلىافتراضي Connect.

ت ريةمعلوما طا ظامالب Androidلن

األشياءهذهجربثموفتحهاADBأداةتثبيتمنأوالًفتأكد،Androidأجهزةعلىالبطاريةمعلوماتتعرضمشكلةتراقبكنتإذا
بالترتيب.

ا.USBأخطاءتصحيحتمكينثمومن،androidجهازعلىالمطورخياراتتمكينمنتحقق.1 أيضً
".USBأخطاءتصحيحأذونات"إبطالفوقوانقرالمطورخياراتإلىفانتقل،تعملالزالتوماالخطوةبهذهقمتقدكنتإذا.2

توصيله.وأعدالكبلافصل
أخطاء"تصحيحتمكينوأعد،تمكينهاوأعد،العلويالجزءفيالمطورخياراتتشغيلبإيقاففقم،يعملاليزالالهذاكانإذا.3

USB."
األشياء:لتشخيصخطوةكلفيADBمنمباشرةمفصلةمعلوماتعلىالحصوليمكنك.4
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adb.exe shell dumpsys battery # Use -s SERIAL_NUMBER as first options
if you have more than 1 Android attached

رأجهزة معروفةغي

معروف.غيركجهازالمتصلالجهازيظهرقد،الجهازومديرLiveviewerداخل،األحيانبعضفي

قياميمكنالجهاز.علىبهالوثوقإلىالمضيفالنظامحاجةبسببهذايكونقد األولي.االتصالعندنفسهالجهازعلىبذلكال

قيدهذاحليمكنالالمضيف.النظامفيUSBتحكموحدةعلىالمتوفرةالنهايةنقاطعددكفايةعدمبسببأيضًاهذايكونقد وحدةداخلال
المعنية.التحكمبوحدةUSBأجهزةمنأقلعددبتوصيلقمتإذاإالUSBتحكم

يحتاجالتيالمراتعددمنسيقللتنشيطهوبمجرد،تنشيطهيمكنوالذي"USB"ملحقاتيسمىإعداديوجد،Appleألجهزةبالنسبة
قفلإلغاءإلىالجهازفيها -https://support.apple.com/enالرابطعلىالمعلوماتمنمزيدعلىالعثوريمكنبه.الوثوق/ال

gb/HT208857.

أخرىأجهزةأيتوصيليمكنال

أخرىأجهزةأيتوصيلعلىالقدرةمنهذايمنعكوقدبكالخاصةUSBتحكملوحدةالنهايةنقطةحدإلىتصلقد،األحيانبعضفي
المضيف.بنظامك

بدءعندBIOSفيUSB3تعطيلطريقعناالتصالتغييريمكنك.USB2إلىUSB3منالتوصيالتلتغييرأكبرمساحةإنشاءيمكنك
التشغيل.

.USB2بـاالتصالمنيحدمما،USB3كبالتمنبدالUSB2ًكبالتاستخداموهيبكثيرأبسططريقةهناك

لمشاكل.7.5 صا الت بالمحورا
أدناه.وإصالحهااألخطاءاستكشافحلولعلىاالطالعفالرجاء،المضيفبالنظامواالتصالالموزعفيمشكالتهناككانتإذا

رالمحور صلغي بالمضيفمت

علىUSBتشغيلبرامجتحديثعدمعنناتجةالمشكالتإحدىتكونفقد،المضيفبالنظاميتصلالPDSync-C4ملفأنرأيتإذا
يتموالتي،المضيفنظامكعلىالمثبتةوالتحديثاتالتشغيلبرامجأحدثلديكأنمنالتأكدالجيدةالممارساتمنالمضيف.نظامك
اتتطلبقداألحيانبعضفيولكن،التشغيلنظامبواسطةعادةًمعهاالتعامل مضيفتحكملوحداتالمصنعةالشركةمنمباشرةًتحديثً

USB،بها.الخاصالويبموقععلىعليهاالعثوريمكنوالتي

./https://ftdichip.com/driversالموقععلىعليهاالعثوريمكنوالتي،FTDIتشغيلبرامجهيالمطلوبةUSBتشغيلبرامج

التوسيعمنفذباستخدامPDSync-C4عدةتسلسلديزي

USBكبالتتحتويأنيمكن Cأو"نشطة"بعضوالبروتوكول.والطاقةالسرعةإمكانياتفياختالفاتعلى
E-markكبالتتعملالقد type-CبـالتوسيعمنفذتوصيلعنداألقحوانسلسلةعلىPDysnc-4.كبالتباستخدامنوصيآخر

اإللكترونيةالعالماتكانتإذامالمعرفةالكابالتموردراجع،إلكترونيةبعالماتالمزودةالكابالتاستخداموعدمCالنوعمن"سلبية"
ال.أممُركبة

https://support.apple.com/en-gb/HT208857
https://support.apple.com/en-gb/HT208857
https://ftdichip.com/drivers/
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COMمنفذإلىالوصوليمكنال

الوصول)".رفض(تمرقم)(ثمCOMفتح"تعذربأنهتفيدخطأرسالةتتلقىقد

،المشكلةهذهلحلالوصل.لوحةإلىالوصولالحقتطبيقألييمكنوال،الموزعبهيتصلالذيCOMمنفذفييتحكمالتطبيقألنوذلك
.COMمنفذاستخداممحاولةقبلCOMمنفذتستخدمأخرىتطبيقاتأيإغالقإلىستحتاج

ظاممعتستخدم.7.6 طوعن الرأسمق
اتستخدمكنتإذا استخداميمكنك،الدعملمشكالتالتسجيلتمكينإلىتحتاجثم،رسوميةمستخدمواجهةبدونمستخدمواجهةبدوننظامً

ا:للتسجيلcfgملفإلنشاءالتالياألمر يدويً

echo
=*        DEBUG>/etc/opt/cambrionix/cambrionix.log.cfg

المجلدمنالسجالتضغطيمكنك،المشكلةإظهارإعادةبعدثم

/var/log/cambrionix

منه.االنتهاءعندأدناهالملفحذفيمكنك

/etc/opt/cambrionix/cambrionix.log.cfg

صالحهاالبرامجأخطاءاستكشاف.7.7 وإ
ربطيمكنالمركزية.المعالجةوحدةاستخداممنعالٍمستوىفيتتسببأنيمكنالتطبيقاتبرمجةواجهةأنالمستخدمينبعضالحظ
حولمعلوماتعلىالعثوريمكنبالكامل.نظامكمنتثبيتهبإلغاءنوصيفإننا،تستخدمهولمهذاوجدتإذا.APIمسجلبخدمةأحيانًاهذا

قسم.البرامجإزالةملففيالبرامجتثبيتإلغاءكيفية

ث رامجتحدي الثابتةالب

االمحوريكونالفقد،1.83منأقلثابتبرنامجإصداربرقمقديمجهازلديككانإذا قً ف Cambrionixمعمتوا APIإلىوستحتاج
.التاليالرابطمنوتثبيتهتنزيلهيمكنوالذياألوامرسطرمحدثباستخدامالثابتالبرنامجمنإصدارأحدثإلىالتحديث

https://www.cambrionix.com/firmware

https://www.cambrionix.com/firmware
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زالة.8 ا
قديمةوالكهربائيةالكهربائيةالمعداتمنالتخلص قةال التجميعأنظمةذاتاألخرىاألوروبيةوالدولاألوروبياالتحادفي(مطب

المنفصلة)

ومجلساألوروبيالبرلمانعنالصادرEU/2012/19للتوجيهالمنتجهذايخضع
فاياتبشأناألوروبياالتحاد وفي،)WEEE(واإللكترونيةالكهربائيةالمعداتن
بعدالسوقفيطرحهعلىعالمةوضعيتم،التوجيههذاتتبنىالتيالقضائيةالواليات
فاياتمنهاالتخلصعدمويجب،2005،أغسطس يرجىمفروزة.غيربلديةكن
فاياتجمعمرافقاستخدام منالتخلصفيالمحليةواإللكترونيةالكهربائيةاألجهزةن

بها.المعمولالمتطلباتجميعومراعاةالمنتجهذا

Cambrionix PRNهوالمتحدةللمملكةالمنتج)تسجيل(رقم"WEE / BH191TT."
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ت.9 تالمرتجعا التالفةوالمنتجا
قاءأوالًفقم،إصالحهأوتالفمنتجإرجاعفيترغبكنتإذا اإلنترنتعلىموقعناعلىالشروطعلىنظرةبإل

www.cambrionix.com/terms-conditions

الجزء.دعمومساعدةفيالمفصلةالطرقباستخدامبالدعماالتصاليرجى،المنتجإرجاعقبل

صللوماذا.9.1 ؟طلبيو بمشكلة
lعمالءبدعماالتصالفيرجى،ماديتلفبهالمنتجكانأو/وتالفصندوقفيطلبكتلقيتقدكنتإذاCambrionixشريكأو

العمالء.بدعماالتصالعندالمنتجأو/والتالفللصندوقصورتقديميرجىبك.الخاصالتوزيع
lالعمالءبدعماالتصالفيرجى،يعملالأوصحيحبشكليعملالولكنهماديضررعلىيحتويالطلبكفيالعناصرأحدكانإذا

وإصالحهااألخطاءالستكشافمتبعةخطواتأيذلكفيبماالمعلوماتمنممكنقدرأكبروتقديمبكالخاصالتوزيعشريكأو
ا. داخليً

lالعمالء.بدعماالتصالعندوالمنتجالتالفالصندوقصورإرفاقيرجى

التيالتسليممذكرةمنبنسخةتزويدنافيرجى،الشحنشركةإلىالتلفإلىوأشيرتالفصندوقفيطلبكاستلمتقدكنتإذامالحظة:
بالتفصيل.ذلكتوضح

ثماذا.9.2 تأنبعديحد ؟طلب إلرجاع ا
lمنمباشرة(المنتجات)المنتجاشتريتقدتكنلمإذاCambrionix،فيمنهالعنصرشراءتمالذيبالبائعاالتصالفيرجى

اإلرجاع.لعمليةاألصل
lإخطاربمجردCambrionixستقوم،بإرجاعكCambrionixاإلرشاداتتقديمأو،(المنتجات)المنتجلتحصيلبالترتيب

مباشرة.المنتجإلرجاعلكوالتفاصيل
lفقط.الدعمعمليةخاللمننصحهاتمالتيالعناصرإعادةيرجى،(منتجاتك)منتجكإرجاععند
lالمناسبةالتعبئةطرقاستخدم،األصليةالعبوةتوفرعدمحالةفيذلك.يمكنكحيثاألصليةالعبوةفي(منتجاتك)منتجكأعد،

منمم50معمزدوجبجدارالمقوىالورقمنصندوقآخربمعنىالتأثير.عنالناتجللتلفالمنتجتعرضعدمستضمنوالتي
الناعمة.المواد

lوالضمانالشروطقسمإلىالرجوعيرجى،إضافيةتكاليفاألصليةحالتهافيإرجاعهايتملمالتي(المنتجات)المنتجعنينتجقد
.اإلنترنتعلىموقعناعلى

lتقومعندماCambrionixاالشحنإعادةسيكون،التجميععمليةبترتيب ذلك.بخالفCambrionixيخطركلمما،مجانً

lالتالية.المعلوماتتقديميرجى،المنتجاتأحدإعادةبخصوصبنااالتصالعند
المجموعةعنوان-
للشحن(م)WxDxHواألبعاداألوزان-
المفضل.التحصيلووقتتاريخ-
الوحدة)منالسفليأوالخلفيالجانبعلىملصقعلىعليهالعثور(يمكنللمنتجالتسلسلي(األرقام)الرقم-
الشراءطلب(أرقام)رقم-

https://www.cambrionix.com/terms-conditions
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المتثال.10 را والمعايي

lشهادةCB
lبعالمةوتمييزهاختبارهتمCE
lفيدراليةاالتصاالتلجنةمن15الجزءاختبارتم وتمييزهال
lبمواصفاتحريقحاويةداخليقعUL94-VO
lمعمتوافقRoHS
lالتأمينمعملبواسطةمستقلبشكلالسالمةاختبارتم)UL(ملفضمن#E346549
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والشروطاألحكام.11
التالي.الرابطباستخداموعرضهالمستندتنزيلويمكن،CambrionixوأحكاملشروطCambrionixمحاوراستخداميخضع

https://downloads.cambrionix.com/documentation/en/Cambrionix-Terms-and-Conditions.pdf

https://downloads.cambrionix.com/documentation/en/Cambrionix-Terms-and-Conditions.pdf
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تاستخدام الما ريةالع تالتجا الما ريةوالع رموزواألسماءالمسجلةالتجا وال
األخرىالمحمية

الثالثالطرفلشركاتاألخرىالمحميةالرموزأو/وواألسماءالمسجلةالتجاريةوالعالماتالتجاريةالعالماتإلىالدليلهذايشيرقد
اتمثلوالفقطالتوضيحيةلألغراضالمراجعهذهتكون،حدوثهاعند.Cambrionixبـاألشكالمنشكلبأيالمرتبطةغير لمنتجتأييدً
اأو،Cambrionixجانبمنخدمةأو المعنية.الثالثالطرفشركةقبلمنالدليلهذاعليهاينطبقالتي(المنتجات)للمنتجتأييدً

الرموزأو/وواألسماءالخدمةوعالماتالمسجلةالتجاريةوالعالماتالتجاريةالعالماتجميعبأنهذابموجبCambrionixتقر
المعنيينألصحابهاملكهيالصلةذاتوالمستنداتالدليلهذافيالواردةاألخرىالمحمية

"Mac®وmacOS®لشركةتجاريتانعالمتانApple Inc.،أخرى."ومناطقوبلدانالمتحدةالوالياتفيمسجلتان

"Intel®وشعارIntelلشركةتجاريتانعالمتانهماIntel Corporationلها."التابعةالشركاتأو

"Thunderbolt™وشعارThunderboltلشركةتجاريتانعالمتانهماIntel Corporationلها."التابعةالشركاتأو

"Android™لشركةتجاريةعالمةهيGoogle LLC"

"Chromebook™لشركةتجاريةعالمةهيGoogle LLC".

"iOS™لشركةمسجلةتجاريةعالمةأوتجاريةعالمةهيApple Incكذلكوهيأخرىوبلدانالمتحدةالوالياتفي
".ترخيصبموجبمستخدمة

"Linux®لشركةمسجلةتجاريةعالمةهيLinus Torvaldsأخرى"وبلدانالمتحدةالوالياتفي

"Microsoft™وMicrosoft Windows™شركاتلمجموعةتجاريتانعالمتانMicrosoft".

"Cambrionix®لشركةتجاريتانعالمتانهماوالشعارCambrionix Limited".



PDSync-C437من36صفحة

ت راءا راعب ريونيكساخت كامب

المنحةرقمالطلبرقمالغايةلهذهنهايةعنوان

GB24894291105081.22489429المنفذوشحنمزامنة

UK00002646615264661500002646615كامبريونكس

00002646617264661700002646617المتحدةالمملكة...جداذكيكامبريونيكس

MOD IT DSGB259123360896006089600

MOD IT007918669007918669اإللكترونيالبحث

MOD IT90079186690001007918669-000190079186690001

MOD IT90079186690002007918669-000290079186690002

MOD IT90079186690003007918669-000390079186690003

MOD IT90079186690004007918669-000490079186690004

MOD IT90079186690005007918669-000590079186690005

MOD IT90079186690006007918669-000690079186690006

MOD IT195761195761

MOD IT DS30202007995X30202007995X

MOD IT MM30202007994س30202007994س

MOD IT STACK30202007993ص30202007993ص

MOD IT DS607725360772536077253

MOD IT DS3a2f8b88e935202012311202012311

MOD IT DS195759195759

MOD IT DS329440-001

MOD IT DS29/735477D936،001

MOD IT607725460772546077254

MOD IT MM607725560772556077255

MOD IT MM2a6ebe915fe9202012310202012310

MOD IT MM195758

MOD IT MM329441-001

MOD IT MM29/735479

https://www.ipo.gov.uk/p-ipsum/Case/PublicationNumber/GB2489429
https://trademarks.ipo.gov.uk/ipo-tmcase/page/Results/1/UK00002646615
https://trademarks.ipo.gov.uk/ipo-tmcase/page/Results/1/UK00002646617
https://www.ipo.gov.uk/p-ipsum/Case/PublicationNumber/GB2591233
https://euipo.europa.eu/eSearch/
https://www.registered-design.service.gov.uk/find/90079186690001
https://www.registered-design.service.gov.uk/find/90079186690002
https://www.registered-design.service.gov.uk/find/90079186690003
https://www.registered-design.service.gov.uk/find/90079186690004
https://www.registered-design.service.gov.uk/find/90079186690005
https://www.registered-design.service.gov.uk/find/90079186690006
https://www.registered-design.service.gov.uk/find/6077253
https://search.ipaustralia.gov.au/designs/search/result?s=c73a2a82-dd4a-4aa6-8d39-3a2f8b88e935
https://www.registered-design.service.gov.uk/find/6077254
https://www.registered-design.service.gov.uk/find/6077255
https://search.ipaustralia.gov.au/designs/search/result?s=756123c6-0757-49c1-ad3a-2a6ebe915fe9
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المنحةرقمالطلبرقمالغايةلهذهنهايةعنوان

MOD IT607725660772566077256

MOD IT STACK607725760772576077257

MOD IT STACK081a4b9c69eb202012312202012312

MOD IT STACK29/735475936000د

MOD IT DS LUGS608960160896016089601

MOD IT MM608960260896026089602

MOD IT DS LUGS608960360896036089603

MOD IT STACK608960460896046089604

MOD IT608960560896056089605

https://www.registered-design.service.gov.uk/find/6077256
https://www.registered-design.service.gov.uk/find/6077257
https://search.ipaustralia.gov.au/designs/search/result?s=b6239bd8-ab84-45ee-9ba3-081a4b9c69eb
https://www.registered-design.service.gov.uk/find/6089601
https://www.registered-design.service.gov.uk/find/6089602
https://www.registered-design.service.gov.uk/find/6089603
https://www.registered-design.service.gov.uk/find/6089604
https://www.registered-design.service.gov.uk/find/6089605
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