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 طريقة استخدام هذا الدليل
 

 فيما يلي تلميحات استخدام هذا الدليل.
  لعرض هذا الدليل أو طباعته، يلزم®Adobe® Acrobat  )7.0  أو أحدث) أوAdobe® 

®Reader  )7.0 .(أو أحدث 
 ببرنامج الخاصة البحث أداة استخدام يمكن الدليل، هذا في Adobe® Acrobat®  أو Adobe® 

Reader® . 
 . ®Adobe® Reader أو  ®Adobe® Acrobat مساعدة راجع تفاصيل، على للحصول

 ] لالنتقال إلى صفحة ألسفل] للعودة إلى الصفحة السابقة، واستخدم المفتاح [صفحة ألعلىاستخدم المفتاح [
 ية.الصفحة التال

  انقر فوق سلسلة أحرف زرقاء أو عالمة تبويب أو المحتويات/عنوان الفهرس (في مكان تغير مؤشر الماوس

  ) لالنتقال إلى االرتباط.إلى شكل، مثل 
 
 صفحة المحتويات -

 
  

 

 انقر فوق عنوان لالنتقال إلى االرتباط.
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 مقدمة
 شكًرا لكم على شرائكم هذا المنتج.

عبارة عن تطبيق يتيح لإلدارة المركزية للعديد من الماسحات تحديث إعدادات  هذا المنتج هو
 الماسحات وبرامج التشغيل، باإلضافة إلى مراقبة حالة تشغيل الماسحات.

 Scanner Centralمحتويات هذا الدليل عرضة للتغيير دون إشعار بمجرد تحديث برنامج
Admin . 

 Scanner ومساعدة Scanner Central Admin يمكن تنزيل أحدث دليل المستخدم 
Central Admin Console من الصفحة التالية على الويب. يلزم االتصال باإلنترنت لتنزيل

 هذا الدليل.
http://www.fujitsu.com/global/support/computing/peripheral/scanners/manual/ 

 
 هذا الدليل يقدم شرحا عن المنتجات التالية: 

• Scanner Central Admin Server 4.8 
• Scanner Central Admin Console 3.4 
• Scanner Central Admin Agent 1.6 

 أنواع كتيبات الدليل
  عليها إذا لزم األمر. تتوافر كتيبات الدليل التالية لهذا المنتج. قم باالطالع

 الدليل الوصف

 يوضح هذا الدليل نظرة عامة وطريقة التثبيت والتشغيل والصيانة لبرنامج
Scanner Central Admin. 

 .هذا الدليل يمكنك تنزيل
 

 Scanner دليل مستخدم 
Central Admin 4.8 

 )PDF(هذا الدليل) (

 Scanner Central يوضح هذا الدليل العناصر المعروضة في نافذة 
Admin Console.باإلضافة إلى معاني الرسائل وطريقة معالجتها 

 قم باالطالع عليه إذا لزم األمر.
 يمكن الوصول إلى هذا الدليل عن طريق الخيار [مساعدة] من نافذة

Scanner Central Admin Console. 

 Scanner مساعدة 
Central Admin 

Console 
)HTML( 

 Scanner Central العناصر المعروضة في نافذة يوضح هذا الدليل 
Admin Agent.باإلضافة إلى معاني الرسائل وطريقة معالجتها 

 قم باالطالع عليه إذا لزم األمر.
 يمكن الوصول إلى هذا الدليل عن طريق الخيار [مساعدة] من نافذة

Scanner Central Admin Agent. 

 Scanner مساعدة 
Central Admin 

Agent )HTML( 

 يوضح هذا الدليل العناصر المعروضة في نافذة 
SCAModuleCreator.باإلضافة إلى معاني الرسائل وطريقة معالجتها 

 قم باالطالع عليه إذا لزم األمر.
 يمكن الوصول إلى هذا الدليل عن طريق الخيار [مساعدة] من نافذة

SCAModuleCreator. 

 مساعدة 
SCAModuleCreator 

)HTML(  

http://www.fujitsu.com/global/support/computing/peripheral/scanners/manual/
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 عالمات التجاريةال
MicrosoftوWindows وWindows Server وWindows Vista و SharePoint 

 عالمات أو مسجلة تجارية عالمات هي إما Internet Explorer و
 .األخرى البلدان أو/و المتحدة الواليات في  Microsoft Corporation  صالح  تجارية

EMC Corporation هي عالمة تجارية مسجلة لصالح ISIS في الواليات المتحدة. 
Adobe و Acrobat  و Reader  تجارية عالمات أو مسجلة تجارية عالمات هي إما 

 .األخرى البلدان أو/و المتحدة الواليات في  Adobe Systems  Incorporated  لصالح
Intel  و Pentium  و Intel Core  تجارية عالمات أو مسجلة تجارية عالمات هي 
 .األخرى والبلدان  المتحدة الواليات في  Intel Corporation  لصالح

Kofax و VRS  عالمتان تجاريتان مسجلتان لصالحأوهما عالمتان تجاريتان Kofax 
Limited. 

ScanSnap  و ScanSnap Managerو PaperStream عالمات تجارية مسجلةهي 
 .في اليابان  PFU Limitedلصالح
 لصالح تجارية عالمات أو مسجلة تجارية عالمات هي األخرى والمنتجات الشركات أسماء

 .المالكة الشركات

 الشركة المصّنعة
PFU Limited 

YOKOHAMA i-MARK PLACE, 4-4-5 Minatomirai, 
Nishi-ku, Yokohama, Kanagawa, 220-8567, 

 Japan 
  PFU Limited 2016 © 

 االستخدام في التطبيقات عالية األمان
ج وتصنيعه بافتراض استخدامه في المكاتب وألغراض شخصية ومنزلية تم تصميم هذا المنت

وصناعية عادية وألغراض التطبيقات العامة. وقد تم تصميمه وتصنيعه لالستخدام في التطبيقات 
التي تشكل خطًرا مباشًرا على الحياة والصحة عند الحاجة إلى درجة عالية من األمان (المشار 

حتياطات األمان العالي")، كما هو الحال في مراقبة االحتياطات النووية إليها في هذا الدليل بـ "ا
في مرافق الطاقة النووية، والتحكم اآللي في الطيران للطائرات، ومراقبة المالحة الجوية، 

ومراقبة عمليات التشغيل في أنظمة النقل الجماعي، واألجهزة الطبية للحفاظ على الحياة، والتحكم 
يخ في أنظمة األسلحة، وفي حالة عدم ضمان األمان المطلوب بشكل مؤقت. في إطالق الصوار

يجب على المستخدم استخدام هذا المنتج مع توفير تدابير ضمان األمان في مثل هذه التطبيقات 
أي مسؤولية من أي نوع عن األضرار الناجمة عن PFU Limited عالية األمان. ال تتحمل 

مستخدم في تطبيقات السالمة العالية، وأي مطالبات أو تعويض عن استخدام هذا المنتج من قبل ال
 أضرار بسبب المستخدم أو طرف ثالث.

 حقوق الطبع والنشر

NetAdvantage 
 2010إلى  2000عام من  Infraristics, Incحقوق الطبع والنشر لشركة 

Secure iNetSuite 
 2013إلى  2008عام من Dart Communications حقوق الطبع والنشر لشركة 
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   االتفاقيات
 

 الرموز المستخدمة في هذا الدليل
  ُتستخدم الرموز التالية بهذا الدليل لتصف عمليات التشغيل.

 يشير هذا الرمز إلى معلومات خاصة بماسحة صور.
ماسحة الصور هي ماسحة متصلة بجهاز كمبيوتر. يمكن لهذه الماسحة مسح عدد كبير من 

 الصور ضوئًيا بسرعات عالية وتحويلها إلى تنسيقات إلكترونية.
 Scanner Central بالنسبة لماسحات الصور التي يمكن إدارتها عن طريق برنامج 

Adminراجع الملف التمهيدي لبرنامج ،Scanner Central Admin Agent. 

 

 يشير هذا الرمز إلى معلومات خاصة بماسحة شبكة.
ماسحة متصلة بشبكة. فهي توفر ميزات سهلة االستخدام مناسبة ألعمال  ماسحة الشبكة هي

المكاتب، حيث يمكن استخدامها عن طريق مجموعات العمل في المكاتب المتصلة عن 
 طريق الشبكات.

 Scanner Central بالنسبة لماسحات الشبكات التي يمكن إدارتها عن طريق برنامج 
Admin اسحة.، راجع دليل تشغيل طراز الم 

 

  

 االختصارات المستخدمة في هذا الدليل
  فيما يلي االختصارات المستخدمة في هذا الدليل.

 االسم اإلشارة

Windows XP 
*)1(  

Windows® XP Home Edition 

Windows® XP Professional 

Windows® XP Professional x64 Edition 

Windows Server 
2003  *)1*) (2(  

Windows Server® 2003 R2, Standard Edition 

Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition 

Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition 

Windows Vista 
(1*) 

Windows Vista® Home Basic (32-bit/64-bit) 

Windows Vista® Home Premium (32-bit/64-bit) 

Windows Vista® Business (32-bit/64-bit) 

Windows Vista® Enterprise (32-bit/64-bit) 

Windows Vista® Ultimate (32-bit/64-bit) 

Windows Server 
2008  *)1*) (2(  

Windows Server® 2008 Standard (32-bit/64-bit) 

Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit) 

Windows Server 
2008  R2 (2*) (1*) 

Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit) 

Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit) 
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 االسم اإلشارة

Windows Server 
2012 *)1*) (2(  

Windows Server® 2012 Standard (64-bit) 

Windows Server 

2012 R2 (*1) (*2) 
Windows Server® 2012 R2 Standard (64-bit) 

Windows 7 (*1) Windows® 7 Home Premium (32-bit/64-bit) 

Windows® 7 Professional (32-bit/64-bit) 

Windows® 7 Enterprise (32-bit/64-bit) 

Windows® 7 Ultimate (32-bit/64-bit) 

Windows 8 (*1) Windows® 8 (32-bit/64-bit) 

Windows® 8 Pro (32-bit/64-bit) 

Windows® 8 Enterprise (32-bit/64-bit) 

Windows 8.1 (*1) Windows® 8.1 (32-bit/64-bit) 

Windows® 8.1 Pro (32-bit/64-bit) 

Windows® 8.1 Enterprise (32-bit/64-bit) 

Windows 10 (*1) Windows® 10 Home (32-bit/64-bit) 

Windows® 10 Pro (32-bit/64-bit) 

Windows® 10 Enterprise (32-bit/64-bit) 

Windows® 10 Education (32-bit/64-bit) 

Windows Server 
2016 (*1) (*2) 

Windows Server® 2016 Standard (64-bit) 

 االسم اإلشارة

SharePoint Microsoft® Office SharePoint® Server 2007 

Microsoft® SharePoint® Server 2010 

 NET Framework.  Microsoft® .NET Framework 

Internet Explorer Microsoft® Internet Explorer® 

Windows® Internet Explorer® 

IIS Microsoft® Internet Information Services 

SQL Server 

2008 R2 Express 

Edition 

Microsoft® SQL Server® 2008 R2 Express Edition 

 أداة إدارة ماسحة الشبكة إداريةأداة 

N7100 (*3) FUJITSU Image Scanner N7100 

N1800 (*3) ScanSnap N1800 

fi-6010N (*3) FUJITSU Image Scanner iScanner fi-6010N 

: نظًرا لعدم وجود فرق بين اإلصدارات المختلفة لنظام التشغيل أعاله، سيتم استخدام المصطلح العام 1*
"Windows." 

 Windows وWindows Server 2008 وWindows Server 2003  : نظًرا لعدم وجود فرق بين 2*
Server 2012 و Windows Server 2012 R2 و Windows Server 2016  سيتم استخدام ،
 ".Windows Serverالمصطلح العام "

ام المصطلح العام "ماسحة ، سيتم استخدfi-6010N و N1800 و  N7100: نظرا لعدم وجود تمييز بين 3*
 الشبكة".

 وصف عمليات التشغيل المتتالية
 ".بالنسبة لإلجراءات الواردة في هذا الدليل، تكون عمليات التشغيل المتتالية متصلة بعالمة "

 ]Scanner Central Admin Server[]كافة البرامج[القائمة [ابدأ]مثال: حدد 
]Scanner Central Admin Console.[ 
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 لقطات الشاشة المستخدمة في هذا الدليل
 Microsoft بموجب إذن من شركة  Microsoftتمت طباعة لقطات شاشة منتجات 

Corporation. 
 لقطات الشاشة هذه عرضة للتغيير دون إشعار بغرض تحسين المنتج.

فاتبع إذا كانت الشاشة الفعلية المعروضة تختلف عن لقطات الشاشة المتوفرة في هذا الدليل، 
 معلومات الشاشة الفعلية مع الرجوع إلى دليل البرنامج الذي تستخدمه.

، علًما بأن النوافذ وعملية Windows 7لقطات الشاشة المستخدمة في هذا الدليل من نظام 
 التشغيل الفعلية قد تختلف وفًقا لنظام التشغيل.

 Windows Server 2012/Windows 8 بالنسبة لمستخدمي 
 ات هذا المنتج أو عرض لوحة التحكم، استخدم شاشة كافة التطبيقات.لبدء تطبيق

 يتم عرض شاشة كافة التطبيقات وفًقا لإلجراء التالي.
 انقر بزر الماوس األيمن فوق شاشة البدء. 1
 ] من شريط التطبيقات.جميع التطبيقاتانقر فوق [ 2

 Windows 8 مثال: شاشة 

  
 Windows Server 2012 R2/Windows 8.1 سبة لمستخدمي بالن

Users 
 .التطبيقات كافة شاشة استخدم التحكم، لوحة عرض أو المنتج هذا تطبيقات لبدء
 .التالي لإلجراء وفًقا التطبيقات كافة شاشة عرض يتم

 شاشة البدء. أسفل يمينالموجود على   انقر السهم .1

 .اليميننحو أسفل ، حرك مؤشر الماوس  إلظهار السهم
 
  

 Windows 10/Windows Server 2016  لمستخدمي بالنسبة
 .التالي اإلجراء اتبع التحكم، لوحة عرض أو المنتج هذا تطبيقات لبدء
 تطبيق لبدء
 ]التطبيقات جميع[ ←] البدء[ قائمة فوق انقر  1
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 .بدؤه تريد الذي التطبيق حدد  2

 التحكم لوحة لعرض
 ].التحكم لوحة[ فوق انقر ثم ،]البدء[ قائمة فوق األيمن الماوس بزر انقر 1

  

 أسماء مكونات الماسحة في هذا الدليل
قد تختلف أسماء أزرار الماسحة واسم منطقة العرض بلوحة التشغيل الموّضحة بهذا الدليل وفًقا 

 للماسحة التي تستخدمها.
 راجع دليل تشغيل طراز الماسحة إذا لزم األمر.
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  Scanner Central Adminميزات  1.1
 .Scanner Central Admin يوضح هذا الدليل ميزات

 على الميزات التالية: Scanner Central Adminيحتوي 
 تثبيت عدد كبير من الماسحات في وقت قصير

يتيح لك Scanner Central Admin ألن برنامج  ليست هناك حاجة إلى تعيين كل ماسحة على حدة، نظًرا
تعيين العديد من الماسحات في نفس الوقت. وهذا يقلل من الوقت المستغرق لتثبيت عدد كبير من الماسحات أو 

 تغيير إعداداتها.
 

 ن وحدات تحديث جديدة للماسحاتمبشكل آلى  البحث
هناك وحدات تحديث  تما إذا كانم البحثبى تلقائيا وبشكل دور Scanner Central Admin يقوم برنامج  

 Scanner Central يقوم متاحة على الموقع. إذا توافرت وحدات تحديث جديدة  جديدة للماسحات المدارة
Admin .بتبليغ المدير بالمعلومات 

 
 تحديث جميع الماسحات في نفس الوقت

اسحات من موقع الويب وتحديث كافة بعد تثبيت الماسحات، يمكنك تنزيل آخر تحديثات برامج تشغيل الم
 الماسحات في نفس الوقت.

ليست هناك حاجة إلى تحديث كل ماسحة (والكمبيوتر متصل الماسحة بشكل فردي). بمعنى آخر، يمكنك تنزيل 
 آخر تحديثات برنامج التشغيل إلى عدد كبير من الماسحات في وقت قصير.

 ات بنفس الطريقة.يمكنك أيًضا تحديث البرنامج الثابت والتطبيق
 

 تسجيل جميع الماسحات في نفس الوقت عن طريق وظيفة اكتشاف الماسحة
 إلدارتها مركزًيا وتسجيلها تلقائًيا. الشبكة يمكنك البحث في نطاق شبكة معين عن ماسحات

 
 مراقبة حالة التشغيل الماسحات في الوقت الحقيقي

ف يمكنك مراقبة حالة تشغيل الماسحات في الوقت الحق يقي؛ مما يتيح لك تعقب عدد الماسحات المستخدمة أو التعرُّ
ف على الماسحات التي حدث بها خطأ أو  على الماسحات التي تحتاج إلى استبدال القطع المستهلكة أو التعرُّ

ف الماسحات التي تحتاج إلى صيانة.  التعرُّ
 

 اإلدارة المركزية للعديد من الماسحات
لومات العديد من الماسحات، بما في ذلك أسماء الطرازات أو رقم إصدار يمكنك مراجعة قائمة عرض مع

 النظام/البرنامج الثابت/برنامج التشغيل.
 يتم تسجيل معلومات الماسحة تلقائًيا عن طريق الماسحات؛ مما يتيح إدارة عدد كبير من الماسحات بسهولة.

ف على أخطاء إصدار تنبيهات عبر البريد اإللكتروني الستبدال القطع المس تهلكة والتعرُّ
 الماسحات

 يتم إرسال تنبيهات البريد اإللكتروني المتعلقة باستبدال القطع المستهلكة وأخطاء الماسحات إلى المسؤولين.
بفحص رسائل البريد اإللكتروني هذه، يمكن للمسؤولين العمل بسرعة التخاذ التدابير المناسبة للماسحات الموجودة 

 في مواقع مختلفة.
يمكن تطبيق استخدام تنبيهات البريد اإللكتروني في إدارة الماسحات بسهولة عن طريق االستفادة من نظام البريد 

 اإللكتروني الموجود.
 

 تحقيق إمكانية االرتباط بنظام اإلدارة المتكامل
كة وأخطاء االعتراضية لتنبيه نظام اإلدارة المتكامل بخصوص استبدال القطع المستهلSNMP تستخدم رسائل 

 الماسحات.
االعتراضية المرسلة إلى نظام اإلدارة المتكامل، يمكن للمسؤولين العمل بسرعة التخاذ SNMPبفحص رسائل 

 التدابير المناسبة للماسحات الموجودة في مواقع مختلفة.
ة من نظام يمكن تطبيق إدارة الماسحات عن طريق وسائل االرتباط بنظام اإلدارة المتكامل عن طريق االستفاد

 البريد اإللكتروني الموجود.
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 Scanner Central Admin لبرنامج  الوظائف الرئيسية 1.2
  .Scanner Central Adminيوضح هذا القسم الميزات الرئيسية لبرنامج

 تلميح
مقارنة بين وظائف الماسحات  A.5"لمعرفة الفروق الوظيفية بين ماسحات الشبكات وماسحات الصور، راجع 

 .)155" (صفحة الشبكات وماسحات الصور
 

 وظيفة تحديث الماسحة
توفر هذه الوظيفة إمكانية تحديث اإلعدادات للعديد من الماسحات وبرامج التشغيل الخاصة بها في 

 وقت واحد.
ابعة على حدة، يقل الوقت الالزم لتحديث عدد كبير من ونظًرا لعدم الحاجة إلى تحديث كل ط

 الطابعات.

  

 وظيفة مراقبة الماسحة
ف  توفر هذه الوظيفة إمكانية مراقبة الماسحات التي تحتاج إلى استبدال القطع المستهلكة أو التعرُّ

ف على الماسحا  ت التي تحتاج إلى صيانة.على الماسحات التي حدث بها خطأ أو التعرُّ
 حيث يمكنك فحص حالة تشغيل الماسحات بسهولة.
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 وظيفة إدارة الماسحة
توفر هذه الوظيفة إمكانية إدارة الماسحات عن طريق مراجعة معلومات الماسحة (مثل أسماء 

لتشغيل) أو عن طريق فرز طرازات الماسحات ورقم إصدار النظام/البرنامج الثابت/برنامج ا
 الماسحات في مجموعات مختلفة.

 حيث يتيح فرز الماسحات حسب القسم لألقسام الفردية تحديث الماسحات الخاصة بها.
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  Scanner Central Admin برنامج  ضبط نظام 1.3
 .Scanner Central Admin يوضح هذا القسم ضبط نظام برنامج

  

 على أربعة تطبيقات.Scanner Central Admin يحتوي برنامج 
 Scanner Central Admin Server 

 هذا التطبيق مثبت على كمبيوتر الستخدامه لإلدارة المركزية للماسحات.
، يمكنك إنشاء نظام لتشغيل Scanner Central Admin Serverيل الماسحات على البرنامج وبتسج

 إدارة موحدة لجميع الماسحات.
  Scanner Central Admin Console 

 هذا التطبيق مثبت على كمبيوتر الستخدامه لتحميل وحدات التحديث ومراقبة حالة تشغيل الماسحات.
 Scanner Central التحديث ومراقبة حالة تشغيل الماسحات من نافذةيمكن للمسؤولين تحميل وحدات 

Admin Console. 
تعرض هذه النافذة أيًضا التنبيهات التي يتم إرسالها عن طريق الماسحات الستبدال القطع المستهلكة واكتشاف 

 األخطاء والصيانة.
  Scanner Central Admin Agent 

 صل بماسحات.هذا التطبيق مثبت على كمبيوتر مت
 .Scanner Central Admin Agentفهذا التطبيق ضروري لماسحات الصور لربطها بتطبيق

 هذا التطبيق غير ضروري لماسحات الشبكات نظًرا ألن ماسحات الشبكات قادرة بنفسها على الربط بتطبيق
Scanner Central Admin Server. 

يمكنك تطبيق تحديثات إعدادات الماسحة على  ،Scanner Central Admin Server بالربط بالتطبيق 
 الماسحات.

ف على األخطاء.  يتيح أيًضا هذا التطبيق للماسحات إرسال تنبيهات الستبدال القطع المستهلكة والتعرُّ
 SCAModuleCreator 

 .Scanner Central Admin Serverُيستخدم هذا التطبيق إلنشاء وحدات تحديث لتحميلها إلى
 ضروري فقط إلنشاء وحدات تحديث لماسحات الصور. هذا التطبيق
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 Scanner Central Admin عمليات تشغيل برنامج  1.4
 .Scanner Central Admin يوضح هذا القسم عمليات تشغيل برنامج

مع ما يلي لضمان إنشاء نظام مثالي  Scanner Central Adminيمكن استخدام برنامج 
 مة وحجم النظام ونظام التشغيل الموجود.مناسب لعدد الماسحات المستخد

 Scanner Central Admin Server 
 تنبيهات البريد اإللكتروني 
 الربط بنظام اإلدارة المتكامل 

  كما يلي. Scanner Central Adminعمليات تشغيل برنامج 
 تلميح

غيل الماسحات. مجموعة من الطرق المتنوعة لتش Scanner Central Admin Serverيوفر استخدام 
 .)103 " (صفحةأمثلة العمليات 3.15"لالطالع على أمثلة حول طريقة تشغيل الماسحات، راجع 

 

  Scanner Central Admin Server استخدام برنامج 
 Scanner Central Admin هو نظام اإلدارة المركزي الذي تم إنشاؤه باستخدام  هذا

Server مما يتيح للمسؤولين إدارة جميع الماسحات بشكل مركزي من نافذة ، Scanner 
Central Admin Console. 

  
 التطبيقات المستخدمة

  Scanner Central Admin Server 
  Scanner Central Admin Console 
  Scanner Central Admin Agent 
  SCAModuleCreator 

 الميزات
 تتوافر جميع الوظائف، بما في ذلك وظيفة تحديث الماسحة ووظيفة مراقبة الشاشة ووظيفة إدارة الماسحة.
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 استخدام تنبيهات البريد اإللكتروني
إذا كانت هناك حاجة إلى استبدال القطع المستهلكة أو في حالة حدوث خطأ أثناء استخدام الماسحة، 

 يتم إعالم المسؤولين عن طريق البريد اإللكتروني.
بفحص رسائل البريد اإللكتروني هذه، يمكن للمسؤولين العمل بسرعة التخاذ التدابير المناسبة 

 للماسحات.
إدارة الماسحات بسهولة عن طريق االستفادة من نظام البريد اإللكتروني  بهذه الطريقة، يمكنك

 الموجود.

  
 التطبيقات المستخدمة

  خادمSMTP 
  Scanner Central Admin Agent 

 الميزات
 يمكنك استخدام وظيفة مراقبة الماسحة عن طريق وسائل تنبيهات البريد اإللكتروني.

  بط بنظام اإلدارة المتكاملالر
 
إذا كانت هناك حاجة إلى استبدال القطع المستهلكة أو في حالة حدوث خطأ أثناء استخدام الماسحة، 

 اعتراضية. SNMP) عن طريق رسالة SNMPيتم إعالم نظام اإلدارة المتكامل (إدارة 
)، يمكن SNMPالمرسلة إلى نظام اإلدارة المتكامل (إدارة االعتراضية  SNMPبفحص رسائل 

 للمسؤولين العمل بسرعة التخاذ التدابير المناسبة للماسحات.
 بهذه الطريقة، يمكنك إدارة الماسحات بسهولة عن طريق االستفادة من نظام اإلدارة المتكامل.

  
 التطبيقات المستخدمة

 دارة المتكامل (إدارة نظام اإلSNMP( 
  Scanner Central Admin Agent 

 الميزات
 االعتراضية. SNMPيمكنك استخدام وظيفة مراقبة الماسحة عن طريق وسائل رسائل 
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 متطلبات النظام 1.5
 يوضح هذا القسم متطلبات النظام.

 Scanner Central Admin Server متطلبات 
 ، يجب الوفاء بالمتطلبات التالية: Scanner Central Admin Server الستخدام 
 البرنامج
 *) 1نظام التشغيل( 

- Windows Server® 2003 R2, Standard Edition  )Service Pack 2 (أو أحدث 
- Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition  )Service Pack 2 (أو أحدث 
- Windows Server® 2008 Standard (32-bit) )Service Pack 2 (أو أحدث 
- ) Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)Service Pack 2 (أو أحدث 
- Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit) 
- Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit) 
-  Windows Server® 2012 Standard (64-bit) 
-  Windows Server® 2012 R2 Standard (64-bit) 
-  Windows Server® 2016 Standard (64-bit) 
 T FrameworkNE. 
 يتطلب تثبيت أحد اإلصدارات التالية.  

- NET Framework 4 (*2). 
- NET Framework 4.5 (*2). 
- NET Framework 4.6 (*2). 
 IIS 6.0 *) 4) (*3أو أحدث( 
 SQL Server 2008 R2 Express Edition  )Service Pack 2 *) (5أو أحدث( 
 Microsoft® Windows® Installer 4.5 أو أحدث 
 Scan to Microsoft SharePoint (*6)  
 
سحة هي نفسها اللغة المحددة لما Scanner Central Admin Server: يجب أن تكون لغة نظام تشغيل 1*

 الشبكة.
من موقع  NET Framework.، قم بتنزيل NET Framework. : في حالة اإلعالم بعدم تثبيت 2*

Microsoft .على ويب وقم بتثبيته على الكمبيوتر 
 أو أحدث. IIS 6.0: يجب تثبيت خادم ويب لـ 3*

 أو أحدث، تأكد من تثبيت المكونات التالية. IIS 7.0: عند تثبيت 4*
- WebServer-IIS 

 IIS-CommonHttpFeatures 
)IIS-StaticContent/IIS-DefaultDocument/IIS-HttpErrors( 
 IIS-ApplicationDevelopment 

(IIS-ASPNET/IIS-NetFxExtensibility/IISISAPIExtensions/ 
IIS-ISAPIFilter(  

 IIS-HealthAndDiagnostics )IIS-HttpLogging/IIS-RequestMonitor( 
 (IIS-RequestFiltering) IIS-Security 
 (IIS-HttpCompressionStatic) IIS-Performance 

- IIS-WebServerManagementTools 
 IIS-ManagementConsole 

 .Scanner Central Admin Server: يتم تثبيت هذا البرنامج جنًبا إلى جنب مع5*
متصال ب  Server Scanner Central Admin عندما يكون : يتطلب هذا البرنامج أن يتم تثبيته6*

Microsoft Office SharePoint Server. 
 قم بتحميل المثبت من الموقع التالى. يتطلب التحميل االتصال بشبكة االنترنت.

https://www.pfu.fujitsu.com/registration/fi-software/en/sms-form.html 
 

 انتباه

 N7100البرامج المطلوبة لالتصال بـ 
لتحديث إعدادات الماسحة وتحرير إعدادات  Scanner Central Adminيجب تحقيق المتطلبات التالية لبيئة 

 والتي تتضمن إعدادات المسح الضوئي.المهام 
Scanner Central Admin Console 3.4  أنظمة في أحدث إصدار أو 

 Scanner Centralفي نافذة   ]...[حوليمكن عرض اإلصدار المثبت حاليا عن طريق الضغط على زر 
Admin Console. 

NET Framework 4.5  أنظمة في أحدث إصدار أو 
 و Scanner Central Admin Serverالمثبت فيها  تنفيذاليجب أن يتم تثبيت هذا في نفس بيئة 

Scanner Central Admin Console. 
تثبيت يمكن ال ذلك، مع  NET Framework 4.5 أنظمة في أحدث إصدار أو  Windows 

XP/Windows Server 2003. 

 .أحدث إصدار أو Windows Server 2008/أحدث إصدار أو Windows Vista التشغيل نظام استخدم
 

https://www.pfu.fujitsu.com/registration/fi-software/en/sms-form.html
https://www.pfu.fujitsu.com/registration/fi-software/en/sms-form.html
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 األجهزة
 رامج المدعومة ويفي بالمتطلبات التاليةأي كمبيوتر يمكنه تشغيل الب 

 
 جيجاهرتز أو أعلى 1بسرعة  Intel® Pentium®معالج 

 *)1( جيجاهرتز أو أعلى) 2,8بسرعة  bit-64(مستحسن: معالج 
 وحدة المعالجة المركزية

512 MB أو أكثر 
 *)1( أو أكثر) GB 1(مستحسن: 

 الذاكرة

 مساحة القرص أو أكثر GB 1,5مساحة حرة 
 

* هذه المتطلبات تتغير تبعا للمتطلبات المستحسنة لنظام التشغيل الخاص بك1  
  جهاز عرضXGA أو أفضل 
  كبلLAN 

 / Scanner Central Admin Console متطلبات
SCAModuleCreator 

، يجب  SCAModuleCreatorو Scanner Central Admin Consoleالستخدام 
 الوفاء بالمتطلبات التالية:

 البرنامج
 نظام التشغيل 

- Windows® XP Home Edition )Service Pack 3 (أو أحدث 
- Windows® XP Professional )Service Pack 3 (أو أحدث 
- Windows® XP Professional x64 Edition )Service Pack 2 (أو أحدث 
- Windows Server® 2003 R2, Standard Edition  )Service Pack 2 (أو أحدث 
- Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition )Service Pack 2 (أو أحدث 
- Windows Vista® Home Basic (32-bit/64-bit) )Service Pack 1 (أو أحدث 
- Windows Vista® Home Premium (32-bit/64-bit) )Service Pack 1 (أو أحدث 
- Windows Vista® Business (32-bit/64-bit) )Service Pack 1 (أو أحدث 
- Windows Vista® Enterprise (32-bit/64-bit) )Service Pack 1 (أو أحدث 
- Windows Vista® Ultimate (32-bit/64-bit) )Service Pack 1 (أو أحدث 
- Windows Server® 2008 Standard (32-bit/64-bit) 
- Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit) 
- Windows® 7 Home Premium (32-bit/64-bit) 
- Windows® 7 Professional (32-bit/64-bit) 
- Windows® 7 Enterprise (32-bit/64-bit) 
- Windows® 7 Ultimate (32-bit/64-bit) 
- Windows® 8 (32-bit/64-bit) 
- Windows® 8 Pro (32-bit/64-bit) 
- Windows® 8 Enterprise (32-bit/64-bit) 
- Windows® 8.1 (32-bit/64-bit) 
- Windows® 8.1 Pro (32-bit/64-bit) 
- Windows® 8.1 Enterprise (32-bit/64-bit) 
- Windows Server® 2012 Standard (64-bit) 
- )Windows Server® 2012 R2 Standard (64-bit) (*1 
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- Windows® 10 Home (32-bit/64-bit) 
- Windows® 10 Pro (32-bit/64-bit) 
- Windows® 10 Enterprise (32-bit/64-bit) 
- Windows® 10 Education (32-bit/64-bit)  
- Windows Server® 2016 Standard (64-bit) 
  (*1)NET Framework. 

 ضح باألسفل.اإلصدار المطلوب يعتمد على إصدار نظام التشغيل كما هو مو
 Windows 8/Windows 8.1/Windows Server 2012/Windows Server لـ -

2012 R2/Windows 10/Windows Server 2016. 
 يجب تثبيت أحد اإلصدارات التالية.

 .NET Framework 4 
 .NET Framework 4.5 
 .NET Framework 4.6 

 /Windows XP/Windows Vista/Windows 7/Windows Server 2003 لـ -
Windows Server 2012 R2.  
 يجب تثبيت أحد اإلصدارات التالية.

 .NET Framework 2.0 )Service Pack 2 (أو أحدث 
 .NET Framework 3.0 )Service Pack 2 (أو أحدث 
 .NET Framework 3.5 )Service Pack 1 (أو أحدث 

 nternet ExplorerI 
-  Internet Explorer 7   2(* حدثاألأو( 

من موقع . NET Framework، قم بتنزيل .NET Framework في حالة اإلعالم بعدم تثبيت : 1*
Microsoft .على ويب وقم بتثبيته على الكمبيوتر 

 .: تأكد من تطبيق تصحيح األمان األخير. وفي حالة عدم تطبيقه، فقد تنشأ مشاكل في عرض النافذة2*
 

 انتباه
البرامج المطلوبة لالتصال بـ ". للتفاصيل، راجع تشغيلال على بيئة بعض الوظائف تكون غير متاحة بناء

N7100 22" (صفحة(. 

 األجهزة
 أي كمبيوتر يمكنه تشغيل البرامج المدعومة ويفي بالمتطلبات التالية 

 
32 MB أو أكثر 

 *)1( أو أكثر) GB 1(مستحسن: 
 الذاكرة

 مساحة القرص أو أكثر MB 64مساحة حرة 

 
     * هذه المتطلبات تتغير تبعا للمتطلبات المستحسنة لنظام التشغيل الخاص بك1
  جهاز عرضXGA أو أفضل 
  كبلLAN 
 (على سبيل المثال، ماوس) جهاز التأشير 
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  Scanner Central Admin Agent متطلبات 
 

 ، يجب الوفاء بالمتطلبات التالية: Scanner Central Admin Agentالستخدام 
 البرنامج
 نظام التشغيل 

- Windows® XP Home Edition )Service Pack 3 (أو أحدث 
- Windows® XP Professional )Service Pack 3 (أو أحدث 
- Windows® XP Professional x64 Edition )Service Pack 2 (أو أحدث 
- Windows Server® 2003 R2, Standard Edition  )Service Pack 2 (أو أحدث 
- Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition )Service Pack 2 (أو أحدث 
- Windows Vista® Home Basic (32-bit/64-bit) )Service Pack 1 (أو أحدث 
- Windows Vista® Home Premium (32-bit/64-bit) )Service Pack 1 (أو أحدث 
- Windows Vista® Business (32-bit/64-bit) )Service Pack 1 (أو أحدث 
- Windows Vista® Enterprise (32-bit/64-bit) )Service Pack 1 (أو أحدث 
- Windows Vista® Ultimate (32-bit/64-bit) )Service Pack 1 أو أحدث( 
- Windows Server® 2008 Standard (32-bit/64-bit) (*1) 
- Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit) (*1) 
- Windows® 7 Home Premium (32-bit/64-bit) 
- Windows® 7 Professional (32-bit/64-bit) 
- Windows® 7 Enterprise (32-bit/64-bit) 
- Windows® 7 Ultimate (32-bit/64-bit) 
- Windows® 8 (32-bit/64-bit) 
- Windows® 8 Pro (32-bit/64-bit) 
- Windows® 8 Enterprise (32-bit/64-bit) 
- Windows® 8.1 (32-bit/64-bit) 
- Windows® 8.1 Pro (32-bit/64-bit) 
- Windows® 8.1 Enterprise (32-bit/64-bit) 
- Windows Server® 2012 Standard (64-bit) (*1) 
- )Windows Server® 2012 R2 Standard (64-bit) (*1 
- Windows® 10 Home (32-bit/64-bit) 

- Windows® 10 Pro (32-bit/64-bit) 
- Windows® 10 Enterprise (32-bit/64-bit) 
- Windows® 10 Education (32-bit/64-bit)  
- Windows Server® 2016 Standard (64-bit) (*1) 
  (*2)NET Framework. 

 اإلصدار المطلوب يعتمد على إصدار نظام التشغيل كما هو موضح باألسفل
 Windows 8/Windows 8.1/Windows Server 2012/Windows Server لـ  -

2012 R2/Windows 10/Windows Server 2016. 
 يجب تثبيت أحد اإلصدارات التالية.

 .NET Framework 4 
 .NET Framework 4.5 
 .NET Framework 4.6 

 /Windows XP/Windows Vista/Windows 7/Windows Server 2003 لـ  -
Windows Server 2012 R2. 
  يجب تثبيت أحد اإلصدارات التالية.

 .NET Framework 2.0 )Service Pack 2 (أو أحدث 
 .NET Framework 3.0 )Service Pack 2 (أو أحدث 
 .NET Framework 3.5 )Service Pack 1 (أو أحدث 

 
 انتباه

في  Scanner Central Admin Agentستظهر بعض رسائل الخطأ باإلنجليزية في حالة استخدام 
 بها. Microsoft .NET Frameworkبيئة لم يتم تثبيت حزمة اللغة لـ 

 
 : يجب تمكين ميزة تجربة سطح المكتب.1*
من موقع  NET Framework.قم بتنزيل  ،NET Framework . في حالة اإلعالم بعدم تثبيت : 2*

Microsoft .على ويب وقم بتثبيته على الكمبيوتر 
 

 لمراقبة الماسحة أو إدارتها، يجب تثبيت البرنامج التالي.
 .Software Operation Panelلثبيت البرنامج التالي، قم بتثبيت

 PaperStream IP (TWAIN) 
 PaperStream IP (TWAIN x64) 
 PaperStream IP (ISIS) 
  برنامج تشغيلTWAIN 
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 برنامج تشغيل ISIS 
  VRS 

 األجهزة
 أي كمبيوتر يمكنه تشغيل البرامج المدعومة ويفي بالمتطلبات التالية 

 
 جيجاهرتز أو أعلى 1,8بسرعة  Intel® Pentium® 4معالج 

جيجاهرتز أو  2,5بسرعة  Intel® Core™ i5(مستحسن: معالج 
     *)1() المعالجات المحمولةأعلى باستثناء 

 وحدة المعالجة المركزية

1 GB  :4أو أكثر (مستحسن GB (أو أكثر )الذاكرة     *)1 

 مساحة القرص أو أكثر GB 2,2مساحة حرة 

 
* هذه المتطلبات تتغير تبعا للمتطلبات المستحسنة لنظام التشغيل الخاص بك1  

 
 انتباه
 تكماسح تشغيل طراز دليل (أدلة)لبات النظام، راجع أو متط ةبالنسبة لتوصيل الماسح. 
  بالنسبة لماسحات الصور التي يمكن إدارتها عن طريق برنامج Scanner Central 

Admin راجع الملف التمهيدي لبرنامج ،Scanner Central Admin Agent . 

 
 

  جهاز عرضXGA أو أفضل 
  كبلLAN 
 ،ماوس) جهاز التأشير (على سبيل المثال

 
 Scanner Central Admin  متطلبات الشبكة لبرنامج.

 .Scanner Central Adminيوضح هذا القسم متطلبات الشبكة لبرنامج
 ، يجب الوفاء بالمتطلبات التالية للشبكة: Scanner Central Adminبالنسبة لبرنامج 

  يمكن إجراء اتصاالتHTTP/HTTPS  منScanner Central Admin Server  إلى ماسحة الشبكة
 (عند استخدام وظيفة اكتشاف الماسحة أو وظيفة تحديث االستدعاء).

  يمكن إجراء اتصاالتHTTP/HTTPS  منScanner Central Admin Agent ماسحة الشبكة إلى/ 
Scanner Central Admin Server. 

  يمكن إجراء اتصاالتHTTP/HTTPS  منScanner Central Admin Console إلى 
Scanner Central Admin Server. 

  يمكن استخدام حزمةWake-On-LAN  السحرية منScanner Central Admin Server  إلى
 ).Wake-On-LANماسحة الشبكة (عند استخدام 

  يمكن إجراء اتصاالتSMTP  خادم من Scanner Central Admin Server /Scanner 
Central Admin Agent  ماسحة الشبكة إلى خادمSMTP. 

  يمكن إجراء اتصاالت عن طريق وسائل رسائلSNMP  االعتراضية من Scanner Central 
Admin Agent .إلى نظام اإلدارة المتكامل 

  يمكن إجراء اتصاالتHTTP  منSCAModuleCreator  إلى موقع التنزيل (موقع الويب على
 حديث من موقع تنزيل.اإلنترنت) عند طلب وحدة ت

  يمكن إجراء اتصاالتHTTP  منScanner Central Admin Server ) عند إلى موقع التنزيل
  تحديث جديد) نع البحثاستخدام خاصية 

 
 انتباه

 Scanner /ماسحة الشبكة و Scanner Central Admin Agentتنطبق القيود التالية على االتصال بين 
Central Admin Server: 

  االتصال بواسطة وكيلHTTP .غير مدعوم 
  الشبكات التي تم تحويل عناوينIP  الخاصة بها باستخدامNAT/NAPT .غير مدعومة 
  بيئةIPv6 .غير مدعومة 
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 عدد الماسحات التي يمكن إدارتها مركزًيا
 Scanner Central Admin ة مركزًيا باستخدامماسح 1000يمكن إدارة ما يصل إلى 

Server. 
 ماسحة، فال يمكن تسجيل المزيد من الماسحات لبرنامج 1000بمجرد وصول عدد الماسحات إلى 
Scanner Central Admin  ماسحة, يجب ثبيت العديد  1000. في حالة وجود أكثر من

 ماسحة. 1000يزيد عن  بحث يدير كل خادم ما الScanner Central Adminمن خوادم 

 قائمة أرقام المنافذ
  فيما يلي أرقام النوافذ المستخدمة.

 الوظيفة من/إلى رقم المنفذ رقم البروتوكول

 (TCP) 6 80 )HTTP) (*1(  Scanner Central Admin 
Server 

ماسحة الشبكة 

 االتصال بـ 
Scanner 

Central Admin 
Server 

 (TCP) 6 443 (HTTPS) 
(*1) 

 

 (TCP) 6 20444 
(HTTP/HTTPS) 

(*1) 

Scanner Central Admin  
Agentماسحة الشبكة/ 

Scanner Central Admin 
Server 

 

 (TCP) 6  10444 
(HTTP/HTTPS) 

*)5(  

Scanner Central Admin 
Console 

Scanner Central Admin 
Server  

 

 (TCP) 6 10445   

(HTTP)  (*6) 
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 الوظيفة من/إلى رقم المنفذ رقم البروتوكول

 (TCP) 6  389 )LDAP(   Scanner Central Admin 
Server 

LDAP *) 2خادم(  

 االتصال بـ 
Scanner 

Central Admin 
Server 

 (TCP) 6  636 )LDAPS(  

 (TCP) 6   3268 (Active 
Directory 

Global 
Catalog( 

 (TCP) 6  3268 (Active 
Directory 

Global Catalog 
 )SSLعبر 

 6 )TCP(  
 17 )UDP(  

137,138,139,4
45 )(SMB   

 Scanner Central Admin 
Server 

 2(* خادم الطباعة( 

 6 )TCP(  
 17 )UDP(  

137,138,139,4
45 ) (SMB 

 Scanner Central Admin 
Server 

2(* خادم ملف( 

(TCP) 6   20,21 (FTP) 
(*1)  

 Scanner Central Admin 
Server 

 خادمFTP *)2( 

 (TCP) 6  989,990 
(FTPS) (*1)  

 Scanner Central Admin 
Server 

 خادمFTPS *)2( 

 (TCP) 6  25 (SMTP)(*1)  Scanner Central Admin 
Server 

 خادمSMTP  *)2(  

 (TCP) 6 متوقف  Scanner Central Admin 
Server 

ادم خProxy  *)2( 

 الوظيفة من/إلى رقم المنفذ رقم البروتوكول

 (TCP) 6  30444 
)HTTP/HTTPS( 

*)1(  

 Scanner Central Admin ربط 
Server  بـSharePoint  *)2( 

 االتصال بـ 
Scanner 

Central Admin 
Server 

(TCP) 6 80 (HTTP)  Scanner Central Admin 
Server 

 )4(*موقع التحميل 

 (TCP) 6  25 )SMTP) (*1(   Scanner Central Admin 
Agent ماسحة الشبكة/ 

 SMTP خادم

إرسال بريد 
 إليكتروني

 17 )UDP(  162  رسالة)snmp 
 اعتراضية)

 Scanner Central Admin 
Agent 
 نظام اإلدارة المتكامل (إدارة

SNMP( 

إعالم رسالة 
SNMP  اعتراضية

*)3( 

 (TCP) 6  80 )HTTP(  SCAModuleCreator 
موقع تحميل 

اء الوحدة تحديث إنش
*)3*)(4( 

(UDP) 17 Wake)443 On 
LAN Magic 

(Packet (*1) 

Scanner Central Admin 
Server 

2اسحة الشبكة (*م( 

Wake On LAN 

 
 : يمكن تغيير رقم المنفذ.1*
 : بالنسة لماسحات الشبكات.2*
 : بالنسبة لماسحات الصور.3*
 التنزيل.تحديث من موقع ات وحدمعلومات تحديث و : عند طلب 4*
 ). 6) مضافا إليه رقم واحد مساوي لرقم المنفذ (*5(*رقم المنفذ : 6، *5*
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 Scanner Central  تثبيت برنامج- 2الفصل 
Admin 

 .Scanner Central Adminيوضح هذا الفصل طريقة تثبيت برنامج

 30 ................................................................................................................................................التطبيقات المطلوبة لكل عملية 2.1
 Scanner Central Admin Server ................................................................................................................. 31تثبيت برنامج  2.2

 Scanner Central Admin Console ............................................................................................................ 33 تثبيت برنامج  2.3

 Scanner Central Admin Agent ................................................................................................................ 35 تثبيت برنامج  2.4
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 التطبيقات المطلوبة لكل عملية 2.1
 التطبيقات المطلوبة لكل عملية موضحة كالتالي.

ماسحة 
 الشبكة

ماسحة 
 الصور

 العملية التطبيق

 Scanner Central Admin Server Scanner Central  نعم نعم
Admin Server 

 Scanner Central Admin Console نعم نعم

 Scanner Central Admin Agent  نعم -

 SCAModuleCreator  نعم -

تنبيهات البريد  )SMTP  *)1خادم  نعم نعم
 اإللكتروني

 Scanner Central Admin Agent  نعم -

 نظام اإلدارة المتكامل نعم نعم
 )SNMP ( *)2(إدارة 

الربط بنظام اإلدارة 
 المتكامل

 Scanner Central Admin Agent  نعم -

 
 : ضروري نعم

 :غير ضروري -

 
 : يتم استخدام نظام بريد إلكتروني موجود.1*
 : يتم استخدام نظام إدارة متكامل.2*

 قم بتثبيت التطبيقات المطلوبة لكل عملية تشغيل.
 لتالية:للحصول على تفاصيل حول طريقة تثبيت التطبيقات الفردية، راجع األقسام ا

 Scanner Central Admin Server 
 )31" (صفحة Scanner Central Admin Serverتثبيت برنامج  2.2"
  Scanner Central Admin Console/SCAModuleCreator 

 )33 " (صفحةتثبيت برنامج  2.3"
  Scanner Central Admin Agent 

 )35" (صفحة تثبيت برنامج  2.4"
 

 انتباه
 Scanner Central Admin Server، قم بتحديث Scanner Central Adminعند استخدام 

وبرامج تشغيل  Scanner Central Admin Agent وScanner Central Admin Consoleو
 ماسحة الصور وبرنامج ماسحة الشبكة إلى اإلصدارات األخيرة.

 Scanner Centralإذا لم تكن هذه البرامج باإلصدارات األخيرة، فلن تتمكن من استخدام بعض وظائف 
Admin. 
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 Scanner Central Admin Serverتثبيت برنامج  2.2
على جهاز كمبيوتر الستخدامه  Scanner Central Admin Serverمج قم بتثبيت برنا

 إلدارة الماسحات مركزًيا.

 .Scanner Central Admin Serverتأكد من الوفاء بمتطلبات النظام لبرنامج 1
، راجع  Scanner Central Admin Serverللحصول على تفاصيل حول متطلبات النظام لبرنامج 

 .)22" (صفحة متطلبات "

  ابدأ تشغيل الكمبيوتر. 2
 انتباه

 سجل دخولك إلى الكمبيوتر كمستخدم يتمتع بامتيازات المسؤول.

 
 من الموقع اإلليكتروني التالي. Scanner Central Admin Serverقم بتنزيل مثّبت  1

 بالتنزيل االتصال باإلنترنت. يستلزم القيام
http://www.fujitsu.com/global/support/computing/peripheral/scanners/ 

drivers/sca.html 
 

 .3استمر في المتابعة  2
 

 انتباه
لتثبيت  GB 1أو أكثر، متضمنة مساحة  GB 1,5يجب أن تكون المساحة الحرة على القرص الثابت 

SQL Server 2008 R2 Express Edition. 

 

 قم بتثبيت التطبيق باتباع اإلرشادات المعروضة في النافذة. 3
 رقم المنفذ والبروتوكول الستخدامه مقدًما.اإلعدادات الموضحة أدناه ضرورية أثناء المعالجة. حدد 

 رقم منفذ لتوصيل الماسحة -
 Scanner Central Admin Consoleرقم منفذ لتوصيل  -
 Scanner Shared Folder Service رقم منفذ لـ  -

 Scanner Central إعداداتلتغيير رقم المنفذ وإعدادات البروتوكول بعد التثبيت، استخدم النافذة [
Admin Server من [Scanner Central Admin Console. 

http://www.fujitsu.com/global/support/computing/peripheral/scanners/drivers/sca.html
http://www.fujitsu.com/global/support/computing/peripheral/scanners/drivers/sca.html
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عند اكتمال التثبيت، سيظهر مربع حوار يطلب منك إعادة تشغيل الكمبيوتر. أعد تشغيل  4
  الكمبيوتر.

 انتباه
  في حالة تثبيتScanner Central Admin Server  صفحة  "تثبيت برنامج  2.3"بالفعل، انتقل إلى)

33(. 
  في حالة تثبيت إصدار سابق من برنامج Scanner Central Admin Server .بالفعل، قم بترقيته

السابقة تلقائًيا. ولكن Scanner Central Admin Server بتثبت الترقية، يتم ترحيل إعدادات 
ة قبل الشروع في تثبيت الترقية. للحصول على كإجراء، يوصى بإنشاء نسخة احتياطية من اإلعدادات القديم

، راجع Scanner Central Admin Server تفاصيل حول طريقة إنشاء نسخة احتياطية إلعدادات 
 .)130" (صفحة إنشاء نسخة احتياطية من إعدادات "
 ن الوقت والتاريخ الصحيحين للكمبيوتر المثبت عليه برنامج قم بتعيي Scanner Central Admin 

ServerوبرنامجScanner Central Admin Console  في حالة وجود اختالف كبير بين قيم .
 الوقت/التاريخ المضبوطة على الكمبيوتر والقيم الفعلية، فقد ال تتمكن من التشغيل بطريقة عادية.

 تم تثبيت عندما ي Scanner Central Admin Server يتم تثبيت مثيل ،AMMANAGER  لـ
SQL Server 2008 R2 Express Edition مثيل .AMMANAGER  لـSQL Server 

2008 R2 Express Edition  ضروري لتشغيلScanner Central Admin Server  فال تقم ،
 بتغييره أو إزالة تثبيته.

 
 تلميح
 لى قرص محلي لمجلد التثبيت.حدد مجلًدا ع 
  ال تقم بتثبيت برنامج Scanner Central Admin Server مباشرة تحت مجلد جذر. قد يؤدي ذلك

 بشكل طبيعي.Scanner Central Admin Server إلى عدم تشغيل برنامج 
 يعمل برنامج ال تستخدم األحرف التالية السم مجلد التثبيت. في حالة استخدام األحرف التالية، قد ال  

Scanner Central Admin Server .بشكل طبيعي 
%#.,; 

  لتثبيت برنامج Scanner Central Admin Server على Windows Server 2008 قم ،
 بتسجيل الدخول كمسؤول. 

 :في حالة ظهور رسالة الخطأ التالية، فلن يتم التثبيت بنجاح 
. جّرب Microsoft SQL Server Native Clientال يمكن العثور على حزمة تثبيت منتج 

 ".sqlncli.msiعامل تثبيت باستخدام نسخة صالحة من حزمة التثبيت "
 Scanner ". ثم حاول تثبيت برنامج SQL Server Native Clientفي هذه الحالة، قم بإزالة تثبيت "
Central Admin Server.مرة أخرى 

 لة الخطأ التالية، أوقف خدمة في حالة فشل عملية التثبيت وظهور رساIIS  )w3svc.exe وأعد التشغيل (
 .Scanner Central Admin Serverيدوًيا. ثم أعد تثبيت برنامج

 تم إلغاء عملية التثبيت بسبب انشغال النظام. حاول إعادة تشغيل معالج التثبيت مرة أخرى الحًقا.
 

 
  في حالة ظهور رسالة الخطأ أدناه في نظام Windows Server 2008 أو أحدث، تأكد من

 IIS Management. في حالة عدم تثبيت IIS Management Consoleتثبيت 
Console حدد ،IIS Management Console ] وقم بتثبيته.خدمات األدوارمن ،[ 

 مثبًتا. IIS Management Consoleتتطلب عملية التثبيت أن يكون 
 راجع الدليل للحصول على التفاصيل.

] )IISخادم ويب (]، ثم حدد [إدارة الخادم[ ] أدوات إدارية، حدد [IISلتحديد خدمات األدوار لـ 
 ].ملخص األدوارمن [
  نظًرا ألن برنامج Scanner Central Admin Server يستخدم بروتوكوالتHTTPS 

أو الستقبال البيانات من Scanner Central Admin Console لالتصال ببرنامج 
حات، يتم استيراد شهادة موقعة ذاتًيا إلى الكمبيوتر بشكل تلقائي. ومع ذلك، يوصى بتثبيت الماس

استيراد الشهادة (لبروتوكول "شهادة رسمية بشكل يدوي. للحصول على تفاصيل، راجع 
HTTPS( صفحة) "43(. 

 الة حدوث مقاطعة أو خطأ أثناء عملية التثبيت أو إزالة التثبيت، يمكن تثبيت البرامج التالية:في ح 
 Microsoft SQL Server 2008 R2 لـ AMMANAGER مثيل  -
-  Microsoft SQL Server Native Client 
-  Microsoft SQL Server Setup Support Files 
-  Microsoft SQL Server VSS Writer 
-  MSXML 6.0 Parser 

 في هذه الحالة، قم بإزالة تثبيت البرامج الموّضحة أعاله.
 Windows Serverللحصول على إزالة تثبيت البرامج، فيما يلي وصف لعملية استخدام 

 كمثال. 2012
 

 [البرامج والميزات].إلزالة تثبيت برنامج، حدد [لوحة التحكم]
 Microsoft SQL Server 2008 R2 "مثيل  استخدم اإلجراء التالي إلزالة تثبيت

AMMANAGER." 
] من قائمة [البرامج والميزات]، واضغط Microsoft SQL Server 2008 R2حدد [ 1

 على الزر [إزالة التثبيت/تغيير].
 اتبع اإلرشادات التي تظهر على الشاشة. 2

 : محرك قاعدة البيانات].AMMANAGERعلى سبيل المثال, حدد [
 Microsoft SQL Server 2008 R2 لبرامج األخرى غير "مثيل بالنسبة ل

AMMANAGER.فليست هناك ضرورة لحذفها ألنها مستخدمة من قبل تطبيقات أخرى ،" 
  إذا كانت هناك حاجة إلجراء التغييرات التالية بعد تثبيت برنامج Scanner Central 

Admin Server قم بإزالة تثبيت برنامج ، Scanner Central Admin Server وأعد
 تثبيته بعد إجراء التغييرات التالية:

 كوحدة تحكم في مجال Scanner Central Admin Server يجب استخدام برنامج  -
Active Directory 

 يجب حذف تعيين دور وحدة التحكم في المجال -
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 Scanner Central Admin Console تثبيت برنامج  2.3
على جهاز كمبيوتر الستخدامه Scanner Central Admin Console قم بتثبيت برنامج 

 لتحميل وحدات تحديث أو مراقبة حالة تشغيل الماسحات.
 Scanner Central في نفس الوقت مثل برنامجSCAModuleCreatorيتم تثبيت 

Admin Console. 

 .Scanner Central Admin Consoleء بمتطلبات النظام لبرنامجتأكد من الوفا 1
 ، راجع Scanner Central Admin Console للحصول على تفاصيل حول متطلبات النظام لبرنامج 

  / SCAModuleCreator متطلبات"
Scanner Central Admin Console" 23حة (صف(. 

  ابدأ تشغيل الكمبيوتر. 2
 انتباه

 سجل دخولك إلى الكمبيوتر كمستخدم يتمتع بامتيازات المسؤول.

 
 من الصفحة الموجودة باألسفل. Scanner Central Admin Console مثبِّت برنامج قم بتنزيل  1

 .نترنت، يجب أن تكون قادر على االتصال باإلمثبِّتالتنزيل ل
http://www.fujitsu.com/global/support/computing/peripheral/scanners/ 

drivers/sca.html 
 .3استمر في المتابعة  2

 بتثبيت التطبيق باتباع اإلرشادات المعروضة في النافذة.قم  3

 Scanner Central []كافة البرامج[ القائمة [ابدأ]بعد اكتمال التثبيت، حدد  4
Admin Server[] [Scanner Central Admin Console  وتأكد من ظهور ،

  .Scanner Central Admin Consoleنافذة برنامج
 انتباه
  بأدوات[من القائمة [ ـInternet Explorer ] والحظ النقاط التالية حول خيارات اإلنترنت، حدد ،[

 ].خيارات اإلنترنتاإلعدادات المعروضة في مربع الحوار [
]، ال عام] من عالمة التبويب [الوصول] الذي يتم عرضه عند الضغط على الزر [الوصولمن مربع الحوار [ -

رقة نمط المستخدم. في حالة تغيير هذه اإلعدادات، قد يتلف النمط تقم بتغيير التنسيق وإعدادات و
 . Scanner Central Admin Consoleالمعروض الخاص ببرنامج

] من عالمة التبويب اللغات] الذي يتم عرضه عند الضغط على الزر [اللغة تتفضيالمن مربع الحوار [ -
إلى أعلى. في حالة  Scanner Central Admin Server]، حرك نفس لغة نظام تشغيل برنامج عام[

 Scanner Central تحديد لغة مختلفة، قد تحدث مشكلة مع اإلدخال أو شاشات عرض برنامج
Admin Console. 

 بالفعل، قد ال تظهر بعض عناصر نافذة Internet Explorer 11بالنسبة ألجهزة الكمبيوتر المثبت عليها  -
Scanner Central Admin Console. 

، أو اسم IP] في تبويب [األمان]، انقر زر [مواقع]، وأضف عنوان ي هذه الحالة، حدد [مواقع موثوق بهاف
مواقع الالموجودة بنافذة [ Scanner Central Admin Serverالخاص بـ  FQDNالمضيف أو 
 ].الموثوق بها

المحفوظات، ثم شغل  بعد ذلك، انقر زر [حذف] الموجود بتبويب [عام] لحذف الملفات المؤقتة ملفات
Scanner Central Admin Console. 

]، فقد ال يتم عرض ي] على [عالهذه المنطقةلمان األمستوى من عالمة التبويب [األمان]؛ في حالة ضبط [ -
 بطريقة صحيحة.Scanner Central Admin Console نافذة برنامج 

 التالي: إجراءفي هذه الحالة، قم ب
 مان]، قم بإضافة في عالمة التبويب [األScanner Central Admin Server  إلى المواقع

 .الموثوقة واضغط الزر [مستوى افتراضي]
 و [تطبيق  ][تفعيل] لـ [سلوك الثنائي والبرامج النصية حدداضغط زر [مستوى افتراضي] و

 .]XAMLمستعرض 
وسائط ال] من [ت في صفحات ويبتشغيل الحركا]، حدد خانة االختيار [ةمتقدمخيارات من عالمة التبويب [ -

 ].متعددةال
 ، ال يتم تحديد خانة االختيار هذه بشكل افتراضي.Windows Server في 

  ،عندما يكون حجم الخط كبيًرا، فقد ال يتم عرض جزء من مربع الحوار بطريقة صحيحة. في هذه الحالة
 استخدم حجم خط أصغر.

http://www.fujitsu.com/global/support/computing/peripheral/scanners/drivers/sca.html
http://www.fujitsu.com/global/support/computing/peripheral/scanners/drivers/sca.html
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 تلميح
 د التثبيت.حدد مجلًدا على قرص محلي لمجل 
  ال تقم بتثبيت برنامج Scanner Central Admin Console مباشرة تحت مجلد جذر. قد

 بشكل طبيعي.Scanner Central Admin Console يؤدي ذلك إلى عدم تشغيل برنامج 
  ال تستخدم األحرف التالية السم مجلد التثبيت. في حالة استخدام األحرف التالية، قد ال يعمل

 بشكل طبيعي.Scanner Central Admin Console برنامج 
% # | < > " ? * . , : ; / 
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  Scanner Central Admin Agent  تثبيت برنامج  2.4

على جهاز كمبيوتر متصل Scanner Central Admin Agent قم بتثبيت برنامج 
 بالماسحات.

باستخدام أحد الخيارات الثالثة Scanner Central Admin Agent  يمكنك تثبيت برنامج
 التالية:
 التثبيت القياسي 

 من قرص اإلعداد Scanner Central Admin Agent باستخدام هذا الخيار، يتم تثبيت برنامج 
DVD-ROM.على الكمبيوتر المتصل بالماسحات 

 سجيلالتثبيت باستخدام المعالجة التلقائية لإلعداد/الت 
للعديد من أجهزة  Scanner Central Admin Agentيوفر هذا الخيار طريقة سهلة لتثبيت وإعداد 

 الكمبيوتر.
  مسبًقا بحيث يتم ضبط برنامج Scanner Central Admin Agent قم بتصدير إعدادات برنامج 

Scanner Central Admin Agent .تلقائًيا بمجرد تثبيته 
 Scanner Central المرتبطة بـ Scanner Central Admin Agent ات وفي حالة استخدام إعداد

Admin Serverيتم تسجيل الماسحات تلقائًيا بمجرد تثبيت ،Scanner Central Admin Agent. 
 التثبيت الصامت لعملية التشغيل المرتبطة بنظام اإلدارة المتكامل 

على جميع أجهزة Scanner Central Admin Agent باستخدام هذا الخيار، يتم تثبيت برنامج 
 الكمبيوتر باستخدام وظيفة توزيع التطبيقات التي يوفرها نظام اإلدارة المتكامل.

 مسبًقا بحيث يتم ضبط برنامج Scanner Central Admin Agent قم بتصدير إعدادات برنامج 
Scanner Central Admin Agent.تلقائًيا بمجرد تثبيته 

 SNMPمع تمكين رسائل Scanner Central Admin Agent عدادات وفي حالة استخدام إ
 Scanner Central Admin االعتراضية بمجرد تثبيت برنامج SNMPاالعتراضية، تتوفر رسائل 

Agent. 

  فيما يلي وصف لخيارات التثبيت.
 انتباه
  برنامج Scanner Central Admin Agentة أو عميل غير معتمد للتشغيل على عميل خدمات طرفي

 اتصال بسطح المكتب البعيد.

 في حالة عدم تثبيت برنامج التشغيل و Software Operation Panel ، فال يتم إعالم برنامج 
Scanner Central Admin Agent.بحالة الماسحة والمعلومات الخاصة بها 

  ال تقم بإجراء نسخ احتياطي لصورة قرص كمبيوتر مثبت عليه برنامج Scanner Central Admin 
Agent الستعادة قرص الصورة على كمبيوتر آخر. حيث إن برنامج Scanner Central Admin 
Agent.ال يعمل على كمبيوتر تم إنشاؤه من قرص صورة 
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 التثبيت القياسي

 .Scanner Central Admin Agentتأكد من الوفاء بمتطلبات النظام لبرنامج 1
 ، راجع Scanner Central Admin Agentات النظام لبرنامج للحصول على تفاصيل حول متطلب

 .)25فحة " (صScanner Central Admin Agent متطلبات "

  ابدأ تشغيل الكمبيوتر. 2
 انتباه

 ازات المسؤول.سجل دخولك إلى الكمبيوتر كمستخدم يتمتع بامتي

 .DVDالمرفق الماسحة في مشغل أقراص DVD-ROM أدخل قرص اإلعداد  3

 .Scanner Central Admin Agentاتبع اإلرشادات التي تظهر على النوافذ لتثبيت 4

 Scanner Central []كافة البرامج[ القائمة [ابدأ]بعد اكتمال التثبيت، حدد  5
Admin Agent[]إعداد [Scanner Central Admin Agent وتأكد من ظهور

 ].Scanner Central Admin Agentنافذة [

 

 
 تلميح
 .حدد مجلًدا على قرص محلي لمجلد التثبيت 
  ال تقم بتثبيت برنامجScanner Central Admin Agent  مباشرة تحت مجلد جذر. قد يؤدي ذلك إلى

 طبيعي.بشكل  Scanner Central Admin Agentعدم تشغيل برنامج 

  ال تستخدم األحرف التالية السم مجلد التثبيت. في حالة استخدام األحرف التالية، قد ال يعمل برنامج 
Scanner Central Admin Agent .بشكل طبيعي 

% # | < > " ? * . , : ; / 
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 التثبيت باستخدام المعالجة التلقائية لإلعداد/التسجيل

من الكمبيوتر المثبت عليه  Scanner Central Admin Agentقم بتصدير إعدادات  1
Scanner Central Admin Agent. 

  ، راجع Scanner Central Admin Agentللحصول على تفاصيل حول طريقة تصدير إعدادات 
 .)62 فحة(ص "إنشاء وحدة تحديث من إعدادات الماسحة"

 Scanner Central Admin Agent تأكد أن الكمبيوتر الذي سيتم تثبيت برنامج  2
 .Scanner Central Admin Agentعليه يفي بمتطلبات النظام لبرنامج

، راجع  Scanner Central Admin Agentللحصول على تفاصيل حول متطلبات النظام لبرنامج 
 .)25" (صفحة Scanner Central Admin Agent متطلبات "

  ابدأ تشغيل الكمبيوتر. 3
 انتباه

 سجل دخولك إلى الكمبيوتر كمستخدم يتمتع بامتيازات المسؤول.

 Scanner المرفق الماسحة، انسخ مجلد مثبِّتDVD-ROM د من قرص اإلعدا 4
Central Admin Agent  إلى مخزن خارجي، كرقاقة ذاكرةUSB. 

د في المجل Scanner Central Admin Agentيتم حفظ مثبِّت 
ScannerCentralAdmin\Scanner Central Admin Agent على قرص اإلعداد 

DVD-ROM. 

التي تم تصديرها في الخطوة  Scanner Central Admin Agentانسخ إعدادات  5
الذي تم  Scanner Central Admin Agentإلى مجلد [اإلعدادات] بمثبِّت  1رقم

 .4نسخه في الخطوة رقم 

" من مجلد Scanner Central Admin Agent  "Setup.exeابدأ تشغيل مثبِّت  6
 .4الذي تم نسخه في الخطوة رقم  Scanner Central Admin Agentمثبِّت 

 قم بتثبيت التطبيق باتباع اإلرشادات المعروضة في النافذة. 7

 Scanner Central []كافة البرامج[ القائمة [ابدأ]بعد اكتمال التثبيت، حدد  8
Admin Agent[]إعدادScanner Central Admin Agent  وتأكد من ظهور [

 ].Scanner Central Admin Agentنافذة [
  ويتم ضبط Scanner Central Admin Agent .تلقائًيا بمجرد تثبيته 

 Scanner المرتبطة بـ  Scanner Central Admin Agentوفي حالة استخدام إعدادات 
Central Admin Server يتم تسجيل الماسحات تلقائًيا بمجرد تثبيت ، Scanner Central 

Admin Agent. 

 على العديد من أجهزة الكمبيوتر. 8إلى  6كرر الخطوات من 9
  يتم تثبيت برنامجScanner Central Admin Agent .وضبطه في العديد من أجهزة الكمبيوتر 
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 التثبيت الصامت لعملية التشغيل المرتبطة بنظام اإلدارة المتكامل

للتأكد  Scanner Central Admin Agentاستخدم جهاز كمبيوتر مثبت عليه برنامج  1
 بشكل جيد. SNMPمن عمل رسائل 

 .Scanner Central Admin Agentقم بتصدير إعدادات  2
، راجع Scanner Central Admin Agentل على تفاصيل حول طريقة تصدير إعدادات للحصو

 .)62 " (صفحةإنشاء وحدة تحديث من إعدادات الماسحة"

عليه  Scanner Central Admin Agentالكمبيوتر الذي سيتم تثبيت برنامج تأكد أن  3
 .Scanner Central Admin Agentيفي بمتطلبات النظام لبرنامج

، راجع  Scanner Central Admin Agentللحصول على تفاصيل حول متطلبات النظام لبرنامج 
 .)25" (صفحة Scanner Central Admin Agent متطلبات "

 Scanner المرفق الماسحة، انسخ مجلد مثبِّت DVD-ROM من قرص اإلعداد  4
Central Admin Agent .وسجله في نظام اإلدارة المتكامل 

في المجلد  Scanner Central Admin Agentيتم حفظ مثبِّت 
ScannerCentralAdmin\ScannerCentralAdminAgent  على قرص اإلعدادDVD-ROM. 

التي تم تصديرها في الخطوة رقم  Scanner Central Admin Agentانسخ إعدادات  5
المسجل  Scanner Central Admin Agentإلى مجلد [اإلعدادات] في مجلد مثبِّت  2

 .4م في الخطوة رق

 Scanner Central حدد المعلمات المطلوبة إلجراء تثبيت صامت باستخدام مثبِّت 6
Admin Agent. 

  تنسيق األمر القابل للتنفيذ -
Setup.exe [-silent] [-d 
{Scanner_Central_Admin_Agent_installation_folder_name}] 

 
 ائل سالسل من األحرف المتغيرة.يمثل النص الم

 عند تنفيذ التثبيت الصامت. silent-حدد 
 إذا حذفت هذه المعلمة، فال تحدد المعلمات الالحقة.

 . Scanner Central Admin Agent" مجلد تثبيتd- يحدد "
 إذا حذفت هذه المعلمة، سيتم تثبيت التطبيق في مجلد افتراضي.

 ا يتم تثبيت التطبيق ألول مرة.يتم تنشيط هذه المعلمة فقط عندم
 قيمة اإلرجاع -

 0 
 تم بنجاح

 10 
 خطأ في معلمة بدء التشغيل

  10و 0غير 
 أخطاء أخرى

 االحتياطات -
إلى مجلد [اإلعدادات] في مجلد  Scanner Central Admin Agentفي حالة نسخ إعدادات 

 Scanner م استيراد إعدادات ، ثم بدء التثبيت، يت Scanner Central Admin Agentمثبِّت 
Central Admin Agent .تلقائًيا 

 

عن طريق نظام اإلدارة  Scanner Central Admin Agentيتم توزيع مثبِّت  7
 المتكامل.

  يتم تثبيتScanner Central Admin Agent  على جميع أجهزة الكمبيوتر التي تتم إدارتها عن
 طريق نظام اإلدارة المتكامل.

 تلقائًيا بمجرد تثبيته. وفي حال استخدام إعدادات  Scanner Central Admin Agentط ويتم ضب
Scanner Central Admin Agent  ممكن بها رسائلSNMP  االعتراضية، تتوفر رسائل

SNMP االعتراضية بمجرد تثبيتScanner Central Admin Agent . 
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 السريع Scanner Central Admin Serverدليل  3.1
 .Scanner Central Admin Serverيوفر هذا القسم دليالً سريًعا لبرنامج 

 
 Scanner Central Admin Server الضبط المسبق لبرنامج 

  تثبيت برنامج 
  استيراد الشهادة (لبروتوكولHTTPS( 
 إعداد جدار الحماية 

 

 Scanner Central Admin Console الضبط المسبق لبرنامج 
  تثبيت برنامج 
  تثبيت 

 

 Scanner Central Admin Console تسجيل الدخول عن طريق برنامج 

 

 Scanner Central Admin Server  ضبط بيئة تشغيل برنامج
 اإلعدادات الشائعة 
 إعدادات ماسحة الشبكة 

 
 

 Scanner Central Adminالضبط المسبق لبرنامج  3.2"للحصول على تفاصيل، راجع 
Server 43" (صفحة(. 

 Scanner Central Admin الضبط المسبق لبرنامج  3.3"للحصول على تفاصيل، راجع 
Console 45" (صفحة(. 

 .)46" (صفحة لدخول عن طريق برنامج تسجيل ا 3.4"للحصول على تفاصيل، راجع 

 Scanner Central Adminضبط بيئة تشغيل برنامج  3.5"للحصول على تفاصيل، راجع 
Server 49" (صفحة(. 
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 بكاتماسحات الشالضبط المسبق 
  ضبط إعداداتScanner Central 

Admin Server الماسحات الشبكات 

 Scanner الضبط المسبق لبرنامج 
Central Admin Agent 

  تثبيت برنامج 
  ضبط إعداداتScanner 

Central Admin Server 
 لبرنامج 

 

 تسجيل الماسحات

 
 تحديثات جديدة البحث عن 

 

 ماسحات الشبكاتتحديث 
 أنواع التحديث المتوفرة 
  النظامتحديث 
  تثبيتAdd-in 
 تحديث إعدادات الماسحة 
 إعداد وضع المهمة 
 فحص حالة التحديث 

 ماسحات الصورتحديث  
 أنواع التحديث المتوفرة 
 إنشاء وحدة تحديث 
 وحدة تحديث رفع 
 تثبيت وحدة تحديث 
 فحص حالة التحديث 

 

 الستخدام ماسحات الصور. Scanner Central Admin Agentيلزم الضبط المسبق لبرنامج 
 Scanner Central Admin الضبط المسبق لبرنامج  3.6"راجع  للحصول على تفاصيل،

Agent"  51(صفحة(. 
 

 يلزم الضبط المسبق لماسحات الشبكات الستخدام ماسحات الشبكات.
 .)53" (صفحة ق الماسحات الشبكاتالضبط المسب 3.7"للحصول على تفاصيل، راجع 

 .)54" (صفحة تسجيل الماسحات 3.8"للحصول على تفاصيل، راجع 
 

 .)55(صفحة "تحديثات جديدةعن  البحث 3.9" للحصول على تفاصيل، راجع

 "تحديث الماسحات الصور 3.10"للحصول على تفاصيل حول تحديث ماسحات الصور، راجع 
 .)57(صفحة

 
" الماسحات الشبكات تحديث 3.11"للحصول على تفاصيل حول تحديث ماسحات الشبكات، راجع 

 .)67(صفحة 
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 مراقبة الماسحات

 مراقبة شبكة الماسحة 
 ة حالة التشغيل الماسحةمراقب 
 عرض المعلومات االحصائية 
 عرض سجل الحدث 
 جمع وتصدير سجالت التدقيق 

 

 إدارة الماسحات
 ضبط الماسحة 
 إضافة ضبط الماسحة 
 تحرير ضبط الماسحة 
 حذف ضبط الماسحة 
  تحرير مجموعة 
 تصدير ضبط الماسحة 
 استيراد ضبط الماسحة 
  تسجيل ماسحة الشبكة تلقائيا اكتشاف ماسحة/ 
 فحص تفاصيل الماسحة 

 

 صيانة الماسحات

 

 .)75" (صفحة ة الماسحاتمراقب 3.12"للحصول على تفاصيل، راجع 

 .)82" (صفحة إدارة الماسحات 3.13"للحصول على تفاصيل، راجع 

 .)102" (صفحة صيانة الماسحات 3.14"للحصول على تفاصيل، راجع 
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 Scanner Central Admin Serverالضبط المسبق لبرنامج  3.2
 . Scanner Central Admin Serverيوضح هذا القسم الضبط المسبق لبرنامج

 Scanner Central Admin Server تثبيت برنامج 
على جهاز كمبيوتر الستخدامه  Scanner Central Admin Serverقم بتثبيت برنامج 

 رة الماسحات مركزًيا.إلدا
، راجع Scanner Central Admin Serverللحصول على تفاصيل حول تثبيت برنامج 

 .)31" (صفحة Scanner Central Admin Serverتثبيت برنامج  2.2"

 )HTTPSاستيراد الشهادة (لبروتوكول 
 لالتصال، قم باستيراد الشهادة. HTTPSفي حالة استخدام بروتوكول 

 كمثال.Windows Server 2012 يستخدم هذا القسم 

 ].)IISإدارة خدمات معلومات اإلنترنت ([ ]أدوات إدارية[ القائمة [ابدأ]حدد  1
 ) ابدأ تشغيل إدارة خدمات معلومات اإلنترنتIIS.( 

 ).IISدد شهادة الخادم من الشاشة الرئيسية لـ إدارة خدمات معلومات اإلنترنت (ح 2

 حدد عملية االستيراد. 3

 اتبع اإلرشادات المعروضة في النافذة. 4
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 تلميح
أو األحدث، اضبط البصمة على الشهادة المستوردة في الملف  Windows Server 2008بالنسبة لنظام 

CertHash.xml. 
 ر تثبيت يكون مساCertHash.xml .على النحو التالي 

 
 

 " مثال إعداد بصمة الشهادةcc ce a0 66 e3 9c 9b 2a 65 45 03 a3 c4 f4 e5 e6 ad ec df 
9f.كما يلي " 

 

  

 إعداد جدار الحماية
 قم بإعداد جدار حماية.

 Scanner Central Admin Serverنامج قم بتعيين أرقام النوافذ التالية لالتصال في بر
 . Scanner Central Admin Consoleلتمكين اإلدارة عن طريق برنامج

 
رقم 

 البروتوكول
 الوظيفة من/إلى رقم المنفذ

 6 )TCP(   20444 )HTTP/HTTPS(  
رقم منفذ اتصال رقم المنفذ المعّين لـ [

 إعدادات ] في نافذة [الماسحة
Scanner Central Admin 

Server )اإلعدادات الشائعة [(
 Scanner Central ببرنامج 

Admin Console 

Scanner Central 
Admin Agent ماسحة/

 الشبكة
Scanner  

Central Admin 
Server 

االتصال بـ 
Scanner 

Central Admin 
Server 

 6 )TCP(   10444 )HTTP/HTTPS(  
رقم المنفذ المعين لـ [رقم منفذ 

Scanner Central Admin 
Console في نافذة [إعدادات [ 

Scanner Central Admin 
Server  [(اإلعدادات الشائعة)
 Scanner Central ببرنامج 

Admin Console  ورقم المنفذ الذي
 تم تعيينه

Scanner Central 
Admin Console 

Scanner  
Central Admin 

Server  

 6 )TCP(  10445 )HTTP( 
 اتصال عين لـ [رقم منفذرقم المنفذ الم  

Scanner Central Admin 
Console في نافذة [إعدادات [ 

Scanner Central Admin 
Server  (اإلعدادات الشائعة)] ببرنامج 

Scanner Central Admin 
Console مضاف إليه الرقم واحد 

 

 
 لة.للحصول على تفاصيل حول إعداد جدار حماية، راجع دليل جدار الحماية ذي الص

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 
<IISPolicy> 

 <CertHash>cc ce a0 66 e3 9c 9b 2a 65 45 03 a3 c4 f4 e5 e6 ad ec df 9f</CertHash> 
</IISPolicy> 

 Scanner_Central_Admin_Server_installation_folder\AmManager\ 
Sys\CertHash.xml 



45 

 

 Scanner Central Admin Console الضبط المسبق لبرنامج  3.3
 .Scanner Central Admin Consoleيوضح هذا القسم الضبط المسبق لبرنامج 

 Scanner Central Admin Console تثبيت برنامج 
على جهاز كمبيوتر الستخدامه Scanner Central Admin Console قم بتثبيت برنامج 

 وحدات تحديث أو مراقبة حالة تشغيل الماسحات.لتحميل 
، Scanner Central Admin Console للحصول على تفاصيل حول تثبيت برنامج 

 .)33" (صفحة تثبيت برنامج  2.3"راجع 

 Error Recovery Guide تثبيت 
 

 Scanner Centralعلى جهاز كمبيوتر مثبت عليه Error Recovery Guide قم بتثبيت 
Admin Console. 

في حالة حدوث خطأ في ماسحة، يؤدي الضغط على الزر [تفاصيل الخطأ] في نافذة [تفاصيل 
 " المطابق لخطأ الماسحة.Error Recovery Guideالحدث] إلى عرض "

 معلومات حول طريقة التعامل مع األخطاء.Error Recovery Guide يوفر 

 . Scanner Central Admin Consoleتأكد من الوفاء بمتطلبات النظام لبرنامج 1
، راجع  Scanner Central Admin Consoleللحصول على تفاصيل حول متطلبات النظام لبرنامج 

  / SCAModuleCreator متطلبات"
Scanner Central Admin Console23ة " (صفح(. 

  ابدأ تشغيل الكمبيوتر. 2
 انتباه

 سجل دخولك إلى الكمبيوتر كمستخدم يتمتع بامتيازات المسؤول.

 .DVDالمرفق الماسحة في مشغل أقراص DVD-ROM أدخل قرص اإلعداد  3
 

  . Error Recovery Guideات التي تظهر على النوافذ لتثبيتاتبع اإلرشاد 4
 حميتل

 لكل ماسحة.Error Recovery Guide عندما تحتاج إلى إدارة العديد من طرازات الماسحات، قم بتثبيت 
، راجع الملف Scanner Central Adminبالنسبة لماسحات الصور التي يمكن إدارتها عن طريق برنامج 

 . Scanner Central Admin Agentجالتمهيدي لبرنام
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 Scanner Central Admin Console تسجيل الدخول عن طريق برنامج  3.4
 . Scanner Central Admin Consoleقم بتسجيل الدخول عن طريق برنامج

 Scannerالتحديث ومراقبة حالة تشغيل الماسحات من نافذة يمكن للمسؤولين تحميل وحدات 
Central Admin Console. 

تعرض هذه النافذة أيًضا التنبيهات التي يتم إرسالها عن طريق الماسحات الستبدال القطع 
  المستهلكة واكتشاف األخطاء والصيانة.

 انتباه
")، فانتظر بضع دقائق وحاول مرة Xعالمة "إذا لم تظهر شاشة العرض العادية (على سبيل المثال: ظهور 

والتي يستخدم بها بروتوكول  Internet Explorer 6.0أخرى. بالنسبة إلعدادات الشبكة المثبت عليها برنامج 
HTTPS  لالتصال ببرنامجScanner Central Admin Server] عدم حفظ ، امسح خانة االختيار

، Internet Explorer[متقدم] في  ] خيارات اإلنترنت[ ] أدوات] من [الصفحات المشفرة إلى القرص
أو بمركز خدمة ماسحات  FUJITSUوحاول مرة أخرى. إذا استمرت المشكلة، فاتصل بمركز بيع ماسحات 

 .FUJITSUمعتمد لدى 

 
 تلميح

دقيقة.  20بمقدار دقيقة (ثابتة). علًما بأن تحديد الروابط واألزرار يؤدي إلى تمديد مهلة الجلسة  20مهلة الجلسة 
] أو نافذة  Scanner Adminعمليات تشغيلومع ذلك، يتم تمديد مهلة الجلسة تلقائًيا عندما يتم عرض نافذة [

 ، حتى ال تنتهي مهلة الجلسة.Scanner Central Admin Console] لبرنامج مراقبة عمليات الماسحة[

 

 Scanner Central Admin Server[[]كافة البرامج[القائمة [ابدأ]حدد  1
]Scanner Central Admin Server.[ 
  ستظهر نافذة برنامجScanner Central Admin Console. 

 قم بتعيين الحقل [االتصال بـ]. 2
 .Scanner Central Admin Serverالخاص ببرنامجFQDN أو اسم المضيف أو  IPأدخل عنوان 

 IPبالنسبة لعنوان  -
 .)255إلى  0إلى قيمة من  xxx. (يشير xxx.xxx.xxx.xxxيجب استخدام التنسيق 

 FQDNبالنسبة السم المضيف أو  -
 حرف. 128يمكن إدخال ما يصل إلى 
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 انتباه
 ] رقم منفذفي حالة تغيير رقم المنفذScanner Central Admin Console من نافذ [

 ] ببرنامج  )الشائعة اإلعدادات( Scanner Central Admin Server  إعدادات[
Scanner Central Admin Console.[رقم المنفذ] أدخل رقم المنفذ الذي تم تغييره لـ ، 

  الستخدامSSLحدد خانة االختيار [استخدام ،HTTPS.[ 
  في حالة بدء تشغيلScanner Central Admin Console  عند عدم وجود ذاكرة حرة

خطأ في البرنامج النصي. حاول مرة أخرى بعد التأكد من وجود ذاكرة حرة  كافية، فقد يحدث
 كافية.

  بالنسبة لنظامWindows Server عند التوصيل ألول مرة ببرنامج ، Scanner Central 
Admin Server  فقد تظهر نافذة تأكيد إلضافة عنوان ،URL  المحدد أو عدم إضافته إلى

 Scanner Central Admin هذه الحالة، بعد إضافة عنوان منطقة الموقع الموثوقة. في 
Server URL كموقع موثوق، أغلقScanner Central Admin Console  وأعد

 تشغيله.

 اضغط على الزر [اتصال]. 3
 ستظهر نافذة تسجيل الدخول إلى برنامج .Scanner Central Admin Console  

 انتباه
م المنفذ الذي حددته وفًقا لإلعدادات التي تم ضبطها في برنامج قد تظهر رسالة تحذير الستخدام رق

 األمان.
 

 أدخل اسم مستخدم وكلمة مرور المسؤول. 4
 يتم تعيين اسم المستخدم االفتراضي وكلمة مرور المسؤول على النحو التالي:

 admin اسم المستخدم: 
 passwordكلمة المرور: 

 Scanner Central Admin Serverإعدادات نافذة [يمكن تغيير كلمة مرور المسؤول من ال
 )]. قم بتغيير كلمة المرور بانتظام.اإلعدادات الشائعة(
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 اضغط على الزر [تسجيل الدخول]. 5
  إذا تمت مصادقة المستخدم، ستظهر نافذةScanner Central Admin Console .الرئيسية 

  
   
 تلميح

 يمكن تغيير النافذة الرئيسية المعروضة بعد تسجيل الدخول.
 إعدادات لتغيير النافذة الرئيسية المعروضة بعد تسجيل الدخول, قم بتغيير الشاشة االفتراضية من النافذة [

Scanner Central Admin Server )ببرنامجاإلعدادات الشائعة [( Scanner Central Admin 
Console. 
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 Scanner Central Admin Serverضبط بيئة تشغيل برنامج  3.5
 . Scanner Central Admin Serverيوضح هذا القسم ضبط بيئة تشغيل برنامج

على الفئتين  Scanner Central Admin Serverتحتوي إعدادات بيئة تشغيل برنامج 
 التاليتين:
 اإلعدادات الشائعة 

لكل من ماسحات  Scanner Central Admin Serverهذه هي اإلعدادات شائعة االستخدام لبرنامج 
 الصور وماسحات الشبكات.

 إعدادات ماسحات الشبكات 
 الخاصة بماسحات الشبكات.Scanner Central Admin Server هذه هي إعدادات برنامج 

 Scanner Central Adminيلي وصف لكل فئة في إعدادات بيئة تشغيل برنامج  فيما
Server. 

 اإلعدادات الشائعة
شائعة االستخدام لكل من ماسحات  Scanner Central Admin Serverاضبط إعدادات 

 الصور وماسحات الشبكات عن طريق تغيير كلمة مرور المسؤول وإعدادات الشبكة.

 ] من نافذة  Scanner Central Admin Serverداداتإعانقر فوق رابط [ 1
Scanner Central Admin Console .الرئيسية 

 ] إعداداتستظهر نافذةScanner Central Admin Server .[ 

 اضغط على عالمة التبويب [اإلعدادات الشائعة]. 2
 ] إعدادات ستظهر نافذةScanner Central Admin Server )ةاإلعدادات الشائع( .[ 

   

 اضبط اإلعدادات المطلوبة. 3
 . Scanner Central Admin Serverللحصول على معلومات حول اإلعدادات، راجع مساعدة

 اضغط على الزر [موافق]. 4
  سيؤدي ذلك إلى تمكين اإلعدادات وتظهر نافذةScanner Central Admin Console  الرئيسية

 .مرة أخرى
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  ماسحة الشبكةإعدادات 
 

الخاصة بماسحات الشبكات، مثل  Scanner Central Admin Serverاضبط إعدادات 
 ، وامسح بيانات التجوال للمستخدم المحدد.SharePointو LDAPإعدادات خادم 

 ] من نافذة  Scanner Central Admin Serverإعداداتانقر فوق رابط [ 1
Scanner Central Admin Console .الرئيسية 

 ] إعدادات ستظهر نافذةScanner Central Admin Server.[ 

 ].إعدادات ماسحة الشبكةاضغط على عالمة التبويب [ 2
 ] إعدادات ستظهر نافذةScanner Central Admin Server )إعدادات ماسحة الشبكة( .[ 

   

 اضبط اإلعدادات المطلوبة. 3
 .Scanner Central Admin Consoleصول على معلومات حول اإلعدادات، راجع مساعدة للح

 اضغط على الزر [موافق]. 4
  سيؤدي ذلك إلى تمكين اإلعدادات وتظهر نافذةScanner Cemtral Admin Console   الرئيسية

 مرة أخرى.
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  Scanner Central Admin Agent الضبط المسبق لبرنامج  3.6
 .Scanner Central Admin Agentح هذا القسم الضبط المسبق لبرنامج يوض

 Scanner Central Admin Agent تثبيت برنامج 
على جهاز كمبيوتر متصل  Scanner Central Admin Agentقم بتثبيت برنامج 

 بالماسحات.
، راجع  Scanner Central Admin Agentللحصول على تفاصيل حول تثبيت برنامج 

 .)35" (صفحة تثبيت برنامج  2.4"

 Scannerلبرنامج  Scanner Central Admin Serverضبط إعدادات 
Central Admin Agent  

 Scanner Central لبرنامج Scanner Central Admin Server اضبط إعدادات
Admin Agent. 

 Scanner Central Admin هذا يتيح لجهاز الكمبيوتر المتصل بماسحة االرتباط بـ
Server. 

 Scanner Central Admin Agent[[]كافة البرامج[ القائمة [ابدأ]حدد  1
 . ] Scanner Central Admin Agentإعداد[
 ] ستظهر نافذةScanner Central Admin Agent.[ 

 ].Scanner Central Admin Serverاضغط على الزر [اإلعدادات] لـ [ 2

  
 ] إعداداتستظهر نافذةScanner Central Admin Server .[ 
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 .] Scanner Central Admin Serverإلى ربط[حدد خانة االختيار  3

  

 وقم بتحديث اإلعدادات. Scanner Central Admin Serverاضبط برنامج  4
 . Scanner Central Admin Agentللحصول على معلومات حول اإلعدادات، راجع مساعدة

 اضغط على الزر [موافق]. 5
 ] سيؤدي ذلك إلى تمكين اإلعدادات، وتظهر نافذةScanner Central Admin Agent.مرة أخرى [ 

في منطقة اإلعالم. تقع منطقة اإلعالم في  Scanner Central Admin Agentوتظهر أيقونة 
 أقصى يمين شريط المهام.

    
 انتباه
  قد يستغرق إكمال اإلعدادات بعض الوقت بعد الضغط على الزر [موافق]، وذلك وفًقا لبيئة النظام

 ص بك.الخا
  قد تظهر رسالة تحذير الستخدام رقم المنفذ الذي حددته وفًقا لإلعدادات التي تم ضبطها في برنامج

 األمان.
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    الضبط المسبق الماسحات الشبكات 3.7
 يوضح هذا القسم الضبط المسبق لماسحات الشبكات.

 الماسحات الشبكات Scanner Central Admin Serverضبط إعدادات 
 لماسحات الشبكات. Scanner Central Admin Serverضبط إعدادات ا

 . Scanner Central Admin Serverيتيح ذلك للماسحات االرتباط بـ
 للحصول على مزيد من التفاصيل، راجع دليل تشغيل طراز الماسحة.
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 تسجيل الماسحات 3.8
 عن طريق ربطها بـ Scanner Central Admin Serverيمكن تسجيل الماسحات في 

Scanner Central Admin Server. 

 . Scanner Central Admin Serverاضبط ماسحة بحيث يمكن ربطها بـ 1
 Scanner Centralضبط إعدادات "للحصول على تفاصيل حول طريقة ضبط ماسحة الصور، راجع 

Admin Server  51" (صفحة لبرنامج(. 
 Scanner Centralضبط إعدادات "للحصول على تفاصيل حول طريقة ضبط ماسحة الشبكة، راجع 

Admin Server 53" (صفحة الماسحات الشبكات(. 

، Scanner Central Admin Console] ببرنامج مراقب عمليات الماسحةمن نافذة [ 2
 . Scanner Central Admin Serverتأكد أن الماسحة مسجلة في

 تأكد من عرض أيقونة الماسحة التي قمت بتسجيلها في عرض مراقبة تشغيل الماسحة.
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 جديدة تحديثاتعن  البحث 3.9
بشكل دورى عن  البحث Scanner Central Admin Consoleيمكنك من خالل نافذة 

على  Scanner Central Admin Serverخادم وجود وحدات تحديث للماسحات المدارة ب
 الموقع.

 وحدات التحديث عن البحثب اإلعدادات الخاصة 

 عن وحدات تحديث جديدة. للبحث قم بضبط اإلعدادات المطلوبة

 Scanner[إعدادات نافذة  فى ]تحديثات التحقق من وجود[قم بضبط كل إعداد تحت  1
Central Admin Server (اإلعدادات الشائعة) [  من Scanner Central 

Admin Console. 
 Scanner Central Admin Consoleللتفاصيل حول عناصر اإلعدادات, راجع مساعدة 

 تبع خادم يScanner Central Admin Server   بشكل  البحثومحتويات الضبط لالتصال بالموقع
 متاحة. دورى عما إذا كانت هناك وحدات تحديث 

 وحدات التحديث عن البحث

 البحث عن وحدات تحديث جديدة متاحة للماسحات.

يدة متاحة" ديثات جدتحهناك تحديثات جديدة " أو رابط " التحقق من وجود انقر على رابط " 1
 Scanner Central Admin Console  فى النافذة األساسية 

 

  التحديثات المتاحة[تظهر نافذة[ 
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 معلومات وحدات التحديثات الجديدة عن البحث 2

 
 

 انتباه
ت جديدة متاحة للبرنامج والبرنامج الثابت المثبتان فى إذا كان هناك وحدات تحديثا عما البحثيمكنك 

 الماسحات المدارة.
حتى إذا كانت هناك وحدات تحديث جديدة متاحة على الموقع لن يظهر فى القائمة إال وحدات التحديث 

 الخاصة بالبرنامج المثبت بالماسحات.
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   تحديث الماسحات الصور 3.10
 يوضح هذا القسم إجراء تحديث ماسحة صور.

تحديث البرنامج  Scanner Central Admin Serverيتيح تحميل وحدات التحديث إلى 
 الثابت أو برامج التشغيل.

 أنواع التحديث المتوفرة
 تكون أنواع التحديث المتوفر على النحو التالي:

 
 النوع الوصف

 البرنامج الثابت امج ثابت لماسحةبرن

 برنامج التشغيل برنامج تشغيل ماسحة

 البرنامج برنامج مرفق بماسحة

 اإلعدادات إعدادات الماسحة أو برامج أخرى.

 تطبيق المستخدم تطبيقات تم إنشاؤها من قبل مستخدم

 
 انتباه

 يتم نشر أي إعدادات. إذا كانت حالة الكمبيوتر المتصل الماسحة على النحو التالي، فال
 تم قطع االتصال الماسحة مرة واحدة بعد تسجيلها 
 تم توصيل ماسحة غير مدعومة 

يتم نشر اإلعدادات فقط بمجرد توصيل الكمبيوتر الماسحة. وفي حالة النشر على كمبيوتر متصل الماسحة مرة 
سجل اإلعدادات التي تم ، ثم  Scanner Central Admin Serverأخرى، احذف جميع اإلعدادات من 

 إنشاؤها مرة أخرى.

 
 تلميح

 يتم تقدير طول الوقت الالزم لتحديث برنامج على النحو التالي:
 

 مثال: يجب تقدير حالة التحديث التالية على النحو التالي:

 دقيقة) 15ثانية ( 900= 

  :15تحديث حجم الوحدة MB 
  :40عدد الماسحات المستهدفة 
 1ميجابت/ث =  8ة: سرعة الشبك MBث/ 

  
 
 

 

 1,5× سحات المستهدفة عدد الما× تحديث حجم الوحدة 
 سرعة الشبكة

 
 

15  ×40  ×1,5 
1 
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 إنشاء وحدة تحديث
 Scanner Central Admin يوضح هذا القسم طريقة إنشاء وحدة تحديث يمكن تحميلها إلى

Server. 
 Scanner التالية إلنشاء وحدة تحديث لتحميلها إلى األربعةيمكن استخدام أحد الطرق 

Central Admin Server: 
 إنشاء وحدة تحديث عن طريق ملف تحديث متوفر على موقع ويب 

لتحويل ملف تحديث متوفر على موقع ويب إلى وحدة تحديث  SCAModuleCreatorيمكنك استخدام 
 . Scanner Central Admin Serverيمكن تحميلها إلى

  إنشاء وحدة تحديث عن طريق برنامج تثبيت مضّمن على قرص اإلعداد DVD-ROMمرفق الماسحةال 
 DVD-ROM لتحويل برنامج تثبيت على قرص اإلعداد SCAModuleCreatorيمكنك استخدام 

 . Scanner Central Admin Serverالمرفق الماسحة إلى وحدة تحديث يمكن تحميلها إلى
 إنشاء وحدة تحديث عن طريق تطبيق مستخدم 

ؤه من قبل مستخدم إلى وحدة تحديث يمكن لتحويل تطبيق تم إنشا SCAModuleCreatorيمكنك استخدام 
 . Scanner Central Admin Serverتحميلها إلى

 إنشاء وحدة تحديث من إعدادات الماسحة 
 Scanner Central يمكنك استخدام إعدادات الماسحة التي تم تصديرها كوحدة تحديث يمكن تحميلها إلى

Admin Server. 

 .فيما يلي شرح لطرق إنشاء وحدة تحديث

 إنشاء وحدة تحديث عن طريق ملف تحديث متوفر على موقع ويب 

 Scanner Central Admin Server[[]كافة البرامج[القائمة [ابدأ]حدد  1
]SCAModuleCreator.[ 
 ] ستظهر نافذةSCAModuleCreator.[ 

 .6بالنسبة للشبكات التي ال تستعمل خادًما وكيالً، انتقل إلى الخطوة رقم  2
[إعداد خادم أما بالنسبة للشبكات التي تستخدم خادًما وكيالً، حدد قائمة [اإلعدادات]

 الوكيل].
 .[إعداد خادم الوكيل] ستظهر نافذة 

 حدد خانة االختيار [استعمال خادم الوكيل]. 3

  

 ل.اضبط إعدادات خادم الوكي 4
 .SCAModuleCreatorللحصول على معلومات حول اإلعدادات، راجع مساعدة 



59 

 اضغط على الزر [موافق]. 5
 ] سيؤدي ذلك إلى تمكين اإلعدادات، وتظهر نافذةSCAModuleCreator.مرة أخرى [ 

 ].المنشور اإلليكترونيموقع تحميل آخر ملفات التحديث من الاضغط على الزر [إعداد] لـ [ 6

 
 

 ] المنشور اإلليكترونيموقع تحميل آخر ملفات التحديث من التظهر نافذة.[ 

  

لتصفية ملفات التحديث المعروضة في القائمة، حدد شروط التصفية واضغط على الزر  7
 [تحديث القائمة].

 ط التصفية.تظهر ملفات التحديث المتوافقة مع شرو 

 اضغط على الزر [إنشاء] لملف التحديث المطلوب. 8
 9 عند ظهور نافذة [اتفاقية الترخيص]، انتقل إلى الخطوة رقم. 

 .11 عند ظهور مربع الحوار [حفظ باسم]، انتقل إلى الخطوة رقم

 .].أقبل البنود الواردة في اتفاقية الترخيصد خانة االختيار [حد 9

 اضغط على الزر [التالي]. 10
 .[حفظ باسم] سيظهر مربع الحوار 

 حدد موقع حفظ الملف. 11

 ].حفظاضغط على الزر [ 12
 .تظهر نافذة رسالة عند اكتمال إنشاء وحدة التحديث 

 اضغط على الزر [موافق]. 13
 ] مرة أخرى.زيل ملفات التحديث األخيرة من موقع الويب المنشورتتظهر نافذة [ 
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  إنشاء وحدة تحديث عن طريق برنامج تثبيت مضّمن على قرص اإلعداد 
DVD-ROMالمرفق الماسحة 

  [Scanner Central Admin Server]  ]كافة البرامج[القائمة [ابدأ]حدد  1
]SCAModuleCreator.[ 
 ] ستظهر نافذةSCAModuleCreator.[ 

 ].برنامج من وسائط اإلعدادتثبيت الاستخراج اضغط على الزر [إعداد] لـ [ 2

  
 .[تحديث محرك أقراص] ستظهر نافذة 

 حدد [محرك أقراص]. 3

 
 

 اضغط على الزر [فتح]. 4
 ] من وسائط اإلعداد برنامجتثبيت الاستخراج تظهر نافذة.[ 

   

لتصفية برامج التثبيت المعروضة في القائمة، حدد شروط التصفية واضغط على الزر  5
 [تحديث القائمة].

 .تظهر برامج التثبيت المتوافقة مع شروط التصفية 

 اضغط على الزر [إنشاء] لبرنامج التثبيت المطلوب. 6
 7 ة [اتفاقية الترخيص]، انتقل إلى الخطوة رقمعند ظهور نافذ. 

 .9 عند ظهور مربع الحوار [حفظ باسم]، انتقل إلى الخطوة رقم

 .].أقبل البنود الواردة في اتفاقية الترخيصحدد خانة االختيار [ 7

 [التالي]. اضغط على الزر 8
 .[حفظ باسم] سيظهر مربع الحوار 

 حدد موقع حفظ الملف. 9
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 ].حفظاضغط على الزر [ 10
 .تظهر نافذة رسالة عند اكتمال إنشاء وحدة التحديث 

 اضغط على الزر [موافق]. 11
 ] مرة أخرى.استخراج برنامج تثبيت من وسائط اإلعدادتظهر نافذة [ 

 طبيق المستخِدمإنشاء وحدة تحديث عن طريق ت 
يمكن تسجيل البرامج التي تم إنشاؤها عن طريق المستخدم كوحدات تحديث. انتبه للنقاط التالية 

 عند إنشاء تطبيق مستخدم.
  عندما يتم تثبيت التحديث، فال يمكن إجراء العمليات التفاعلية بين وحدة التحديث والمستخدم. ال تقم بإجراء

خدم، على سبيل المثال، طلب استجابة لرسالة تأكيد عند استبدال ملف أو طلب عملية تتطلب إجراًء من المست
 إعادة تشغيل الكمبيوتر من قبل المستخدم.

  عند تثبيت تحديث، يتحدد النجاح/الفشل وفًقا لقيمة اإلرجاع من تطبيق المستخدم. قم بإنشاء التطبيق بحيث يتم
 : فشل).0: تم بنجاح، غير 0إعالم نتيجة التنفيذ عن طريق قيمة اإلرجاع (

 .ال تقم بالكتابة في السجل أو تنشئ موارًدا للمستخدمين الفرديين 

 Scanner Central Admin Server[[ ]كافة البرامج[القائمة [ابدأ]حدد  1
]SCAModuleCreator.[ 
 ] ستظهر نافذةSCAModuleCreator.[ 

 ].تخدممسالإنشاء تطبيق اضغط على الزر [إعداد] لـ [ 2

  
 ] مستخدمالإنشاء تطبيق ستظهر نافذة.[ 
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 وإعدادات أخرى. اإلطالقواإلصدار/االسم ومسار  حفظ إلىحدد مجلد المصدر و 3
 . SCAModuleCreatorللحصول على معلومات حول اإلعدادات، راجع مساعدة

  

 [إنشاء]. اضغط على الزر 4
 .تظهر نافذة رسالة عند اكتمال إنشاء وحدة التحديث 

 اضغط على الزر [موافق]. 5
 ] مرة أخرى.إنشاء تطبيق مستخدمستظهر نافذة [ 

 إنشاء وحدة تحديث من إعدادات الماسحة 
 Scanner يمكنك استخدام إعدادات الماسحة التي تم تصديرها كوحدة تحديث يمكن تحميلها إلى

Central Admin Server. 

 Scanner Central قم بتصدير إعدادات الماسحة من جهاز كمبيوتر مثبت عليه برنامج
Admin Agent. 

 Scanner Central Admin Agent[[]كافة البرامج[القائمة [ابدأ]حدد  1
 . ] Scanner Central Admin Agentإعداد[
 ] ستظهر نافذةScanner Central Admin Agent.[ 

 اضغط على الزر [تصدير] لـ [إعدادات الماسحة]. 2

  
 ] تصدير إعدادات الماسحةستظهر نافذة.[ 
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 عدادات الهدف]، وحدد اإلعدادات لتصديرها.اإلاضغط على الزر [ 3

  

 حدد [اإلصدار/االسم] و [حفظ في]. 4
 .Scanner Central Admin Agentحول اإلعدادات، راجع مساعدة  للحصول على معلومات

 اضغط على الزر [تشغيل]. 5
 .تظهر نافذة رسالة عند اكتمال تصدير إعدادات الماسحة 

 اضغط على الزر [موافق]. 6
 ] مرة أخرى.تصدير إعدادات الماسحةستظهر نافذة [ 

 وحدة تحديث رفع
 في نافذة Scanner Central Admin Serverوحدات التحديث إلى  عرفيمكن 

Scanner Central Admin Console. 

 Scanner Central Admin اضغط على عالمة التبويب [عمليات المسؤول] من نافذة  1
Console.الرئيسية 

 ] مسؤول الماسحةعمليات ستظهر نافذة.[ 

 ].ماسحةال تحديثحدد الرابط [ 2
  ماسحةال قائمة تحديثنافذة [ستظهر.[ 
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 اضغط على الزر [جديد]. 3
 ] ماسحةالتسجيل تحديث ستظهر نافذة.[ 

  

  اضغط على الزر [استعراض] لتحديد ملف وحدة تحديث ماسحة الصور. 4
 انتباه

 .GB 1جاوز حجمها ال يمكن تحميل وحدات التحديث التي يت

 اضغط على الزر [رفع] لتحميل ملف وحدة تحديث ماسحة الصور. 5

لتحديد مجموعة اإلعدادات لمعالجتها الهدف]  التحديث لـ [مجموعة] حدداضغط على الزر [ 6
  عن طريق تحديث ماسحة الصور.

 انتباه
 كل نوع.بالنسبة لمجموعة اإلعدادات الفردية، يمكن تحميل وحدة تحديث واحدة ل

 
 تلميح

 "تحرير مجموعة"يمكن تغيير مجموعات التحديث المعينة للماسحة في مرة واحدة. للتفاصيل، راجع 
 .)97 (صفحة

 
 

] لتكوين الزمنية الفترة قيود تحديثد] لـ [فترة التحديث الزمنية، انقر زر [حدلتغيير  7
 اإلعدادات.

] لتحديث البرنامج الزمنية الفترة قيودإن القيمة االفتراضية هي القيمة التي كانت معدة لـ [
 ].)الشائعة اإلعدادات( Scanner Central Admin Server إعداداتفي نافذة [

 اضغط على الزر [تسجيل]. 8
 وحدة تحديث ماسحة الصور. تظهر نافذة رسالة عند اكتمال تحميل 

 

 تلميح
 عندما يتم تسجيل العديد من التحديثات، يتم إجراء التحديثات المعلقة بالترتيب التالي:

 البرنامج الثابت 1
 برنامج التشغيل 2
 برنامج 3
 إعدادات 4
 تطبيق المستخدم 5

 اضغط على الزر [موافق]. 9
 ] أخرى. ] مرةقائمة تحديثات ماسحة الصورستظهر نافذة 



65 

 تثبيت وحدة تحديث
، يتم تنزيل وحدة Scanner Central Admin Serverبعد تحميل وحدة التحديث إلى 

 التحديث إلى الماسحة عند حدوث أحد اإلجراءات التالية:
 .تسجيل الدخول إلى الكمبيوتر المتصل الماسحة 
 ديد [تثبيت التحديثات] من قائمة نقر زر الماوس األيمن على أيقونة من الكمبيوتر المتصل الماسحة، يتم تح 

Scanner Central Admin Agent.في منطقة اإلعالم 
 ] إعدادات] من نافذة [بحث عن التحديثات بصفة منتظمة تم تحديد خانة االختيار Scanner Central 

Admin Server ببرنامج [Scanner Central Admin Agentالفاصل ، وانقض] ى الوقت المحدد في
 الزمني للبحث عن التحديث].

 ] إعدادات] من نافذة [تثبيت التحديثات أثناء دخول الكمبيوتر في وضع تسجيل الخروج تم تحديد خانة االختيار 
Scanner Central Admin Server ببرنامج [Scanner Central Admin Agent وبالتالي يتم ،

 يوتر المتصل الماسحة.تسجيل الخروج من الكمب

 لتثبيت وحدات التحديث يدوًيا، قم باإلجراء التالي:

 Scanner Central Admin Agent بعد تنزيل وحدات التحديث، انقر فوق أيقونة  1
 من منطقة اإلعالم.

  
 .تظهر نافذة تسألك عما إذا كنت تريد تثبيت وحدات التحديث أم ال 

 إذا كنت تريد تثبيت وحدات التحديث اآلن، فاضغط على الزر [تثبيت اآلن]. 2
إذا كانت الماسحة ذات الصلة قيد االستخدام وكنت تريد عدم تثبيت وحدات التحديث اآلن، 

 فاضغط على الزر [التثبيت الحقاً].
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        يتم عرض األيقونات التالية أثناء التحديث:
 حالةلل ةأيقون الوصف

  جاري تثبيت التحديثات. هذه األيقونة تومض أثناء العملية.

  في انتظار تثبيت التحديثات.

  تم تثبيت التحديثات بنجاح.

  .تعذر تثبيت التحديثات

 تثبيت التحديثات غير ضروري. استخدم الماسحة بدون تثبيت التحديثات.

 الحاالت التالية:في يتم عرض هذه األيقونة 

 تم تثبيته بالفعلس اإلصدار أو آخر إصدار فن 
  لتطبيق على طراز ماسحتكلالتحديثات غير قابلة 
 

 

  
 انتباه
 في حالة عدم تثبيت برنامج تشغيل، فلن يتم تثبيت وحدات تحديث البرنامج الثابت أو إعدادات Software 

Operation Panel. 
 ادات الفردية، يمكن تحميل وحدة تحديث واحدة لكل نوع.بالنسبة لمجموعة اإلعد 
  إذا كنت تريد تثبيت العديد من وحدات التحديث، يؤدي الضغط على الزر [إيقاف] إلى تعليق المعالجة بعد

 إكمال تثبيت وحدة التحديث الحالية.
  تشغيل الكمبيوتر، فقد ال بعد اكتمال تحديث برنامج التشغيل، أعد تشغيل الكمبيوتر. في حالة عدم إعادة

 يتعرف برنامج التشغيل على الماسحة.
  بالنسبة لتثبيت وحدات تحديث البرنامج الثابت، إذا تم بدء تشغيل Software Operation Panel فقد ،

 يظهر خطأ يشير إلى أن الماسحة غير متصلة.
 Software لخروج من في منطقة اإلعالم، قم باSoftware Operation Panel عند ظهور أيقونة 

Operation Panel.ثم ثبت وحدات تحديث البرنامج الثابت ، 
  في حالة تعيين التحديثات لتثبيتها أثناء تسجل الخروج من الكمبيوتر، فلن يتم تثبيت وحدات تحديث البرنامج

 . Software Operation Panelالثابت وضبط
 روج منه أثناء تثبيت وحدة تحديث. فقد ال يتم تثبيت وحدة ال تقم بإيقاف تشغيل الكمبيوتر أو تسجيل الخ

 التحديث بطريقة صحيحة.

 فحص حالة التحديث
 Scanner Central Admin يمكن عرض تفاصيل حالة وحدات التحديث في نافذة

Console. 

 Scanner Central Admin اضغط على عالمة التبويب [عمليات المسؤول] من نافذة  1
Console.الرئيسية 

 ] عمليات مسؤول الماسحةستظهر نافذة.[ 

 ].ماسحةالتحديثات حدد الرابط الرقمي [المستهدفة] من [ 2
 .[قائمة حالة التحديث] ستظهر نافذة 

 افحص قائمة حالة التحديث لماسحة الصور. 3
 . Scanner Central Admin Consoleللحصول على معلومات حول اإلعدادات، راجع مساعدة
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   تحديث الماسحات الشبكات 3.11

 يوضح هذا القسم إجراء تحديث ماسحة شبكة.
تحديث النظام Scanner Central Admin Server يتيح تحميل وحدات التحديث إلى 

 والوظائف اإلضافية.

 أنواع التحديث المتوفرة
 تكون أنواع التحديث المتوفر على النحو التالي:

 النوع الوصف التثبيت ألول مرة

 النظام نظام الماسحة واألمان والخيارات المثبتة غير مدعوم

 Add-in للتثبيت على الماسحةAdd-in  متاح

إعدادات  معلومات حول إعدادات نظام الماسحة غير مدعوم
 الماسحة

إعدادات وضع  حول إعدادات وضع المهمة معلومات متاح
 المهمة

 

 تلميح
 يتم تقدير طول الوقت الالزم لتحديث برنامج على النحو التالي:

 

 مثال: يجب تقدير حالة التحديث التالية على النحو التالي:

 دقيقة) 15ثانية ( 900= 

  :15تحديث حجم الوحدة MB 
  :40عدد الماسحات المستهدفة 
 1ميجابت/ث =  8بكة: سرعة الش MBث/ 

 تحديث النظام
، يمكن تحديث النظام واألمان والخيارات Scanner Central Admin Consoleمن نافذة 

 المثبتة عن طريق تحميل وحدة تحديث نظام جديدة واستدعاءات تحديث اإلعدادات.
 از الماسحة.للحصول على مزيد من التفاصيل، راجع دليل تشغيل طر

 
يمكنك إصدار وحدة تحديث النظام الجديدة وتطبيقها على الماسحات عند حدوث أحد اإلجراءات 

 التالية:
  وضع االستعداد استئناف منبدء تشغيل الماسحة أو 
 تسجيل خروج الماسحة 
 إعالم الماسحة بأي من وحدات التحديث 
 وجود جدول زمني للتحديث التلقائي للماسحة 

 ن تطبيق التحديثات على الماسحات في وضع إيقاف التشغيل أو االستعداد باستخدام حزمةيمك
Wake-On-LAN. 

 ال يمكن تسجيل وحدات التحديث في الحاالت التالية.
 .عندما يكون نوع الوحدة نظاًما أو خيار أمان وتم تسجيل إصدار الوحدة نفسها أو وحدة تمت ترقيتها 
 يث نفسها لوحدة تحديث خيار مثبتة.عند تسجيل وحدة التحد 

 
 تلميح

 يمكن تطبيق وحدات التحديث وفًقا للوقت المحدد على جانب الماسحة.
 

 

 1,5× عدد الماسحات المستهدفة × تحديث حجم الوحدة 
 سرعة الشبكة

 
 

15  ×40  ×1,5 
1 
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 Scanner Central Admin اضغط على عالمة التبويب [عمليات المسؤول] من نافذة  1
Console.الرئيسية 

 ] مسؤول الماسحةعمليات ستظهر نافذة.[ 

 النظام].حدد الرابط [تحديثات  2
 .[تحديثات النظام] ستظهر نافذة 

   
 تلميح

 إللغاء إصدار وحدة التحديث، اضغط على الزر [إلغاء األمر] لحذف الوحدة.

 حدد المجموعة التي سيتم تسجيل وحدة التحديث الجديدة بها في [مجموعات التحديث]. 3
 ] يعرضRegistered System Update.تفاصيل وحدات التحديث المتوفرة حالًيا [ 

 
 تلميح

تحرير "مجموعات البرامج اإلضافية المعينة للماسحة في مرة واحدة. للتفاصيل، راجع  كل يمكن تغيير
 .)97 (صفحة "مجموعة

 

 ز].حدد [الطرا 4

 

] لتكوين الزمنية الفترة قيود تحديثلتغيير فترة التحديث الزمنية، انقر زر [تحديد] لـ [ 5
 اإلعدادات.

] البرنامج لتحديث الزمنية الفترة قيودإن القيمة االفتراضية هي القيمة التي كانت معدة لـ [
 ].)الشائعة اإلعدادات( Scanner Central Admin Server إعداداتفي نافذة [

 اضغط على الزر [استعراض]، وحدد وحدة التحديث ليتم تسجيلها. 6

 اضغط على الزر [رفع] لتحميل ملف وحدة التحديث. 7

 حدد خانة االختيار [إصدار استدعاء التحديث] إلصدار استدعاء تحديث. 8
، يتم إرسال وحدة عندما يتم تحديد خانة االختيار، حتى إذا لم يتم بدء تشغيل ماسحة أو تسجيل الدخول إليها

 التحديث إلى الماسحة وفًقا لـ جدول إخطار الماسحة الزمني.
ولكن، إذا تم إصدار التحديث أثناء تسجيل الدخول إلى ماسحة، سيتم تطبيق التحديث بعد تسجيل الخروج. وإذا 

 كانت هناك تحديثات أخرى معلقة، سيتم تطبيقها في الوقت نفسه.

  ]، قم بتعيين الجدول الزمني لإلعالم بوحدات التحديث.لزمنيجدول إخطار الماسحة امن [ 9
 انتباه

 .لتحديثل الزمنية الفترة قيودقت ال يتعارض مع الوقت المضبوط لعند إصدار استدعاء، قم بتعيين و

 اضغط على الزر [تسجيل]. 10
 .يؤدي ذلك إلى تسجيل وحدة التحديث التي تم تحميلها 

 تلميح
د للنظام، سيتم تثبيته على الماسحة إذا كان اإلصدار الجديد أعلى من اإلصدار عند توفر تحديث جدي

 الحالي. علًما بأنه يتم إعادة تشغيل الماسحات المستهدفة بعد تثبيت التحديث الجديد للنظام.
 يتم إجراء التحديثات المعلقة بالترتيب التالي:

 تحديثات النظام 1
 Add-inتثبيتات  2
 إعدادات الماسحة 3

 اضغط على الزر [السابق]. 11
  ستظهر نافذة Scanner Central Admin Console.الرئيسية مرة أخرى 
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 Add-inتثبيت 
لماسحة عن  Add-in، يمكن تثبيت Scanner Central Admin Consoleمن نافذة 

يمكن تثبيت ما يصل إلى  واستدعاءات تحديث اإلعدادات. علًما بأنهAdd-in طريق تحميل وحدة 
 .Add-inست وحدات

 
الجديدة وتطبيقها على الماسحات عند حدوث أحد Add-in يمكنك إصدار وحدة تحديث 

 اإلجراءات التالية:
 بدء تشغيل الماسحة أو دخولها في وضع االستعداد 
 تسجيل خروج الماسحة 
 إعالم الماسحة بأي من وحدات التحديث 
 تحديث التلقائي للماسحةوجود جدول زمني لل 

عند إعداد استدعاءات التحديث، يمكن تطبيق التحديثات على الماسحات في وضع إيقاف التشغيل 
 .Wake-On-LANأو االستعداد باستخدام حزمة

 Add-in، يتم استبدال الوحدة. ولكن، إذا كان تاريخ إصدار وحدة Add-inفي حالة توفر وحدة 
  أقدم من التاريخ المتوفر حالًيا، فال يمكن تسجيل الوحدة. األخيرة المعدلة هو نفسه أو

 تلميح
 يمكن تحديث الوظائف اإلضافية وفًقا للوقت المحدد على جانب الماسحة.

 للحصول على مزيد من التفاصيل، راجع دليل تشغيل طراز الماسحة.

 

 Scanner Central Admin اضغط على عالمة التبويب [عمليات المسؤول] من نافذة  1
Console.الرئيسية 

 ] الماسحة مسؤول عملياتستظهر نافذة.[ 

 ].Add-inحدد الرابط [تثبيتات  2
  ستظهر نافذة [تثبيتاتAdd-in.[ 

    
 تلميح

 ، اضغط على الزر [إلغاء األمر] لحذف الوحدة.Add-inإللغاء إصدار وحدة 

 الجديدة بها. Add-inدد مجموعة لتسجيل وحدة ]، حAdd-inمن [مجموعات  3
 ] تفاصيل وحدات وحدة الوظيفة اإلضافية المسجلةتعرض [Add-in .المتوفرة حالًيا  

 تلميح
تحرير "يمكن تغيير كل مجموعات البرامج اإلضافية المعينة للماسحة في مرة واحدة. للتفاصيل، راجع 

 .)97 (صفحة "مجموعة

 
 لتكوين] الزمنية الفترة قيودتحديث [ لـ] تحديد[ زر انقر الزمنية، التحديث فترة لتغيير 4

 .اإلعدادات
] البرنامج لتحديث الزمنية الفترة قيود[ لـ معدة كانت التي القيمة هي االفتراضية القيمة إن
 )].الشائعة اإلعدادات( Scanner Central Admin Server إعدادات[ نافذة في
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 ].Add-inاضغط على الزر [إضافة  5
  ستظهر نافذة [إضافةAdd-in.[ 

   
 تلميح

 ، اضغط على الزر [إلغاء األمر] لحذف الوحدة.Add-inإللغاء إصدار وحدة 

المثبتة على الماسحة، حدد خانة  Add-inلة جميع وحدات بعد إزا Add-inلتثبيت وحدة  6
 ].التثبيت بعد إزالة تثبيت جميع الوظائف اإلضافية الحاليةاالختيار [

 .Add-in] لتحديد ملف وحدة Add-inاضغط على الزر [استعراض] لـ [اسم الـ 7

 .Add-inاضغط على الزر [رفع] لتحميل وحدة  8

، اضغط على الزر [استعراض] لـ [اسم Add-inة لوحد Add-inلتسجيل إعدادات  9
  ]، وحدد ملف إعدادات الوظيفة اإلضافية.Add-inإعدادات 

 تلميح
  في حالة عدم تحميل وحدةAdd-in فال يمكن تحديد ملف إعدادات ،Add-in. 
  في حالة تسجيل إعداداتAdd-in  لوحدةAdd-in اضغط على الزر [إلغاء األمر]، واحذف ملف ،

 جديدة.  Add-in، ثم حدد ملف إعدادات Add-inادات إعد

 .Add-inاضغط على الزر [رفع] لتحميل ملف إعدادات  10

 اضغط على الزر [السابق]. 11
  ستظهر نافذة [تثبيتاتAdd-in.[ 

 حدد خانة االختيار [إصدار استدعاء التحديث] إلصدار استدعاء تحديث. 12
تى إذا لم يتم بدء تشغيل ماسحة أو تسجيل الدخول إليها، يتم إرسال وحدة عندما يتم تحديد خانة االختيار، ح

Add-in .إلى الماسحة وفًقا لـ جدول إخطار الماسحة الزمني 
ولكن، إذا تم إصدار التحديث أثناء تسجيل الدخول إلى ماسحة، سيتم تطبيق التحديث بعد تسجيل الخروج. وإذا 

 تطبيقها في الوقت نفسه. كانت هناك تحديثات أخرى معلقة، سيتم

  .Add-in]، قم بتعيين الجدول الزمني لإلعالم بوحدات جدول إخطار الماسحة الزمنيمن [ 13
 انتباه
 .للتحديث الزمنية الفترة لقيود المضبوط الوقت مع يتعارض ال وقت بتعيين قم استدعاء، إصدار عند

 

 اضغط على الزر [تسجيل]. 14
  يتم تسجيل وحدةAdd-in  في مجموعةAdd-in .المحددة 

 تلميح
وإصدارها ال يتطابق مع وحدة  Add-inالمنشورة طالما كان اسم وحدة  Add-inسيتم تثبيت وحدة 

Add-in .المثبتة حالًيا على الماسحة 
القديمة  Add-inجديدة، مرة واحدة إلزالة تثبيت  Add-inتتم إعادة تشغيل الماسحات مرتين عند تثبيت 

 الجديدة. Add-inعد تثبيت ومرة أخرى ب
 يتم إجراء التحديثات المعلقة بالترتيب التالي:

 تحديثات النظام 1
 Add-inتثبيتات  2
 إعدادات الماسحة 3

 اضغط على الزر [السابق]. 15
  ستظهر نافذة Scanner Central Admin Console.الرئيسية مرة أخرى 
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 تحديث إعدادات الماسحة
، يمكن تحديث إعدادات الماسحة عن  Scanner Central Admin Consoleفي نافذة 

 طريق تحميل مجموعات جديدة من إعدادات الماسحة واستدعاءات تحديث اإلعدادات.
 للحصول على مزيد من التفاصيل، راجع دليل تشغيل طراز الماسحة.

 
وتطبيقها على الماسحات عند حدوث أحد سيتم إصدار مجموعة جديدة من إعدادات الماسحة 

 اإلجراءات التالية:
 بدء تشغيل الماسحة أو دخولها في وضع االستعداد 
 تسجيل خروج الماسحة 
 إعالم الماسحة بأي من وحدات التحديث 
 وجود جدول زمني للتحديث التلقائي للماسحة 

لماسحات في وضع إيقاف التشغيل عند إعداد استدعاءات التحديث، يمكن تطبيق التحديثات على ا
 .Wake-On-LANأو االستعداد باستخدام حزمة

 إذا تم إصدار التحديث أثناء تسجيل الدخول إلى ماسحة، سيتم تطبيق التحديث بعد تسجيل الخروج.
  في حالة توفر إعدادات الماسحة، سيتم استبدال إعدادات الماسحة.

 تلميح
 للوقت المحدد على جانب الماسحة.يمكن تحديث إعدادات الماسحة وفًقا 

 

 Scanner Central Admin اضغط على عالمة التبويب [عمليات المسؤول] من نافذة  1
Console.الرئيسية 

 ] الماسحة مسؤول عملياتستظهر نافذة.[ 

 حدد الرابط [إعدادات الماسحة]. 2
 .[إعدادات الماسحة] ستظهر نافذة 

    
 تلميح

 إللغاء إصدار إعدادات الماسحة، اضغط على الزر [إلغاء األمر] لحذف إعدادات الماسحة.
إذا تم حذف إعدادات الماسحة، فال يمكن فحص محتويات اإلعدادات أو تغييرها. كما أنه ال يمكن أيًضا 

 همة.تحرير وعرض طابعات الشبكة/محتويات إعدادات المجلدات على نافذة تحرير وضع الم

من [مجموعات اإلعدادات]، حدد مجموعة إعدادات لتسجيل مجموعة جديدة من إعدادات  3
 بها.
 ] تاريخ إصدار إعدادات النظام المتوفر حالًيا.إعدادات الماسحة المسجلةتعرض [ 

 
 تلميح

 "تحرير مجموعة"يمكن تغيير كل مجموعات اإلعدادات المعينة للماسحة في مرة واحدة. للتفاصيل، راجع 
 .)97 (صفحة
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 حدد [الطراز]. 4

 ].تحرير إعدادات الماسحةاضغط على الزر [ 5

 انتباه
 عند الضغط على الزر [تحرير إعدادات الماسحة]، قد ال تظهر النافذة بشكل صحيح.

 قم بإجراء التالي:في هذه الحالة، 

 ].اإلنترنت خيارات[ باختيار قم ،Internet Explorer في] أدوات[ قائمة من 1

المواقع الموثوق بها] في شريط [األمان]، واضغط في مربع الحوار [خيارات اإلنترنت]، حدد [ 2
 الزر [مواقع].

 Scanner Central Adminخاص بـ  FQDN، أو اسم مضيف أو IPقم بإضافة عنوان  3
Server .[المواقع الموثوق بها] في نافذة 

 الزر [حذف] في الشريط [عام] لحذف الملفات المؤقتة وملفات المحفوظات.اضغط  4

 .Scanner Central Admin Consoleقم بإعادة تشغيل  5

 اضبط إعدادات الماسحة. 6
 للحصول على مزيد من التفاصيل، راجع دليل تشغيل طراز الماسحة.

 الزر [إغالق] -
 جيل إعدادات الماسحة التي تم إدخالها والعودة إلى نافذة [إعدادات الماسحة].تس

 حدد خانة االختيار [إصدار استدعاء التحديث] إلصدار استدعاء تحديث. 7
عندما يتم تحديد خانة االختيار، حتى إذا لم يتم بدء تشغيل ماسحة أو تسجيل الدخول إليها، يتم إرسال وحدة 

 حة وفًقا لـ جدول إخطار الماسحة الزمني.التحديث إلى الماس
ولكن، إذا تم إصدار التحديث أثناء تسجيل الدخول إلى ماسحة، سيتم تطبيق التحديث بعد تسجيل الخروج. وإذا 

 كانت هناك تحديثات أخرى معلقة، سيتم تطبيقها في الوقت نفسه.

  عالم بإعدادات الماسحة.]، قم بتعيين الجدول الزمني لإلجدول إخطار الماسحة الزمنيمن [ 8

 اضغط على الزر [تسجيل]. 9
 .يتم تسجيل إعدادات الماسحة التي تم إدخالها في مجموعة اإلعدادات المحددة 

 تلميح
عند توفر مجموعة جديدة من إعدادات الماسحة، يتم حذف أي طابعة شبكة موجودة وإعدادات مجلد 

 دة فوق إعدادات الماسحة القديمة.الشبكة، ثم تتم كتابة إعدادات الماسحة الجدي
بمجرد تطبيق إعدادات الماسحة الجديدة، يتم االحتفاظ بأي تغييرات على إعدادات الماسحات الفردية حتى 

 Scanner Central Admin المرة القادمة لتوفر مجموعة جديدة من إعدادات الماسحة عن طريق
Server. 

 تالي:يتم إجراء التحديثات المعلقة بالترتيب ال
 تحديثات النظام 1
 Add-inتثبيتات  2
 إعدادات الماسحة 3

 اضغط على الزر [السابق]. 10
  ستظهر نافذة Scanner Central Admin Console.الرئيسية مرة أخرى 
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 إعداد وضع المهمة
طريق  ، يمكن تعيين وضع المهمة عنScanner Central Admin Consoleمن نافذة 

 تسجيل وضع مهمة جديدة وإعداد جدول زمني لإلصدار.
 بعد تسجيل مجموعة جديدة من إعدادات وضع المهمة، يتم استبدال إعدادات وضع المهمة.

 للحصول على مزيد من التفاصيل، راجع دليل تشغيل طراز الماسحة.

 Scanner Central Admin اضغط على عالمة التبويب [عمليات المسؤول] من نافذة  1
Console.الرئيسية 

 ] الماسحة مسؤول عملياتستظهر نافذة.[ 

 حدد الرابط [إعدادات وضع المهمة]. 2
 .[إعدادات وضع المهمة] ستظهر نافذة 

  
 
 

 تلميح
، اضغط إللغاء إصدار إعدادات وضع المهمة أو إللغاء التحميل المجدول التالي إلعدادات وضع المهمة

 على الزر [إلغاء] لحذف إعدادات وضع المهمة.
حتى إذا تم إلغاء إعدادات وضع المهمة المتوفرة، فلن تصبح إعدادات وضع المهمة المرسلة إلى ماسحة 

 إيقاف] إلى [المهمة وضعصالحة. لتعطيل إعدادات وضع المهمة من الماسحة الخاصة، قم بتعيين [
 ].التشغيل

 

ديدة من إعدادات وضع المهمة وإطالقها، اضغط على الزر [إعدادات إلنشاء مجموعة ج 3
 وضع المهمة].

 .ستظهر نافذة تحرير وضع المهمة 

 انتباه
 ]، قد ال تظهر النافذة بشكل صحيح.إعدادات وضع المهمةعند الضغط على الزر [

 في هذه الحالة، قم بإجراء التالي:

 ].اإلنترنت خيارات[ باختيار مق ،Internet Explorer في] أدوات[ قائمة من 1

المواقع الموثوق بها] في شريط [األمان]، واضغط في مربع الحوار [خيارات اإلنترنت]، حدد [ 2
 الزر [مواقع].

 Scanner Central Adminخاص بـ  FQDN، أو اسم مضيف أو IPقم بإضافة عنوان  3
Server .[المواقع الموثوق بها] في نافذة 

 شريط [عام] لحذف الملفات المؤقتة وملفات المحفوظات.اضغط الزر [حذف] في ال 4

 .Scanner Central Admin Consoleقم بإعادة تشغيل  5

 

 اضبط إعدادات وضع المهمة. 4
 يتم عرض محتويات أحدث إعدادات وضع المهمة التي تم ضبطها.

]، قم بتعيين الجدول الزمني إلصدار إعدادات Settings Release Scheduleمن [ 5
 ع المهمة.وض

 اضغط على الزر [تسجيل]. 6
 .يتم تسجيل إعدادات وضع المهمة التي تم إدخالها 

 اضغط على الزر [السابق]. 7
  ستظهر نافذةScanner Central Admin Console.الرئيسية مرة أخرى 
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 فحص حالة التحديث
 Scanner Central Admin لية في نافذةيمكن عرض تفاصيل الحالة ألنواع التحديث التا

Console. 
 تحديثات النظام 
  تثبيتاتAdd-in 
 إعدادات الماسحة 

 Scanner Central Admin اضغط على عالمة التبويب [عمليات المسؤول] من نافذة  1
Console.الرئيسية 

 ] الماسحة مسؤول عملياتستظهر نافذة.[ 

 ].Scanner-Side Update Statusمن [ حدد الرابط الرقمي [المستهدفة] 2
 .ستظهر نافذة [قائمة حالة التحديث] لنوع التحديث المتعلق 

 افحص قائمة حالة التحديث. 3
 . Scanner Central Admin Consoleللحصول على معلومات حول اإلعدادات، راجع مساعدة
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 مراقبة الماسحات 3.12
 سم مراقبة الماسحات.يوضح هذا الق

 بمراقبة حالة التسجيل وحالة التشغيل وقائمة أحداث الماسحات التي تتم إدارتها عن طريق برنامج 
Scanner Central Admin Server يمكنك العمل بسرعة التخاذ التدابير المناسبة ،

 للماسحات عند الحاجة إلى استبدال القطع المستهلكة أو عند حدوث خطأ.
 

 يث حالة تشغيل الماسحات عند حدوث اإلجراءات التالية:يتم تحد
 :بالنسبة لماسحات الصور 

 تسجيل الدخول/الخروج من جهاز كمبيوتر أو إيقاف تشغيله -
 توصيل كبل الماسحة أو فصله -
 تشغيل الماسحة -
 اكتمال عملية التحديث -
 ساعة 24:00و  12:00كل  -
 Software Operation Panel تغيير اإلعدادات أو مسح العداد من  -
 Scanner Central Admin Agent تغيير اإلعدادات من نافذة إعدادات  -
 :بالنسبة لماسحات الشبكات 

 تسجيل الدخول أو الخروج من الماسحة -
 بدء تشغيل الماسحة أو استئناف تشغيلها من وضع االستعداد -
 دإيقاف تشغيل الماسحة أو دخولها في وضع االستعدا -

 مراقبة شبكة الماسحة
، يمكن عرض حالة تسجيل الماسحات Scanner Central Admin Console من نافذة 

 وحالة العمليات المتعددة للماسحة وسجل األحداث.

 Scanner Central Admin اضغط على عالمة التبويب [عمليات المسؤول] من نافذة  1
Consoleالرئيسية. 

 ] الماسحة مسؤول عملياتستظهر نافذة.[ 

 قم بمراقبة حالة شبكة الماسحة. 2
 . Scanner Central Admin Consoleللحصول على معلومات حول اإلعدادات، راجع مساعدة

 مراقبة حالة التشغيل الماسحة
 . Scanner Central Admin Consoleيمكن مراقبة حالة تشغيل الماسحات من نافذة

 Scanner Central Admin اضغط على عالمة التبويب [مراقب العمليات] من نافذة  1
Console.الرئيسية 

 ] مراقبة عمليات الماسحةستظهر نافذة.[ 

 قم بمراقبة حالة تشغيل الماسحات. 2
 . Scanner Central Admin Consoleللحصول على معلومات حول اإلعدادات، راجع مساعدة
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 عرض المعلومات االحصائية
 Scanner Central Admin يمكنك عرض المعلومات االحصائية للماسحات على نافذة

Console. 
 المعلومات التي يتم تجميعها باعتبارها معلومات احصائية تكون على النحو التالي:

  إجمالي معدل اإلنتاج وحدة تغذية المستندات التلقائيةADF 
 مالي معدل اإلنتاج لماسحة المسطحةإج 

 يمكن عرض المعلومات االحصائية لفترة محددة من الوقت ووفًقا لشروط التصفية.
يتم تحديث المعلومات االحصائية في نفس الوقت مثل حالة تشغيل الماسحات. للحصول على 

  .)75" (صفحةقبة الماسحاتمرا 3.12"تفاصيل حول توقيت التحديث، راجع 
 تلميح
  يوم. كما  365يمكن عرض المعلومات االحصائية للعمليات التي تم إجراؤها من األمس إلى فترة سابقة تبلغ

 يمكن عرض المعلومات االحصائية لوقت اليوم الذي تم إجراء العمليات فيه.
 ] قائمة ضبط الماسحة]، فال يتم حذف المعلومات االحصائية. يتم حتى في حالة حذف الماسحات من نافذة

 عرض المعلومات االحصائية للماسحات التي أجرت عملية المسح في الفترة الزمنية.

 

 حصائيةعرض المعلومات اإل 

 Scanner Central ] من نافذة حصائيةإمعلومات اضغط على عالمة التبويب [ 1
Admin Console.الرئيسية 

 ] حصائيةإمعلومات ستظهر نافذة.[ 

  

 من [الفترة]، حدد التاريخ [من] و [إلى]. 2
 . Scanner Central Admin Consoleللحصول على معلومات حول اإلعدادات، راجع مساعدة

 حدد [شروط التصفية]. 3
 . Scanner Central Admin Consoleادات، راجع مساعدةللحصول على معلومات حول اإلعد

 انقر فوق الزر [تحديث القائمة]. 4
 .يتم عرض المعلومات االحصائية بالفترة الزمنية المحددة وشروط التصفية 

 اعرض المعلومات االحصائية. 5
 . Scanner Central Admin Consoleللحصول على معلومات حول اإلعدادات، راجع مساعدة
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  االحصائية المعلوماتتصدير 

 Scanner Central ] من نافذة حصائيةإمعلومات اضغط على عالمة التبويب [ 1
Admin Console.الرئيسية 

 ] حصائيةإمعلومات ستظهر نافذة.[ 

 من [الفترة]، حدد التاريخ [من] و [إلى]. 2
 . Scanner Central Admin Consoleدات، راجع مساعدةللحصول على معلومات حول اإلعدا

 حدد [شروط التصفية]. 3
 . Scanner Central Admin Consoleللحصول على معلومات حول اإلعدادات، راجع مساعدة

 انقر فوق الزر [تحديث القائمة]. 4
 .يتم عرض المعلومات االحصائية بالفترة الزمنية المحددة وشروط التصفية 

 على الزر [تصدير].اضغط  5
 .تظهر نافذة تسألك عما إذا كنت تريد تأكيد تصدير المعلومات االحصائية الظاهرة أم ال 

 اضغط على الزر [موافق]. 6
 ] تنزيل الملفسيظهر مربع الحوار.[ 

 ].حفظاضغط على الزر [ 7
 .[حفظ باسم] سيظهر مربع الحوار 

 حدد وجهة التصدير. 8

 ].حفظاضغط على الزر [ 9
 .يتم تصدير ملف المعلومات االحصائية إلى الوجهة المحددة 

تنسيق ملف المعلومات "للحصول على تفاصيل حول تنسيق ملف المعلومات االحصائية لتصديرها، راجع 
 .)151" (صفحة االحصائية

 لحدثعرض سجل ا
للماسحات، يمكنك مراقبة األحداث Scanner Central Admin Server بضبط إعدادات 

 التي تحدث على الماسحات.
، يمكنك عرض سجل حدث بجميع  Scanner Central Admin Consoleمن نافذة 

 Scanner Central األحداث التي تحدث على الماسحات ونتائج العمليات المتعددة لبرنامج
Admin Server 

 سجل الحدث عرض 

 Scanner Central Admin اضغط على عالمة التبويب [سجل الحدث] من نافذة  1
Console.الرئيسية 

 .[سجل الحدث] ستظهر نافذة 

 قم بمراقبة سجل األحداث. 2
 . Scanner Central Admin Consoleللحصول على معلومات حول اإلعدادات، راجع مساعدة
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 تصدير سجل الحدث 

 Scanner Central Admin اضغط على عالمة التبويب [سجل الحدث] من نافذة  1
Console.الرئيسية 

 .[سجل الحدث] ستظهر نافذة 

 اضغط على الزر [تصدير]. 2
 .تظهر نافذة تأكيد تسألك عما إذا كنت تريد تصدير سجل األحداث الظاهر أم ال 

 ضغط على الزر [موافق].ا 3
 ] تنزيل الملفسيظهر مربع الحوار.[ 

 ].حفظاضغط على الزر [ 4
 .[حفظ باسم] سيظهر مربع الحوار 

 حدد وجهة التصدير. 5

 ].حفظاضغط على الزر [ 6
 .يتم تصدير ملف سجل األحداث إلى الوجهة المحددة 

" تنسيق ملف سجل الحدث"راجع للحصول على تفاصيل حول تنسيق ملف سجل األحداث لتصديره، 
 .)151(صفحة 

 مسح جميع األحداث 

 Scanner Central Admin Console اضغط على الزر [سجل الحدث] من نافذة  1
 الرئيسية.

 .[سجل الحدث] ستظهر نافذة 

 اضغط على الزر [مسح السجل]. 2
 .تظهر نافذة تأكيد تسألك عما إذا كنت تريد مسح األحداث الظاهرة أم ال 

 اضغط على الزر [موافق]. 3
 .يتم مسح جميع األحداث 
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  جمع وتصدير سجالت التدقيق
 

 Scanner Centralفي  للشبكة نظام وسجالت المستخدميناليمكن جمع وحفظ سجالت 
Admin Server. 

 Scanner Central Admin ي يتم تجميعها في برنامج يشار إلى سجالت النظام الت
Server ."(للمستخدم) بـ "سجالت التدقيق (للنظام)"، وسجالت المستخدمين بـ "سجالت التدقيق

ويشار إلى كال نوعي السجالت جميعهما بـ "سجالت التدقيق". بتجميع سجالت النظام وسجالت 
، يمكنك تسجيل Scanner Central Admin Serverالمستخدمين تلقائًيا في برنامج 
 العمليات السابقة للمستخدمين.

عة في برنامج   Scanner Central *لعرض سجالت التدقيق، قم بتصدير السجالت المجمَّ
Admin Server.إلى مجلد عن طريق تنفيذ أمر 

 يمكن مراجعة حالة مجموعة سجالت التدقيق في نافذة [تفاصيل الماسحة].

  

 جمع سجالت التدقيق
، قم بتمكين مجموعة سجالت Scanner Central Admin Consoleلجمع سجالت التدقيق تلقائًيا في 

 ] ببرنامج )إعدادات ماسحة الشبكة( Scanner Central Admin Serverإعدادات التدقيق في نافذة [
Scanner Central Admin Console.  

 انتباه
. فال تقم بتغيير Scanner Central Admin Serverتتم إدارة سجالت التدقيق وفًقا لتاريخ جمعها في

 إلى تاريخ مر بالفعل.Scanner Central Admin Server إعدادات وقت وتاريخ 

 
 تلميح

ا يلي لتحديد مساحة في حالة جمع سجل التدقيق، يلزم توفر مساحة على القرص لحفظ سجل التدقيق. راجع م
 القرص المطلوبة.

 كيلوبايت. 25وفًقا للشروط التالية، يتطلب السجل الواحد في اليوم 
 مرات، 20التشغيل/إيقاف التشغيل: مرة واحدة، تسجيل الدخول/تسجيل الخروج: 

 مرات 100عدد عمليات المسح: 
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 تصدير سجالت التدقيق
، قم بتنفيذ Scanner Central Admin Serverت التدقيق المجمعة في لتصدير سجال

"AmExportLog.exeفي موجه األوامر على الكمبيوتر المثبت عليه " Scanner Central Admin 
Server. 

 موقع تخزين األوامر  
 Scanner Central Admin Server في مجلد تثبيت  ]\AmManager\Bin[ضمن المجلد 

 
  األمر القابل للتنفيذتنسيق  

AmExportLog -d OutputFolder [-v]   
 

 يمثل النص المائل سالسل من األحرف المتغيرة.
 .v- لعرض حالة المعالجة، حدد 

 تلميح
]، يتم إنشاء مجلد AuditLogs] في مجلد اإلخراج المحدد. في مجلد [AuditLogsيتم إنشاء مجلد باسم [

 يخ لحفظ سجالت التدقيق.لكل تار
.  Scanner Central Admin Serverيتطابق تاريخ هذا المجلد مع تاريخ جمع سجالت التدقيق في

 لذلك، قد يختلف التاريخ عن تاريخ الماسحة عندما يتم إنشاء السجالت.

 
 تنسيق اسم الملف لسجل تدقيق إخراج 

  سجل التدقيق (للنظام)
ScannerName_MACAddress_syslog.csv 

 
 تنسيق اسم الملف لسجل تدقيق إخراج 

  سجل التدقيق (للمستخدم)
ScannerName_MACAddress_usrlog.csv 

 
 قيمة اإلرجاع 

- 0 
 تم بنجاح

 0غير  -
 فشل

 

 انتباه
 .ال تنفذ هذا األمر مرتين في نفس الوقت 
 .في حالة وجود اسم الملف بالفعل، سيتم استبدال الملف الموجود 
 عندما يتم التنفيذ، يتم حذف سجالت التدقيق منScanner Central Admin Server . 
 في حالة حدوث خطأ، يتم حذف سجالت التدقيق التي تم تصديرها من Scanner Central Admin 

Server. 

 
 تنسيقات ملفات سجالت التدقيق

 تدقيق كما يلي:يتم تنسيق ملفات سجالت ال
  تستخدم سجالت التدقيق مجموعة حروفUTF-8. 
  تكون سجالت التدقيق بتنسيقCSV. 
 :تحتوي سجالت التدقيق على اإلخراج التالي 

 سجل التدقيق (للنظام) -
  يحتوي هذا السجل على عناصر اإلخراج التالية:

 رسالة""الرقم التسلسلي" و"التاريخ" و"الوقت" و"النوع" و"كود" و"ال
 

 يتم تحديد هذه العناصر على النحو التالي:
 

 العنصر الوصف

 ".4294967295" و"1يكون الرقم التسلسلي بين "
" (مما يشير 0" ويعاد ضبطها إلى "1تتم إضافة معدالت زيادة الرقم من "

 ".4294967295إلى تجاوز الرقم) بعد "

 الرقم التسلسلي

 التاريخ يتطابق مع سجل النظام [التاريخ].

 الوقت يتطابق مع سجل النظام [الوقت].

 النوع يتطابق مع سجل النظام [النوع].

 كود يتطابق مع سجل النظام [كود].

 الرسالة يتطابق مع سجل النظام [الرسالة].
 

 للحصول على تفاصيل حول الوصول إلى سجل النظام، راجع دليل تشغيل طراز الماسحة.
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 م)سجل التدقيق (للمستخد -
  يحتوي هذا السجل على عناصر اإلخراج التالية:

"الرقم التسلسلي" و"التاريخ" و"الوقت" و"المستخدم" و"كود" و"العملية" و"النتيجة" و"الصفحات" 
 و"الوصف"

 
 يتم تحديد هذه العناصر على النحو التالي:

 
 العنصر الوصف

 ".4294967295" و"1يكون الرقم التسلسلي بين "
" (مما يشير إلى 0" ويعاد ضبطها إلى "1عدالت زيادة الرقم من "تتم إضافة م

 ".4294967295تجاوز الرقم) بعد "

 الرقم التسلسلي

 التاريخ يتطابق مع سجل المستخدم [التاريخ].

 الوقت يتطابق مع سجل المستخدم [الوقت].

 المستخدم ].المستخدميتطابق مع سجل المستخدم [

 كود [كود].يتطابق مع سجل المستخدم 

 العملية ].العمليةيتطابق مع سجل المستخدم [

 النتيجة ].النتيجةيتطابق مع سجل المستخدم [

 الصفحات يتطابق مع سجل المستخدم [الصفحات].

 الوصف ].الوصفيتطابق مع سجل المستخدم [
 

 .للحصول على تفاصيل حول الوصول إلى سجل المستخدم، راجع دليل تشغيل طراز الماسحة
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 إدارة الماسحات 3.13
 يوضح هذا القسم إدارة الماسحات.

يمكن إدارة الماسحات من خالل العميات بإضافة إعدادات ضبط الماسحة أو تغييرها أو حذفها 
وفحص حالة ضبط الماسحة المتعلقة بطرازات الماسحة وإصدارات النظام/البرنامج الثابت/برنامج 

 وتفاصيل أخرى. التشغيل
قد تكون هناك مجموعة من إعدادات ضبط الماسحة ذات صلة بمجموعة. على سبيل المثال، يتيح 

 فرز الماسحات حسب القسم لألقسام الفردية تحديث الماسحات الخاصة بها.
ف على الماسحات من خالل  يشير ضبط الماسحة  Scanner إلى المعلومات المستخدمة للتعرُّ

Central Admin Serverعند تسجيل معلومات الضبط من ماسحة إلىScanner 
Central Admin Server . 

 . Scanner Central Admin Serverيمكن إدارة الماسحات المسجلة باستخدام وظائف
 بشكل مبدئي، تتم إضافة إعدادات ضبط الماسحة لكل ماسحة في مجموعة الماسحة تلقائًيا.

إضافة الماسحات الجديدة تلقائًيا إلى ة ضبط الماسحة تلقائًيا، امسح خانة االختيار [لمنع إضاف
 Scanner Central Admin إعدادات] من النافذ [عند اكتشفهاCentral Admin تكوين 

Server.مسبًقا [ 
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 ضبط الماسحة
 من ملف تم ضبطه أو من ماسحة.Scanner Central Admin Server يوضح الجدول التالي العناصر التي تتم إضافتها/استيرادها إلى 

  .)75" (صفحة مراقبة الماسحات 3.12"يتم تحديث ضبط الماسحة في نفس وقت تحديث حالة تشغيل الماسحات. للحصول على تفاصيل حول توقيت التحديث، راجع 
الضبط عن طريق 

 ماسحة
ضبط عن طريق ال

 ملف
 العنصر الوصف ماسحة الصور ماسحة الشبكة

ف  نعم نعم نعم نعم ف على الماسحة أو الكمبيوتر المتصل الماسحة. بالنسبة لماسحة الشبكة، يكون المعرِّ ُيستخدم تعريف المسؤول للتعرُّ
 .MACعبارة عن عنوان 

 )1(*تعريف المسؤول 

 االسم اسم الماسحة أو الكمبيوتر المتصل الماسحة نعم نعم نعم نعم

 نوع الماسحة ماسحة الصور أو ماسحة الشبكة نعم نعم نعم نعم

 الطراز طراز الماسحة. بالنسبة للماسحات المماثلة، يكون هذا هو اسم الطراز المحاكي. نعم نعم نعم )2(*نعم 

الطراز الماسحة المسطحة  طراز الماسحة المسطحة - نعم )3(*نعم  -
*)1( 

 الرقم التسلسلي الرقم التسلسلي للماسحة نعم )4(*نعم  - )2(*نعم 

 نظام التشغيل اسم نظام التشغيل وإصدار حزمة الخدمات للكمبيوتر المتصل الماسحة نعم - - نعم

 IPعنوان  للماسحة أو الكمبيوتر المتصل الماسحة IPعنوان  نعم نعم نعم نعم

 )1(*قناع الشبكة الفرعية  قناه الشبكة الفرعية للماسحة أو الكمبيوتر المتصل الماسحة نعم نعم نعم نعم

 MACعنوان  للماسحة أو الكمبيوتر المتصل الماسحة MACعنوان  نعم نعم نعم نعم

 الوصف الوصف نعم نعم نعم -

ختيارية] في [تحرير العناصر االختيارية] الموجودة بنافذة االعناصر اليتم إضافة ما يصل إلى عشر عناصر كـ [ نعم نعم نعم 
 ])الشائعة اإلعدادات( Scanner Central Admin Server إعدادات[

 العناصر االختيارية

 آخر معلومات تم تعديلها آخر ضبط للوقت والتاريخ الماسحة تم تعديله نعم نعم )5(* - )5(* -

 )1(*مسجل  عن طريق الماسحةScanner Central Admin Server سواء تمت إضافة ماسحة مستهدفة إلى  نعم نعم )5(* - )5(* -

 )1(*حالة التحديث  وإعدادات الماسحة) Add-inير إلى أحدث حاالت التحديث الحالية (تحديثات النظام وتثبيتات يش نعم نعم )5(* - )5(* -
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الضبط عن طريق 
 ماسحة

ضبط عن طريق ال
 ملف

 العنصر الوصف ماسحة الصور ماسحة الشبكة

الرقم التسلسلي للماسحة  نسبة لماسحات الشبكات، يتم عرض ذلك عند تمكين خيار الماسحة المسطحة)الرقم التسلسلي للماسحة المسطحة (بال - )4(*نعم  - )2(*نعم 
 المسطحة

 رقم المنفذ رقم منفذ الماسحة - نعم نعم نعم

 ؟HTTPSاستعمال  لالتصال الماسحة أم ال HTTPSسواء تم استخدام بروتوكول  - نعم نعم نعم

 حالة التشغيل حالة تشغيل الماسحة نعم نعم - نعم

 حالة الخطأ سواء حدث خطأ الماسحة أم ال نعم نعم - -

 آخر عملية جرد تمت آخر عملية جرد للوقت والتاريخ نعم نعم )5(* - )5(* -

 تاريخ التسجيل تسجيل الماسحة تاريخ نعم نعم - )2(*نعم 

 نوع واجهة االتصال نوع الواجهة المستخدمة لتوصيل الكمبيوتر الماسحة نعم - - )2(*نعم 

 نوع الطراز الحقيقي  نوع الطراز الحقيقي للماسحة (يتم عرضه عندما تتم محاكاة الماسحة) نعم - - )2(*نعم 

إجمالي معدل اإلنتاج وحدة  ADFاإلجمالي عدد الورق الذي تم مسحه عن طريق الماسحة من خالل وحدة تغذية المستندات التلقائية  نعم نعم - )2(*نعم 
تغذية المستندات التلقائية 

ADF (الورق) 

اإلجمالي عدد الورق الذي تم مسحه الماسحة المسطحة (بالنسبة لماسحات الشبكات، يتم عرض ذلك عند تمكين خيار  نعم نعم - )2(*نعم 
 الماسحة المسطحة)

إجمالي معدل اإلنتاج 
 الماسحة المسطحة (الورق)

 اللوحة المطاطية (الورق) عدد ورق اللوحات المطاطية المستخدم نعم )7(* نعم - )2(*نعم 

 لوحة المطاطيةحالة ال القيمة الرقمية التي تشير إلى ما إذا تم استخدام عدد ورق اللوحات المطاطية لتجاوز الحد نعم )7(* نعم - )2(*نعم 

معيار وضوح اللوحة  القيمة الرقمية التي تشير إلى حد حالة اللوحة المطاطية نعم )4(*نعم  - نعم
 المطاطية

آخر إعادة تعيين للعّداد  وقت وتاريخ آخر إعادة تعيين لعّداد اللوحة المطاطية نعم - - نعم
 اللوحة المطاطية

 بكرة االلتقاط (الورق) عدد ورق بكرات االلتقاط المستخدم نعم نعم - )2(*نعم 

 حالة بكرة االلتقاط القيمة الرقمية التي تشير إلى ما إذا تم استخدام عدد ورق بكرات االلتقاط لتجاوز الحد نعم نعم - )2(*نعم 
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الضبط عن طريق 
 ماسحة

ضبط عن طريق ال
 ملف

 العنصر الوصف ماسحة الصور ماسحة الشبكة

  حد بكرة االلتقاط القيمة الرقمية التي تشير إلى حد حالة بكرة االلتقاط نعم )4(*نعم  - نعم

آخر إعادة تعيين للعّداد  وقت وتاريخ آخر إعادة تعيين لعّداد بكرة االلتقاط نعم - - نعم
 بكرة االلتقاط

 بكرة االلتقاط (الورق) عدد ورق بكرات التوقيف المستخدم نعم - - )2(*نعم 

 حالة بكرة االلتقاط القيمة الرقمية التي تشير إلى ما إذا تم استخدام عدد ورق بكرات التوقيف لتجاوز الحد نعم - - )2(*نعم 

 حد بكرة االلتقاط د حالة بكرة التوقيفالقيمة الرقمية التي تشير إلى ح نعم - - نعم

آخر إعادة تعيين للعّداد  وقت وتاريخ آخر إعادة تعيين لعّداد بكرة التوقيف نعم - - نعم
 بكرة االلتقاط

 بكرة الفاصل (الورق) عدد ورق بكرات الفاصل المستخدم نعم - - )2(*نعم 

 حالة بكرة الفاصل القيمة الرقمية التي تشير إلى ما إذا تم استخدام عدد ورق بكرات الفاصل لتجاوز الحد نعم - - )2(*نعم 

 حد بكرة الفاصل القيمة الرقمية التي تشير إلى حد حالة بكرة الفاصل نعم - - نعم

آخر إعادة تعيين للعّداد  لفاصلوقت وتاريخ آخر إعادة تعيين لعّداد بكرة ا نعم - - نعم
 بكرة الفاصل

 خرطوشة الطباعة مستوى الحبر بخرطوشة الطباعة ألداة الختم نعم - - )2(*نعم 

 حالة خرطوشة الطباعة طباعة يتجاوز الحدالقيمة الرقمية التي تشير إلى ما إذا كان مستوى حبر خرطوشة ال نعم - - )2(*نعم 

آخر إعادة تعيين للعّداد  وقت وتاريخ آخر إعادة تعيين لعّداد خرطوشة الطباعة نعم - - نعم
 خرطوشة الطباعة

معدل اإلنتاج بعد إعادة  عدد الورق الذي تم مسحه بعد إعادة التعيين نعم - - )2(*نعم 
 عيين (الورق)الت

يلزم إجراء إعادة التعيين  القيمة الرقمية التي تشير إلى ما إذا كان عدد الورق التي تم مسحها بعد تجاوز إعادة التعيين للحد نعم - - )2(*نعم 
(معدل اإلنتاج بعد إعادة 

 التعيين)

إعادة تعيين الحد (معدل  القيمة الرقمية التي تشير إلى معيار وضوح عدد الورق الذي تم مسحه بعد إعادة التعيين نعم - - )2(*نعم 
 اإلنتاج بعد إعادة التعيين)
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الضبط عن طريق 
 ماسحة

ضبط عن طريق ال
 ملف

 العنصر الوصف ماسحة الصور ماسحة الشبكة

 بكرة التلقيم بكرة التلقيمالقيمة الرقمية التي تشير إلى ما إذا كانت هناك حاجة إلى إعادة تعيين  نعم - - )2(*نعم 

 بكرة المساعدة القيمة الرقمية التي تشير إلى ما إذا كانت هناك حاجة إلى إعادة تعيين بكرة المساعدة نعم - - )2(*نعم 

 الزجاج كانت هناك حاجة إلى إعادة تعيين الزجاج القيمة الرقمية التي تشير إلى ما إذا نعم - - )2(*نعم 

انحشار الورق، تلقيم متعدد:  عدد مرات انحشار الورق أو حاالت حدوث تلقيم متعدد في يوم واحد نعم )6(*نعم  - )2(*نعم 
مرات الحدوث خالل يوم 

 واحد

القيمة الرقمية التي تشير إلى إذا ما كان عدد مرات انحشار الورق أو حاالت حدوث التلقيم المتعدد في يوم واحد يتجاوز  نعم )6(* نعم - -
 الحد

انحشار الورق، تلقيم متعدد: 
يلزم إجراء إعادة التعيين 

(مرات الحدوث خالل يوم 
 واحد)

انحشار الورق، تلقيم متعدد:  عدد مرات انحشار الورق أو حاالت حدوث التلقيم المتعدد في النطاق المحدد لعدد األوراق التي تم مسحها نعم )6(*نعم  - )2(*نعم 
مرات الحدوث خالل معدل 

 اإلنتاج

القيمة الرقمية التي تشير إلى ما إذا كان عدد مرات انحشار الورق أو حاالت حدوث التلقيم المتعدد في النطاق المحدد  نعم )6(*نعم  - -
 لعدد الورق الذي تم مسحه يتجاوز الحد

انحشار الورق، تلقيم متعدد: 
يلزم إجراء إعادة التعيين 

(مرات الحدوث خالل 
 معدل اإلنتاج)

تاريخ تسجيل الماسحة  تاريخ تسجيل الماسحة المسطحة (بالنسبة لماسحات الشبكات، يتم عرض ذلك عند تمكين خيار الماسحة المسطحة) - منع - نعم
 المسطحة

تراكمي على الوقت  الوقت اإلجمالي لـ "تشغيل" بالساعات - نعم - نعم
 (ساعات)

 آخر سجل تدقيق تم تجميعه آخر وقت وتاريخ لتجميع سجالت التدقيق - نعم )5(* - )5(* -

ف على وحدات التحديث لتثبيتها. نعم نعم نعم -  اسم المجموعة المستخدم للتعرُّ
 الماسحات التي لم يتم تسميتها وتنتمي إلى المجموعة "افتراضي".

 مجموعة التحديث

ف على إعدادات الماسحة المطبقة. الماسحات التي لم يتم تسميتها وتنتمي إلى المجموعة اس - نعم نعم - م المجموعة المستخدم للتعرُّ
 "افتراضي"

 مجموعة اإلعدادات
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الضبط عن طريق 
 ماسحة

ضبط عن طريق ال
 ملف

 العنصر الوصف ماسحة الصور ماسحة الشبكة

 للكمبيوتر المتصل الماسحة TWAINإصدار برنامج التشغيل  نعم - - نعم
 م عرض الرسالة "اإلصدار (غير مدعوم)")، يتScanner Central Admin(إذا كان اإلصدار المثبت ال يدعم 

إصدار برنامج التشغيل 
TWAIN 

حالة برنامج التشغيل  الحالية للكمبيوتر المتصل الماسحة TWAINحالة تحديث برنامج التشغيل  نعم - - -
TWAIN الحالية 

آخر تحديث لبرنامج  صل الماسحةللكمبيوتر المت TWAINوقت/تاريخ آخر تحديث معروف تم بنجاح لبرنامج التشغيل  نعم - - -
 TWAINالتشغيل 

 للكمبيوتر المتصل الماسحة ISISإصدار برنامج التشغيل  نعم - - نعم
 ، يتم عرض الرسالة "اإلصدار (غير مدعوم)")Scanner Central Admin (إذا كان اإلصدار المثبت ال يدعم 

إصدار برنامج التشغيل 
ISIS 

 ISISحالة برنامج التشغيل  الحالية للكمبيوتر المتصل الماسحة ISISالتشغيل  حالة تحديث برنامج نعم - - -
 الحالية

آخر تحديث لبرنامج  للكمبيوتر المتصل الماسحة ISISوقت/تاريخ آخر تحديث معروف تم بنجاح لبرنامج التشغيل  نعم - - -
 ISISالتشغيل 

 سحةللكمبيوتر المتصل الماSoftware VRS إصدار  نعم - - نعم
 ، يتم عرض الرسالة "اإلصدار (غير مدعوم)")Scanner Central Admin(إذا كان اإلصدار المثبت ال يدعم 

 Software إصدار 
VRS 

 Software حالة  الحالية للكمبيوتر المتصل الماسحة Software VRSحالة تحديث  نعم - - -
VRSالحالية 

 آخر تحديث لـ  للكمبيوتر المتصل الماسحةSoftware VRS ح لبرنامج وقت/تاريخ آخر تحديث معروف تم بنجا نعم - - -
Software VRS 

 للكمبيوتر المتصل الماسحة Hardware VRSإصدار  نعم - - نعم
 ، يتم عرض الرسالة "اإلصدار (غير مدعوم)")Scanner Central Admin(إذا كان اإلصدار المثبت ال يدعم 

 Hardware إصدار 
VRS 

 Hardware حالة  الحالية للكمبيوتر المتصل الماسحةHardware VRS حالة تحديث  نعم - - -
VRSالحالية 

 آخر تحديث لـ  للكمبيوتر المتصل الماسحةHardware VRS وقت/تاريخ آخر تحديث معروف تم بنجاح لبرنامج  نعم - - -
Hardware VRS 

 Scanner إصدار  المتصل الماسحةللكمبيوتر Scanner Control Runtime إصدار  نعم - - نعم
Control Runtime 
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الضبط عن طريق 
 ماسحة

ضبط عن طريق ال
 ملف

 العنصر الوصف ماسحة الصور ماسحة الشبكة

 Scanner حالة تحديث  الحالية للكمبيوتر المتصل الماسحة  Scanner Control Runtimeحالة تحديث  نعم - - -
Control Runtime 

 الحالي

 آخر تحديث لـ  صل الماسحةللكمبيوتر المتScanner Control Runtime وقت/تاريخ آخر تحديث معروف تم بنجاح لـ  نعم - - -
Scanner Control 

Runtime 

 ScandAll إصدار  للكمبيوتر المتصل الماسحةScandAll PRO إصدار  نعم - - نعم
PRO 

 ScandAll PRO حالة  الحالية للكمبيوتر المتصل الماسحةScandAll PRO حالة تحديث  نعم - - -
 الحالية

 ScandAllآخر تحديث لـ  للكمبيوتر المتصل الماسحةScandAll PRO ف تم بنجاح لبرنامج وقت/تاريخ آخر تحديث معرو نعم - - -
PRO 

 Scan toإصدار  للكمبيوتر المتصل الماسحةScan to Microsoft SharePoint إصدار  نعم - - نعم
Microsoft 

SharePoint 

 Scan to حالة  وتر المتصل الماسحةالحالية للكمبيScan to Microsoft SharePoint حالة تحديث  نعم - - -
Microsoft 

SharePointالحالية 

للكمبيوتر المتصل Scan to Microsoft SharePoint وقت/تاريخ آخر تحديث معروف تم بنجاح لبرنامج  نعم - - -
 الماسحة

 Scan to آخر تحديث لـ 
Microsoft 

SharePoint 

 Error إصدار  بيوتر المتصل الماسحةللكمError Recovery Guide إصدار  نعم - - نعم
Recovery Guide 

 Error حالة  الحالية للكمبيوتر المتصل الماسحةError Recovery Guide حالة تحديث  نعم - - -
Recovery Guide 

 الحالية

 Errorآخر تحديث لـ  سحةللكمبيوتر المتصل الما Error Recovery Guideوقت/تاريخ آخر تحديث معروف تم بنجاح لبرنامج  نعم - - -
Recovery Guide 
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الضبط عن طريق 
 ماسحة

ضبط عن طريق ال
 ملف

 العنصر الوصف ماسحة الصور ماسحة الشبكة

 إصدار الدليل إصدار الدليل للكمبيوتر المتصل الماسحة نعم - - نعم

 حالة الدليل الحالية حالة تحديث الدليل الحالية للكمبيوتر المتصل الماسحة نعم - - -

 آخر تحديث للدليل ماسحةوقت/تاريخ آخر تحديث معروف تم بنجاح للدليل للكمبيوتر المتصل ال نعم - - -

 Scanner إصدار  للكمبيوتر المتصل الماسحةScanner Central Admin Agent إصدار  نعم - - نعم
Central Admin 

Agent 

 Scanner حالة  الحالية للكمبيوتر المتصل الماسحةScanner Central Admin Agent حالة تحديث  نعم - - -
Central Admin 

Agentالحالية 

 Scannerآخر تحديث لـ  للكمبيوتر المتصل الماسحةScanner Central Admin Agent وقت/تاريخ آخر تحديث معروف تم بنجاح لـ  نعم - - -
Central Admin 

Agent 

 إصدار البرنامج الثابت إصدار البرنامج الثابت للماسحة نعم نعم - )2(*نعم 

 حالة البرنامج الثابت الحالية حالة تحديث البرنامج الثابت الحالية نعم - - -

 آخر تحديث للبرنامج الثابت وقت/تاريخ آخر تحديث معروف تم بنجاح للبرنامج الثابت نعم - - -

ت إصدار البرنامج الثاب إصدار البرنامج الثابت ألداة الختم نعم - - )2(*نعم 
 (أداة الختم)

حالة تحديث البرنامج الثابت  حالة تحديث البرنامج الثابت الحالية ألداة الختم نعم - - -
 (أداة الختم) الحالية

آخر تحديث للبرنامج الثابت  وقت/تاريخ آخر تحديث معروف تم بنجاح للبرنامج الثابت ألداة الختم نعم - - -
 (أداة الختم)

 إصدار تطبيق المستخدم يق المستخدم للكمبيوتر المتصل الماسحةإصدار تطب نعم - - نعم

حالة تحديث تطبيق  حالة تحديث تطبيق المستخدم الحالية للكمبيوتر المتصل الماسحة نعم - - -
 المستخدم الحالية
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الضبط عن طريق 
 ماسحة

ضبط عن طريق ال
 ملف

 العنصر الوصف ماسحة الصور ماسحة الشبكة

يث تطبيق آخر تحد وقت/تاريخ آخر تحديث معروف تم بنجاح لتطبيق المستخدم للكمبيوتر المتصل الماسحة نعم - - -
 المستخِدم

  إعداداتإصدار  للكمبيوتر المتصل الماسحةSoftware Operation Panel  إصدار إعدادات نعم - - نعم
Software Operation 

Panel 

  إعداداتحالة  الحالية للكمبيوتر المتصل الماسحةSoftware Operation Panel  إعداداتحالة تحديث  نعم - - -
Software Operation 

Panelالحالية 

  عداداتآخر تحديث إل للكمبيوتر المتصل الماسحةSoftware Operation Panel  عداداتوقت/تاريخ آخر تحديث معروف تم بنجاح إل نعم - - -
Software Operation 

Panel 

 إصدار إعدادات  للكمبيوتر المتصل الماسحةScandAll PRO إصدار إعدادات  نعم - - نعم
ScandAll PRO 

 حالة إعدادات  الحالية للكمبيوتر المتصل الماسحةScandAll PRO حالة تحديث إعدادات  نعم - - -
ScandAll PROالحالية 

 آخر تحديث إلعدادات  للكمبيوتر المتصل الماسحة ScandAll PROوقت/تاريخ آخر تحديث معروف تم بنجاح إلعدادات  نعم - - -
ScandAll PRO 

 إصدار إعدادات  للكمبيوتر المتصل الماسحةScanner Central Admin Agent إعدادات إصدار  نعم - - نعم
Scanner Central 

Admin Agent 

 حالة إعدادات  الحالية للكمبيوتر المتصل الماسحةScanner Central Admin Agent حالة تحديث إعدادات  نعم - - -
Scanner Central 

Admin Agentالحالية 

للكمبيوتر المتصل Scanner Central Admin Agent قت/تاريخ آخر تحديث معروف تم بنجاح إلعدادات و نعم - - -
 الماسحة

 آخر تحديث إلعدادات 
Scanner Central 

Admin Agent 

 إصدار  للكمبيوتر المتصل الماسحة PaperStream IP (TWAIN) إصدار نعم - - نعم
PaperStream IP 

(TWAIN)   
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الضبط عن طريق 
 ماسحة

ضبط عن طريق ال
 ملف

 العنصر الوصف ماسحة الصور ماسحة الشبكة

 PaperStream حالة الحالية للكمبيوتر المتصل الماسحة PaperStream IP (TWAIN) لة تحديث حا نعم - - -
IP (TWAIN)  الحالية 

 آخر تحديث لـ  للكمبيوتر المتصل الماسحة PaperStream IP (TWAIN) وقت/تاريخ آخر تحديث معروف تم بنجاح لـ  نعم - - -
PaperStream IP 

(TWAIN) 

 PaperStreamإصدار  للكمبيوتر المتصل الماسحة  PaperStream IP (ISIS) إصدار نعم - - نعم
IP (ISIS)  

 PaperStream حالة  الحالية للكمبيوتر المتصل الماسحة  PaperStream IP (ISIS)حالة تحديث  نعم - - -
IP (ISIS)   الحالية 

 آخر تحديث لـ  للكمبيوتر المتصل الماسحة PaperStream IP (ISIS)وقت/تاريخ آخر تحديث معروف تم بنجاح لـ  نعم - - -
PaperStream IP 

(ISIS) 

 ScanSnap إصدار  للكمبيوتر المتصل الماسحةScanSnap Manager for fi Series إصدار  نعم - - نعم
Manager for fi 

Series 

 ScanSnap حالة  متصل الماسحةالحالية للكمبيوتر الScanSnap Manager for fi Series حالة تحديث  نعم - - -
Manager for fi 

Seriesالحالية 

آخر تحديث لـ  للكمبيوتر المتصل الماسحةScanSnap Manager for fi Series وقت/تاريخ آخر تحديث معروف تم بنجاح لـ  نعم - - -
ScanSnap 

Manager for fi 
Series 

 PaperStreamإصدار  لمتصل الماسحةللكمبيوتر اPaperStream Capture إصدار  نعم - - نعم
Capture 

 PaperStream حالة  الحالية للكمبيوتر المتصل الماسحةPaperStream Capture حالة تحديث  نعم - - -
Captureالحالية 

 آخر تحديث لـ  للكمبيوتر المتصل الماسحةPaperStream Capture وقت/تاريخ آخر تحديث معروف تم بنجاح لـ  نعم - - -
PaperStream 

Capture 
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الضبط عن طريق 
 ماسحة

ضبط عن طريق ال
 ملف

 العنصر الوصف ماسحة الصور ماسحة الشبكة

 إصدار  للكمبيوتر المتصل الماسحة 2D Barcode for PaperStreamإصدار  نعم - - نعم

2D Barcode for 
PaperStream   

 حالة  الحالية للكمبيوتر المتصل الماسحة2D Barcode for PaperStream حالة تحديث  نعم - - -
2D Barcode for 

PaperStream  
 الحالية

 آخر تحديث لـ للكمبيوتر المتصل الماسحة2D Barcode for PaperStream وقت/تاريخ آخر تحديث معروف تم بنجاح لـ  نعم - - -
 2D Barcode for 

PaperStream 

 إصدار إعدادات  للكمبيوتر المتصل الماسحةPaperStream IP (TWAIN) إعداداتإصدار  نعم - - نعم
PaperStream IP 

(TWAIN) 

 حالة إعدادات  الحالية للكمبيوتر المتصل الماسحةPaperStream IP (TWAIN) حالة تحديث إعدادات  نعم - - -
PaperStream IP 

(TWAIN) الحالية 

 آخر تحديث إلعدادات  للكمبيوتر المتصل الماسحةPaperStream IP (TWAIN) وقت/تاريخ آخر تحديث معروف تم بنجاح إلعدادات  نعم - - -
PaperStream IP 

(TWAIN) 

 إصدار إعدادات  للكمبيوتر المتصل الماسحة PaperStream IP (ISIS)إصدار إعدادات  نعم - - نعم
PaperStream IP 

(ISIS) 

 حالة إعدادات  الحالية للكمبيوتر المتصل الماسحة PaperStream IP (ISIS)حالة تحديث إعدادات  نعم - - -
PaperStream IP 

(ISIS) الحالية 

 آخر تحديث إلعدادات  للكمبيوتر المتصل الماسحةPaperStream IP (ISIS)وقت/تاريخ آخر تحديث معروف تم بنجاح إلعدادات  نعم - - -
PaperStream IP 

(ISIS) 

 إصدار إعدادات  للكمبيوتر المتصل الماسحة PaperStream Captureإصدار إعدادات  نعم - - نعم
PaperStream 

Capture 
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 ماسحة

ضبط عن طريق ال
 ملف

 العنصر الوصف ماسحة الصور ماسحة الشبكة

 حالة إعدادات  الحالية للكمبيوتر المتصل الماسحةPaperStream Capture حالة تحديث إعدادات  عمن - - -
PaperStream 

Captureالحالية 

 آخر تحديث إلعدادات  للكمبيوتر المتصل الماسحة PaperStream Captureوقت/تاريخ آخر تحديث معروف تم بنجاح إلعدادات  نعم - - -
PaperStream 

Capture 

 إصدار النظام إصدار نظام الماسحة - نعم - نعم

 إصدار تحديث األمان إصدار تحديث األمان - نعم - نعم

 الخيارات المثبتة قائمة الخيارات المثبتة - نعم - نعم

 حالة تحديث النظام الحالية ليةحالة تحديث النظام الحا - نعم )5(* - )5(* -

إصدار البرنامج الثابت للماسحة المسطحة (بالنسبة لماسحات الشبكات، يتم عرض ذلك عند تمكين خيار الماسحة  - نعم - نعم
 المسطحة) 

 إصدار الماسحة المسطحة

 آخر تحديث للنظام وقت/تاريخ آخر تحديث معروف تم بنجاح للنظام - نعم )5(* - )5(* -

ف على وحدات تثبيت  - نعم نعم - المطبقة. الماسحات التي لم يتم تسميتها وتنتمي إلى  Add-inاسم المجموعة المستخدم للتعرُّ
 المجموعة "افتراضي"

 Add-inمجموعة 

 Add-inإصدار  الماسحة Add-inإصدار وحدة تثبيت  - نعم - نعم

 Add-inحالة تثبيت  للماسحة الحالية Add-inحالة تثبيت  - نعم )5(* - )5(* -
 الحالية

 Add-inآخر تثبيت لـ  Add-inتحديث معروف تم بنجاح لتثبيت  وقت/تاريخ آخر - نعم )5(* - )5(* -

آخر تحديث إلعدادات  Add-inوقت/تاريخ آخر تحديث معروف تم بنجاح لتحديث إعدادات  - نعم )5(* - )5(* -
Add-in 

ف على أي مجموع - نعم - - تم Scanner Central Admin Server ة من إعدادات الماسحة المتوفرة ببرنامج التعرُّ
 تطبيقها

 )1(*إعدادات الماسحة 

حالية إعدادات الحالة ال الحالة الحالية إعدادات الماسحة - نعم )5(* - )5(* -
 الماسحة
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 العنصر الوصف ماسحة الصور ماسحة الشبكة

آخر تحديث إعدادات  وقت/تاريخ آخر تحديث معروف تم بنجاح لتحديث إعدادات الماسحة التي تم إصدارها - نعم )5(* - )5(* -
 الماسحة

  
 : متاح نعم

 : غير متاح-

 
 ات في نافذة [تفاصيل الماسحة].: ال يتم عرض المعلوم1*
 : ال يتم تسجيل المعلومات إذا لم يتم توصيل الماسحة.2*
 .مسافة فارغة: يتم إخراج 3*
 : قد ال تتوفر المعلومات مع بعض الطرازات.4*
 .Scanner Central Admin Server: يتم الضبط تلقائًيا عن طريق 5*

 .N7100: هذه المعلومات متاحة لـ *6
 .fi-6010Nو  N1800المعلومات متاحة لـ : هذه 7*
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 إضافة ضبط الماسحة
 . Scanner Central Admin Consoleيمكن إضافة ضبط الماسحة في نافذة

 Scanner Central Admin اضغط على عالمة التبويب [قائمة الضبط] من نافذة  1
Console.الرئيسية 

 ط الماسحة].ستظهر نافذة [قائمة ضب 

  

 اضغط على الزر [جديد]. 2
 .[تحرير تفاصيل الماسحة] ستظهر نافذة 

   

 اضبط اإلعدادات المطلوبة. 3
 .Scanner Central Admin Consoleللحصول على معلومات حول اإلعدادات، راجع مساعدة 

 موافق].اضغط على الزر [ 4
 .يتم تسجيل ضبط الماسحة 

 ويتم عرض الرسالة [غير مسجلة] في [الحالة] على نافذة [قائمة ضبط الماسحة].

 Scanner لتغيير حالة تسجيل الماسحة إلى الحالة المسجلة، اضبط اإلعدادات من  5
Central Admin Agent.أو ماسحة الشبكة 

 بالنسبة لماسحات الصور -
. للحصول على تفاصيل حول  Scanner Central Admin Agentناضبط اإلعدادات م
  "Scanner Central Admin Agentالضبط المسبق لبرنامج  3.6"اإلعدادات، راجع 

 .)51(صفحة 
تفاصيل حول التسجيل،  بالنسبة لماسحات الشبكات اضبط اإلعدادات من ماسحة الشبكة. للحصول على -

 . )53" (صفحة الضبط المسبق الماسحات الشبكات 3.7"راجع 
 

 تلميح
لنسخ ضبط ماسحة أخرى، حدد خانة االختيار الخاصة الماسحة لنسخها في نافذة [قائمة ضبط الماسحة]. ثم 

 بتحرير الضبط حسب الحاجة.اضغط على الزر [استنساخ]، وقم 



96 

 تحرير ضبط الماسحة
 . Scanner Central Admin Consoleيمكن تحرير ضبط الماسحة في نافذة

 يمكنك تعيين مجموعة ووجهة لضبط الماسحة التي تم تسجيلها تلقائًيا عن طريق الماسحة.

 Scanner Central Admin نافذة اضغط على عالمة التبويب [قائمة الضبط] من  1
Console.الرئيسية 

 .[قائمة ضبط الماسحة] ستظهر نافذة 

 انقر رابط اسم الماسحة ليتم تحريره. 2
 .[تفاصيل الماسحة] ستظهر نافذة 

 اضغط على الزر [تحرير]. 3
 .[تحرير تفاصيل الماسحة] ستظهر نافذة 

 قم بتحرير اإلعدادات المطلوبة. 4
 . Scanner Central Admin Consoleمعلومات حول اإلعدادات، راجع مساعدةللحصول على 

 اضغط على الزر [موافق]. 5
 .يتم حفظ ضبط الماسحة الذي تم تغييره 

 حذف ضبط الماسحة
 . Scanner Central Admin Consoleيمكن حذف ضبط الماسحة من نافذة

 Scanner Central Admin [قائمة الضبط] من نافذة اضغط على عالمة التبويب  1
Console.الرئيسية 

 .[قائمة ضبط الماسحة] ستظهر نافذة 

 حدد خانة اختيار الماسحة لحذفها. 2

 اضغط على الزر [حذف]. 3
 .تظهر نافذة تأكيد تسألك عما إذا كنت تريد حذف ضبط الماسحة الظاهر أم ال 

 اضغط على الزر [موافق]. 4
 م حذف ضبط الماسحة.يت 

 انتباه
 على جانب الماسحة. إللغاء تسجيل   ال يؤدي حذف ضبط الماسحة إلى إكمال إلغاء تسجيل إعدادات

على Scanner Central Admin Server اإلعدادات لعدم إدارة الماسحة مركزًيا، قم بتعطيل إعدادات 
 جانب الماسحة.

 تسجيل باستخدام بالنسبة لماسحات الصور، لتعطيل حالة ال Scanner Central Admin Server للعديد
 Scanner Central Admin من الماسحات في وقت واحد، قم بتطبيق مجموعة جديدة من إعدادات 

Agent.على الماسحات المستهدفة 
  بالنسبة لماسحات الشبكات، لتعطيل حالة التسجيل باستخدامScanner Central Admin Server  للعديد

 الماسحات في وقت واحد، قم بتطبيق مجموعة جديدة من إعدادات الماسحات على الماسحات المستهدفة. من
 إلدارة الماسحة مركزًيا، أعد تسجيل الماسحة فيScanner Central Admin Server . 
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 تحرير مجموعة
 

مجموعات إلى الماسحات ، يمكن إضافة Scanner Central Admin Consoleفي نافذة 
التي تتم إدارتها بواسطة وحدة التحكم أو تم تغييرها، ويمكن حذف الماسحة الموجودة في مجموعة 

 .من تلك المجموعة
 

 إضافة مجموعات إلى الماسحات/تغيير مجموعات ■
يمكنك إضافة المجموعات التالية إلى ماسحة وأيضا تغير المجموعات المعينة إلى ماسحة جميعا 

 مرة واحدة.في 
 مجموعة التحديث 
 (فقط لماسحات الشبكات) مجموعة وظائف إضافية 
 (فقط لماسحات الشبكات) مجموعة إعدادات 

 إلضافة مجموعة، قم بتغيير إعداد مجموعة موجودة أو قم بإنشاء مجموعة جديدة.

 Scannerقم بالضغط على عالمة التبويب [قائمة ضبط الماسحة] في النافذة الرئيسية لـ  1
Central Admin Console. 

 [قائمة ضبط الماسحة] تظهر. 

 .قم بالضغط على زر [تحرير مجموعة] 2
 [تحرير مجموعة] تظهر النافذة. 

  

قم باختيار مربع اختيار لماسحة في مجموعة والتي سيتم إضافتها أو تغييرها، واضغط على  3
 .] الزر [إضافة/تغيير مجموعة

 تظهر نافذة تحرير اسم المجموعة. 

  .قم بضبط كل إعداد 4
 Scanner Central Admin Consoleاإلعدادات، راجع مساعدة  حولللمعلومات 

 .اضغط على الزر [موافق] 5
 .تتم إضافة أو تغيير مجموعة للماسحة 

 باإلضافة إلى ذلك، يتم تسجيل هذه المجموعة أيضا في ضبط الماسحة.

 
 ة من مجموعةحذف ماسح ■

 يمكنك حذف ماسحة من كل المجموعات التالية في مرة واحدة.
 مجموعة تحديث 
 (فقط لماسحات الشبكات) مجموعة وظائف إضافية 
 (فقط لماسحات الشبكات) مجموعة إعدادات 

 Scannerقم بالضغط على عالمة التبويب [قائمة ضبط الماسحة] في النافذة الرئيسية لـ  1
Central Admin Console. 

 [قائمة ضبط الماسحة] تظهر. 

 .قم بالضغط على زر [تحرير مجموعة] 2
 [تحرير مجموعة] تظهر النافذة. 

قم باختيار مربع اختيار لماسحة في مجموعة والتي سيتم حذفها، واضغط على الزر   3
 .[حذف من مجموعة]

 تظهر نافذة اختيار أسماء المجموعات. 

 .سيتم حذف الماسحة منها واضغط على الزر [موافق]اختر أنواع المجموعات التي  4
 .تم حذف الماسحة من المجموعات المحددة 

 باإلضافة إلى ذلك، تم حذف هذه المجموعات أيضا من ضبط الماسحة.
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 تصدير ضبط الماسحة
 . Scanner Central Admin Consoleيمكن تصدير ضبط الماسحة إلى ملف في نافذة

 Scanner Central Admin اضغط على عالمة التبويب [قائمة الضبط] من نافذة 1
Console. 

 .[قائمة ضبط الماسحة] ستظهر نافذة 

 اضغط على الزر [تصدير الضبط]. 2
 .تظهر نافذة تسألك عما إذا كنت تريد تأكيد تصدير ضبط الماسحة الظاهر أم ال 

 واضغط على الزر [موافق].حدد معلومات الماسحة لتصديرها،  3
 ] تنزيل الملفسيظهر مربع الحوار.[ 

 ].حفظاضغط على الزر [ 4
 .[حفظ باسم] سيظهر مربع الحوار 

 حدد وجهة التصدير.  5

 ].حفظاضغط على الزر [ 6
 .يتم تصدير ملف ضبط الماسحة إلى الوجهة المحددة 

تنسيق ملف ضبط الماسحة "ه، راجع للحصول على تفاصيل حول تنسيق ملف ضبط الماسحة لتصدير
 .)142" (صفحة (للتصدير)

 استيراد ضبط الماسحة
، يمكن تسجيل ضبط الماسحة للعديد من  Scanner Central Admin Consoleمن نافذة 

 الماسحات في المرة الواحدة عن طريق استيراد ملف ضبط الماسحة.
للحصول على تفاصيل حول البيانات القابلة لالستيراد (اإلعدادات) المسموح بها في ملف ضبط 

 .)149" (صفحة تنسيق ملف ضبط الماسحة (لالستيراد)"الماسحة، راجع 
الحظ أيًضا أن بيانات ضبط الماسحة التي تم استيرادها يمكن تغييرها في وقت واحد لجميع 

  الماسحات.
 انتباه
 تيرادها.يمكن استيراد هذه اإلعدادات المفصلة باعتبارها يمكن اس 
 .حتى إذا تم استيراد تكوين الماسحة، فال يمكن إدارة الماسحة مركزًيا حتى يكتمل التسجيل عن طريق الماسحة 

 Scanner Central Admin اضغط على عالمة التبويب [قائمة الضبط] من نافذة  1
Console.الرئيسية 

 .[قائمة ضبط الماسحة] ستظهر نافذة 

 راد الضبط].اضغط على الزر [استي 2
 ] استيراد ضبط الماسحةستظهر نافذة.[ 
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 حدد ملف ضبط الماسحة الستيراده. 3
 اضغط على الزر [استعراض] لتحديد ملف.

 اضغط على الزر [استيراد]. 4
 .يتم استيراد ملف ضبط الماسحة، كما يتم ضبط الماسحات المطلوبة 

 انتباه
 تيراد ملف ضبط ماسحة ال تحتوي على إدخاالت ماسحات إلى حذف معلومات ضبط الماسحة سيؤدي اس

 الموجودة.
 .يستبدل ملف ضبط الماسحة الذي تم استيراده ضبط الماسحة الحالية 
  إذا كانت معلومات ضبط الماسحة التي تم استيرادها تحتوي على عنوانMAC  نفسه أو اسم الماسحة نفسها

ف على عنوان كما في معلوم أواسم الماسحة باعتباره موجود.  MACات ضبط الماسحة الموجودة، سيتم التعرُّ
إدارة  3.13"واسم الماسحة. في هذه الحالة، في الجدول المعروض في  MACيتم تحديد ذلك بترتيب عنوان 

تبدال العناصر في العمود "الضبط عن طريق ملف" المميزة بـ "نعم"، أما ، يتم اس)82" (صفحةالماسحات
 " تظل كما هي.-المميزة بعالمة "

  في حالة عدم وجود عنوانMAC  نفسه أو اسم الماسحة نفسها، ستتم إضافة معلومات ضبط الماسحة التي تم
 استيرادها.

  الشبكةماسحة /تسجيل الشبكة تلقائيا اكتشاف ماسحة 
 

الشبكة ماسحات ، يتم اكتشاف وتسجيل  Scanner Central Admin Consoleفي نافذة 
 غير المسجلة الموجودة في نطاق الشبكة المحدد.

 Scanner Central Admin المتصلة ببرنامج الشبكة يمكن أيًضا فرض تسجيل ماسحات 
Server آخر ببرنامج Scanner Central Admin Server.الذي نفذ البحث 

 Scanner Central Admin اضغط على عالمة التبويب [قائمة الضبط] من نافذة  1
Console.الرئيسية 

 .[قائمة ضبط الماسحة] ستظهر نافذة 

 ].الشبكة اضغط على الزر [اكتشاف ماسحة 2
  الشبكة ماسحةستظهر نافذة [اكتشاف.[ 
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 دد نطاق بحث الشبكة وقناع الشبكة الفرعية.ح 3

 >].-اضغط على الزر [إضافة  4
 .[قائمة البحث في النطاق] يتم عرض نطاق الشبكة المحدد في 

 تلميح
المحدد كنطاق شبكة للبحث إلى [قائمة البحث في النطاق]، يتم عرض  IPعندما ال تتم إضافة عنوان 

 قائمة البحث في النطاق].تلميحات إلضافتها بطريقة صحيحة إلى [

 حدد خانات اختيار نطاقات الشبكة للبحث عن طريق [قائمة البحث في النطاق]. 5

المستخدم عند محاولة طلبه  HTTPبالنسبة بـ [رقم المنفذ]، قم بتعيين رقم منفذ اتصال  6
، حدد خانة االختيار HTTP/HTTPSللبحث عن ماسحة. لتغيير نوع بروتوكول 

  ؟].HTTPS[استعمال 
 تلميح

؟] وفًقا إلعدادات مسؤول الماسحة للبحث HTTPSحدد إعدادات [رقم المنفذ] وخانة االختيار [استعمال 
 بالطريقة التالية. للحصول على مزيد من التفاصيل، راجع دليل تشغيل طراز الماسحة.

 [رقم المنفذ] 
اتصال Network Admin[][]لشبكةإعدادات اقم بتعيين القيمة نفسها كقيمة لـ [رقم المنفذ] في [

 ] على الماسحة.المسؤول
  خانة االختيار [استعمالHTTPS[؟ 

 ] على الماسحة:اتصال المسؤولNetwork Admin[][]إعدادات الشبكة] في [SSLإعداد [
 للتمكين: حدد خانة االختيار. -
 للتعطيل: امسح خانة االختيار. -

الماسحات بشكل تلقائي من الخوادم األخرى إلى الخادم  تبديل تسجيلحدد خانة االختيار [ 7
 Scanner Central ] لفرض تسجيل الماسحات المسجلة بالفعل إلى برنامج الحالي.

Admin Server.آخر 

 Scanner Central Admin عند استهداف ماسحة محددة كهدف تسجيل لبرنامج  8
Server.أدخل مجموعة تعريف االكتشاف الماسحة ،  

 يحتلم
  بإدخال مجموعة تعريف االكتشاف الماسحة لـ [تعريف االكتشاف]، يتم البحث عن الماسحة التي تحمل

 تعريف االكتشاف فقط.
  حرف. 100قد يصل طول تعريف االكتشاف إلى 

 يمكن استخدام رموز وحروف أبجدية رقمية.

 اضغط على الزر [بدء]. 9
  [الماسحات المكتشفة] عند االنتهاء.يبدأ اكتشاف الماسحة وتظهر النتيجة في 

   

 اضغط على الزر [السابق]. 10
 .ستظهر [قائمة ضبط الماسحة] مرة أخرى 

 تلميح
بالنسبة للماسحات التي تم تسجيلها عن طريق وظيفة اكتشاف الماسحة، "يتم تسجيل اكتشاف الماسحة 

 [التعليق] بنافذة [قائمة ضبط الماسحة]. (تاريخ اكتشاف الماسحة)" في عمود
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 تحرير عناصر ليتم عرضها في قائمة الماسحة
 Scanner Central يمكن تحرير العناصر التي يتم عرضها في قائمة الماسحة من نافذة

Admin Console. 

 Scanner Central Admin ضبط] من نافذة الاضغط على عالمة التبويب [قائمة  1
Consoleة.الرئيسي 

 .[قائمة ضبط الماسحة] ستظهر نافذة 

 .] من نافذةتحرير عناصر للعرض[ زراضغط  2
  لتحديد العناصر للعرضستظهر نافذة. 

 حدد خانات االختيار الخاصة بالعناصر لعرضها في قائمة الماسحة. 3
 

 ] لضبط ترتيب العناصر المعروضة.تحت] أو زر [فوقزر [اضغط  4
 

 زر [موافق].اضغط  5
  مجموعة العناصر في قائمة الماسحة.ستظهر 

 فحص تفاصيل الماسحة
 . Scanner Central Admin Consoleيمكن فحص تفاصيل الماسحة في نافذة

يتم تحديث تفاصيل الماسحة في نفس وقت تحديث حالة تشغيل الماسحات. للحصول على تفاصيل 
 .)75" (صفحةمراقبة الماسحات 3.12"حول توقيت التحديث، راجع 

 Scanner Central Admin اضغط على عالمة التبويب [قائمة الضبط] من نافذة  1
Console.الرئيسية 

 .[قائمة ضبط الماسحة] ستظهر نافذة 

 .انقر فوق ارتباط الماسحة الذي تريد عرض تفاصيله 2
 .[تفاصيل الماسحة] ستظهر نافذة 

 افحص تفاصيل الماسحة. 3
 . Scanner Central Admin Consoleللحصول على معلومات حول اإلعدادات، راجع مساعدة
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 صيانة الماسحات 3.14
في حالة اكتشاف ضرورة استبدال القطع المستهلكة أو حدوث خطأ أو ضرورة إجراء الصيانة من 

، يمكنك اتخاذ اإلجراء المناسب لهذه  Scanner Central Admin Consoleخالل نافذة 
 الماسحات.

 عند الحاجة إلى استبدال قطعة مستهلكة
لمعرفة القطعة المستهلكة Scanner Central Admin Console افحص نافذة [تفاصيل الماسحة] ببرنامج 

 التي تحتاج إلى االستبدال واستبدلها.
 ستبدال القطع المستهلكة، راجع دليل تشغيل طراز الماسحة.للحصول على تفاصيل حول ا

 عند حدوث خطأ
، واتخذ Scanner Central Admin Consoleافحص تفاصيل الخطأ من نافذ [تفاصيل الحدث] ببرنامج 

 اإلجراء المناسب.
 حة.للحصول على تفاصيل حول األخطاء واإلجراءات التي يلزم اتخاذها، راجع دليل تشغيل طراز الماس

 عند الحاجة إلى إجراء صيانة لماسحة
للحصول على معلومات Scanner Central Admin Console افحص نافذة [تفاصيل الماسحة] ببرنامج 
 الصيانة، وقم بإجراء الصيانة المطلوبة.

 للحصول على تفاصيل حول صيانة الماسحات، راجع دليل تشغيل طراز الماسحة.
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 أمثلة العمليات 3.15
 يوفر هذا القسم أمثلة للعميات.

 فيما يلي شرح لمثالين للعمليات.
 عملية مراقبة الماسحات 
 عملية تحديث الماسحات 

 فيما يلي توضيح لكل مثال عملية.

 عملية مراقبة الماسحات
لمراقبة الماسحات عن طريق Scanner Central Admin Console يمكن استخدام نافذة 

حص حالة القطع المستهلكة الماسحة واألخطاء وإجراءات الصيانة التي يتم إبالغها عن طريق ف
 الماسحة.

  

 . Scanner Central Admin Consoleتسجيل الدخول عن طريق برنامج 1
 Scanner Central Adminللحصول على تفاصيل حول تسجيل الدخول عن طريق برنامج 

Console 46" (صفحة تسجيل الدخول عن طريق برنامج  3.4"، راجع(. 

 Scanner Central Admin Console افحص نافذة [تفاصيل الماسحة] ببرنامج  2
صيانة لمعرفة القطعة المستهلكة التي تحتاج إلى االستبدال واستبدلها. افحص معلومات ال

 إلجراء التنظيف.

 Scanner Central افحص تفاصيل الخطأ من نافذ [تفاصيل الحدث] ببرنامج  3
Admin Console.واتخذ اإلجراء المناسب ، 

بالنسبة لماسحات الصور، يتم تمكين الزر [تفاصيل الخطأ] في حالة حدوث خطأ الماسحة. انقر فوق الزر 
" المطابق لخطأ الماسحة. افحص المعلومات Error Recovery Guide[تفاصيل الخطأ] الستدعاء "

 المعروضة وتعامل مع المشكلة وفًقا لذلك.
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 عملية تحديث الماسحات
يمكن تحديث إعدادات الماسحة وبرامج التشغيل للعديد من الماسحات في المرة الواحدة. يمكن 

 سحات قيد االستخدام.تحديث الماسحات في وقت الليل أو في فترات أخرى عندما ال تكون الما

  

 قم بإنشاء وحدات التحديث. 1
 .)58" (صفحة إنشاء وحدة تحديث"إلنشاء وحدات التحديث، راجع 

 . Scanner Central Admin Consoleتسجيل الدخول عن طريق برنامج 2
 Scanner Central Admin للحصول على تفاصيل حول تسجيل الدخول عن طريق برنامج 

Console 46" (صفحة تسجيل الدخول عن طريق برنامج  3.4"، راجع(. 

 ص العملية.تأكد من عدم وجود مشاكل في التحديث عن طريق استخدام ماسحة لفح 3
حدد مجموعة إعدادات باستخدام ماسحة الستخدامها لفحص العمليات، وتأكد من عدم وجود مشاكل عن طريق 

 .6إلى  4إجراء الخطوات من 

ة، قم بتحميل وحدات التحديث التاليScanner Central Admin Console من نافذة  4
 : Scanner Central Admin Serverإلى
 ماسحة]النافذة [تسجيل تحديث  -
 نافذة [تحديثات النظام] -
 ]Add-inنافذة [تثبيتات  -
 نافذة [إعدادات الماسحة] -
 نافذة [إعدادات وضع المهمة] -

 
 تلميح

 قم بتعيين ما يلي لنشر التحميل عند تثبيت وحدة التحديث:
 م مجموعة اإلعدادات إلى مجموعات متعددة  قسِّ
 قم بتغيير الجدول الزمني للتحديث إلجرائه لكل مجموعة، وقم بتسجيل/توزيع وحدة التحديث 
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 قم بتثبيت وحدات التحديث. 5
 يتم تثبيت وحدات التحديث عند حدوث أحد اإلجراءات التالية:

 بالنسبة لماسحات الصور: -
 ى الكمبيوتر المتصل الماسحة.تسجيل الدخول إل 
  من الكمبيوتر المتصل الماسحة، يتم تحديد [تثبيت التحديثات] من قائمة نقر زر الماوس األيمن

 في منطقة اإلعالم.Scanner Central Admin Agent على أيقونة 
 ] إعدادات] من نافذة [بحث عن التحديثات بصفة منتظمة تم تحديد خانة االختيار Scanner 

Central Admin Server ببرنامج [Scanner Central Admin Agent وانقضى ،
 الوقت المحدد في [الفاصل الزمني للبحث عن التحديث].

 ] من تثبيت التحديثات أثناء دخول الكمبيوتر في وضع تسجيل الخروج تم تحديد خانة االختيار [
 Scanner Central ج ] ببرنام Scanner Central Admin Serverإعداداتنافذة [

Admin Agent.وبالتالي يتم تسجيل الخروج من الكمبيوتر المتصل الماسحة ، 
 بالنسبة لماسحات الشبكات: -

 بدء تشغيل الماسحة أو دخولها في وضع االستعداد 
 تسجيل خروج الماسحة 
 إعالم الماسحة بأي من وحدات التحديث 
 اسحةوجود جدول زمني للتحديث التلقائي للم 

، Scanner Central Admin Consoleمن نافذة [قائمة حالة التحديث] ببرنامج  6
 افحص تفاصيل حالة وحدات التحديث.
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 استخدام تنبيهات البريد اإللكتروني - 4الفصل 
 يوضح هذا الفصل عملية استخدام تنبيهات البريد اإللكتروني.

 107 .................................................................................................................................. يد اإللكترونيالدليل السريع لتنبيهات البر 4.1
 SMTP  ............................................................................................................................................ 108الضبط المسبق لخادم  4.2

 Scanner Central Admin Agent  .................................................................................................. 109 الضبط المسبق لبرنامج 4.3

 111 ......................................................................................................................................... الضبط المسبق الماسحات الشبكات 4.4
 112 .................................................................................................................................................... فحص البريد اإللكتروني 4.5

 117 ............................................................................................................................................................ صيانة الماسحات 4.6
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 الدليل السريع لتنبيهات البريد اإللكتروني 4.1
 لقسم دليالً سريًعا لتنبيهات البريد اإللكتروني.يوفر هذا ا

 
 SMTPالضبط المسبق لخادم 

  فحص إعدادات خادم 

 

 الضبط المسبق الماسحات الشبكات
  ضبط إعداداتScanner Central Admin 

Server الماسحات الشبكات 

 Scanner الضبط المسبق لبرنامج  
Central Admin Agent 

 تثبيت برنامج Scanner Central 
Admin Agent 

  ضبط إعدادات البريد اإلليكتروني
 برنامج ل

 

 فحص البريد اإللكتروني

 

 صيانة الماسحات

 

 
 ).108" (صفحة الضبط المسبق لخادم  4.2"للحصول على تفاصيل، راجع 

 الستخدام ماسحات الصور.Scanner Central Admin Agent يلزم الضبط المسبق لبرنامج 
 .)109" (صفحة  الضبط المسبق لبرنامج  4.3"للحصول على تفاصيل، راجع 

 يلزم الضبط المسبق لماسحات الشبكات الستخدام ماسحات الشبكات.
 غيل طراز الماسحة.للحصول على تفاصيل، راجع دليل تش

 .)112" (صفحة فحص البريد اإللكتروني 4.5"للحصول على تفاصيل، راجع 

  .)117" (صفحة صيانة الماسحات 4.6"للحصول على تفاصيل، راجع 

 

 انتباه
 ، إعالم البريد اإللكتروني الخطأ يمكن أن ترسل من Scanner Central Admin Serverعند استخدام س 

Scanner Central Admin Server من كل الماسح الضوئي. إلرسال البريد اإللكتروني لإلعالم  ، ليس
 Scanner Central ، استخدام نافذة [إعدادات Scanner Central Admin Serverبالخطأ من 

Admin Server (اإلعدادات الشائعة)] ببرنامجScanner Central Admin Console . 
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 SMTPالمسبق لخادم الضبط  4.2
 .SMTPيوضح هذا القسم الضبط المسبق لخادم 

 SMTPفحص إعدادات خادم 
 .SMTPافحص عنوان ورقم منفذ خادم 

 للحصول على تفاصيل، اتصل مسؤول النظام.
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  Scanner Central Admin Agent الضبط المسبق لبرنامج  4.3
 . Scanner Central Admin Agentالضبط المسبق لبرنامج يوضح هذا القسم

 Scanner Central Admin Agent تثبيت برنامج 
على جهاز كمبيوتر متصل Scanner Central Admin Agent قم بتثبيت برنامج 

 بالماسحات.
، راجع  Scanner Central Admin Agentللحصول على تفاصيل حول تثبيت برنامج 

 .)35" (صفحة تثبيت برنامج  2.4"

 Scanner Central Admin ضبط إعدادات البريد اإلليكتروني لبرنامج 
Agent 

 . Scanner Central Admin Agentاضبط إعدادات البريد اإللكتروني لبرنامج
ومعلومات  يتيح ذلك للمسؤول استالم تنبيهات البريد اإللكتروني للقطع المستهلكة وأخطاء الماسحة

 .الماسحة

 Scanner Central Admin Agent] [  ]كافة البرامج[  القائمة [ابدأ]حدد  1
 ]إعدادScanner Central Admin Agent [ . 
 ] ستظهر نافذةScanner Central Admin Agent.[ 

 البريد اإلليكتروني]. إعالمانقر فوق زر [اإلعدادات] لـ [ 2

  
 .[إعدادات البريد اإلليكتروني] ستظهر نافذة 
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 حدد خانة االختيار [إرسال رسائل بريد إليكتروني]. 3

  

 وعناوين البريد اإللكتروني والترميز. SMTPقم بتعيين خادم  4
 .)108" (صفحة فحص إعدادات خادم "ورقم المنفذ نفسه كما ورد في  SMTPقم بتعيين عنوان خادم 

 . Scanner Central Admin Agentللحصول على معلومات حول اإلعدادات، راجع مساعدة

 اضغط على الزر [إرسال رسالة بريد إليكتروني اختبارية]. 5
 تأكد من إرسال رسالة البريد اإللكتروني االختبارية بنجاح.

فحص البريد  4.5"للحصول على تفاصيل حول تنسيق رسالة البريد اإللكتروني االختبارية، راجع 
 .)112فحة " (صاإللكتروني

 
 انتباه

" 0" و"Z" إلى "Aإذا كان اسم الكمبيوتر يتضمن أحرًفا خالًفا لألحرف األبجدية الرقمية ("أ" إلى "ي" و"
 )، فال يمكن إرسال رسالة بريد إلكتروني.-") والواصلة (9إلى "

 اضغط على الزر [موافق]. 6
 هر نافذة [سيؤدي ذلك إلى تمكين اإلعدادات، وتظScanner Central Admin Agent.مرة أخرى [ 

 في منطقة اإلعالم.Scanner Central Admin Agent وتظهر أيقونة 
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   الضبط المسبق الماسحات الشبكات 4.4

 يوضح هذا القسم الضبط المسبق لماسحات الشبكات.

 الماسحات الشبكاتضبط إعدادات البريد اإلليكتروني 
 اضبط إعدادات البريد اإللكتروني لماسحات الشبكات.

 يتيح ذلك للمسؤول استالم تنبيهات البريد اإللكتروني للقطع المستهلكة وأخطاء الماسحة.
 للحصول على مزيد من التفاصيل، راجع دليل تشغيل طراز الماسحة.
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 فحص البريد اإللكتروني 4.5
 

 لكتروني الذي سيتم إرساله عند الحاجة إلى استبدال القطعة المستهلكة أو في حالة حدوث خطأ.يمكنك فحص البريد اإل
 يكون تنسق البريد اإللكتروني على النحو التالي:

  
 " على بيئة كل ماسحة.Scanner Central Admin Agent: بالنسبة لماسحات الشبكات، يؤثر "1*
 ة لرسالة البريد اإللكتروني االختبارية، يبدأ الموضوع بـ "[اختبار]".: بالنسب2*
 : تكون أنواع األحداث على النحو التالي:3*

 معلومات: رسالة معلومات خطأ: رسالة خطأ تحذير: رسالة تحذير
 (واصلة): رسالة بريد إلكتروني اختبارية -

 . Scanner Central Admin Consoleة، راجع مساعدة: للحصول على تفاصيل حول أكواد الرسائل ووصف الرسال4*
 ") دوًما لرسالة البريد اإللكتروني االختبارية.-: تستخدم واصلة ("5*

Subject 
Message from Scanner Central Admin Agent (*1)(*2) 
 
Body 
This e-mail is an event notification from the Scanner Central Admin Agent [computer from which the error message is sent]. (*1) 
 
Date/Time  : Message notification date/time (Format: MM/DD/YYYY hh:mm:ss AM or PM) 
Origin  : Computer from which the message is sent 
IP Address  : IP address of the computer from which the message is sent 
Model  : Model of the scanner related to the message 
Serial Number  : Serial number of the scanner related to the message 
Type  : Message type (*3) 
Message Code  : Message code (*4) (*5) 
Message  : Message description (*4) (*5) 
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 مثال: عندما يكون نوع الحدث "معلومات"
 

 
 مثال: عندما يكون نوع الحدث "خطأ"

  

Subject 
Message from Scanner Central Admin Agent 
 
Body 
This e-mail is an event notification from the Scanner Central Admin Agent [PC-001]. 
 
Date/Time : MM/DD/YYYY hh:mm:ss AM or PM 
Origin : PC-001 
IP Address : xxx.xxx.xxx.xxx 
Model : fi-xxxxx 
Serial Number : 000660(B1) 
Type : Information 
Message Code : 0F080001 
Message : Scanner was changed. 

Subject 
Message from Scanner Central Admin Agent 
 
Body 
This e-mail is an event notification from the Scanner Central Admin Agent [PC-001]. 
 
Date/Time : MM/DD/YYYY hh:mm:ss AM or PM 
Origin : PC-001 
IP Address : xxx.xxx.xxx.xxx 
Model : fi-xxxxx 
Serial Number : 000660(B1) 
Type : Error 
Message Code : 8F060001 
Message : Scanner parts replacement notification was detected. [048005, 87: Drive error] 
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 كون نوع الحدث "تحذير"مثال: عندما ي

  
 ث "رسالة بريد إلكتروني اختباريةمثال: عندما يكون نوع الحد

 

 

Subject 
[Test] Message from Scanner Central Admin Agent 
 
Body 
This e-mail is an event notification from the Scanner Central Admin Agent [PC-001]. 
 
Date/Time : MM/DD/YYYY hh:mm:ss AM or PM 
Origin : PC-001 
IP Address : xxx.xxx.xxx.xxx 
Model : fi-xxxxx 
Serial Number : 000660(B1) 
Type : - 
Message Code : - 
Message : -   

Subject 
Message from Scanner Central Admin Agent 
 
Body 
This e-mail is an event notification from the Scanner Central Admin Agent [PC-001]. 
 
Date/Time : MM/DD/YYYY hh:mm:ss AM or PM 
Origin : PC-001 
IP Address : xxx.xxx.xxx.xxx 
Model : fi-xxxxx 
Serial Number : 000660(B1) 
Type : Warning 
Message Code : 6F070002 
Message : Scanner consumable needs to be replaced soon. Consumable Parts: BRAKE ROLLER 
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 ة [إضافة / تحرير عنوان "إلى:"].إذا قمت بتحديد خانة االختيار [إرسال معلومات الماسحة بصفة منتظمة] من نافذيمكنك فحص البريد اإللكتروني الذي سيتم إرساله 
 يكون تنسق البريد اإللكتروني على النحو التالي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : يتم إظهار حالة كل قطعة مستهلكة بالماسحة لديك.1*

  

Subject 
Message from Scanner Central Admin Agent 
 
Body 
This e-mail is a scanner information notification from the Scanner Central Admin Agent [computer from which the error message is sent]. 
 
[The message that was registered in [Message] of the [Add / Edit "To:" Address] window] 
 
Collected Date/Time : (Format: MM/DD/YYYY hh:mm:ss) 
Origin : Computer from which the message is sent 
IP Address : IP address of the computer from which the message is sent 
Model : Model of the scanner related to the message 
Serial Number : Serial number of the scanner related to the message 
Operating System : Operating System of the computer from which the message is sent 
MAC Address : xx:xx:xx:xx:xx:xx 
Initial Use : (Format: MM/DD/YYYY hh:mm:ss) 
Connection Interface : xxxx 
Total Throughput : xxx 
Consumable Status (Sheets) (*1) : xxx/xxx 
Consumable Status (*1) : Normal/Replace soon/Replace now 
Operating Status : In use/Offline/Unreported 
Error Status : No/Yes 
Installed Scanner Software : xxxxxxxx 
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 تحديد [إرسال معلومات الماسحة بصفة منتظمة] مثال: عند

  
 

Subject 
Message from Scanner Central Admin Agent 
 
Body 
This e-mail is a scanner information notification from the Scanner Central Admin Agent [PC-001]. 
 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 
 
Collected Date/Time : MM/DD/YYYY hh:mm:ss 
Origin : PC-001 
IP Address : xxx.xxx.xxx.xxx 
Model : fi-xxxxx 
Serial Number : 000660(B1) 
Operating System : Windows 8 X.X.XXXX  XXXXX XXXX 
MAC Address : xx:xx:xx:xx:xx:xx 
Initial Use : MM/DD/YYYY hh:mm:ss 
Connection Interface : USB2.0 
ADF Total Throughput (Sheets) : xxx 
PICK ROLLER (Sheets)  : xxx/xxx 
PICK ROLLER Status : Replace now 
Brake Roller (Sheets) : xxx/xxx 
Brake Roller Status : Normal 
Operating Status : In use 
Error Status : No 
TWAIN Driver : XXXXXXXX 
Scanner Central Admin Agent : X.XX.XXXX.XX 
Firmware : XXXX 
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 صيانة الماسحات 4.6
اتخاذ اإلجراء المناسب وفًقا لرسالة البريد اإللكتروني التي يتم إرسالها عندما يلزم استبدال  يمكنك

 قطعة مستهلكة أو في حالة حدوث خطأ.
 عند الحاجة إلى استبدال قطعة مستهلكة

ف على القطعة المستهلكة التي تحتاج إلى االستبدال، واستبدل القطعة ال  مطلوبة.افحص البريد اإللكتروني للتعرُّ
 للحصول على تفاصيل حول استبدال القطع المستهلكة، راجع دليل تشغيل طراز الماسحة.

 عند حدوث خطأ
 افحص تفاصيل الخطأ في البريد اإللكتروني، واتخذ اإلجراء المناسب.

 للحصول على تفاصيل حول األخطاء واإلجراءات التي يلزم اتخاذها، راجع دليل تشغيل طراز الماسحة.
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 الربط بنظام اإلدارة المتكامل - 5صل الف
 

 يوضح هذا الفصل العمليات التي ترتبط بنظام اإلدارة المتكامل.

 119 ....................................................................................................................................... الدليل السريع لنظام اإلدارة المتكامل 5.1

 121 ..................................................................................................................................... ارة المتكاملالضبط المسبق لنظام اإلد 5.2

 Scanner Central Admin Agent ................................................................................................... 123 الضبط المسبق لبرنامج  5.3
 125 ........................................................................................................................................... الضبط المسبق لماسحات الشبكة 5.4

 126 ...................................................................................................................................... االعتراضية SNMPفحص رسائل 5.5 

 128 ............................................................................................................................................................ صيانة الماسحات5.6 
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 الدليل السريع لنظام اإلدارة المتكامل 5.1
 يوفر هذا القسم دليالً سريًعا لنظام اإلدارة المتكامل.

 .)121" (صفحة الضبط المسبق لنظام اإلدارة المتكامل 5.2"للحصول على تفاصيل، راجع 
 

 الضبط المسبق لنظام اإلدارة المتكامل 
 إدارة ( ضبط نظام اإلدارة المتكاملSNMP( 
 إدارة  فحص نظام اإلدارة المتكامل)SNMP( 
  اإلدارة المتكامل لبدء تشغيل ضبط نظام Scanner Central Admin Console 

  

 
 تلزم هذه اإلعدادات الستخدام ماسحات الصور.

 .)123" (صفحة الضبط المسبق لبرنامج  5.3"للحصول على تفاصيل، راجع 
 

 Scanner Central Admin Agentبط المسبق لبرنامج الض 
  تثبيت برنامج 
  ضبط إخطار رسائلSNMP  االعتراضية لبرنامج 

  

 
 ات الشبكة.هذا اإلعداد مطلوب الستخدام ماسح

 الضبط المسبق لماسحات الشبكة  )125" (صفحةالضبط المسبق لماسحات الشبكة 5.4"للحصول على تفاصيل، راجع 
  ضبط اتصالSNMP لماسحات الشبكة 

  

 
 االعتراضية SNMPفحص رسائل   .)126" (صفحةاالعتراضية SNMPرسائل  فحص5.5 "للحصول على تفاصيل، راجع 
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 .)128" (صفحةالماسحات صيانة5.6 "للحصول على تفاصيل، راجع 

 
 صيانة الماسحات 
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 الضبط المسبق لنظام اإلدارة المتكامل 5.2
 يوفر هذا القسم اإلعداد المسبق لنظام اإلدارة المتكامل.

 )SNMP(إدارة  ضبط نظام اإلدارة المتكامل
 االعتراضية. SNMPالتي تستقبل رسائل  SNMPإدارة  قم بتمكين

االعتراضية. قم بتعيين هذا المنفذ لشبكة  SNMP" لرسائل UDP/162ُيستخدم رقم المنفذ "
 االعتراضية. SNMPنظام اإلدارة المتكامل بحيث يمكن استقبال رسائل 

 للحصول على تفاصيل، راجع دليل نظام اإلدارة المتكامل.

 )SNMP(إدارة  رة المتكاملفحص نظام اإلدا
 .SNMPافحص عنوان واسم مجتمع نظام اإلدارة المتكامل الذي يشغل إدارة 

 للحصول على تفاصيل، راجع دليل نظام اإلدارة المتكامل.

 Scanner Central Admin ضبط نظام اإلدارة المتكامل لبدء تشغيل 
Console 

 Scanner Central Admin اضبط نظام اإلدارة المتكامل بحيث يمكنك بدء تشغيل 
Console عن طريق نظام اإلدارة المتكامل وفحص استبدال القطع المستهلكة أو األخطاء أو

 معلومات الماسحة.
عن طريق نظام اإلدارة المتكامل، Scanner Central Admin Console لبدء تشغيل 

 في نظام اإلدارة المتكامل. ScannerCentralAdminConsole.exeمر سجل األ
 للحصول على تفاصيل، راجع دليل نظام اإلدارة المتكامل.

 يتم عرض تنسيق تنفيذ األمر التالي.
 موقع تخزين األوامر  

 Scanner Central Admin] في مجلد تثبيت \AmConsole\Consoleضمن المجلد [
Console 

 
 فيذ األمرتنسيق تن  

ScannerCentralAdminConsole.exe -h {IP عنوان أو المضيف اسم } -p 

{ المنفذ رقم } [-https] -i {للماسحة IP عنوان} 
 

 يشير الشكل المائل إلى أحرف متغيرة.
 -h حدد اسم المضيف أو عنوان :IP  لـ Scanner Central Admin Serverالمتصل ببرنامج 

Scanner Central Admin Console.علًما إنه ال يمكن حذفه . 
 -p حدد رقم المنفذ الذي يتم استخدامه عندما يتم توصيل :Scanner Central Admin Console بـ 

Scanner Central Admin Server.علًما إنه ال يمكن حذفه . 
 -https حدد هذا الخيار فقط في حالة استخدام بروتوكول :HTTPS  عندما يتم توصيل Scanner 

Central Admin Consoleبـ Scanner Central Admin Server.علًما بأنه يمكن حذفه . 
-i حدد عنوان :IP .للماسحة التي تعرض نافذة [تفاصيل الماسحة]. علًما إنه ال يمكن حذفه 
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 تلميح
 . ScannerCentralAdminConsole.exeفيما يلي مثال لعرض تنفيذ

 IP: 192.168.1.1عنوان 
 10444ذ: رقم المنف
 192.168.1.100الماسحة:  IPعنوان 

 
 

المسجل في نظام اإلدارة المتكامل، Scanner Central Admin Console عند بدء تشغيل 
 المتصل بـScanner Central Admin Server سيتم عرض نافذة تسجيل الدخول إلى 

Scanner Central Admin Console. 
، يتم عرض نافذة مختلفة وفًقا Scanner Central Admin Serverبعد تسجيل الدخول إلى 
 لحالة الماسحة للعرض.

 عند حدوث خطأ الماسحة 
 ستظهر نافذة [سجل الحدث].

 عند عدم حدوث خطأ الماسحة 
 ستظهر نافذة [تفاصيل الماسحة].

  
 تلميح
  عندما يتعذر عليك االتصال بـ Scanner Central Admin Serverدما تسجل الذي تم تحديده عن

Scanner Central Admin Console  في نظام اإلدارة المتكامل، تظهر نافذة إدخال الخادم
 المستهدف.

 . Scanner Central Admin Serverتأكد من صحة المعلومات المحددة لـ
  ال يتم تسجيل الماسحة التي تحمل عنوانIP  الذي تم تحديده عند تسجيلScanner Central Admin 

Console  بنظام اإلدارة المتكامل فيScanner Central Admin Server وتظهر النافذة ،
]. تأكد من صحة  Scanner Central Admin Serverإعداداتاالفتراضية التي تم تحديدها في نافذة [

 المحدد. IPعنوان 

 

 

ScannerCentralAdminConsole.exe -h 192.168.1.1 -p 10444 -i 
192.168.1.100 
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 Scanner Central Admin Agent الضبط المسبق لبرنامج  5.3
 . Scanner Central Admin Agentبط المسبق لبرنامجيوضح هذا القسم الض

 Scanner Central Admin Agent تثبيت برنامج 
على جهاز كمبيوتر متصل Scanner Central Admin Agent قم بتثبيت برنامج 

 بالماسحات.
، راجع Scanner Central Admin Agentللحصول على تفاصيل حول تثبيت برنامج 

 .)35" (صفحة تثبيت برنامج  2.4"

 Scanner Central االعتراضية لبرنامج  SNMPضبط إخطار رسائل 
Admin Agent 

 . Scanner Central Admin Agentلبرنامج االعتراضية SNMPضبط إخطار رسائل 
االعتراضية المتعلقة بالقطع المستهلكة  SNMPيتيح ذلك لنظام اإلدارة المتكامل استقبال رسائل 

 وأخطاء الماسحة.

 Scanner Central Admin Agent[[]كافة البرامج[القائمة [ابدأ]حدد  1
 . ] Scanner Central Admin Agentإعداد[
 ] ستظهر نافذةScanner Central Admin Agent.[ 

 ].االعتراضي SNMP إعالماضغط على زر [اإلعدادات] لـ [ 2

  
 ] إعدادات رسائل ستظهر نافذةSNMP االعتراضية.[ 



124 

 ].االعتراضية SNMPإرسال رسائل حدد خانة االختيار [ 3

  

 قم بتعيين العنوان واسم المجتمع. 4
" (صفحة )SNMP(إدارة  ضبط نظام اإلدارة المتكامل"قم بتعيين عنوان واسم المجتمع نفسه كما ورد في 

121(. 
 . Scanner Central Admin Agentللحصول على معلومات حول اإلعدادات، راجع مساعدة

 اضغط على الزر [إرسال رسالة اختبارية]. 5
 االعتراضية بنجاح. SNMPتأكد من إرسال رسائل 

 .)125" (صفحة الضبط المسبق لماسحات الشبكة 5.4"للحصول على تفاصيل حول اإلعدادات، راجع 

 اضغط على الزر [موافق]. 6
 ] سيؤدي ذلك إلى تمكين اإلعدادات، وتظهر نافذةScanner Central Admin Agent.مرة أخرى [ 

 في منطقة اإلعالم. Scanner Central Admin Agentوتظهر أيقونة 
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 الضبط المسبق لماسحات الشبكة 5.4
 .يوضح هذا القسم الضبط المسبق لماسحات الشبكة 

 لماسحات الشبكة SNMPضبط اتصال 
 لماسحات الشبكة. SNMPيضبط اتصال 

 للتفاصيل، راجع دليل التشغيل للماسحة التي تستخدمها.
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 االعتراضية SNMPفحص رسائل 5.5 
 االعتراضية التي سيتم إرسالها عند الحاجة إلى استبدال القطعة المستهلكة أو في حالة حدوث خطأ. SNMPمكنك فحص رسائل ي

يكون نوع "، كما أن اسم المجتمع "العام" بشكل افتراضي (يمكن تغييره عن طريق اإلعدادات)، وSNMPv1االعتراضية باإلصدار " SNMP، تكون رسائل Scanner Central Adminفي 
 ".0"، ونوع الرسالة االعتراضية المحددة "  enterpriseSpecific (6)الرسالة االعتراضية العامة "

ف كائن رسالة   االعتراضية على النحو التالي: SNMPيكون معرِّ

  
 االعتراضية على النحو التالي: SNMPيكون تنسق رسالة 

  
 الوقت/التاريخ: رسالة تنبيه بالوقت والتاريخ (الصيغة: يوم:شهر:سنة ساعة:دقيقة:ثانية صباحاً أو مساًء)

 األصل: جهاز الكمبيوتر الذي أرسلت عن طريقه الرسالة
 الخاص بالكمبيوتر الذي أرسلت عن طريقه الرسالة IP: عنوان IPعنوان_

 رسالةالطراز: طراز الماسحة المتعلقة بال
 الرقم_التسلسلي: رقم الماسحة التسلسلي المتعلقة بالرسالة

 )1نوع_الحدث: نوع الرسالة (*
 )3) (*2كود_الرسالة: كود الرسالة (*
 )4) (*2الرسالة: محتويات الرسالة (*

 : تكون أنواع األحداث على النحو التالي:1*
Infomationرسالة معلومات : 

Error رسالة خطأ : 
Warningلة تحذير: رسا 

Testإرسال رسالة اختبارية : 
 .)164(صفحة"  SNMPتنبيهات بأكواد الرسائل من خالل تراكبات A.11 " ، راجعائل: للحصول على تفاصيل حول أكواد الرسائل ووصف الرس2*

 ءة الشرح قبل المواصلة.الرسائل موضحة باللغة االنجليزية. تأكد من قرا
 دائًما كرسالة اختبار. "0F090000" : ُيستخدم3*
 .اختبارية كرسالة" This is a test message from the Scanner Central Admin Agent". استخدام دائماً  يتم: 4*

 ، الطراز، الرقم التسلسلي، نوع الحدث، كود الرسالة، الرسالةIPالوقت/التاريخ، األصل، عنوان 

1.3.6.1.4.1.18886.1.2.1 
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 مثال: عندما يكون نوع الحدث "معلومات"

  
 وع الحدث "خطأ"مثال: عندما يكون ن

  
 مثال: عندما يكون نوع الحدث "تحذير"

  
 مثال: عندما يكون نوع الحدث "رسالة بريد إلكتروني اختبارية"

  

MM/DD/YYYY hh:mm:ss AM,PC-001,xxx.xxx.xxx.xxx,fi-xxxxx,000660(B1),Information,0F080001,Scanner was changed. 

MM/DD/YYYY hh:mm:ss AM,PC-001,xxx.xxx.xxx.xxx,fi-xxxxx,000660(B1),Error,8F060001,Scanner Parts replacement notification was detected. 
[048005, 00: Background changeover unit failure] 

MM/DD/YYYY hh:mm:ss AM,PC-001,xxx.xxx.xxx.xxx,fi-xxxxx,000660(B1),Warning,6F070002,Scanner consumable needs to be replaced 
soon.Consumable Parts: BRAKE ROLLER 

MM/DD/YYYY hh:mm:ss AM,PC-001,xxx.xxx.xxx.xxx,fi-xxxxx,000660(B1),Test,0F090000,This is a test message from Scanner Central Admin Agent. 
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 صيانة الماسحات5.6 
االعتراضية التي يتم إرسالها عندما يلزم  SNMPلرسائل يمكنك اتخاذ اإلجراء المناسب وفًقا 

 استبدال قطعة مستهلكة أو في حالة حدوث خطأ.
 عند الحاجة إلى استبدال قطعة مستهلكة

ف على القطعة المستهلكة التي تحتاج إلى االستبدال، واستبدل القطعة  SNMPافحص رسالة  االعتراضية للتعرُّ
 المطلوبة.

 ول استبدال القطع المستهلكة، راجع دليل تشغيل طراز الماسحة.للحصول على تفاصيل ح
 عند حدوث خطأ

 االعتراضية، واتخذ اإلجراء المناسب. SNMPافحص تفاصيل الخطأ في رسالة 
 للحصول على تفاصيل حول األخطاء واإلجراءات التي يلزم اتخاذها، راجع دليل تشغيل طراز الماسحة.



129 

 

 Scanner Central صيانة برنامج - 6الفصل 
Admin  

 . Scanner Central Adminيوضح هذا الفصل طريقة صيانة برنامج

 Scanner Central Admin Server ...................................................................................................................... 130صيانة  6.1
 Scanner Central Admin Agent ...................................................................................................................... 132 صيانة  6.2

 SCAModuleCreator .............................................................................................................. 134 الحصول على الدعم الفني لـ  6.3

 135 .................................................................................................................................................. صيانة الماسحات الشبكات 6.4
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 Scanner Central Admin Serverصيانة  6.1
 . Scanner Central Admin Serverنةيوضح هذا القسم طريقة صيا

 Scanner Central Admin Serverيمكن إنشاء نسخة احتياطية من مجموعة إعدادات 
  واستعادتها والحصول عليها.

 انتباه
ال يتم إنشاء نسخة احتياطية من سجالت التدقيق أو استعادتها عن طريق العمليات الموضحة أدناه، نظًرا ألنها 

 . Scanner Central Admin Serverداداتغير مضّمنة في إع

 

 Scanner Central Admin Serverإنشاء نسخة احتياطية من إعدادات 
 Scanner Central Admin يمكن إنشاء نسخة احتياطية لجميع البيانات التي تتم إدارتها في 

Server .(باستثناء سجالت التدقيق) 
باستخدام ملف النسخة Scanner Central Admin Server يمكن استعادة إعدادات 

 االحتياطية. قم بإنشاء نسخ احتياطية بشكل دوري عند الحاجة.
، قم بتنفيذ  Scanner Central Admin Server إلنشاء نسخة احتياطية من إعدادات

"AmBackup.exeر على الكمبيوتر المثبت عليه " في موجه األوامScanner Central 
Admin Server. 

في حالة تعليق Scanner Central Admin Server عند إنشاء نسخة احتياطية، يكون 
أو تحميل/تنزيل Scanner Central Admin Agent مؤقت. وبالتالي، ال يمكن االتصال بـ 

مراقبة عمليات ثات للماسحات. من نافذة [بيانات التجوال للمستخدم، كما ال يمكن تثبيت تحدي
 ]، يتم اإلشارة إلى حالة تشغيل جميع الماسحات باعتبارها "مجهول".الماسحة
 موقع تخزين األوامر  

  Scanner Central Admin Serverفي مجلد تثبيت  ]\AmManager\Bin[ضمن المجلد 
 

 تنسيق األمر القابل للتنفيذ  
AmBackup.exe اسم مجلد النسخ االحتياطي 

 
 يمثل النص المائل سالسل من األحرف المتغيرة.

 قيمة اإلرجاع 
- 0 

 تم بنجاح
 0غير  -

 فشل
 

 انتباه
  حدد مجلًدا ال يحتوي على ملفات وملفات جلدات فرعية كمجلد للنسخ االحتياطية. وفي حالة عدم وجود

 ؤه.مجلد للنسخ االحتياطية، يتم إنشا
 .ال تقم بتغيير بنية مجلد النسخ االحتياطية. وإذا قم بتغييره، فقد ال تتم معالجة االستعادة بطريقة صحيحة 
 ال تقم بتغيير محتوى ملف النسخة االحتياطية إلعداداتScanner Central Admin Server  إذا تم .

 Scanner Centralعمليات المرتبطة بـ تغيير محتوى ملف النسخة االحتياطية واستعادته، فقد ال تعمل ال
Admin Server.بطريقة صحيحة 

 يتم حذف جميع الملفات الموجودة في مجلد التثبيت عندما تتم إزالة تثبيت Scanner Central 
Admin Server.لهذا السبب، احفظ جميع ملفات النسخ االحتياطية إلى موقع آخر خالًفا لمجلد التثبيت . 

 
 تلميح

، تأكد من وجود مساحة حرة كافية على قرص التخزين. وفي حالة عدم  AmBackup.exeيذ األمر قبل تنف
 وجود مساحة حرة كافية على القرص، فقد يتم حفظ ملف غير مكتمل.
 ] في مجلد التثبيت.Dataتبلغ السعة الحرة المطلوبة حوالي ضعف السعة الحرة ضمن الملف [
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  Scanner Central Admin Serverاستعادة إعدادات 
 التي تم نسخها احتياطًيا إلى Scanner Central Admin Serverيمكن استعادة إعدادات 

Scanner Central Admin Server. 
، قم بتنفيذ  Scanner Central Admin Serverالستعادة إعدادات 

"AmRestore.exeه األوامر على الكمبيوتر المثبت عليه " في موجScanner Central 
Admin Server. 

 موقع تخزين األوامر  
 Scanner Central Admin Server] في مجلد تثبيت\AmManager\Binضمن المجلد [

 
 تنسيق األمر القابل للتنفيذ  

AmRestore.exe اسم مجلد النسخ االحتياطي 
 

 ل النص المائل سالسل من األحرف المتغيرة.يمث
 قيمة اإلرجاع 

- 0 
 تم بنجاح

 0غير  -
 فشل

 
 انتباه
  تأكد من تشغيل األمرAmRestore.exe ] بعد تغيير الدليل الحالي إلى المجلدBin في مجلد تثبيت [

Scanner Central Admin Server. 
  يجب أن تكون لغة النسخة االحتياطية لـScanner Central Admin Server  هي نفسها لغة

بطريقة  Scanner Central Admin Serverاالستعادة. في حالة استخدام لغات مختلفة، فقد ال يعمل 
 صحيحة عند االستعادة.

 
 تلميح
  ال يتم إنشاء نسخة احتياطية لكلمة مرور المسؤول واستعادتها باستخدام األمرينAmBackup.exe 

 ، فال يتم تغيير كلمة مرور المسؤول.AmRestore.exeحتى إذا تم تنفيذ األمر . AmRestore.exeو
  بالنسبة لنظامWindows Server 2008  أو األحدث، الستخدام بروتوكولHTTPS  لالتصال الماسحة

 ، قد يلزم استعادة إعدادات إضافية لـ  Scanner Central Admin Consoleأو الكمبيوتر المثبت عليه 
Scanner Central Admin Server  استيراد "المستهدف. للحصول على مزيد من التفاصيل، راجع

 .)43" (صفحة )HTTPSالشهادة (لبروتوكول 

 Scanner Central Admin Serverالحصول على الدعم الفني لـ 
أو استخدامه،  Scanner Central Admin Serverفي حالة حدوث أي مشاكل عند إعداد 
للمساعدة في  Scanner Central Admin Serverيمكن جمع معلومات الدعم الفني حول 

 تحديد سبب المشكلة.
" في موجه األوامر AmInvestigate.exeيذ "للحصول على معلومات الدعم الفني، قم بتنف

 .Scanner Central Admin Serverعلى الكمبيوتر المثبت عليه 
في حالة تعليق  Scanner Central Admin Serverعند الحصول على الدعم الفني، يكون 

أو  FUJITSUمؤقت. ال تحاول الحصول على الدعم الفني مال لم يطلبه منك موزع ماسحات 
 حدوث مشكلة. في حالة
 موقع تخزين األوامر  

 Scanner Central Admin Server] في مجلد تثبيت \AmManager\Binضمن المجلد [

 
 تنسيق األمر القابل للتنفيذ  

AmInvestigate.exe -d مجلد اإلخراج ] -p كلمة مرور مشفرة] [ -v[ 
 

 حرف المتغيرة.يمثل النص المائل سالسل من األ
 .v- لعرض حالة المعالجة، حدد 

 قيمة اإلرجاع 
- 0 

 تم بنجاح
 0غير  -

 فشل

يتم إصدار المعلومات إلى مجلد اإلخراج المحدد لكل نوع. إذا تم تحديد كلمة مرور مشفرة، يتم 
 تشفير معلومات الدعم الفني.
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   Scanner Central Admin Agent صيانة  6.2

 .Scanner Central Admin Agentيوضح هذا القسم طريقة صيانة 
 والحصول على معلومات الدعم الفني لـ Scanner Central Admin Agentيمكنك تحديث 

Scanner Central Admin Agent. 

 Scanner Central Admin Agentتحديث 
 Scanner Central إلى  Scanner Central Admin Agentبتحميل وحدات تحديث 

Admin Server  يمكنك تحديث العديد من برامج Scanner Central Admin Agent 
 في نفس الوقت على أجهزة الكمبيوتر المتصلة بالماسحات.

التي تم  Scanner Central Admin Agent باإلضافة إلى ذلك، يمكنك تسجيل إعدادات 
كوحدات تحديث بحيث يتم تطبيق  Scanner Central Admin Serverتصديرها في 

مرة واحدة على أجهزة الكمبيوتر  Scanner Central Admin Agentاإلعدادات على 
 المتصلة الماسحة.

 .)55(صفحة " جديدة البحث عن تحديثات 3.9"للحصول على تفاصيل، راجع 
 

  Scanner Central Admin Agentالحصول على الدعم الفني لـ 
أو استخدامه،  Scanner Central Admin Agentفي حالة حدوث أي مشاكل عند إعداد 
للمساعدة في  Scanner Central Admin Agentيمكن جمع معلومات الدعم الفني حول 

 تحديد سبب المشكلة.
" أو fiInfoCorect.exeاجمع معلومات الدعم الفني باستعمال "

"CollectAgentInfo.exe." 
 " عند استعمالfiInfoCorect.exe" 

 ". اتبع اإلرشادات الظاهرة في النافذة لجمع معلومات الدعم الفني.fiInfoCorect.exeشغل "
 مكان حفظ األمر 
 بت-32ألنظمة تشغيل  -

%ProgramFiles%\fiScanner\fiInfoCollect\fiInfoCollect.exe 
 

 بت-64ألنظمة تشغيل  -

%ProgramFiles(x86)%\fiScanner\fiInfoCollect\fiInfoCollect.exe 

 " عند استعمالCollectAgentInfo.exe" 
 . Scanner Central Admin Agentبت عليه" على كمبيوتر مثCollectAgentInfo.exeشغل " 
، الذي يحتوي على معلومات Windows" على سطح مكتب AgentInfo.cabيقوم األمر بإصدار ملف " 

 . Scanner Central Admin Agentالدعم الفني الخاصة بـ
 

     موقع تخزين األوامر  
 Scanner Central Admin Agent ضمن مجلد تثبيت 

 
     األمر  

CollectAgentInfo.exe 
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 انتباه
 .سجل دخولك إلى الكمبيوتر كمستخدم يتمتع بامتيازات المسؤول 

  يتم تثبيت"fiInfoCorect.exe" مع برامج تشغيل الماسحة. إذا لم يكن الملف "fiInfoCorect.exe "
 ".CollectAgentInfo.exeلفني مستعمالً الملف "مثبتاً على الكمبيوتر، قم بجمع معلومات الدعم ا

 



134 

 

   SCAModuleCreator الحصول على الدعم الفني لـ  6.3

 . SCAModuleCreatorيوضح هذا القسم طريقة صيانة
جمع معلومات الدعم ، يمكن  SCAModuleCreatorفي حالة حدوث أي مشاكل عند استخدام 

 للمساعدة في تحديد سبب المشكلة. SCAModuleCreatorالفني حول 
للحصول على معلومات الدعم الفني، قم بتنفيذ 

"SCAModuleCreatorCollectLog.exeعلى الكمبيوتر المثبت عليه " Scanner 
Central Admin Console. 

" على cab.وقت/تاريخ الجمع_SCAModuleCreatorInfoاألمر إلى إصدار "يؤدي هذا 
  الذي يحتوي على معلومات الدعم الفني لـWindows سطح مكتب 

SCAModuleCreator . 
 موقع تخزين األوامر  

 Scanner Central Admin ] في مجلد تثبيت \AmConsole\Consoleضمن المجلد [
Console 

 
 األمر  

SCAModuleCreatorCollectLog.exe 
  

 انتباه
 سجل دخولك إلى الكمبيوتر كمستخدم يتمتع بامتيازات المسؤول.
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   صيانة الماسحات الشبكات 6.4

 للحصول على تفاصيل حول صيانة ماسحات الشبكات، راجع دليل تشغيل طراز الماسحة.
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A.1 الرسالة 

 .Scanner Central Adminفيما يلي قائمة بالرسائل التي قد تظهر أثناء عمليات 

 Windows Serverحدث في رسائل سجل ال
(Scanner Central Admin Server)  

 .Windows Serverيعرض سجل أحداث النظام قائمة بجميع أحداث النظام في 
 نوع السجل: التطبيق 
  :مصدر الحدث Scanner Central Admin Server  

 كود الرسالة اإلجراء

 Scanner Central Admin تم بدء تشغيل ال يوجد أي إجراء مطلوب.
Server. 

11001 

 Scanner Central Admin Server . 11002إغالق

 11901 بدأت الخدمة بنجاح.

 11902 توقفت الخدمة بنجاح.

يتم استخدام اإلعداد االفتراضي بدالً من القيمة غير 
القيمة غير الصالحة:  XXXXالصالحة. المعلمة: 

XXXX  :القيمة افتراضيXXXX 

12001 

 12002 تمت محاولة تجاوز حد تسجيل الماسحة. ضبط الماسحة غير الضروري.احذف 

احذف أي بيانات مستخِدم تجوالية غير 
 ضرورية.

تمت محاولة تخطي حد تسجيل بيانات المستخدم 
 التجوالية.

12003 

فشل إخطار الجدول الزمني. إعادة المحاولة.  ال يوجد أي إجراء مطلوب.
)XXXX( 

12902 

صيل الخطأ وسجالت افحص تفا
 األحداث األخرى.

حدث خطأ. النوع: التفاصيل نوع الخطأ: تفاصيل 
 الخطأ

13001 

ال يمكن متابعة العملية.  -بيئة تنفيذ غير مضيفة 
 التفاصيل: تفاصيل الخطأ

13002 

 كود الرسالة اإلجراء

ال يمكن الوصول لقاعدة البيانات. التفاصيل: تفاصيل  افحص حالة تشغيل قاعدة البيانات.
 الخطأ

13003 

 Scanner أعد تشغيل خدمة
Central Admin Server. 

 13004 ال يمكن تعيين جدول زمني. التفاصيل: تفاصيل الخطأ

 ال يمكن تغيير اإلعدادات المستخدمة لالتصال بين 
Scanner Central Admin Server و 

Scanner Central Admin Console .
 التفاصيل: تفاصيل الخطأ

13005 

 XXXX( 13901لمسؤول عن الجدولة من البدء. (لم يتمكن ا

افحص حالة تشغيل موقع الويب 
باستخدام إدارة خدمات معلومات 

 ).IISاإلنترنت (
 Scanner إذا كان نظام تشغيل 

Central Admin Server  هو
Windows Server فافحص حالة ،

تشغيل موقع الويب باستخدام األمر 
"AmService وتجّمع التطبيقات ،"
 ".AmServiceاستخدام األمر "ب

 XXXX( 13902فشل إخطار الجدول الزمني. (

تم حذف الجداول الزمنية التي تم 
إصدارها منذ سبعة أيام أو أكثر. 

افحص حالة تحديثات الماسحة، وقم 
بإصدار أي طلبات تحديث ضرورية 

 إلى الماسحات بالحالة "معلّقة".

] XXXXوتم حذفة. [ XXXXانتهي الجدول الزمني 
 أحداث

13903 

 Scanner أعد تشغيل خدمة
Central Admin Server. 

 XXXX( 13904( حدث خطأ.
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 النسخ االحتياطي/استعادة رسائل األوامر 
)Scanner Central Admin Server( 

 تنقسم رسائل أوامر النسخ االحتياطي/االستعادة إلى الفئتين التاليتين:
 معلومات 
 خطأ 

 أوامر النسخ االحتياطي/االستعادة في موجه األوامر.سيتم عرض رسائل 

 معلومات 
 

 كود الرسالة اإلجراء

 0A040001 بدء عمل نسخة احتياطية. ال يوجد أي إجراء مطلوب.

 0A040002 االنتهاء من عمل نسخة احتياطية.

 0A040003 بدء االستعادة.

 0A040004 االنتهاء من عملية االستعادة.
 

 خطأ 
 

 كود الرسالة ءاإلجرا

 . Scanner Central Admin Serverلم يتم تثبيت
 حاول مرة أخرى استخدام جهاز كمبيوتر تم تثبيت 

Scanner Central Admin Server  عليه بطريقة
 صحيحة.

 لم يتم تثبيت
Scanner Central 

Admin Server. 

7A040010 

 لم يتم تحديد اسم ملف النسخة االحتياطية في معلمتي أمر
 النسخ االحتياطي وأمر االستعادة.

 حدد ملف النسخة االحتياطية وحاول مرة أخرى.

لم يتم تحديد مجلد 
 النسخ االحتياطية.

7A040011 

حدد مجلد النسخ االحتياطية الذي تم تحديده باستخدام أمر 
 النسخ االحتياطي وحاول مرة أخرى.

 حدد.أو افحص امتياز القراءة لمجلد النسخ االحتياطية الم

مجلد النسخ االحتياطية 
 غير موجود.

7A040012 

 كود الرسالة ءاإلجرا

مجلد النسخ االحتياطية المحدد في المعلمة ألمر االستعادة 
 Scanner Central ليس مجلد النسخة االحتياطية لـ 

Admin Server  أو ضبط مجلد النسخ االحتياطية غير ،
 Scanner صحيح. حدد مجلد النسخ االحتياطية لـ 

Central Admin Server .وحاول مرة أخرى ، 

محتويات مجلد النسخ 
االحتياطية غير 

 صحيحة.

7A040013 

 يوجد ملف أو مجلد في مجلد النسخ االحتياطية.
 حدد مجلًدا فارًغا.

 في حالة تحديد مجلد غير موجود، سيتم إنشاؤه.

ملف النسخ االحتياطية 
 موجود بالفعل.

7A040014 

ت التالية. بعد فحص تظهر رسالة الخطأ هذه في الحاال
 الخطأ، قم بتشغيل األمر مرة أخرى.

  ال يمتلك مجلد النسخ االحتياطية المحدد في معلمة أمر
 االستعادة حق الوصول للكتابة.

 .اسم مجلد النسخ االحتياطية المحدد موجود بالفعل كملف 
  128المسار الكامل لملف النسخ االحتياطية أطول من 

 بايت.

لنسخة تعيين مجلد ا
االحتياطية غير 

 صحيح.

7A040015 

تظهر هذه الرسالة في حالة تنفيذ أمر النسخ 
 Scanner االحتياطي/االستعادة أثناء طلب تحديث على

Central Admin Server انتظر حتى يتم االنتهاء من .
 طلب التحديث، وحاول مرة أخرى.

الخادم مشغول. حاول 
 مرة أخرى الحًقا.

7A040016 
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 كود الرسالة ءاإلجرا

ظهور هذه الرسالة بالكود المساعد  في حالة
]7A040012 .فقد تكون مساحة القرص الحرة غير كافية ،[

تأكد من وجود مساحة حرة كافية متاحة على القرص، 
 وحاول مرة أخرى.

في حالة ظهور هذه الرسالة بالكود المساعد 
]7A040015 فمن المحتمل أن يتم استخدام ملف قاعدة ،[

 Scanner Central Adminالبيانات المستخدم في 
Server  مع تطبيقات أخرى خالًفا لـScanner 

Central Admin Server توقف عن استخدام ملف .
 قاعدة البيانات، وحاول مرة أخرى.

وفي حالة ظهور هذه الرسالة دون الكود المساعد، يتم عرض 
 المشكلة محتويات المشكلة بالتنسيق التالي.

... 
 تفاصيل المشكلة

... 
حالة ظهور هذه المشكلة بشكل متكرر بكود مساعد خالًفا في 

ع ماسحات  لألكواد المذكورة أعاله، فاتصل بموزِّ
FUJITSU  أو مركز خدمة ماسحات معتمد لدى
FUJITSU . 

تعذر عمل نسخة 
 احتياطية.

7A040017 

 كود الرسالة ءاإلجرا

]، 7A41013في حالة ظهور هذه الرسالة بالكود المساعد [
غير كافية. تأكد من وجود فقد تكون مساحة القرص الحرة 

 مساحة حرة كافية متاحة على القرص، وحاول مرة أخرى.
]، فقد 7A41008في حالة ظهور هذه الرسالة بكود مساعد [

يكون هناك ملف في مجلد االستعادة قيد االستخدام. تأكد من 
 عدم وجود ملف قيد االستخدام، وحاول مرة أخرى.

]، 7A41015لمساعد [في حالة ظهور هذه الرسالة بالكود ا
فمن المحتمل أن يتم استخدام ملف قاعدة البيانات المستخدم 

مع تطبيقات  Scanner Central Admin Serverفي 
.  Scanner Central Admin Serverأخرى خالًفا لـ

 توقف عن استخدام ملف قاعدة البيانات، وحاول مرة أخرى.
، يتم عرض وفي حالة ظهور هذه الرسالة دون الكود المساعد

 المشكلة محتويات المشكلة بالتنسيق التالي.
... 

 تفاصيل المشكلة
... 

في حالة ظهور هذه المشكلة بشكل متكرر بكود مساعد خالًفا 
ع ماسحات  لألكواد المذكورة أعاله، فاتصل بموزِّ

FUJITSU  أو مركز خدمة ماسحات معتمد
 . FUJITSUلدى

تعذرت عملية 
 االستعادة.

7A040018 

ل مرة أخرى بعد االنتهاء من النسخ االحتياطي أو حاو
 االستعادة.

النسخة االحتياطية أو 
االستعادة قيد التشغيل 

 حالًيا.

7A040019 

 ) قيد االستخدام من قبل تطبيق آخر.XXXXرقم المنفذ (
، وحاول XXXXقم بتغيير إعدادات التطبيق باستخدام 

 االستعادة مرة أخرى.

) XXXXرقم المنفذ (
 االستخدام. قيد

7A040020 

 يوجد ملف أو مجلد في مجلد النسخ االحتياطية.
 حدد مجلًدا فارًغا.

 في حالة تحديد مجلد غير موجود، سيتم إنشاؤه.

مجلد النسخة 
 االحتياطية ليس فارغاً.

7A040021 
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 كود الرسالة ءاإلجرا

ال يمكن استعادة ملف النسخة االحتياطية عن طريق تنفيذ 
 Scanner Centralفي  AmBackup.exeاألمر 

Admin Server  من اإلصدار السابق باستخدام األمر
AmRestore.exe  في Scanner Central 

Admin Server .بإصدار جديد 
راجع دليل تشغيل طراز الماسحة، وحاول إنشاء نسخة 

 احتياطية مرة أخرى.

عملية االستعادة من 
إصدار ملف النسخة 
االحتياطية هذا غير 

 ممكن.

7A040023 

 

 Scanner Central Adminأوامر تسجيل سجل التدقيق ( رسائل

Server(  
  

 كود الرسالة اإلجراء

 Scanner Central Admin Server تأكد من تثبيت 
 بطريقة صحيحة.

 تأكد من تنفيذ األمر بامتيازات إدارية للكمبيوتر.

 لم يتم تثبيت
Scanner Central 

Admin Server. 
تفاصيل رسالة الخطأ: 

XXXXXXXXXX 

7A050010 

 افحص رسالة الخطأ، وحاول ما يلي:

  (تصدير إلى) تأكد من وجود مساحة حرة كافية في المجلد
 الوجهة.

  تأكد من تحديد المجلد (تصدير إلى) الوجهة بطريقة
 صحيحة.

  (تصدير من) تأكد أن المجلد (تصدير إلى) الوجهة، والمجلد
 كتابة.الوجهة، وملف السجل لديه حق الوصول لل

  تأكد من عدم وجود ملف بنفس اسم الملف ال يمتلك حق
 الوصول للكتابة في المجلد (تصدير إلى) الوجهة.

  تأكد أن سجل التدقيق الذي فشل تصديره ليس قيد االستخدام
 في تطبيق آخر.

تعذر تصدير سجل 
 التدقيق.

تفاصيل كود الخطأ: 
XXXXXXXXXX 

تفاصيل رسالة الخطأ: 
XXXXXXXXXX 

7A050012 

 7A050014 األمر قيد التشغيل حالًيا. حاول مرة أخرى بعد اكتمال تنفيذ األمر.

 حدث خطأ غير متوقع.

أو بمركز خدمة معتمد  FUJITSUاتصل بموزع ماسحات 
 . FUJITSUلدى 

 حدث خطأ.
تفاصيل رسالة الخطأ: 
XXXXXXXXXX 

7A050015 

األوامر  طول مسار المجلد الوجهة للنسخة المحدد في سطر
بايت. حدد مسار مجلد وجهة للنسخة ال يزيد  180يتجاوز 

 بايت. 180طوله عن 

طول مسار المجلد 
المحدد تجاوز الحد 

 األقصى المسموح به.

7A050016 
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  Scanner Central Admin Consoleرسائل 
)Scanner Central Admin Console( 

 
 النافذة الرسالة اإلجراء

 اتصال تأكد من إعداد رقم المنفذ. حيح.أدخل رقم المنفذ الص

 تأكد من إعداد الخادم الهدف. أدخل الخادم المستهدف الصحيح.

افحص هدف االتصال ورقم المنفذ، وحاول 
 مرة أخرى.

 خطأ في االتصال

 تأكد من تثبيت األداة اإلدارية بطريقة صحيحة.
للحصول على مزيد من التفاصيل، راجع دليل 

 ماسحة.تشغيل طراز ال

تعذر بدء أداة إدارة ماسحة 
 الشبكة. تأكد من تثبيتها.

Scanner Central 
Admin Console 

 Scanner Central Admin أعد تشغيل
Console. 

 فشل عرض النافذة. أعد تشغيل
Scanner Central Admin 

Console. 

 Scanner رسالة 
Central Admin  
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A.2 رتنسيقات ملفات االستيراد/التصدي 
 

 يوضح هذا القسم تنسيقات ملفات االستيراد/التصدير التالية.
 تنسيق ملف ضبط الماسحة 
 تنسيق ملف سجل األحداث 
 تنسيق ملف المعلومات االحصائية 

 تنسيق ملف ضبط الماسحة
 تختلف متطلبات تنسيق ملف ضبط الماسحة للحالتين التاليتين:

 للتصدير 
 لالستيراد 

 لماسحة (للتصدير)تنسيق ملف ضبط ا  
 يوضح هذا القسم متطلبات تنسيق ملف ضبط الماسحة للتصدير.

 " القيمة االفتراضية السم الملف هيscannerinfo.csv." 
  تتبع مجموعة حروف الملف القيمة المحددة فيScanner Central Admin Console ] إعدادات ونافذة

Scanner Central Admin Server )القيمة االفتراضية هي الترميز  )اإلعدادات الشائعة .[
)UNICODE (UTF-8. 
  .يتم وضع عناوين عناصر الضبط في السطر األول من الملف عندما يتم تصدير الملف 
  يكون الملف بالتنسيقCSV. 

 تكون قيم كل عنصر على النحو التالي.
 ن ترتيبها باإلصدار السابق.يختلف ترتيب العناصر ع

 
ماسحة 
 الشبكة

ماسحة 
 الصور

 العنصر القيمة والتنسيق

 تعريف المسؤول حرًفا 26أو  10بطول  نعم نعم

إلى  X(يشير  XX:XX:XX:XX:XX نعم نعم
 حرف أبجدي رقمي)

 MACعنوان 

إلى قيمة  xxx(يشير  xxx.xxx.xxx.xxx نعم نعم
 )255إلى  0من 

 IPعنوان 

إلى قيمة  xxx(يشير  xxx.xxx.xxx.xxx نعم نعم
 )255إلى  0من 

 قناع الشبكة الفرعية

 اسم الجهاز - نعم نعم

ماسحة 
 الشبكة

ماسحة 
 الصور

 العنصر القيمة والتنسيق

 رقم المنفذ 65535إلى  1قيمة رقمية من  - نعم

 HTTPS: عدم استعمال 0 - نعم
 HTTPS: استعمال 1

 ؟HTTPSاستعمال 

 الطراز - نعم نعم

 مجموعة التحديث سلسلة أحرف عشوائية نعم نعم

 Add-inمجموعة  سلسلة أحرف عشوائية - نعم

 مجموعة اإلعدادات سلسلة أحرف عشوائية - نعم

 تعليق سلسلة أحرف عشوائية نعم نعم

 : ماسحة الشبكة0 نعم نعم
 : ماسحة الصور1

 نوع الماسحة

 نوع الطراز الحقيقي - نعم -

 )1(*العناصر االختيارية  - نعم نعم

 نظام التشغيل - نعم -

 )2(*طراز الماسحة المسطحة  - - )4(*نعم 
*)3( 

 )2(*الرقم التسلسلي  - نعم نعم

الرقم التسلسلي الماسحة  - - )4(*نعم 
 )3(* )2(*المسطحة 

 )2(*واجهة االتصال  القيمة الرقمية نعم -

 )2(*آخر عملية جرد تمت  سنة-شهر-ث:ق:س يوم نعم نعم

 )2(*استعمال مبدئي  سنة-شهر-ث:ق:س يوم نعم نعم
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ماسحة 
 الشبكة

ماسحة 
 الصور

 العنصر القيمة والتنسيق

استعمال مبدئي للماسحة  سنة-شهر-ث:ق:س يوم - نعم
 )3(* )2(*المسطحة 

 )2(*الوقت تراكمي على  القيمة الرقمية - نعم

 )2(*آخر معلومات تم تعديلها  سنة-شهر-ث:ق:س يوم نعم نعم

آخر سجل تدقيق تم تجميعه  سنة-شهر-ث:ق:س يوم - نعم
*)2( 

 : غير مسجل0 نعم نعم
 : مسجل1

 )2(*مسجل 

 : مجهول/غير مسجل0 نعم نعم
 : غير متصل1
 : متوقف3
 : جاري االستعمال4

 )2(*حالة التشغيل 

 : ال0 نعم نعم
 : نعم1

 )2(*حالة الخطأ 

 : غير مستهدفة0 نعم نعم
 : انتهى التحديث1
 علّق: م2
 : خطأ3
 : غير مسجل4

 )2(*حالة التحديث 

إجمالي معدل اإلنتاج وحدة  القيمة الرقمية نعم نعم
تغذية المستندات التلقائية 

ADF  *)2( 

إجمالي معدل اإلنتاج الماسحة  القيمة الرقمية نعم نعم
 المسطحة

*)2( *)3( 

 )2(*اللوحة المطاطية  القيمة الرقمية نعم )5(* نعم

 : مسموح0 نعم )5(* نعم
 : استبدال قريباً 1
 دال اآلن: استب2

 )2(*حالة اللوحة المطاطية 

ماسحة 
 الشبكة

ماسحة 
 الصور

 العنصر القيمة والتنسيق

معيار وضوح اللوحة  القيمة الرقمية نعم )5(* نعم
 )2(*المطاطية 

اللوحة المطاطية: آخر إعادة  سنة-شهر-ث:ق:س يوم نعم -
 تعيين للعّداد

 )2(*بكرة االلتقاط  القيمة الرقمية نعم نعم

 : مسموح0 نعم نعم
 : استبدال قريباً 1
 : استبدال اآلن2

 )2(*حالة بكرة االلتقاط 

 )2(*حد بكرة االلتقاط  القيمة الرقمية نعم نعم

بكرة االلتقاط: آخر إعادة تعيين  سنة-شهر-ث:ق:س يوم نعم -
 للعّداد

 )2(*بكرة التوقيف  القيمة الرقمية نعم )5(* نعم

 : مسموح0 نعم )5(* نعم
 : استبدال قريباً 1
 اآلن : استبدال2

 )2(*حالة بكرة التوقيف 

 )2(*حد بكرة التوقيف  القيمة الرقمية نعم )5(* نعم

بكرة التوقيف: آخر إعادة  سنة-شهر-ث:ق:س يوم نعم -
 تعيين للعّداد

 )2(*بكرة الفصل  القيمة الرقمية نعم -

 : مسموح0 نعم -
 : استبدال قريباً 1
 : استبدال اآلن2

 )2(*حالة بكرة الفصل 

 )2(*حد بكرة الفصل  القيمة الرقمية نعم -

ل: آخر إعادة تعيين بكرة الفص سنة-شهر-ث:ق:س يوم نعم -
 للعّداد

مستوى الحبر بخرطوشة  القيمة الرقمية نعم -
 )2(*الطباعة 
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ماسحة 
 الشبكة

ماسحة 
 الصور

 العنصر القيمة والتنسيق

 : مسموح0 نعم -
 : استبدال قريباً 1
 : استبدال اآلن2

 )2(*حالة خرطوشة الطباعة 

عة: آخر إعادة خرطوشة الطبا سنة-شهر-ث:ق:س يوم نعم -
 تعيين للعّداد

 معدل اإلنتاج بعد إعادة التعيين القيمة الرقمية نعم -

 : غير مطلوب0 نعم -
 : مطلوب1

يلزم إجراء إعادة التعيين 
(معدل اإلنتاج بعد إعادة 

 التعيين)

إعادة تعيين الحد (معدل  القيمة الرقمية نعم -
 اإلنتاج بعد إعادة التعيين)

 لوب: غير مط0 نعم -
 : مطلوب1

 بكرة التلقيم

 : غير مطلوب0 نعم -
 : مطلوب1

 بكرة المساعدة

 : غير مطلوب0 نعم -
 : مطلوب1

 الزجاج

انحشار الورق، تلقيم متعدد:  القيمة الرقمية نعم )5(* نعم
 مرات الحدوث خالل يوم واحد

 : مسموح0 نعم )5(* نعم
 : فوق الحد1

انحشار الورق، تلقيم متعدد: 
يلزم إجراء إعادة التعيين 

(مرات الحدوث خالل يوم 
 واحد)

انحشار الورق، تلقيم متعدد:  القيمة الرقمية نعم )5(* نعم
تنظيف معيار الوضوح (مرات 

 الحدوث خالل يوم واحد)

انحشار الورق، تلقيم متعدد:  القيمة الرقمية نعم )5(* نعم
مرات الحدوث خالل معدل 

 اإلنتاج

ماسحة 
 الشبكة

ماسحة 
 الصور

 العنصر القيمة والتنسيق

 : مسموح0 نعم )5(* نعم
 : فوق الحد1

انحشار الورق، تلقيم متعدد: 
يلزم إجراء إعادة التعيين 

(مرات الحدوث خالل معدل 
 اإلنتاج)

انحشار الورق، تلقيم متعدد:  القيمة الرقمية نعم )5(* منع
إعادة تعيين الحد (مرات 

 الحدوث خالل معدل اإلنتاج)

إصدار الماسحة المسطحة  - - نعم
*)2( *)3( 

 )2(*م إصدار النظا - - نعم

 )2(*إصدار تحديث األمان  Syy-nn - نعم

 )2(*الخيارات المثبتة  مفصول بفاصلة - نعم

 )2(*آخر تحديث للنظام  سنة-شهر-ث:ق:س يوم - نعم

 : غير مستهدفة0 - نعم
 : انتهى التحديث1
 : معلّق2
 : خطأ3
 : غير مسجل4

حالة تحديث النظام الحالية 
*)2( 

 Add-inإصدار  - - نعم
*)2( 

 Add-inآخر تثبيت لـ  سنة-شهر-ث:ق:س يوم - نعم
*)2( 

آخر تحديث إلعدادات  سنة-شهر-ث:ق:س يوم - نعم
Add-in 

*)2( 
 : غير مستهدفة0 - نعم

 : انتهى التحديث1
 : معلّق2
 : خطأ3
 : غير مسجل4

الحالية  Add-inحالة تثبيت 
*)2( 
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ماسحة 
 الشبكة

ماسحة 
 الصور

 العنصر القيمة والتنسيق

 )2(*إعدادات الماسحة  - - نعم

آخر تحديث إعدادات الماسحة  سنة-شهر-ث:ق:س يوم - نعم
*)2( 

 : غير مستهدفة0 - نعم
 : انتهى التحديث1
 : معلّق2
 : خطأ3
 : غير مسجل4

الحالة الحالية إعدادات 
 )2(*الماسحة 

: TWAINبرنامج التشغيل  - نعم -
 )2(*اإلصدار 

: TWAINبرنامج التشغيل  سنة-شهر-ث:ق:س يوم نعم -
 )2(*آخر تحديث 

 : غير مستهدفة0 نعم -
 : انتهى التحديث1
 : معلّق2
 : خطأ3
 : غير مسجل4

 :TWAINبرنامج التشغيل 
 )2(*الحالة الحالية 

: ISISبرنامج التشغيل  - نعم -
 )2(*اإلصدار 

: آخر ISISبرنامج التشغيل  سنة-شهر-ث:ق:س يوم نعم -
 )2(*تحديث 

 : غير مستهدفة0 نعم -
 : انتهى التحديث1
 : معلّق2
 : خطأ3
 : غير مسجل4

: الحالة ISISبرنامج التشغيل 
 )2(*الحالية 

: اإلصدار Software VRS - نعم -
*)2( 

: آخر Software VRS سنة-شهر-ث:ق:س يوم نعم -
 )2(*تحديث 

ماسحة 
 الشبكة

ماسحة 
 الصور

 العنصر القيمة والتنسيق

 : غير مستهدفة0 نعم -
 : انتهى التحديث1
 : معلّق2
 : خطأ3
 : غير مسجل4

Software VRS الحالة :
 )2(*الحالية 

: Hardware VRS - نعم -
 )2(*اإلصدار 

: آخر Hardware VRS سنة-شهر-ث:ق:س يوم نعم -
 )2(*تحديث 

 : غير مستهدفة0 نعم -
 : انتهى التحديث1
 : معلّق2
 : خطأ3
 : غير مسجل4

Hardware VRS الحالة :
 )2(*الحالية 

 Scanner Control  - نعم -
Runtime 2(*: اإلصدار( 

 Scanner Control  سنة-شهر-ث:ق:س يوم نعم -
Runtime آخر تحديث :

*)2( 

 : غير مستهدفة0 نعم -
 : انتهى التحديث1
 : معلّق2
 : خطأ3
 : غير مسجل4

 Scanner Control 
Runtime الحالة الحالية :

*)2( 

: ScandAll PRO - نعم -
 )2(*اإلصدار 

: آخر ScandAll PRO سنة-شهر-ث:ق:س يوم نعم -
 )2(*تحديث 
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ماسحة 
 الشبكة

ماسحة 
 الصور

 العنصر القيمة والتنسيق

 : غير مستهدفة0 نعم -
 : انتهى التحديث1
 : معلّق2
 : خطأ3
 : غير مسجل4

ScandAll PRO الحالة :
 )2(*الحالية 

 Scan to Microsoft - نعم -
SharePoint اإلصدار :

*)2( 

 Scan to Microsoft سنة-شهر-ث:ق:س يوم نعم -
SharePoint آخر تحديث :

*)2( 

 : غير مستهدفة0 نعم -
 : انتهى التحديث1
 : معلّق2
 : خطأ3
 : غير مسجل4

Scan to Microsoft 
SharePoint الحالة الحالية :

*)2( 

 Error Recovery  - نعم -
Guide 2(*: اإلصدار( 

 Error Recovery سنة-شهر-ث:ق:س يوم نعم -
Guide 2(*: آخر تحديث( 

 دفة: غير مسته0 نعم -
 : انتهى التحديث1
 : معلّق2
 : خطأ3
 : غير مسجل4

 Error Recovery 
Guide 2(*: الحالة الحالية( 

 )2(*الدليل: اإلصدار  - نعم -

 )2(*الدليل: آخر تحديث  سنة-شهر-ث:ق:س يوم نعم -

ماسحة 
 الشبكة

ماسحة 
 الصور

 العنصر القيمة والتنسيق

 : غير مستهدفة0 نعم -
 : انتهى التحديث1
 : معلّق2
 : خطأ3
 : غير مسجل4

 )2(*الدليل: الحالة الحالية 

 Scanner Central  - نعم -
Admin Agent اإلصدار :

*)2( 

 Scanner Central  سنة-شهر-ث:ق:س يوم نعم -
Admin Agent آخر :

 )2(*تحديث 

 : غير مستهدفة0 نعم -
 : انتهى التحديث1
 : معلّق2
 : خطأ3
 : غير مسجل4

Scanner Central 
Admin Agent الحالة :

 )2(*الحالية 

برنامج الماسحة الثابت:  - نعم نعم
 )2(*اإلصدار 

برنامج الماسحة الثابت: آخر  سنة-شهر-ث:ق:س يوم نعم -
 )2(*تحديث 

 : غير مستهدفة0 نعم -
 : انتهى التحديث1
 : معلّق2
 : خطأ3
 : غير مسجل4

برنامج الماسحة الثابت: الحالة 
 )2(*الحالية 

البرنامج الثابت (أداة الختم):  - نعم -
 )2(*اإلصدار 

البرنامج الثابت (أداة الختم):  سنة-شهر-ث:ق:س يوم نعم -
 )2(*آخر تحديث 
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ماسحة 
 الشبكة

ماسحة 
 الصور

 العنصر القيمة والتنسيق

 : غير مستهدفة0 نعم -
 : انتهى التحديث1
 : معلّق2
 : خطأ3
 سجل: غير م4

البرنامج الثابت (أداة الختم): 
 )2(*الحالة الحالية 

تطبيق المستخدم: اإلصدار  - نعم -
*)2( 

تطبيق المستخدم: آخر تحديث  سنة-شهر-ث:ق:س يوم نعم -
*)2( 

 ستهدفة: غير م0 نعم -
 : انتهى التحديث1
 : معلّق2
 : خطأ3
 : غير مسجل4

تطبيق المستخدم: الحالة الحالية 
*)2( 

 Software إعدادات - نعم -
Operation Panel :

 )2(*اإلصدار 

 Software إعدادات سنة-شهر-ث:ق:س يوم نعم -
Operation Panel آخر :

 )2(*تحديث 

 : غير مستهدفة0 نعم -
 : انتهى التحديث1
 : معلّق2
 : خطأ3
 : غير مسجل4

 Software إعدادات
Operation Panel الحالة :

 )2(*الحالية 

: ScandAll PROإعدادات - نعم -
 )2(*اإلصدار 

: ScandAll PROإعدادات سنة-شهر-ث:ق:س يوم نعم -
 )2(*آخر تحديث 

ماسحة 
 الشبكة

ماسحة 
 الصور

 العنصر القيمة والتنسيق

 : غير مستهدفة0 نعم -
 : انتهى التحديث1
 : معلّق2
 : خطأ3
 : غير مسجل4

: ScandAll PROإعدادات
 )2(*الحالة الحالية 

 Scanner إعدادات - نعم -
Central Admin Agent :

 )2(*اإلصدار 

 Scannerإعدادات  سنة-شهر-ث:ق:س يوم نعم -
Central Admin Agent :

 )2(*آخر تحديث 

 : غير مستهدفة0 نعم -
 : انتهى التحديث1
 : معلّق2
 : خطأ3
 غير مسجل: 4

 Scanner إعدادات
Central Admin Agent :

 )2(*الحالة الحالية 

 PaperStream IP - نعم -
(TWAIN)   2(*: اإلصدار( 

 PaperStream IP سنة-شهر-ث:ق:س يوم نعم -
(TWAIN)  آخر تحديث :

*)2( 

 : غير مستهدفة0 نعم -
 : انتهى التحديث1
 : معلّق2
 : خطأ3
 : غير مسجل4

 PaperStream IP 
(TWAIN) الحالة الحالية :

*)2( 

 PaperStream IP  - نعم -
(ISIS)  2(*: اإلصدار( 

 PaperStream IP  سنة-رشه-ث:ق:س يوم نعم -
(ISIS)  2(*: آخر تحديث( 
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ماسحة 
 الشبكة

ماسحة 
 الصور

 العنصر القيمة والتنسيق

 : غير مستهدفة0 نعم -
 : انتهى التحديث1
 : معلّق2
 : خطأ3
 : غير مسجل4

PaperStream IP 
(ISIS)  2(*: الحالة الحالية( 

 ScanSnap Manager  - نعم -
for fi Series اإلصدار :

*)2( 

 ScanSnap Manager  سنة-شهر-ث:ق:س يوم نعم -
for fi Series آخر تحديث :

*)2( 

 : غير مستهدفة0 نعم -
 : انتهى التحديث1
 : معلّق2
 : خطأ3
 : غير مسجل4

 ScanSnap Manager 
for fi Seriesالة : الح

 )2(*الحالية 

 PaperStream  - نعم -
Capture 2(*: اإلصدار( 

 PaperStream  سنة-شهر-ث:ق:س يوم نعم -
Capture آخر تحديث :

*)2( 

 : غير مستهدفة0 نعم -
 : انتهى التحديث1
 : معلّق2
 : خطأ3
 : غير مسجل4

 PaperStream 
Capture الحالة الحالية :

*)2( 

 2D Barcode for - نعم -
PaperStream اإلصدار :

*)2( 

ماسحة 
 الشبكة

ماسحة 
 الصور

 العنصر القيمة والتنسيق

 2D Barcode for  سنة-شهر-ث:ق:س يوم نعم -
PaperStream آخر :

 )2(*تحديث 

 : غير مستهدفة0 نعم -
 : انتهى التحديث1
 : معلّق2
 : خطأ3
 : غير مسجل4

 2D Barcode for 
PaperStream الحالة :

 )2(*الحالية 

 PaperStream إعدادات  - نعم -
IP (TWAIN)  اإلصدار :

*)2( 

 PaperStream إعدادات  سنة-شهر-ث:ق:س يوم نعم -
IP (TWAIN)  آخر تحديث :

*)2( 

 : غير مستهدفة0 نعم -
 : انتهى التحديث1
 : معلّق2
 : خطأ3
 : غير مسجل4

 PaperStream إعدادات 
IP (TWAIN)  الحالة :

 )2(*الحالية 

 PaperStream إعدادات  - نعم -
IP (ISIS)  2(*: اإلصدار( 

 PaperStream إعدادات  سنة-شهر-ث:ق:س يوم نعم -
IP (ISIS)  آخر تحديث :

*)2( 

 : غير مستهدفة0 نعم -
 : انتهى التحديث1
 : معلّق2
 : خطأ3
 مسجل: غير 4

 PaperStream إعدادات 
IP (ISIS)  الحالة الحالية :

*)2( 

 PaperStreamإعدادات  - نعم -
Capture 2(*: اإلصدار( 
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ماسحة 
 الشبكة

ماسحة 
 الصور

 العنصر القيمة والتنسيق

 PaperStream إعدادات سنة-شهر-ث:ق:س يوم نعم -
Capture آخر تحديث :

*)2( 

 : غير مستهدفة0 نعم -
 : انتهى التحديث1
 : معلّق2
 : خطأ3
 : غير مسجل4

 PaperStream إعدادات
Capture الحالة الحالية :

*)2( 

 
 : متاح نعم

 : غير متاح-

 
ر العناصر االختيارية] ختيارية] في [تحرياالعناصر العناصر كـ [ ةيتم إضافة ما يصل إلى عشر :1*

 ])الشائعة اإلعدادات( Scanner Central Admin Server إعداداتالموجودة بنافذة [
 ].تضمين معلومات الماسحة التفصيلية: اإلخراج في حالة تحديد خانة االختيار [2*
 : اإلخراج في حالة تمكين خيار الماسحة المسطحة لماسحة الشبكة.3*
 مات مع بعض الطرازات.: قد ال تتوفر المعلو4*
 .N7100: المعلومات متاحة لـ 5*

 (لالستيراد) تنسيق ملف ضبط الماسحة 
 يوضح هذا القسم متطلبات تنسيق ملف ضبط الماسحة لالستيراد.

  تتبع مجموعة حروف الملف القيمة المحددة في Scanner Central Admin Console ونافذة
]. القيمة االفتراضية هي الترميز  )اإلعدادات الشائعة( Scanner Central Admin Serverإعدادات [
)UNICODE (UTF-8. 
  إلضافة عناصر اختيارية، أضف أسماء العناصر غير المعّرفة مع أسماء العناصر األخرى بعد سطر العنوان

 األول "نوع الطراز الحقيقي".
 إلى عشرة عناصر اختيارية. يمكن إضافة ما يصل

  يكون الملف بالتنسيقCSV. 
 تكون قيم كل عنصر على النحو التالي.

 
 العنصر القيمة والتنسيق مالحظات

 تعريف المسؤول حرًفا 26أو  10بطول  اختياري

XX:XX:XX:XX:XX  يشير)X (عنوان  إلى حرف أبجدي رقميMAC 

xxx.xxx.xxx.xxx  يشير)xxx عنوان  )255إلى  0ن إلى قيمة مIP 

xxx.xxx.xxx.xxx  يشير)xxx  قناع الشبكة الفرعية )255إلى  0إلى قيمة من 

 حرًفا أبجدًيا رقمًيا 15بطول يصل إلى  مطلوب
 (قد يتم استخدام الواصالت أيًضا)

 االسم

 رقم المنفذ 65535إلى  1قيمة رقمية من  اختياري

 (افتراضي) HTTPS: عدم استعمال 0
 HTTPSاستعمال  :1

 ؟HTTPSاستعمال 

 الطراز حرًفا 64بطول يصل إلى 

 Add-inمجموعة  )1حرًفا (* 32بطول يصل إلى 

 مجموعة التحديث )1حرًفا (* 32بطول يصل إلى 

 مجموعة اإلعدادات )1حرًفا (* 32بطول يصل إلى 

 تعليق حرًفا 256بطول يصل إلى 
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 العنصر القيمة والتنسيق مالحظات

 : ماسحة الشبكة0 مطلوب
 الصور : ماسحة1

 نوع الماسحة

 حرًفا أبجدًيا رقمًيا 15بطول يصل إلى  اختياري
 (قد يتم استخدام الواصالت أيًضا)

 نوع الطراز الحقيقي

  حرف. 45يصل عدد أحرف أسماء العناصر إلى 

  حرف. 256عدد حروف قيم أسماء العناصر 

 العناصر االختيارية

 
 ية: : ال يمكن استخدام سالسل األحرف التال1*

 (افتراضي)    (الكل)    __افتراضي__    __الكل__
 "__" هي عبارة عن خطين سفليين يتم إدخالهما واحًدا تلو اآلخر.
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 تنسيق ملف سجل الحدث
 يوضح هذا القسم متطلبات تنسيق ملف سجل الحدث للتصدير.

 " القيمة االفتراضية السم الملف هيexeclog.csv." 
 تتبع مجموعة حروف الملف القيمة المحددة فيScanner Central Admin Console   ونافذة

]. القيمة االفتراضية هي الترميز  )اإلعدادات الشائعة( Scanner Central Admin Serverإعدادات [
)UNICODE (UTF-8. 
  يكون الملف بالتنسيقCSV. 

 تكون قيم كل عنصر على النحو التالي.
 

 العنصر لقيمة والتنسيقا

 الوقت والتاريخ سنة-شهر-ث:ق:س يوم

 األصل -

xxx.xxx.xxx.xxx  يشير)xxx  عنوان  )255إلى  0إلى قيمة منIP 

 الطراز -

 الرقم التسلسلي -

Iمعلومات : 
Wتحذير : 
E: خطأ 

 النوع

ف الحدث -  معرِّ

 "الرسالة" -
 

 تنسيق ملف المعلومات االحصائية
 يوضح هذا القسم متطلبات تنسيق ملف المعلومات االحصائية للتصدير.

 " القيمة االفتراضية السم الملف هيstatistics.csv." 
  تتبع مجموعة حروف الملف القيمة المحددة في Scanner Central Admin Console ونافذة

]. القيمة االفتراضية هي الترميز  )اإلعدادات الشائعة( Scanner Central Admin Serverإعدادات [
)UNICODE (UTF-8  . 

 

 .تتم كتابة الفترة الزمنية في السطر األول من الملف 
 تتم كتابة العنوان في السطر الثاني من الملف.

 تتم كتابة المعلومات االحصائية في السطر الثالث من الملف.
 فيما يلي مثال للكتابة.

 
 :1طر الس

 :2السطر 
 

 :3السطر 
: 

 
 يوم/شهر/سنة -# الفترة يوم/شهر/سنة  
اسم الجهاز، الطراز، الرقم التسلسلي، اسم المجموعة، اإلجمالي (الورق)، وحدة  

 (الورق)، الماسحة المسطحة (الورق)، التعليق، ADFتغذية المستندات التلقائية 
 الحالة

 xxx,fi-xxxxx,xxx,xxxxxx(xx),305,300,5,xxxمجهول , 
   : 

  
  يكون الملف بالتنسيقCSV. 

 يتم تحديد هذه العناصر على النحو التالي:
 

 العنصر القيمة والتنسيق

 اسم الجهاز -

 الطراز -

 الرقم التسلسلي -

 اسم المجموعة -

 اإلجمالي (الورق) القيمة الرقمية

وحدة تغذية المستندات  القيمة الرقمية
 ورق)(ال ADFالتلقائية 

 الماسحة المسطحة (الورق) القيمة الرقمية

 تعليق سلسلة أحرف عشوائية

 تمت إدارتها
 لم تتم إدارتها

 مجهول

 الحالة
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A.3  طريقة االنتقال إلى Scanner Central Admin Serverمختلف 
التي تريد  Scanner Central Admin Serverوتر المثبت عليها افصل أجهزة الكمبي 1

 نقلها من الشبكة.

على Scanner Central Admin Server قم بإنشاء نسخة احتياطية من إعدادات  2
 الذي تريد االنتقال منه.Scanner Central Admin Server الكمبيوتر المثبت عليه 

 Scanner Central Adminاحتياطية إلعدادات  للحصول على تفاصيل حول طريقة إنشاء نسخة
Server 130" (صفحة إنشاء نسخة احتياطية من إعدادات "، راجع(. 

على الكمبيوتر المثبت  Scanner Central Admin Serverقم باستعادة إعدادات  3
 الذي تريد االنتقال إليه. Scanner Central Admin Serverعليه 

، راجع Scanner Central Admin Serverللحصول على تفاصيل حول طريقة استعادة إعدادات 
 .)131" (صفحة استعادة إعدادات "

 Scanner Central Admin Server ثبت عليها قم بتوصيل أجهزة الكمبيوتر الم 4
 التي تريد نقلها إلى الشبكة.

 من الكمبيوتر المثبت عليه Scanner Central Admin Agent قم بتصدير إعدادات  5
Scanner Central Admin Agentالمتصل بـ Scanner Central Admin 

Server .الجديد 
، راجع Scanner Central Admin Agentت للحصول على تفاصيل حول طريقة تصدير إعدادا

 .)62" (صفحة إنشاء وحدة تحديث من إعدادات الماسحة"

 Scanner Central إعدادات  تأكد من عدم وجود مشكلة في تثبيت وحدة تحديث 6
Admin Agent عن طريق جهاز كمبيوتر مثبت 5التي تم تصديرها في الخطوة رقم ،

 Scanner Central Admin وScanner Central Admin Agent عليه 
Server .السابق 

في  5صديرها في الخطوة رقم التي تم تScanner Central Admin Agent سجل إعدادات 
Scanner Central Admin Server  السابق، وتأكد من عدم وجود مشكلة في تثبيت وحدة تحديث

 Scanner Central في كمبيوتر مثبت عليه Scanner Central Admin Agentإعدادات 
Admin Agent. 

التي تم تصديرها في الخطوة Scanner Central Admin Agent سجل إعدادات  7
 السابق.Scanner Central Admin Server في  5رقم 

في جميع  Scanner Central Admin Agentقم بتثبيت وحدة تحديث إعدادات  8
  . Scanner Central Admin Agentأجهزة الكمبيوتر المثبت عليها

 نتباها
، فال تقم بإجراء تحديثات أخرى في نفس Scanner Central Admin Server عند التنقل بين خوادم 

 .Scanner Central Admin Agent الوقت كتحديث إعدادات

في حالة توصيل ماسحات الشبكة، قم بإجراء االستكشاف التلقائي للماسحة وسجل جميع  9
 ماسحات الشبكة.

الشبكة  اكتشاف ماسحة "ول استكشاف الماسحة/التسجيل التلقائي للماسحة، راجع للحصول على تفاصيل ح
 .)99صفحة " (ة/تسجيل ماسحة تلقائيا
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A.4 النسخ االحتياطي واالستعادة 
 

 النسخ االحتياطي/استعادة البيانات بين اإلصدارات المختلفة من برنامج 
Scanner Central Admin Server 

 Scanner Centralيوضح الجدول التالي التوافق بين اإلصدارات المختلفة من برنامج 
Admin Server تعادتها.إلجراء النسخ االحتياطي للبيانات أو اس 

من نافذة تسجيل الدخول Scanner Central Admin Server يمكن فحص إصدار برنامج 
 . Scanner Central Admin Consoleإلى

على النحو التالي "على سبيل Scanner Central Admin Server يتم عرض إصدار 
 Scanner Central Admin" على نافذة تسجيل الدخول إلى Ver.04.02.02المثال، 

Console كما يلي "على سبيل  0. في الجدول التالي، يتم تمثيل اإلصدار دون استخدام الرقم
 ".x.4.2 المثال، 

 Scanner Centralإصدار برنامج  التوافق
Admin Serverالستعادة البيانات 

 Scannerإصدار برنامج 
Central Admin Server 

 للنسخ االحتياطي للبيانات

أو أحدث   نعم 4.8.x 4.8.x 

أو أقدم   - 4.7.x 

أو أحدث   نعم 4.7.x 4.7.x 

أو أقدم   - 4.6.x 

أو أحدث   نعم 4.6.x 4.6.x 

أو أقدم   - 4.5.x 

أو أحدث   نعم 4.5.x 4.5.x 

أو أقدم   - 4.4.x 

أو أحدث   نعم 4.4.x 4.4.x 

أو أقدم  - 4.3.x 

 Scanner Centralإصدار برنامج  التوافق
Admin Serverالستعادة البيانات 

 Scannerإصدار برنامج 
Central Admin Server 

 للنسخ االحتياطي للبيانات

 x.4.3 أو أحدث x.4.3 نعم

أو أقدم  - 4.2.x 

 x.4.2 أو أحدث  x.4.2  نعم

أو أقدم  - 4.1.x 

 x.4.1 أحدث أو x.4.1  نعم

أو أقدم  - 4.0.x 

 x.4.0 أحدث أو x.4.1  )1نعم (*

 x.4.0 نعم

أو أقدم   - 3.0.x 

 x.3.0 أحدث أو  x.4.0  )1نعم (*

 x.3.0 نعم

-  2.x.x أو أقدم 

 أو أقدم x.x.2  أو أحدث x.3.0  )2)(*1نعم (*

 أو أقدم x.x.2  نعم

 
 يمكن إجراء النسخ االحتياطي للبيانات واستعادتها. : نعم

 : ال يمكن إجراء النسخ االحتياطي للبيانات واستعادتها. -
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 Scanner" من AmBackup.exeالنسخ االحتياطي للبيانات، استخدم األمر " إلجراء : 1*
Central Admin Server.لإلصدار الستعادته 

ض سجل أحداث اإلصدار السابق على النافذة [تفاصيل الحدث] باإلصدار الجديد، فلن يتم إذا تم عر : 2*
 .IPعرض معلومات عنوان 

 

 Scanner Central Adminإخراج اسم مصدر الحدث عن طريق 
Server 

 Scanner Central Adminيكون اسم مصدر الحدث إلخراج سجل الحدث عن طريق 
Server.على النحو التالي  

 Scanner Central Admin Server إصدار  مصدر الحدث اسم

 Scanner Central Admin Server  3.0.x أو أقدم 

iScanner Central Admin  2 أقدم من.x.x 
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A.5 مقارنة بين وظائف الماسحات الشبكات وماسحات الصور 
 

 يحتوي هذا القسم مقارنة بين ماسحات الشبكات وشبكات الصور.
  

 الوظيفة نوع الماسحة اتمالحظ

ماسحة 
 الصور

ماسحة 
 الشبكة

 الفئة التفاصيل

 بالنسبة لماسحات الصور -
يمكن نشر تحديثات البرنامج 

 الثابت/برنامج التشغيل/التطبيقات
 بالنسبة لماسحات الشبكات -

يمكن نشر تحديثات النظام/تحديثات 
 Add-inتثبيت 

تحديثات  تحديثات البرامج نعم نعم
 حةالماس

 

 بالنسبة لماسحات الصور -
يمكن نشر تحديثات إعدادات 

الماسحة/إعدادات 
 Scannerالتطبيقات/إعدادات 

Central Admin 
 بالنسبة لماسحات الشبكات -

يمكن نشر تحديثات إعدادات 
 الماسحة/إعدادات وضع المهام

 اإلعدادات نعم نعم

قيود الفترة الزمنية لتحديث  نعم نعم ال يوجد
 مجالبرا

 بالنسبة لماسحات الصور -
يمكن التحقق من التحديثات بشكل 

 Scannerمنتظم وفًقا إلعدادات 
Central Admin Agent 

تحديثات  طلبات التحديث نعم -
 الماسحة

مراقبة المشاكل في  نعم نعم ال يوجد
 الماسحات

مراقبة 
 الماسحة

 مراقبة حالة تشغيل الماسحة نعم نعم

 القطع المستهلكة مراقبة نعم نعم

 الوظيفة نوع الماسحة اتمالحظ

ماسحة 
 الصور

ماسحة 
 الشبكة

 الفئة التفاصيل

إعدادات البريد اإللكتروني  نعم نعم ال يوجد
 لإلعالم بالخطأ

مراقبة 
 الماسحة

 نعم
*)1( 

نعم 
*)2( 

 معلومات الصيانة

إضافة/تحرير/حذف ضبط  نعم نعم ال يوجد
 الماسحة

إدارة 
 الماسحة

التصدير/االستيراد بتنسيق  نعم نعم ال يوجد
CSV 

إدارة 
 الماسحة

شغيل الماسحات عن ُبعد ت نعم -
 Admin Toolباستخدام 

اكتشاف ماسحة  نعم ال
 /تسجيل الماسحةالشبكة

المعلومات  قائمة باإلحصاءات نعم نعم
 اإلحصائية

سجل  نافذة [سجل الحدث] نعم نعم
 الحدث

مجموعة سجالت  نعم ال
 النظام/سجالت المستخدم

مجموعة 
سجالت 

 التدقيق

معلومات تتم مشاركة  نعم -
 المستخدم بين الماسحات

بيانات 
التجوال 
 للمستخدم

 
 مدعوم : نعم
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 غير مدعوم : ال
 : غير مطّبق -
 : قد تكون المعلومات غير متاحة لبعض الموديالت.   1*
 فقط.  N7100: مدعم بواسطة    2*
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A.6  تحديث Scanner Central Admin 
 Scanner Central Adminطريقة تحديث 

 من الشبكة.Scanner Central Admin Server افصل الكمبيوتر المثبت عليه  1

 . Scanner Central Admin Serverقم بإجراء النسخ االحتياطي إلعدادات 2
 Scanner Central Adminللحصول على تفاصيل حول طريقة إنشاء نسخة احتياطية إلعدادات 

Server 130" (صفحة إنشاء نسخة احتياطية من إعدادات "، راجع(. 
 

 تلميح
التي تم نسخها احتياطًيا في حالة  Scanner Central Admin Server سيتم استخدام إعدادات 

 حدوث مشكلة أثناء عملية التحديث فقط.
 Scanner Central Adminحدوث مشكلة أثناء عملية التحديث، قم باستعادة إعداداتفي حالة 
Server للحصول على تفاصيل حول طريقة استعادة إعدادات .Scanner Central Admin 
Server 131" (صفحة استعادة إعدادات "، راجع(. 

 . Scanner Central Admin Serverقم بتحديث 3

 بالشبكة.Scanner Central Admin Server قم بتوصيل الكمبيوتر المثبت عليه  4

 Scanner Central Admin Consoleإلغاء التثبيت برنامج  5
، Scanner Central Admin Console للحصول على تفاصيل حول طريقة إزالة تثبيت برنامج 

 .)159" (صفحة إزالة تثبيت التطبيق A.7"جع را

 . Scanner Central Admin Consoleقم بتثبيت اإلصدار األخير من 6
 2.3"، راجع Scanner Central Admin Consoleللحصول على تفاصيل حول طريقة تثبيت برنامج 

 )33" (صفحة تثبيت برنامج 

 Scanner Centralطريقة ترحيل البيانات إلى إصدار محّدث من برنامج 
Admin Server 

الستخدام خادم مختلف Scanner Central Admin Server عند تحديث إصدار البرنامج 
بيانات اإلصدار السابق من ، يجب أن تتحول Scanner Central Admin Server مثل 

 إلى اإلصدار الجديد. Scanner Central Admin Serverبرنامج 
" AmRestore.exe" و"AmBackup.exeيمكن ترحيل البيانات عن طريق تنفيذ األمرين "

  . Scanner Central Admin Serverعلى الكمبيوتر المثبت عليه برنامج
 

 تلميح
 من برنامج  في حالة تحديث اإلصدار الحاليScanner Central Admin Server فلن تحتاج إلى ،

 ترحيل البيانات.
 .تأكد من تصدير سجالت التدقيق مقدًما، نظًرا ألنه لن يتم ترحيلها عن طريق هذه العملية 

 عليه المثبت الكمبيوتر على مثبت غير أحدث أوNET Framework 4.  أن حالة في 1
 موقع من بتنزيله قم ،Scanner Central Admin Server  من القديم اإلصدار

 .بتثبيته وقم Microsoft شركة
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 Scanner Central Admin] التالي باإلصدار الجديد من برنامج Binانسخ مجلد [ 2
Server ] ضمن مجلد إجباري لإلصدار السابق. ال تنسخ مجلدBin لإلصدار السابق أو [
 تستبدله.

 

  

 ] موقع تخزين المجلدBin[  
 Scanner Central Admin Serverفي مجلد التثبيت لبرنامج  ]AmManager[ضمن المجلد 

 الجديد
 

، انسخ واستبدل Scanner Central Admin Serverفي اإلصدار السابق من برنامج  3
] الذي تم نسخه ضمن Bin] إلى المجلد [Bin" في المجلد [ServiceSetting.dllالملف "

 مجلد إجباري. علًما بأنه قد يتم نسخ كال الملفين واستبدالهما.

  
 خزين الملف "موقع تServiceSetting.dll"  

 Scanner Central Admin] في مجلد تثبيت برنامج \AmManager\Binضمن المجلد [
Server السابق 

 
 

] الذي تم نسخه ضمن مجلد Bin" في المجلد [AmBackup.exeقم بتنفيذ األمر " 4
 .Scanner Central Admin Serverإجباري لإلصدار السابق من 

  تم إجراء نسخة احتياطية من بيانات اإلصدار السابق لScanner Central Admin Server  

  موقع تخزين الملف"AmBackup.exe"  
 السابقScanner Central Admin Server ] في مجلد إجباري لبرنامج Binضمن المجلد [

 
" (صفحة إنشاء نسخة احتياطية من إعدادات ""، راجع AmBackup.exeللحصول على تفاصيل حول "

130(. 

 Scanner Central Admin" باإلصدار الجديد من AmRestore.exeقم بتنفيذ " 5
Server. 
  باإلصدار الجديد من 4تتم استعادة البيانات التي تم إجراء النسخ االحتياطي لها في الخطوة رقم 

Scanner Central Admin Server. 

 " موقع تخزين الملفAmRestore.exe"  
 Scanner Central Admin ] في مجلد تثبيت برنامج \AmManager\Binضمن المجلد [

Serverالجديد 
 

 .)131" (صفحة استعادة إعدادات ""، راجع AmRestore.exeللحصول على تفاصيل حول "
 

 جديداإلصدار ال  اإلصدار السابق

 ]Binالمجلد [  ]Binالمجلد [

   ضمن مجلد إجباري

 انتباه
] من Bin" في المجلد [AmBackup.exeفي حالة النسخ االحتياطي للبيانات عن طريق تنفيذ األمر "

 Scanner Central مجلد تثبيت اإلصدار السابق، فال يمكنك استعادة البيانات باإلصدار الجديد من  
Admin Server . 

 الذي تم نسخه من اإلصدار الجديد. "AmBackup.exe"تأكد من عمل نسخة احتياطية من خالل تشغيل 

 اإلصدار السابق 

 ]Binالمجلد [ واستبدال نسخ
-  ServiceSetting.dll 

 

 ] ضمن مجلد إجباريBinالمجلد [ 
-  ServiceSetting.dll 
 

 

 

 
 نسخ
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A.7 إزالة تثبيت التطبيق 
 Scanner Central Admin Server احتياطات إزالة تثبيت 

  قبل بدء إزالة التثبيت، افصلScanner Central Admin Server .من الشبكة 
بالشبكة، فال  Scanner Central Admin Serverفي حالة إكمال عملية إزالة التثبيت أثناء اتصال 

 يمكن ضمان التشغيل العادي.
 يتم حذف جميع الملفات الموجودة في مجلد التثبيت عندما تتم إزالة تثبيت برنامج Scanner Central 

Admin Server قم بإجراء النسخ االحتياطي للمعلومات المرتبطة بـ . Scanner Central Admin 
Server ،صفحة إنشاء نسخة احتياطية من إعدادات "راجع  كما هو مطلوب. للحصول على تفاصيل) "

130(. 
  في حالة ظهور الرسالة التالية أثناء إزالة تثبيت برنامجScanner Central Admin Server  اضغط ،

 ].إعادة المحاولةعلى الزر [
. ُيرجى إيقاف  ASPNETDB.MDFيه حق الوصول الخاص إلى الملفيوجد تطبيق آخر لد

 تشغيل جميع التطبيقات األخرى، ثم النقر فوق إعادة المحاولة.
، وقم بإزالة  Scanner Central Admin Serverحتى في حالة ظهور الرسالة مرة أخرى، أعد تشغيل 

 التثبيت مرة أخرى.

 Scanner Central Admin Console احتياطات إزالة تثبيت 
 .Scanner Central Admin Consoleقبل بدء إزالة التثبيت، أغلق 

قيد  Scanner Central Admin Consoleإذا تم إكمال عملية إزالة التثبيت عندما يكون 
 التشغيل، فال يمكن ضمان التشغيل العادي.

 التطبيق طريقة إلغاء التثبيت

  غيل الكمبيوتر.ابدأ تش 1
 انتباه

 سجل دخولك إلى الكمبيوتر كمستخدم يتمتع بامتيازات المسؤول.

 الخروج أي تطبيقات قيد التشغيل. 2

 ].إزالة تثبيت برنامج[ ] لوحة التحكم[  القائمة [ابدأ]حدد  3
 ] وتعرض قائمة بالبرامج المثبتة.إزالة تثبيت برنامج أو تغييرهتظهر نافذة ،[ 

 البرنامج لحذفه.حدد  4
 لحذفScanner Central Admin Server : 

 ].Scanner Central Admin Serverحدد [
 لحذفScanner Central Admin Console : 

 ].Scanner Central Admin Consoleحدد [
 لحذفScanner Central Admin Agent : 

 ].Scanner Central Admin Agentحدد [

 ].إزالة التثبيت/تغييرء التثبيت] أو [اضغط على الزر [إلغا 5
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 إذا تمت مطالبتك بالتأكيد، فانقر فوق الزر [موافق] أو الزر [نعم]. 6
 .تتم إزالة تثبيت البرنامج 

 تلميح
قد تتلقى الرسالة "يحتاج برنامج غير معروف إلى الوصول إلى الكمبيوتر."، وذلك وفًقا إلعدادات التحكم 

 ] لمتابعة إزالة التثبيت.سماحبك. في هذه الحالة، حدد [ في حساب المستخدم الخاص

 
 انتباه
  قد تختلف المعلومات المعروضة على النافذة، وفًقا لنظام التشغيل الذي تستخدمه. اتبع المعلومات التي تعرضها

 أنظمة التشغيل الفردية.
 Windows XPمثال: 

 ]إضافة أو إزالة برامج[]إزالة تثبيت برنامج[ -
 ]تغيير/إزالةالزر [ ] إزالة التثبيت/تغييرلزر [إلغاء التثبيت] أو [ا -
  في حالة إزالة تثبيت مكونات التطبيق التالية قبل إزالة تثبيتScanner Central Admin Server فقد ،

 تتم إعادة تثبيتها:
- Microsoft SQL Server Native Client  
-  Microsoft SQL Server Setup Support Files  

 في هذه الحالة، قم بإزالة تثبيت مكونات التطبيق الموّضحة أعاله.

   إذا كانScanner Central Admin Server ب  متصلMicrosoft Office SharePoint 
Server  فإنScan to Microsoft SharePoint  غير مثبت. ليس يكونالمثبت 
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A.8 ستخِدمإنشاء وحدة تحديث وتثبيتها من تطبيق الم   

، فهو )61" (صفحة إنشاء وحدة تحديث عن طريق تطبيق المستخِدم"يوفر هذا القسم مثاالً لـ 
 ي مجلد محدد.يوضح طريقة إنشاء وحدة تحديث وتثبيتها لنسخ ملف ف

" في المجلد المحدد،  sample.ini" لنسخ الملف "sample.batقم بإنشاء ملف دفعي " 1
 ". C:\sampleثم ضع كال الملفين في "
  ":sample.batفيما يلي مثال للملف الدفعي "

set dstPath=C:\work (*1) 
if not exist %dstPath% mkdir %dstPath% 

if errorlevel 1 goto error 
copy /y sample.ini %dstPath% (*2) 

if errorlevel 1 goto error 
exit 0 (*3) 

:error 
exit 1 (*4) 

 
 : مجلد محدد على الكمبيوتر المتصل الماسحة1*
 : نسخ الملف2*
 : نجح)0: قيمة اإلرجاع (3*
 : فشل)0: قيمة اإلرجاع (غير 4*

 . SCAModuleCreatorقم بإنشاء وحدة التحديث في 2
، وضبط اإلعدادات )61" (صفحة إنشاء وحدة تحديث عن طريق تطبيق المستخِدم"اتبع اإلجراء الموجود في 

 التحديث. ] إلنشاء وحدةإنشاء تطبيق مستخدمالتالية بالنافذة [
 

 اإلعداد القيمة الشرح

حدد مجلد حفظ الملفات (الملف 
"sample.ini والملف الدفعي ،"
"sample.bat لنسخ الملف في المجلد "

 المحدد).

 C:\sample المجلد المصدر 

 حفظ إلى محدد من قبل المستخدم حدد مجلد حفظ وحدة التحديث.

ف على وحدة التحديث.  اإلصدار/االسم CopySample_V01L01  أدخل اسًما للتعرُّ

لنسخ  1حدد الملف الدفعي من الخطوة رقم 
 الملف إلى المجلد المحدد.

Sample.bat مسار اإلطالق 

 . Scanner Central Admin Consoleقم بتحميل وحدة التحديث في 3
 .)63" (صفحة وحدة تحديث رفع"للحصول على تفاصيل حول تحميل وحدات التحديث، راجع 

 قم بتثبيت وحدة التحديث. 4
 .)65" (صفحة تثبيت وحدة تحديث"للحصول على تفاصيل حول تثبيت وحدات التحديث، راجع 
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A.9 تطبيق  ضبطScanner Central Admin  
 على النحو التالي: Scanner Central Admin 4.8يكون ضبط التطبيق وإصدار 

 Scanner Central Admin Server 4.8 
 Scanner Central Admin Console 3.4 
 Scanner Central Admin Agent 1.6 
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 A.10 إمكانية االتصال بـScanner Central Admin Server 
 .كما هو موضح باألسفل Scanner Central Admin Serverتختلف الماسحات المدعمة حسب إصدار 

 ماسحة الشبكة ماسحة الصور Scanner Central Admin Serverإصدار 
fi-6010N N1800 N7100 

iScanner Central Admin Server 2.0 - نعم - - 

Scanner Central Admin Server 3.0 - نعم منع - 

Scanner Central Admin Server 4.0 to 4.5 نعم نعم نعم - 

Scanner Central Admin Server 4.6 1(* نعم نعم نعم نعم أو أحدث( 

 مدعم : نعم

 غير مدعم : -
 
. )22" (صفحة N7100البرامج المطلوبة لالتصال بـ ". للتفاصيل، راجع تشغيلالبناء على بيئة  بعض الوظائف تكون غير متاحة :1*
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 A.11اتتنبيهات بأكواد الرسائل من خالل تراكب SNMP 
 .موضحة باألسفل SNMPتنبيهات أكواد الرسائل التالية من خالل تراكبات 

 اإلجراء محتوى الرسالة الرسالة الكود

0F090000 This is a test message from Scanner 
Central Admin Agent. 

 .ال يوجد إجراء مطلوب هذه رسالة اختبار مرسلة.

0F070004 Consumable part counter was cleared. 
Consumable part:XXXXX 
Counter before clearing value:XXXXX 

 .ال يوجد إجراء مطلوب تم مسح عداد الجزء المستهلك.

0F080001 Scanner was changed. .ال يوجد إجراء مطلوب تم تغيير الماسحة. 

0F080002 The scanner maintenance part needs to be 
cleaned.Maintenance Part:XXXXX 

 الصيانة. جزء بتنظيف قم حان وقت تنظيف جزء الصيانة الخاص بالماسحة.
 .XXXXX في موضح تنظيفه الذي يجب الصيانة جزء اسم

 دليل تشغيل الماسحة راجع التنظيف، إجراء حول تفاصيل على للحصول
 تستخدمها. التي
  FUJITSUماسحات  بموزع اتصل الماسحة، تنظيف بعد الرسالة بقيت إذا
 .FUJITSUمعتمد لدى  خدمة مركز أو

1F060001 Temporary scanner error was detected. 
[Error Details] 

 :التالية اإلجراءات أحد حاول تم الكشف عن خطأ مؤقت بالماسحة.

 .لتواصل راجع [تفاصيل الخطأ] للرسالة •

لـ  [تفاصيل الحدث]  في نافذة[تفاصيل الخطأ]  زر على انقر •
Scanner Central Admin Console  إلىError 

Recovery Guide الخاص بالماسحة. 
6F070001 Scanner consumable needs to be replaced 

now. Consumable part:XXXXX 
 .قم باستبدال اللوازم المستهلكة حان وقت استبدال جزء مستهلك بالماسحة.

 .XXXXXاسم الجزء المستهلك المطلوب استبداله موضح في 
6F070002 Scanner consumable needs to be replaced 

soon. Consumable part:XXXXX 
يحتاج جزء من اللوازم المستهلكة في الماسحة إلى 

 ستبدال قريبا.اال
 .قم باستبدال اللوازم المستهلكة

 .XXXXXاسم الجزء المستهلك المطلوب استبداله موضح في 
6F070003 Scanner consumable has passed its rated 

lifetime and needs to be replaced. 
Consumable part:XXXXX 

جزء من اللوازم المستهلكة في الماسحة قد انتهى 
 فتراضي.عمره اال

 .قم باستبدال اللوازم المستهلكة
 .XXXXXاسم الجزء المستهلك المطلوب استبداله موضح في 
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 اإلجراء محتوى الرسالة الرسالة الكود

7F060001 Scanner error was detected. [Error Details] .جرب أحد ما يلي: تم الكشف عن خطأ في الماسحة 

 راجع [تفاصيل الخطأ] للرسالة لتواصل. •

[تفاصيل الحدث] لـ  افذة[تفاصيل الخطأ] في ن زر على انقر •
Scanner Central Admin Console  إلىError 

Recovery Guide الخاص بالماسحة. 
معتمد  خدمة مركز أو  FUJITSUماسحات  بموزع اتصل بقي الخطأ، إذا

 .FUJITSUلدى 
8F060001 Scanner parts replacement notification was 

detected. [Error Details] 
عن خطأ يتعلق باستبدال أحد أجزاء تم الكشف 
 الماسحة.

 :التالية اإلجراءات أحد حاول

 .لتواصل راجع [تفاصيل الخطأ] للرسالة •

[تفاصيل الحدث] لـ  في نافذة[تفاصيل الخطأ]  زر على انقر •
Scanner Central Admin Console  إلىError 

Recovery Guide الخاص بالماسحة. 
معتمد  خدمة مركز أو  FUJITSUماسحات  بموزع اتصل بقي الخطأ، إذا

 .FUJITSUلدى 
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 مسرد المصطلحات
 أ

 
ADF  التلقائية)(وحدة تغذية المستندات 

 
 ب

 
 بكرة التوقيف

 
 ت

 
 اإلعدادات افتراضي

 التشغيل برنامج
 

 ث
 

 المحاكاة
 

 ج
 

 المسطحة الماسحة
 

 ح
 

 الختم أداة
 نظام اإلدارة المتكامل

ISIS 
 

 خ
 

 لوحة التشغيل
 

 د
 

 اللوحة المطاطية
 بكرة االلتقاط

 
 ذ

 
 بكرة الفاصل

SMTP رسال البريد البسيط)(بروتوكول إ 
SNMP (بروتوكول إدارة الشبكة البسيط) 
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 أ

ADF (وحدة تغذية المستندات التلقائية) 
 آلية تلقيم الورق التي تسمح بتلقيم العديد من أوراق المستندات لمسحها كورقة واحدة في كل مرة.

 ب

 بكرة التوقيف
 دات التلقائية.بكرة تمنع تلقيم العديد من ورق المستندات في وحدة تغذية المستن

 ت

 اإلعدادات افتراضي
 (األجهزة)

 القيم المضبوطة مسبًقا من المصنع.

 (البرامج)
 ضبط القيم بمجرد تثبيت البرنامج.

 برنامج التشغيل
 برنامج مصمم خصيًصا ألنظمة التشغيل، حيث يتيح التفاعل مع الجهاز.

 ث

 المحاكاة
 بطراز مختلف. عملية تغيير إعدادات البرنامج الثابت ليقلد ماسحة
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 ج

 الماسحة المسطحة
 ماسحة بإدخال المسطحة. 

 يتم وضع المستندات على الماسحة (الجزء الزجاجي) مرة واحدة ويتم مسحها. 
 يمكن استخدامها لمسح المستندات التي ال يمكن مسحها باستخدام وحدة تغذية المستندات التلقائية، مثل الكتب والكتيبات اإلرشادية.

 ح

 مأداة الخت
 إضافة األسماء أو التاريخ أو تسلسل رقمي.هي طابعة تقوم بطباعة األحرف الرقمية على واجهة المستند أو الجزء الخلفي منه. يمكن استخدامها إلدارة الصور التي تم مسحها عن طريق 

 نظام اإلدارة المتكامل
 نظام يمكنه إدارة عمليات النظام المتعددة المشتركة بشكل شامل.

ISIS 
 (واجهة برمجة التطبيقات) ألجهزة التصوير (على سبيل المثال، الماسحات والكاميرات الرقمية) التي تم تطويرها من قبل  API(مواصفات ماسحة واجهة الصور) إلى معيار  ISISير تش

Captiva  وهي عبارة عن قسم داخل شركة ،EMC Corporation واسمها السابق)Pixel Translations  الستخدام األجهزة التي تتوافق مع هذا المعيار، من 1990عام ) تأسس في .
 .ISISالضروري تثبيت برنامج تشغيل يدعم معيار 

 خ

 لوحة التشغيل
 لوحة تحتوي على شاشة عرض وأزرار. تستخدم هذه اللوحة لعمليات الماسحة، كتحديد الوظائف وتغيير اإلعدادات.

 د

 اللوحة المطاطية
 بل دخولها في وحدة تغذية المستندات التلقائية. يتم استخدام مادة مطاطية في مكان مالمسة المستند لبكرة االلتقاط.قطعة تفصل المستندات ق
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 بكرة االلتقاط
 بكرة تفصل ورقة وحدة تغذية المستندات التلقائية في أنبوب ورق وحدة تغذية المستندات التلقائية.

 ذ

 بكرة الفاصل
 ة المستندات الموجودة على المخزن وتسحب الورق داخل وحدة تغذية المستندات التلقائية.بكرة تفصل ورقة واحدة من مجموع

SMTP (بروتوكول إرسال البريد البسيط) 
 بروتوكول ُيستخدم إلرسال رسائل البريد اإللكتروني.

SNMP (بروتوكول إدارة الشبكة البسيط) 
 بروتوكول ُيستخدم لمراقبة الشبكات وإدارتها.

 SNMPإدارة 
 االعتراضية التي تم إرسالها من الطرف. SNMPتطبيق يوفر تمثيالً مألوًفا للمستخدم لرسائل 

 االعتراضية SNMPرسالة 
 .SNMPتقرير ُيستخدم إلرسال إعالم الحالة من الطرف إلى إدارة 

 ر

TWAIN 
ير (على سبيل المثال، الماسحات والكاميرات الرقمية) التي تم تطويرها من قبل مجموعة (واجهة تطبيق رسومية) ألجهزة التصو API(تقنية دون أي اسم مفيد) إلى معيار  TWAINتشير 

TWAIN Working Group.  الستخدام األجهزة التي تتوافق مع هذا المعيار، من الضروري تثبيت برنامج تشغيل يدعم معيارTWAIN. 
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