برنامج SmartWorks MFP5
دليل المستخدم
اإلصدار 3.50

اإلصدار 3.50
Scanning UK Ltd

1

حقوق الطبع والنشر © لعام  2019محفوظة لشركة Global

المحتويات
تهيئة جهاز الكمبيوتر متعدد اإلمكانات 6 ..................................................................................................................
تشغيل جهاز الكمبيوتر متعدد اإلمكانات للمرة األولى  -اختيار لغة نظام التشغيل 6 ...............................................................
برنامج 9 .................................................................................................................... SmartWorks MFP V5
تثبيت جميع البرامج وبرامج التشغيل من معالج تثبيت  USBالمرفق 9 .........................................................................
التثبيت  -األدوات المساعدة وبرنامج التشغيل 10 ...............................................................................................
التثبيت  -برنامج 15 .................................................................................................. SmartWorks MFP5
التثبيت  -برامج الطابعة 18 .........................................................................................................................
الصفحة الرئيسية 19 .........................................................................................................................................
نظرة عامة 19 .............................................................................................................................................
مزايا الدونجل اإلضافية 19 .............................................................................................................................
التصفح 20 .................................................................................................................................................
إعادة تعيين فترة المهلة 22 ..............................................................................................................................
اإلعداد23 ......................................................................................................................................................
اللغة والوحدات والصفحة الرئيسية 23 ................................................................................................................
مجلد المسح الضوئي االفتراضي 25 ..................................................................................................................
إعداد الماسح الضوئي 27 ...............................................................................................................................
معلومات وخيارات الماسح الضوئي 27 ..............................................................................................................
إعداد الطابعة 28 ..........................................................................................................................................
ي) 32 .......................................................................................
معلومات وإعدادات الطابعة (المشتملة على وحدة ط ّ
صيانة الطابعة 33 ........................................................................................................................................
متطلبات الوظائف  -عند عرض الزر األخضر .وضع العرض التوضيحي .الدونجل35 ....................................................
التشغيل 36 .....................................................................................................................................................
الصفحة الرئيسية  -التغييرات المؤقتة على اإلعداد ال ُمسبق 36 ...................................................................................
النسخ أو المسح أو النسخ والنسخ االحتياطي السريع دون معاينة 37 .............................................................................
النسخ أو المسح أو النسخ والنسخ االحتياطي السريع مع المعاينة 39 .............................................................................
التحرير السريع أو الطباعة السريعة مع المعاينة 42 ................................................................................................
المعاينة 44 .................................................................................................................................................
المعاينة  -التعديالت البسيطة 46 .......................................................................................................................
إعدادات الملف (مسح ضوئي/تحرير) 46 ........................................................................................................
إعدادات الطباعة (نسخ/طباعة) 46 ................................................................................................................
ي (إذا كانت الوظيفة متاحة في النسخ /الطباعة) 47 ........................................................................................
الط ّ
االقتصاص 47 ........................................................................................................................................
التدوير48 ..............................................................................................................................................
المرآة 48 ...............................................................................................................................................
السطوع والتباين وجاما 49 ..........................................................................................................................
المعاينة  -التعديالت المتقدمة 49 .......................................................................................................................
اإلصدار 3.50
Scanning UK Ltd

2

حقوق الطبع والنشر © لعام  2019محفوظة لشركة Global

تعديل االنحراف 49 ..................................................................................................................................
هدف العرض 52 .....................................................................................................................................
النقاط السوداء والبيضاء 52 .........................................................................................................................
النقطة السوداء 53 ....................................................................................................................................
النقطة البيضاء 53 ....................................................................................................................................
حدة الصورة 54 .......................................................................................................................................
تغيير اللون 55 ........................................................................................................................................
وظيفة العكس55 ......................................................................................................................................
الحدّ البسيط (وضع األسود واألبيض) 56 ........................................................................................................
الحدّ الموائم (وضع األسود واألبيض) 57 ........................................................................................................
حفظ إعداد ُمسبق جديد58 ...........................................................................................................................
وضع الدفعة دون معاينة 59 ............................................................................................................................
وضع الدفعة مع المعاينة 60 .............................................................................................................................
المسح الضوئي إلى ملف  PDFمتعدد الصفحات مع المعاينة61 .................................................................................
نسخ المجموعات ال ُمرتبة 62 ............................................................................................................................
النسخ  -الخيارات 65 .....................................................................................................................................
المسح الضوئي  -الخيارات 71 .........................................................................................................................
النسخ والنسخ االحتياطي  -الخيارات79 ..............................................................................................................
الطباعة  -الخيارات 87 ..................................................................................................................................
التعليمات 90 ...............................................................................................................................................
اإلعدادات 91 ..............................................................................................................................................
إعدادات الطابعة  -تغيير الطابعة 92 ..................................................................................................................
خيارات الماسح الضوئي 94 ............................................................................................................................
معايرة الماسح الضوئي 94 ..........................................................................................................................
اإلدراج التلقائي للماسح الضوئي 97 ...............................................................................................................
تفضيالت البرنامج 99 ...................................................................................................................................
وظائف الصفحة الرئيسية المراد عرضها 99 ....................................................................................................
الورق المراد عرضه 99 ............................................................................................................................
المعاينة 99 .............................................................................................................................................
إغالق جهاز الكمبيوتر من خيار ( Exitخروج) 99 ............................................................................................
وضع الدفعة 99 .......................................................................................................................................
التخصيص 100 .......................................................................................................................................
وقت إعادة تعيين البرنامج101 .....................................................................................................................
الوحدات 101 ..........................................................................................................................................
اللغة 102 ...............................................................................................................................................
الصفحة الرئيسية 102 ...............................................................................................................................
اإلعدادات ال ُمسبقة  -أنواع المستندات 103 ...........................................................................................................
اإلصدار 3.50
Scanning UK Ltd

3

حقوق الطبع والنشر © لعام  2019محفوظة لشركة Global

اإلعدادات ال ُمسبقة  -اإلعداد االفتراضي/العرض/النسخ/التحرير 105 ..........................................................................
اإلعداد االفتراضي106 ............................................................................................................................ :
العرض106 ..........................................................................................................................................:
المستخدم/عام106 .................................................................................................................................. :
ال ُمفضَّلة106 ......................................................................................................................................... :
نسخ إعداد ُمسبق (إنشاء إعداد ُمسبق جديد)106 .............................................................................................. :
حذف إعداد ُمسبق107 ............................................................................................................................. :
تحرير إعداد ُمسبق107 ............................................................................................................................ :
اإلعدادات ال ُمسبقة  -تطبيق إعداد ُمسبق جديد أثناء التشغيل 110 ................................................................................
من الصفحة الرئيسية110 .......................................................................................................................... :
من صفحة المعاينة111 ............................................................................................................................ :
حسابات المستخدمين 112 ...............................................................................................................................
المسؤول 112 .........................................................................................................................................
المستخدمون المتميزون113 ........................................................................................................................
المستخدمون 114 .....................................................................................................................................
إنشاء حسابات المستخدمين 117 ...................................................................................................................
تفاصيل تسجيل الدخول 118 ........................................................................................................................
خيارات تهيئة مستوى المستخدم120 ..............................................................................................................
سجالت االستخدام 121 ..............................................................................................................................
مستخدم في األسبوع أو الشهر أو السنة أو في فترة ُمخصصة121 ......................... .
من الممكن عرض استخدام النظام لكل
ٍ
إعدادات البرنامج للمسؤول 122 .......................................................................................................................
البريد اإللكتروني 122 ...............................................................................................................................
مراقب الطابعة 123 ..................................................................................................................................
المسح الضوئي إلى مجلد 125 ......................................................................................................................
مالحظات االستخدام 126 ...................................................................................................................................
التخلص من النسخ المقصوصة 126 ..................................................................................................................
حجم المستند وخيارات التوجيه127 ..................................................................................................................:
اكتشاف األعطال وإصالحها 129 .........................................................................................................................
أخطاء التشغيل 129 ......................................................................................................................................
المسح الضوئي إلى  USBال يعمل129 ......................................................................................................... .
ال يوجد إخراج نسخ129 ........................................................................................................................... .
يتوقف المستند ويبدأ أثناء عملية المسح الضوئي129 ......................................................................................... .
الحجم التلقائي في الماسح الضوئي ال يعطي القيمة الصحيحة129 .......................................................................... .
برنامج  SmartWorks MFPال يمكنه االتصال بالماسح الضوئي129 ................................................................. .
أخطاء الشبكة130 ........................................................................................................................................
توجد مشكلة في التواصل بين برنامج  SmartWorks MFPوالطابعة130 ............................................................ .
ال توجد استجابة من برنامج 130 ................................................................................... .SmartWorks MFP
اإلصدار 3.50
Scanning UK Ltd

4

حقوق الطبع والنشر © لعام  2019محفوظة لشركة Global

المواصفات 131 ..............................................................................................................................................
مسرد المصطلحات132 .....................................................................................................................................

اإلصدار 3.50
Scanning UK Ltd

5

حقوق الطبع والنشر © لعام  2019محفوظة لشركة Global

تهيئة جهاز الكمبيوتر متعدد اإلمكانات
في حال تم تهيئة نظام تشغيل جهاز الكمبيوتر متعدد اإلمكانات بالفعل إلى لغة محددة ،فيمكن تخطي هذا القسم.

تشغيل جهاز الكمبيوتر متعدد اإلمكانات للمرة األولى  -اختيار لغة نظام التشغيل
 -1قم بتشغيل جهاز الكمبيوتر ،وانتظر لحين ظهور الشاشة األولى المبينة أدناه.
من القوائم المنسدلة ،اختر الدولة واللغة ولوحة المفاتيح ثم حدد ( Nextالتالي).

 -2اقبل االتفاقية القانونية.
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 -3حدد ( Use Express settingsاستخدام اإلعدادات السريعة).

 -4أنشئ اسم المستخدم وكلمة المرور باستخدام لوحة مفاتيح الشاشة اللمسية.
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 -5انتظر حتى ينتهي جهاز الكمبيوتر من تثبيت نظام التشغيل؛ حيث يستغرق ذلك بعض الوقت.
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برنامج SmartWorks MFP V5
تثبيت جميع البرامج وبرامج التشغيل من معالج تثبيت  USBالمرفق
تشتمل رقاقة  USBعلى جميع البرامج بما في ذلك:
 oأدوات  T25/T36المساعدة وبرنامج تشغيل USB
 oبرنامج SmartWorks MFP5
 oبرنامجا  Canon Device Management Consoleو Canon Direct Print & Shareوبرامج الطابعة
 Canonوبرامج التشغيل الخاصة بها.
مالحظات:
 oتأكد من إتمام عملية تهيئة الماسح الضوئي وتشغيله.
 oتأكد من إتمام عملية تهيئة الطابعة وتشغيلها.
مرر البيانات إلى
 oعلى الرغم من أن برنامج  SmartWorks MFP5لديه برنامج تشغيل داخلي للطابعة ،إال أنه يُ ّ
الطابعة عبر المخزن المؤقت لبرنامج تشغيل الطابعة الخاص بنظام التشغيل .Windows
 يجب تهيئة برنامج تشغيل الطابعة باستخدام عنوان .IPv4
 oيجب تثبيت برنامج ( Direct Print and Shareالطباعة والمشاركة المباشرة) على نفس جهاز الكمبيوتر ال ُمثبَّت عليه
برنامج  SmartWorks MFPلتمكين الخيار ( Scan to Cloudالمسح الضوئي إلى سحابة).
لتحميل جميع البرامج من رقاقة  USBالمرفقة:
ضع رقاقة  USBفي جهاز الكمبيوتر متعدد اإلمكانات واستعرض الملفات لالنتقال إلى رقاقة  USBثم انقر فوق
"."Autorun.exe

يتوفر خياران في معالج التثبيت  -تثبيت برنامج  SmartWorks MFP5من رقاقة  USBأو تصفح اإلنترنت لتنزيل
النسخة األحدث.
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/http://www.mfp.colortrac.com/MFP5

التثبيت  -األدوات المساعدة وبرنامج التشغيل
 -1األدوات المساعدة للماسح الضوئي للطابعة متعددة المهام .انقر فوق ( Yesنعم) ،ثم انقر فوق ( Nextالتالي).
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 -2اختر اللغة ،ثم انقر فوق ( Nextالتالي) ثم فوق ( Nextالتالي) مرة أخرى.

 -3اقبل الترخيص وانقر فوق ( Nextالتالي) ثم فوق ( Nextالتالي) مرة أخرى.
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 -4انقر فوق ( Installتثبيت) .انتظر حتى يتم تثبيت البرنامج.
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 -5قد تشاهد شاشات تثبيت لملفات  Microsoft Visual C++ Redistributableوذلك اعتمادًا على المستوى الحالي لنظام
التشغيل.

 -6لتثبيت برنامج تشغيل  USBللماسح الضوئي ،انقر فوق ( Nextالتالي) .سيقوم برنامج التشغيل بإكمال عملية التثبيت بسرعة،
ثم اضغط على ( Finishإنهاء).
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 -7انقر فوق ( Finishإنهاء).
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التثبيت  -برنامج SmartWorks MFP5
 -1انقر فوق ( Yesنعم) للسماح بتثبيت البرنامج.

 -2حدد اللغة وانقر فوق ( Nextالتالي).

ً
جاهزا.
 -3انتظر حتى يكون النص البرمجي للتثبيت
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 -4اقبل اتفاقية الترخيص وانقر فوق ( Nextالتالي).

 -5انقر فوق ( Nextالتالي) لقبول مجلد التثبيت االفتراضي للبرنامج.
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 -6انقر فوق ( Installتثبيت).

 -7قد تشاهد شاشات تثبيت لملفات  Microsoft Visual C++ Redistributableوذلك اعتمادًا على المستوى الحالي لنظام
التشغيل.

 -8انتظر لحين تثبيت البرنامج.
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 -9انقر فوق ( Finishإنهاء) إلكمال التثبيت.

التثبيت  -برامج الطابعة
ي  Canon Device Management Consoleو & Canon Direct Print
 -1سيقوم معالج التثبيت تلقائيًا بتثبيت برنامج ّ
 Shareوبرامج الطابعة  Canonوبرامج التشغيل الخاصة بها .يُرجى الرجوع إلى وثائق  Canonالمناسبة.
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الصفحة الرئيسية
نظرة عامة
روعي تصميم هذا التطبيق ليتم تشغيله عن طريق شاشة لمسية ،والتي تعد جز ًءا من نظام  MFPالذي يتضمن الماسح الضوئي
للتنسيقات العريضة  T25/T36وطابعة .Canon
الوظائف المدعومة هي:
النسخ والمسح الضوئي والطباعة والتحرير والنسخ االحتياطي.
يستخدم التطبيق سير العمل الذي يشتمل على المسح الضوئي لمرة واحدة ومعاينة التحرير؛ األمر الذي يعني أن الصورة تُمسح ضوئيًا
مرة واحدة وتُحرر على الشاشة الكبيرة ثم تُطبع (النسخ) أو تُحفظ (المسح الضوئي) فقط عندما تكون راضيًا عن الصورة ،وهو ما يؤدي
إلى توفير الوقت وكذلك الورق والحبر .ويعمل ذلك على حماية المستندات الرقيقة من مسحها ضوئيًا عدة مرات أثناء تجربة إعدادات
مختلفة.

مزايا الدونجل اإلضافية
المزايا القياسية:




يدعم الماسح الضوئي من السلسلة  Tفقط؛ بينما ال يدعم الماسح الضوئي .SmartLF
يدعم جميع طابعات  .Canonال يدعم طابعات .Océ
يلزم توفير طابعة لتمكين النظام.

المزايا االختيارية:

مع إدخال الدونجل (ترخيص برنامج األجهزة) في جهاز الكمبيوتر الشخصي ،يدعم البرنامج ما يلي:





يدعم الماسح الضوئي  SmartLFفقط.
ال يدعم الماسح الضوئي من السلسلة .T
ي) وجميع طابعات .Canon
ط
وحدة
على
تشتمل
(التي
PlotWave
يدعم طابعات  Océ ColorWaveو
ّ
ليست هناك حاجة لوجود طابعة لتمكين النظام.

(مالحظة :يتطلب الدونجل تثبيت برنامج تشغيل  HASPعلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك ،وقد تم تضمينه في ملف تثبيت SmartLF
على رقاقة .)USB
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التصفح
الصفحة الرئيسية  -الشاشة الدوارة
اللوحة الجانبية اليمنى

خيارات الطابعة

شريط الحالة

الشاشة الدوارة للوظائف

خيارات الوظائف

الصفحة الرئيسية  -الشاشة القياسية
اإلعدادات

اللوحة الجانبية اليمنى

شريط الحالة
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تتوفر الصفحة الرئيسية في صورة شاشة دوارة ،أو في صورة مخطط قياسي .وتُحدد الصفحة الرئيسية في Settings-Program
( Preferencesاإلعدادات  -تفضيالت البرنامج)
وبالنسبة للشاشة الدوارة ،تكون الوظيفة المعروضة في المقدمة هي الوظيفة النشطة .المس أو اسحب أي أيقونة وظيفة لتدوير الشاشة
الدوارة .وبالنسبة للصفحة الرئيسية القياسية ،تكون الوظيفة ذات الظل هي الوظيفة النشطة .وتُعرض الخيارات الخاصة بالوظيفة النشطة
في األسفل.
تعرض اللوحة الجانبية اليمنى من الشاشة الميزات التي تحدد وضع التشغيل لهذه الوظيفة :على سبيل المثال ،تشغيل/إيقاف المعاينة،
تشغيل/إيقاف وضع الدفعة.
يوجد زر ( Resetإعادة الضبط) في أعلى يمين الصفحة الرئيسية ويعمل على إرجاع البرنامج إلى إعدادات التشغيل االفتراضية.
ويوجد زر " "Xأحمر في أعلى يمين الصفحة الرئيسية ويعمل على إغالق البرنامج فقط أو إغالق البرنامج وإيقاف تشغيل الكمبيوتر
اعتمادًا على التفضيالت المحددة في اإلعدادات.
وفي الجزء السفلي من الشاشة ،يظهر الماسح الضوئي على اليسار والطابعة على اليمين .ويدل هذا على حالة الجهاز .يتم تحديد خيارات
الطابعة عن طريق الضغط على أيقونة الطابعة على الجزء العلوي من الصفحة الرئيسية.
في بعض الشاشات عندما يكون هناك المزيد من الخيارات المتاحة ،يُظِ هر عدد الدوائر في الجزء السفلي من الشاشة عدد الصفحات
المتاحة .وتُحدد الصفحة المحددة بواسطة دائرة ممتلئة .انقر فوق الدوائر للتبديل بين الصفحات.

عند تصفح القوائم ،يوجد زر ( Homeالصفحة الرئيسية) وأحيانا يوجد زر ( Backعودة) في الزاوية اليمنى العلوية .تستخدم بعض
الشاشات زر ( OKموافق) للعودة إلى الصفحة السابقة.
زر ( Homeالصفحة الرئيسية) – الرجوع إلى الصفحة الرئيسية
زر ( Backعودة) – الرجوع إلى الصفحة السابقة
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إعادة تعيين فترة المهلة
بعد انقضاء حوالي دقيقتين من عدم وجود أي نشاط ،سيعود البرنامج تلقائيًا إلى الشاشة الرئيسية ويعاد تعيينه على Program
( Preferencesتفضيالت البرنامج) (اإلعدادات االفتراضية للتشغيل) .وفي حال تمكين ( User Accountsحسابات المستخدمين)،
ضا تسجيل الخروج للمستخدم الحالي وتظهر شاشة تسجيل الدخول مرة أخرى.
فسيتم أي ً
يمكن تعديل فترة المهلة من ( Settingsاإلعدادات) ( Program Preferences -تفضيالت البرنامج).

اإلصدار 3.50
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اإلعداد
اللغة والوحدات والصفحة الرئيسية
حدد ( Settingsاإلعدادات) في الصفحة الرئيسية .اضغط على ( Settingsاإلعدادات) للدخول إلى قائمة اإلعدادات.

اإلصدار 3.50
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حدد ( Program Preferencesتفضيالت البرنامج) وانتقل إلى الصفحة .2

حدد الوحدات المراد استخدامها في البرنامج( .اإلعداد االفتراضي  -ملم)
حدد ( Home Pageالصفحة الرئيسية)( .اإلعداد االفتراضي  -الشاشة الدوارة)
حدد اللغة المراد استخدامها في البرنامج( .اإلعداد االفتراضي  -اإلنجليزية)

اإلصدار 3.50
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مجلد المسح الضوئي االفتراضي
يجب أن يكون باإلمكان الوصول إلى مجلد المسح الضوئي لمستخدم  Windowsالحالي؛ عل ًما بأنه يتم تعيين البرنامج افتراضيًا على
مجلد الصور المحلي لمستخدم  Windowsإذا لم يكن باإلمكان الوصول إلى أحد المجلدات بواسطة مستخدم .Windows
حدد ( Settingsاإلعدادات) في الصفحة الرئيسية .اضغط على ( Settingsاإلعدادات) للدخول إلى قائمة اإلعدادات.

اإلصدار 3.50
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حدد ( Administrator Program Settingsإعدادات برنامج المسؤول).

حدد ( Scan To Folderالمسح الضوئي إلى مجلد) (اإلعداد االفتراضي).

اإلصدار 3.50
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إعداد الماسح الضوئي
عند تشغيل الماسح الضوئي وتوصيله بجهاز الكمبيوتر ،فسيقوم البرنامج تلقائيًا باكتشاف الماسح الضوئي وعرضه في الزاوية السفلية
اليسرى.

معلومات وخيارات الماسح الضوئي
تُعرض حالة الماسح الضوئي في الزاوية السفلية اليسرى من الصفحة الرئيسية ،وتُعرض خيارات الماسح الضوئي أسفل Settings
(اإلعدادات) .ويوفر هذا الخيار الوصول إلى مهمة صيانة الماسح الضوئي :المعايرة واإلدراج التلقائي.

اإلصدار 3.50
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يمكنك تحديد ما إذا كان يتم إخراج المستند من الجزء الخلفي من الماسح الضوئي بعد عملية المسح الضوئي أو إعادة توجيهه إلخراجه
من الجزء األمامي( .يستخدم وضع الدفعة اإلخراج من الجزء الخلفي تلقائيًا)
يمكن ضبط سرعة المسح الضوئي على النحو التالي = %100 :سرعة كاملة 2/1 = %50 ،سرعة 3/1 = %33 ،سرعة= 25 ،
 4/1سرعة .استخدم سرعات أبطأ لمسح المستندات الرقيقة أو لمنع إيقاف/بدء المسح الضوئي.
يحدد وقت توفير الطاقة المدة المنقضية قبل دخول الماسح الضوئي إلى وضع السكون لتوفير الطاقة عند عدم االستخدام؛ حيث يكون
الوقت االفتراضي هو  15دقيقة ،والحد األقصى هو  60دقيقة.

إعداد الطابعة
عند بدء التشغيل األول ،يُظهر البرنامج "( "Printer Not Foundلم يتم العثور على الطابعة) في الزاوية السفلية اليسرى من الشاشة
مع زر
( Printer Setupإعداد الطابعة).

اإلصدار 3.50
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اضغط على زر ( Printer Setupإعداد الطابعة) وسيقوم البرنامج بعرض قائمة برامج تشغيل الطابعة المعتمدة المثبتة.

حدد الطابعة من قائمة طابعات نظام  Windowsالمعتمدة المثبتة واضغط على ( OKموافق).

اإلصدار 3.50
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سيقوم البرنامج عندئ ٍذ بالبحث والتواصل مع الطابعة؛ لذلك يجب أن تكون الطابعة المحددة في وضع االتصال.

سيُعرض اسم الطابعة بمجرد العثور عليها.
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ي أيضًا.
ي ،فسيتم عرض حالة وحدة الط ّ
في حالة استخدام طابعة  Océتشتمل على وحدة ط ّ

اإلصدار 3.50
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ي)
معلومات وإعدادات الطابعة (المشتملة على وحدة ط ّ

بمجرد إتمام عملية التهيئة ،تظهر حالة الطابعة في الزاوية السفلية اليمنى من الشاشة ،ويؤدي تحديد ( Printer Settingsإعدادات
الطابعة) إلى عرض طراز الطابعة ومنفذها ونوع الوسائط المحملة.
تعرض بعض طرازات الطابعة إعدادات إضافية مثل مستوى الحبر ومستوى خرطوشة الصيانة .وستظهر عالمة تعجب حمراء على
زر إعدادات الطابعة في حالة وجود أي تحذيرات خاصة بالطابعة( .على سبيل المثال( Ink low :مستوى الحبر منخفض))

عند التثبيت ،يقوم برنامج  SmartWorks MFPبنسخ قائمة أنواع الوسائط ال ُمثبتة على الطابعة ضمن إعداداتها بحيث يمكنها عرضها
على صفحة ( Printer Setupإعداد الطابعة) .وفي حالة إضافة نوع وسائط جديد أو ُمخصص عبر واجهة مستخدم الطابعة ،اضغط
على زر ( Retrieve Media Infoاسترجاع معلومات الوسائط) على صفحة ( Printer Setupإعداد الطابعة) لتسجيل نوع الوسائط
الجديد في برنامج .SmartWorks MFP

إذا كانت الطابعة تدعم أسطوانات متعددة ،فيمكن للمستخدم اختيار نوع وسائط أو أسطوانة ورق مختلفة.
على سبيل المثال:




أسطوانة الورق
 oأسطوانة  1ورق عادي  36بوصة ،أسطوانة  2ورق عادي  24بوصة
 oاستخدم ( Paper Rollأسطوانة الورق) لتمكين تحديد الورق مقاس  36بوصة أو  24بوصة.
نوع الوسائط
 oأسطوانة  1ورق عادي  36بوصة ،أسطوانة  2ورق مطلي  36بوصة
 oاستخدم ( Media Typeنوع الوسائط) لتمكين تحديد الورق العادي أو الورق المطلي.
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ي (على النحو ال ُمحدد على الطابعة) وموضع جزء
ي وقالب الط ّ
ي ،فيمكن للمستخدم تحديد وضع الط ّ
إذا كانت الطابعة تدعم وحدة ط ّ
العنوان على المستند األصلي على النحو الذي يتم تغذية الماسح الضوئي به.

صيانة الطابعة
تتيح هذه الميزة للمستخدم إجراء عملية تنظيف الطابعة أو إجراء عمليات طباعة الختبار الطابعة.
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متطلبات الوظائف  -عند عرض الزر األخضر .وضع العرض التوضيحي .الدونجل.
المسح الضوئي  -يجب تزويد الماسح الضوئي بالمستند المحمل وأن تكون الطابعة في وضع االتصال.
مزود بالدونجل .راجع مزايا الدونجل اإلضافية
مالحظة :ال تكون الطابعة مطلوبة في حالة استخدام ماسح ضوئي َّ SmartLF
النسخ والنسخ والنسخ االحتياطي  -يجب تزويد الماسح الضوئي بالمستند المحمل وأن تكون الطابعة في وضع االتصال.
الطباعة  -يجب تحديد ملف وأن تكون الطابعة في وضع االتصال.
التحرير  -يجب تحديد ملف ،وال يلزم وجود الماسح الضوئي أو الطابعة.

وضع العرض التوضيحي  -في حال عدم توصيل طابعة أو دونجل ،سيعمل البرنامج في وضع العرض التوضيحي .يمكن الوصول إلى
جميع الصفحات ،ولكن لن يعرض الزر األخضر وظائف النسخ والمسح الضوئي والطباعة والنسخ والنسخ االحتياطي .وستعمل وظيفة
التحرير لعرض شاشة المعاينة.
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التشغيل
الصفحة الرئيسية  -التغييرات المؤقتة على اإلعداد ال ُمسبق

يُشار إلى التغييرات التي يتم إجراؤها على أي خيار والتي تعني أن اإلعدادات لم تعد كما كانت محددة في اإلعداد ال ُمسبق بعالمة "*"
بجوار اسم اإلعداد ال ُمسبق.
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النسخ أو المسح أو النسخ والنسخ االحتياطي السريع دون معاينة
 -1أدرج المستند األصلي في منتصف الماسح الضوئي مع توجيهه ألعلى .سيُعرض حجم المستند في الزاوية السفلية اليسرى
من البرنامج.
 -2حدد ( Copyنسخ) أو ( Scanمسح ضوئي) أو ( Copy & Archiveنسخ ونسخ احتياطي) على الصفحة الرئيسية للشاشة
الدوارة أو الصفحة الرئيسية القياسية.

 -3المسح الضوئي إلى :جهاز كمبيوتر أو .USB
المسح الضوئي إلى جهاز كمبيوتر هو الوضع االفتراضي .سيتغير الزر تلقائيًا إلى المسح الضوئي إلى  USBعند إدخال
رقاقة ذاكرة  USBفي جهاز الكمبيوتر.
اضغط على ( Eject USBإخراج  )USBقبل إزالة رقاقة  USBلضمان اإلخراج اآلمن .سيعود الزر حينئ ٍذ إلى المسح
الضوئي إلى جهاز كمبيوتر.
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 -4أوقف تشغيل ك ٍل من وضع الدفعة والمعاينة ،ثم اضغط على الزر األخضر.

 -5يمكن إلغاء العملية عن طريق الضغط على الزر األحمر.
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النسخ أو المسح أو النسخ والنسخ االحتياطي السريع مع المعاينة
 -1أدرج المستند األصلي في منتصف الماسح الضوئي مع توجيهه ألعلى .سيُعرض حجم المستند في الزاوية السفلية اليسرى
من البرنامج.
 -2حدد ( Copyنسخ) أو ( Scanمسح ضوئي) أو ( Copy & Archiveنسخ ونسخ احتياطي) على الصفحة الرئيسية.
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 -3المسح الضوئي إلى :جهاز كمبيوتر أو .USB
المسح الضوئي إلى جهاز كمبيوتر هو الوضع االفتراضي .سيتغير الزر تلقائيًا إلى المسح الضوئي إلى  USBعند إدخال
رقاقة ذاكرة  USBفي جهاز الكمبيوتر.
اضغط على ( Eject USBإخراج  )USBقبل إزالة رقاقة  USBلضمان اإلخراج اآلمن .سيعود الزر حينئ ٍذ إلى المسح
الضوئي إلى جهاز كمبيوتر.

 -4أوقف تشغيل وضع الدفعة وقم بتشغيل المعاينة .اضغط على الزر األخضر.

 -5يمكن إلغاء العملية عن طريق الضغط على الزر األحمر.

 -6ستُعرض صورة المعاينة .اضبطها حسب الضرورة( .راجع المعاينة).
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 -7اضغط على الزر األخضر للحفظ أو للطباعة مع تعديالت الصورة.
اضغط على زر الصفحة الرئيسية إللغاء الطباعة أو لحفظ ملف المسح الضوئي األصلي بدون تعديالت الصورة.
اضغط على زر ( Resetإعادة التعيين) إللغاء جميع عمليات التحرير وإعادة الصورة إلى حالتها األصلية.
اضغط على زر ( Deleteحذف) لحذف ملف المسح الضوئي والعودة إلى الصفحة الرئيسية( .وضع المسح الضوئي فقط).

اإلصدار 3.50
Scanning UK Ltd

41

حقوق الطبع والنشر © لعام  2019محفوظة لشركة Global

التحرير السريع أو الطباعة السريعة مع المعاينة
 -1حدد ( Editتحرير) أو ( Printطباعة) في الصفحة الرئيسية.
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 -2حدد الملف – استعرض الملفات للعثور على ملف  Tiffأو  JPEGالذي ترغب في تحريره أو طباعته.

 -3اضغط على الزر األخضر.

 -4ستُعرض صورة المعاينة .اضبطها حسب الضرورة( .راجع المعاينة).

 -5اضغط على الزر األخضر للحفظ أو للطباعة مع تعديالت الصورة .اضغط على زر ( Homeالصفحة الرئيسية) لإللغاء.
اضغط على زر ( Resetإعادة التعيين) إللغاء جميع عمليات التحرير.
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المعاينة
تتوفر شاشة المعاينة لجميع الوظائف (باستثناء اإلعدادات والتعليمات) للسماح بتعديل الصورة .ويتم تقسيم التعديالت إلى بسيطة (بالنسبة
للتعديالت األساسية) ومتقدمة (بالنسبة للضبط الدقيق من جانب مشغلين أكثر خبرة).
التعديالت البسيطة( File/Print Settings :إعدادات الملفات/الطباعة)( Crop ،االقتصاص)( Rotation ،التدوير)Brightness ،
( & Contrastالسطوع والتباين)( Mirror ،المرآة).
اإلعدادات المتقدمة( Deskew :تعديل االنحراف)( Rendering Intent ،هدف العرض) ،نمط النقاط السوداء والبيضاء ( Black
( Black Point ،)& White Points Modeالنقطة السوداء)( White Point ،النقطة البيضاء)( Sharpening ،حدة الصورة)،
( Color Changeتغيير األلوان)( Invert ،العكس).
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الصفحة الرئيسية :اضغط على زر ( Homeالصفحة الرئيسية) إللغاء الطباعة أو لحفظ ملف المسح الضوئي
األصلي بدون تعديالت الصورة.



إعادة التعيين :اضغط على زر ( Resetإعادة التعيين) إللغاء جميع عمليات التحرير وإعادة الصورة إلى حالتها
األصلية.



حذف :اضغط على زر ( Deleteحذف) لحذف ملف المسح الضوئي والعودة إلى الصفحة الرئيسية( .وضع
المسح الضوئي فقط).



الزوم + :و .-يمكنك أيضا التكبير والتصغير بتحريك إصبعين على الصورة .عند التكبير ،يمكنك
تكبير الصورة باستخدام إصبع واحد على الصورة.
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المعاينة  -التعديالت البسيطة
إعدادات الملف (مسح ضوئي/تحرير)
قم بتغيير اسم الملف ونوع الملف المطلوب حفظه.

إعدادات الطباعة (نسخ/طباعة)
قم بتغيير عدد النُسخ قبل الطباعة.
إذا كانت الطابعة تدعم أسطوانات متعددة ،فيمكن للمستخدم اختيار نوع وسائط مختلف.
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ي (إذا كانت الوظيفة متاحة في النسخ /الطباعة)
الط ّ
ي.
الط
خيارات
تحديد
إعادة
فيمكنك
معينة،
ي
ط
وحدة
تدعم
الطابعة
كانت
إذا
ّ
ّ

االقتصاص
يوضع مربع اقتصاص على الشاشة للسماح لك بتحديد المنطقة المراد طباعتها/حفظها .يمكن توسيع مربع االقتصاص
خارج الصورة الممسوحة ضوئيًا إلضافة حدّ إلى الصورة.

بمجرد تحديد المنطقة ،اضغط على ( Cropاقتصاص) مرة أخرى للتطبيق.

يمكنك الضغط على زر االقتصاص مجددًا لضبط الصورة مرة أخرى إذا لزم األمر ،ولكن عليك دائ ًما الضغط على زر
االقتصاص مرة ثانية للتطبيق( .يُرجى مالحظة أن االقتصاص لن يحدث بالفعل حتى يتم الضغط على الزر األخضر).

اإلصدار 3.50
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التدوير
اضغط على زر ( Rotationتدوير) لتدوير الصورة بمعدل  90أو  180أو  270أو  0درجة

المرآة
تعمل على تبديل جميع وحدات البكسل أفقيًا.

اإلصدار 3.50
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السطوع والتباين وجاما
يؤدي السطوع إلى جعل الصورة بأكملها أكثر إشراقًا أو قتامةً.
ويُغيّر التباين الفرق في اللون والسطوع بين األجزاء األخرى من الصورة.
جاما هي عملية غير خطية تعمل على تحسين الفارق بين األلوان الداكنة والفاتحة ،وهي عملية مفيدة للتركيز على األلوان
الفاتحة مع األلوان الداكنة في ذات الوقت.

التعديل باستخدام أشرطة التمرير :المس النقطة على شريط التمرير واسحبها إلى اليسار أو اليمين .بدالً من ذلك ،المس شريط
التمرير إلى الجانب األيمن أو األيسر للنقطة إلجراء تغييرات تدريجية.

المعاينة  -التعديالت المتقدمة
تعديل االنحراف

اإلصدار 3.50
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قم بتصغير الصورة لرؤية الجزء العلوي منها والحظ العالمة التي تأخذ شكل معين في أعلى يمين الصورة.

المس تلك العالمة واسحبها إلى الطرف األيمن من الخط الموجود على الصورة والذي ترغب في استخدامه لمحاذاة تعديل
االنحراف.

اإلصدار 3.50
Scanning UK Ltd

50

حقوق الطبع والنشر © لعام  2019محفوظة لشركة Global

المس تلك العالمة واسحبها إلى الطرف األيسر من الخط الموجود على الصورة والذي ترغب في استخدامه لمحاذاة تعديل
االنحراف (في هذا المثال ،خط سقف السيارة).

اضغط على زر ( OKموافق) لتطبيق تعديل االنحراف.

اإلصدار 3.50
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هدف العرض
• يُحدد كيفية تفسير بيانات األلوان من الماسح الضوئي.
– يوفر إعداد ( Relative White Pointنقطة بيضاء نسبية) ألوان بيضاء أفضل للحصول على صور ذات شكل
طبيعي أكثر.

–

يؤدي إعداد ( Absolute White Pointنقطة بيضاء مطلقة) إلى إجراء تغييرات أقل على بيانات المسح
الضوئي؛ وبالتالي فإنه يكون الخيار األفضل فيما يتعلق بدقة األلوان.

النقاط السوداء والبيضاء
• يُحدد هذا اإلعداد الطريقة ال ُمستخدمة مع النقاط السوداء والبيضاء؛ حيث تعمل كلتا الطريقتين على إجبار األلوان التي تتجاوز
قيم النقاط السوداء والبيضاء تجاه اللون األسود أو اللون األبيض ،ولكنها تتعامل مع األلوان الموجودة ضمن هذه القيم بصورة
مختلفة.
– يعمل إعداد ( Standardقياسي) على تعديل األلوان األخرى للحفاظ على االنتقال السلس .ومن شأن ذلك أن
يؤدي إلى توفير صور تبدو أكثر طبيعية.

–

اإلصدار 3.50
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النقطة السوداء
• يؤدي إعداد ( Black Pointالنقطة السوداء) إلى تحويل المناطق المظلمة جدًا من الصورة إلى اللون األسود .على سبيل
المثال ،يُنشئ خطو ً
صا أسود بدالً من الرمادي الغامق .اضبط شريط التمرير إلى أقصى اليمين (يزيد الرقم) لزيادة
طا ون ً
تتحول إلى اللون األسود.
مساحة الصورة التي
ّ

التعديل باستخدام أشرطة التمرير :المس النقطة على شريط التمرير واسحبها إلى اليسار أو اليمين .بدالً من ذلك ،المس شريط
التمرير إلى الجانب األيمن أو األيسر للنقطة إلجراء تغييرات تدريجية.
النقطة البيضاء
• يؤدي إعداد ( White Pointالنقطة البيضاء) إلى تحويل المناطق الفاتحة جدًا من الصورة إلى اللون األبيض .على سبيل
المثال ،يجعل الورقة باللون األبيض بدالً من األبيض الفاتح .اضبط شريط التمرير إلى أقصى اليسار (يقل الرقم) لزيادة
تتحول إلى اللون األبيض.
مساحة الصورة التي
ّ
ستتحول بها
• عندما تكون الطابعة في وضع ( Thresholdالحدّ) ،فيجب أيضًا تعديل المقدار ،وهذا هو مدى السرعة التي
ّ
األلوان التي تتجاوز النقطة البيضاء إلى اللون األبيض.

التعديل باستخدام أشرطة التمرير :المس النقطة على شريط التمرير واسحبها إلى اليسار أو اليمين .بدالً من ذلك ،المس شريط
التمرير إلى الجانب األيمن أو األيسر للنقطة إلجراء تغييرات تدريجية.

اإلصدار 3.50
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حدة الصورة
تؤكد هذه الوظيفة الخطوط والحواف.
المقدار :يُحدد المقدار المطلوب لزيادة التباين بين الجوانب المضيئة والقاتمة من الخط/الحواف.
نصف القطر :يُحدد عدد وحدات البكسل المطلوب تغييرها على كل جانب من الخط/الحافة.
الحدّ :يُحدد ما إذا كان الخط/الحافة موجودة أم ال .يختلف مقدار السطوع بين كل وحدتين بكسل متجاورتين قبل زيادة حدة
الصورة.

التعديل باستخدام أشرطة التمرير :المس النقطة على شريط التمرير واسحبها إلى اليسار أو اليمين .بدالً من ذلك ،المس شريط
التمرير إلى الجانب األيمن أو األيسر للنقطة إلجراء تغييرات تدريجية.
خيارا جيدًا للخطوط والنص ،ولكنه ال
يؤكد إعداد ( Sharpeningحدة الصورة) على التفاصيل الدقيقة؛ ولذلك فإنه يكون
ً
يكون جيدًا بنفس القدر بالنسبة للصور؛ إذ قد يتسبب في حدوث تأثير  Moiréعلى الشاشة أو نفث كتل مطبوعة من األلوان.
استخدم مع هذا النوع من األصول اإلعدادات ال ُمسبقة للصور أو الرسوم التي لها مستوى حدة أقل أو ليس لها أي حدة .ومن
اإلعدادات األخرى التي قد تساعد في تقليل تأثير  Moiréالتغييرات على دقة المسح الضوئي أو تغذية األصل عند زاوية
مختلفة.
ويُعد تأثير  Moiréمن أنماط التداخل غير المرغوبة التي تنتج عن تكرارات متماثلة مع تعويضات بسيطة لصورة أصلية
والماسح الضوئي .أمثلة ألصل مطبوع على الشاشة.
 300نقطة في البوصة  -مع وبدون حدة

 600نقطة في البوصة  -مع وبدون حدة

اإلصدار 3.50
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تغيير اللون
اضبط مستويات اللون األحمر واألخضر واألزرق في الصورة.

التعديل باستخدام أشرطة التمرير :المس النقطة على شريط التمرير واسحبها إلى اليسار أو اليمين .بدالً من ذلك ،المس شريط
التمرير إلى الجانب األيمن أو األيسر للنقطة إلجراء تغييرات تدريجية.

وظيفة العكس
تُغيّر األلوان إلى األلوان المقابلة .وغالبًا ما تستخدم لعكس الخطوط البيضاء على خلفية زرقاء أو سوداء إلى خطوط سوداء
أو زرقاء على خلفية بيضاء.

اإلصدار 3.50
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الحدّ البسيط (وضع األسود واألبيض)
يحدد الحدّ البسيط قيمة ح ٍدّ واح ٍد للصورة بأكملها؛ ولذلك فإنه يعمل بشكل جيد مع النسخ األصلية الواضحة.

يُحدد القيمة التي يتم فيها تعيين وحدات البكسل إما إلى اللون األسود أو األبيض .وتُعيّن القيم األعلى عددًا أكبر من وحدات
البكسل على اللون األسود.
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الحدّ الموائم (وضع األسود واألبيض)
يُغيّر الحدّ الموائم الحدّ وفقًا للبيانات؛ ولذلك فإنه يعمل بشكل جيد مع األصول المتسخة وغير المتساوية.

يُحدد القيمة التي يتم فيها تعيين وحدات البكسل إما على اللون األسود أو األبيض .وتُعيّن القيم األعلى عددًا أكبر من البيانات
على اللون األبيض.
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حفظ إعداد ُمسبق جديد
يحفظ جميع اإلعدادات الحالية وقيم تعديل الصورة في إعداد ُمسبق جديد وتحرير اسم اإلعداد ال ُمسبق الجديد.
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وضع الدفعة دون معاينة
وضع الدفعة (وضع النسخ والمسح الضوئي والنسخ والنسخ االحتياطي) :يتطلب المستند األول من الدفعة استخدام الزر األخضر ،ولكن
سيبدأ النظام تلقائيًا في عملية المسح الضوئي حيث يتم تحميل كل مستند الحق في الماسح الضوئي.

يتم إيقاف الدفعة التي تمت معالجتها باستخدام الزر األزرق .وسيؤدي الضغط على الزر األزرق إلى حفظ/طباعة المستند األخير.
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وضع الدفعة مع المعاينة
وضع الدفعة (وضع النسخ والمسح الضوئي والنسخ والنسخ االحتياطي) :يتطلب المستند األول من الدفعة استخدام الزر األخضر ،ولكن
سيبدأ النظام تلقائيًا في عملية المسح الضوئي حيث يتم تحميل كل مستند الحق في الماسح الضوئي.
سيُعرض كل مستند على الشاشة للسماح بتعديل الصورة .ويتم تطبيق تعديالت الصورة وحفظ المستند أو طباعته عند إدخال المستند
التالي في الماسح الضوئي.

اضغط على زر ( Homeالصفحة الرئيسية) إللغاء الطباعة الحالية أو لحفظ ملف المسح الضوئي الحالي بدون تعديالت الصورة والعودة
إلى الصفحة الرئيسية.
اضغط على زر ( Deleteحذف) لحذف ملف المسح الضوئي الحالي والعودة إلى الصفحة الرئيسية( .وضع المسح الضوئي فقط).
سيؤدي الضغط على الزر األزرق إلى حفظ/طباعة المستند األخير مع تعديالت الصورة والعودة إلى الصفحة الرئيسية.
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المسح الضوئي إلى ملف  PDFمتعدد الصفحات مع المعاينة
تتطلب الصفحة األولى من ملف  PDFمتعدد الصفحات استخدام الزر األخضر ،ولكن سيبدأ النظام تلقائيًا في عملية المسح الضوئي
حيث يتم تحميل كل صفحة الحقة في الماسح الضوئي.
سيُعرض كل مستند على الشاشة للسماح بتعديل الصورة .ويتم تطبيق تعديالت الصورة وحفظ الصفحة عند إدخال المستند التالي في
الماسح الضوئي.
يُعرض عدد الصفحات التي تم مسحها ضوئيًا في الزاوية اليسرى السفلية.

اضغط على زر ( Homeالصفحة الرئيسية) لحفظ ملف المسح الضوئي بدون تعديالت الصورة التي تم إجراؤها على الصفحة الحالية
والعودة إلى الصفحة الرئيسية.
اضغط على زر ( Deleteحذف) لحذف ملف المسح الضوئي الحالي والعودة إلى الصفحة الرئيسية.
يتم إيقاف عملية مسح ملف  PDFمتعدد الصفحات مؤقتًا باستخدام الزر األزرق وت ُعرض الخيارات التالية.

( Scan Next Pageمسح ضوئي للصفحة التالية) :االستمرار في المسح الضوئي للصفحة التالية بدون أي تغييرات.
( Re-Scan Last Pageإعادة المسح الضوئي للصفحة األخيرة) :إعادة وضع آخر صفحة تم مسحها ضوئيًا( .يُستخدم هذا الخيار إذا
أُجري مسح ضوئي إلحدى الصفحات بشكل غير صحيح أو خارج التسلسل).
( Finishإنهاء) :إغالق ملف  PDFمتعدد الصفحات مع الصفحات التي مسحها ضوئيًا.
( Cancel Jobإلغاء المهمة) :إلغاء المهمة بأكملها عن طريق حذف جميع الصفحات التي تم مسحها ضوئيًا.
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نسخ المجموعات ال ُمرتبة
يُستخدم في نسخ مجموعات ُمرتبة من الرسوم؛ حيث تتم طباعة كل نسخة من المجموعة بترتيب ُمحدد.
مثال

المجموعات :إيقاف

تشغيل …3 2 1…3 2 1

حدد عدد نُسخ المجموعة المراد طباعتها.
تتطلب الصفحة األولى من المجموعة استخدام الزر األخضر ،ولكن سيبدأ النظام تلقائيًا في عملية المسح الضوئي حيث يتم تحميل كل
صفحة الحقة في الماسح الضوئي.
سيُعرض كل مستند على الشاشة للسماح بتعديل الصورة ،ويتم تطبيق تعديالت الصورة وحفظ الصفحة عند إدخال المستند التالي في
الماسح الضوئي.
يُعرض عدد الصفحات التي تم مسحها ضوئيًا في الزاوية اليسرى السفلية.
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اضغط على زر ( Homeالصفحة الرئيسية) إللغاء الطباعة والعودة إلى الصفحة الرئيسية.
يتم إيقاف عملية نسخ المجموعات مؤقتًا باستخدام الزر األزرق وتُعرض الخيارات التالية.

( Scan Next Pageمسح ضوئي للصفحة التالية) :االستمرار في المسح الضوئي للصفحة التالية بدون أي تغييرات.
( Re-Scan Last pageإعادة المسح الضوئي للصفحة األخيرة) :إعادة وضع آخر صفحة تم مسحها ضوئيًا( .يُستخدم هذا الخيار إذا
أُجري مسح ضوئي إلحدى الصفحات بشكل غير صحيح أو خارج التسلسل).
( Printطباعة) :تُعرض الخيارات التالية.
( Cancel Jobإلغاء المهمة) :إلغاء المهمة بأكملها عن طريق حذف جميع الصفحات التي تم مسحها ضوئيًا.
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حدد ترتيب الطباعة ال ُمفضل للمجموعات ،ثم اضغط على ( OKموافق) للطباعة.
يؤدي زر ( Cancelإلغاء) إلى إنهاء المهمة بدون طباعة.
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النسخ  -الخيارات

خيارات الطابعة:

إذا كانت الطابعة تدعم أسطوانتين ،فيجب تحديد نوع الوسائط المراد استخدامها.
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خيارات النسخ

اإلعدادات ال ُمسبقة :نوع المستند ووضع األلوان (ألوان أو تدرج الرمادي أو األسود واألبيض).

سودة ،قياسية ،مرتفعة
الجودةُ :م َّ

النُسخ :من  1إلى 100

اإلصدار 3.50
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المقياس )1( :يكون المقياس متوافقًا مع عرض الورقة على الطابعة %1 )2( ،إلى  %500أو ( )3حدد أحجام ورق اإلدخال
واإلخراج.

خيارات النسخ – الصفحة :1

اإلصدار 3.50
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حجم الورق = حجم المستند األصلي .يتم إدراج عدد أحجام الورق وأحجام صفحات المستخدم في ( Settingsاإلعدادات) Program -
( Preferencesتفضيالت البرنامج).







تلقائي  -يكتشف الماسح الضوئي عرض وطول المستند.
التعديل التلقائي إلى أقرب معيار  -يقوم الماسح الضوئي باكتشاف عرض وطول المستند ،ولكنه يُعدِّّل عرض المسح الضوئي
إلى أقرب معيار  ISOأو  ANSIأو  .ARCHويمكن تحميل المستند األصلي في أي مكان في الماسح الضوئي ،طالما أن
حجم محددٍ.
ُمستشعر الورق المركزي ُمغطى ،وسيكون المسح الضوئي ذا
ٍ
العرض كامالً  -يُعيَّن العرض على  25بوصة للماسح الضوئي  T25أو  36بوصة للماسح الضوئي  .T36ويتم اكتشاف
الطول بواسطة الماسح الضوئي.
حجم الورق القياسي  ISOأو  ANSIأو .ARCH
أحجام ورق المستخدم.

ISO
A0

األبعاد
 841ملم ×  1189ملم

A1

 841ملم ×  594ملم

A2

 594ملم ×  420ملم

A3

 297ملم ×  420ملم

A4

 297ملم ×  210ملم
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 ANSIاألبعاد
 34بوصة × 44
E
بوصة
 34بوصة × 22
D
بوصة
 22بوصة × 17
C
بوصة
 17بوصة × 11
B
بوصة
 11بوصة × 8.5
A
بوصة
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ARCH
ARCH E
ARCH D
ARCH C
ARCH B
ARCH A

األبعاد
 36بوصة × 48
بوصة
 36بوصة × 24
بوصة
 24بوصة × 18
بوصة
 18بوصة × 12
بوصة
 12بوصة × 9
بوصات
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خيارات النسخ – الصفحة :2

التفاصيل الدقيقة :يعمل هذا الخيار على تحييد (إضفاء اللون الرمادي) على هامش اللون الذي يمكن رؤيته عادة ً فوق الخطوط الدقيقة
والنص الممسوح ضوئيًا وأسفلهما.
إيقاف

تشغيل

االقتصاص التلقائي .يعمل على إزالة حدود بنحو  3ملم من جميع جوانب الصورة الممسوحة ضوئيًا عند طباعتها؛ عل ًما بأن هذا لن
يؤثر على صورة المعاينة المعروضة ،ولكن يزيل الهوامش إلجراء الطباعة.
( Print Auto Rotateالتدوير التلقائي للطباعة) :يؤدي هذا الخيار إلى تدوير الصورة إذا كانت مالئمة لحجم الورق على الطابعة.
–

–
–
–

اإلصدار 3.50
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سيبحث خيار التدوير التلقائي عن األسطوانات المتاحة:
• في حالة تحديد ( Roll Numberرقم األسطوانة) ،فسيتم إبراز هذه األسطوانة فقط.
• في حالة تحديد ( Media Typeنوع الوسائط) ،فسيتم عرض جميع األسطوانات المتاحة من نوع تلك
الوسائط.
في حالة المسح الضوئي في الوضع الرأسي ،سيتم تدوير الصورة إلى ( Landscapeالوضع األفقي) إن أمكن
ذلك( .يُفضَّل الوضع األفقي)
في حالة المسح الضوئي في الوضع األفقي ،فلن يتم القيام بأي شيء.
في حالة ضبط الحجم على ( Print to roll widthالطباعة بحسب عرض األسطوانة) ،فسيتم تجاهل التدوير
التلقائي.
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هدف العرض :يُحدد كيفية تفسير بيانات األلوان من الماسح الضوئي.
–

يوفر إعداد ( Relative White Pointنقطة بيضاء نسبية) ألوان بيضاء أفضل للحصول على صور ذات شكل
طبيعي أكثر.

–

يؤدي إعداد ( Absolute White Pointنقطة بيضاء مطلقة) إلى إجراء تغييرات أقل على بيانات المسح
الضوئي؛ وبالتالي فإنه يكون الخيار األفضل فيما يتعلق بدقة األلوان.

النقاط السوداء والبيضاء التلقائية :في حالة تمكين وضع ( Previewالمعاينة) ،فسيتم تعيين قيم األسود واألبيض تلقائيًا بعد تحليل الصورة
الكاملة .ويمكن تعديل القيم يدويًا في وضع المعاينة .وفي حالة عدم تمكين وضع ( Previewالمعاينة) ،فال يكون للنقاط السوداء والبيضاء
التلقائية أي تأثير.

اإلصدار 3.50
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المسح الضوئي  -الخيارات

خيارات المسح الضوئي

اإلعدادات ال ُمسبقة :نوع المستند ووضع األلوان (ألوان أو تدرج الرمادي أو األسود واألبيض).

اإلصدار 3.50
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سودة ،قياسية ،مرتفعة
الجودةُ :م َّ

المسح الضوئي إلى :جهاز الكمبيوتر الشخصي  -يتيح الضغط على هذا الزر تحديد المجلد ال ُمفضل لملفات المسح الضوئي.

المسح الضوئي إلى جهاز كمبيوتر هو الوضع االفتراضي .سيتغير الزر تلقائيًا إلى المسح الضوئي إلى  USBعند إدخال رقاقة ذاكرة
 USBفي جهاز الكمبيوتر.
اضغط على ( Eject USBإخراج  )USBقبل إزالة رقاقة  USBلضمان اإلخراج اآلمن .سيعود الزر حينئ ٍذ إلى المسح الضوئي إلى
جهاز كمبيوتر.

نوع الملف PDF ،PDF :متعدد الصفحاتDWF ،PDF/A ،TIFF ،JPEG ،

اإلصدار 3.50
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خيارات المسح الضوئي – الصفحة :1

حجم الورق = حجم المستند األصلي .يتم إدراج عدد أحجام الورق وأحجام صفحات المستخدم في ( Settingsاإلعدادات) Program -
( Preferencesتفضيالت البرنامج).







تلقائي  -يكتشف الماسح الضوئي عرض وطول المستند.
التعديل التلقائي إلى أقرب معيار  -يقوم الماسح الضوئي باكتشاف عرض وطول المستند ،ولكنه يُعدِّّل عرض المسح الضوئي
إلى أقرب معيار  ISOأو  ANSIأو  .ARCHويمكن تحميل المستند األصلي في أي مكان في الماسح الضوئي ،طالما أن
حجم محددٍ.
ُمستشعر الورق المركزي ُمغطى ،وسيكون المسح الضوئي ذا
ٍ
العرض كامالً – يُعيَّن العرض على  25بوصة للماسح الضوئي  T25أو  36بوصة للماسح الضوئي  .T36ويتم اكتشاف
الطول بواسطة الماسح الضوئي.
حجم الورق القياسي  ISOأو  ANSIأو .ARCH
أحجام ورق المستخدم.

اإلصدار 3.50
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 ANSIاألبعاد
 34بوصة ×  44بوصة
E

ARCH
ARCH E

ISO
A0

األبعاد
 841ملم ×  1189ملم

 34بوصة ×  22بوصة

ARCH D

A1

 841ملم ×  594ملم

D

ARCH C

A2

 594ملم ×  420ملم

C

 22بوصة ×  17بوصة

A3

 297ملم ×  420ملم

B

 17بوصة ×  11بوصة

ARCH B

A4

 297ملم ×  210ملم

A

 11بوصة × 8.5
بوصة

ARCH A

األبعاد
 36بوصة × 48
بوصة
 36بوصة × 24
بوصة
 24بوصة × 18
بوصة
 18بوصة × 12
بوصة
 12بوصة × 9
بوصات

ضالً لملفات المسح الضوئي.
المسح الضوئي إلى مجلد :حدد مجلدًا ُمف ّ

اإلصدار 3.50
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ً
جاهزا ليتم تحميله إلى
المسح الضوئي إلى سحابة :سيتم إرسال ملف المسح الضوئي إلى برنامج الطباعة والمشاركة المباشرة وسيكون
السحابة التي يقع عليها اختيارك .يجب تثبيت برنامج الطباعة والمشاركة المباشرة على نفس جهاز الكمبيوتر ال ُمثبَّت عليه برنامج
.SmartWorks MFP

مسح ضوئي إلى البريد اإللكتروني :عند اكتمال المسح الضوئي ،أدخل عنوان البريد اإللكتروني الخاص بالمستلم .يمكنك تغيير عنوان
الرسالة اإللكترونية أو محتوى نص الرسالة حسب الحاجة ،ويمكن االحتفاظ بعنوان البريد اإللكتروني للمستلم الستخدامه في المستقبل
عل ًما بأنه ال يراه سوى المستخدم النشط فقط.
يجب تهيئة خادم  SMTPالخاص بالبريد اإللكتروني في ( Settings-Administrator Program Settingsاإلعدادات-إعدادات
برنامج المسؤول) حتى يكون المسح الضوئي إلى البريد اإللكتروني نش ً
طا.

في حال تمكين ( User Accountsحسابات المستخدمين) وسماح المسؤول للمستخدمين بتحرير Email Login Information
(معلومات تسجيل الدخول إلى البريد اإللكتروني) ،فيجب عندئ ٍذ تحرير عنوان البريد اإللكتروني في حقل "( "Fromال ُمرسِّل) وكلمة
المرور حسب الحاجة ،عل ًما بأنه يمكن االحتفاظ بهذه التفاصيل الستخدامها في المستقبل وال يراها سوى المستخدم النشط فقط ،أو يمكنك
إعادة التعيين إلى ( Administrator Default Settingsاإلعدادات االفتراضية للمسؤول).

اإلصدار 3.50
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خيارات المسح الضوئي – الصفحة :2

بادئة اسم الملف :سيبدأ كل ملف مسح ضوئي بهذا االسم .اكتب االسم الجديد وانقر فوق ( Applyتطبيق).

ختم تاريخ اسم الملف :تعمل هذه الوظيفة على إضافة الوقت والتاريخ في اسم ملف المسح الضوئي.
إيقاف:
تشغيل:

اإلصدار 3.50
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التفاصيل الدقيقة :يعمل هذا الخيار على تحييد (إضفاء اللون الرمادي) على هامش اللون الذي يمكن رؤيته عادة ً فوق الخطوط الدقيقة
والنص الممسوح ضوئيًا وأسفلهما.
إيقاف

تشغيل

هدف العرض :يُحدد كيفية تفسير بيانات األلوان من الماسح الضوئي.
–

يوفر إعداد ( Relative White Pointنقطة بيضاء نسبية) ألوان بيضاء أفضل للحصول على صور ذات شكل
طبيعي أكثر.

–

يؤدي إعداد ( Absolute White Pointنقطة بيضاء مطلقة) إلى إجراء تغييرات أقل على بيانات المسح
الضوئي؛ وبالتالي فإنه يكون الخيار األفضل فيما يتعلق بدقة األلوان.

اإلصدار 3.50
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النقاط السوداء والبيضاء التلقائية :في حالة تمكين وضع ( Previewالمعاينة) ،فسيتم تعيين قيم األسود واألبيض تلقائيًا بعد تحليل الصورة
الكاملة .ويمكن تعديل القيم يدويًا في وضع المعاينة .وفي حالة عدم تمكين وضع ( Previewالمعاينة) ،فال يكون للنقاط السوداء والبيضاء
التلقائية أي تأثير.
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Scanning UK Ltd

78

حقوق الطبع والنشر © لعام  2019محفوظة لشركة Global

النسخ والنسخ االحتياطي  -الخيارات

خيارات الطابعة:

إذا كانت الطابعة تدعم أسطوانتين ،فيجب تحديد نوع الوسائط المراد طباعتها.

اإلصدار 3.50
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خيارات النسخ والنسخ االحتياطي

اإلعدادات ال ُمسبقة :نوع المستند ووضع األلوان (ألوان أو تدرج الرمادي أو األسود واألبيض).

سودة ،قياسية ،مرتفعة
الجودةُ :م َّ

المسح الضوئي إلى :جهاز الكمبيوتر الشخصي  -يتيح الضغط على هذا الزر تحديد المجلد ال ُمفضل لملفات المسح الضوئي.

اإلصدار 3.50
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المسح الضوئي إلى جهاز كمبيوتر هو الوضع االفتراضي .سيتغير الزر تلقائيًا إلى المسح الضوئي إلى  USBعند إدخال رقاقة ذاكرة
 USBفي جهاز الكمبيوتر.
اضغط على ( Eject USBإخراج  )USBقبل إزالة رقاقة  USBلضمان اإلخراج اآلمن .سيعود الزر حينئ ٍذ إلى المسح الضوئي إلى
جهاز كمبيوتر.

النُسخ :من  1إلى 100

خيارات النسخ والنسخ االحتياطي – الصفحة :1

اإلصدار 3.50
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حجم الورق = حجم المستند األصلي .يتم إدراج عدد أحجام الورق وأحجام صفحات المستخدم في ( Settingsاإلعدادات) Program -
( Preferencesتفضيالت البرنامج).







تلقائي  -يكتشف الماسح الضوئي عرض وطول المستند.
التعديل التلقائي إلى أقرب معيار  -يقوم الماسح الضوئي باكتشاف عرض وطول المستند ،ولكنه يُعدِّّل عرض المسح الضوئي
إلى أقرب معيار  ISOأو  ANSIأو  .ARCHويمكن تحميل المستند األصلي في أي مكان في الماسح الضوئي ،طالما أن
حجم محددٍ.
ُمستشعر الورق المركزي ُمغطى ،وسيكون المسح الضوئي ذا
ٍ
العرض كامالً – يُعيَّن العرض على  25بوصة للماسح الضوئي  T25أو  36بوصة للماسح الضوئي  .T36ويتم اكتشاف
الطول بواسطة الماسح الضوئي.
حجم الورق القياسي  ISOأو  ANSIأو .ARCH
أحجام ورق المستخدم.

ISO
A0

األبعاد
 841ملم ×  1189ملم

A1

 841ملم ×  594ملم

A2

 594ملم ×  420ملم

A3

 297ملم ×  420ملم

A4

 297ملم ×  210ملم
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 ANSIاألبعاد
 34بوصة × 44
E
بوصة
 34بوصة × 22
D
بوصة
 22بوصة × 17
C
بوصة
 17بوصة × 11
B
بوصة
 11بوصة × 8.5
A
بوصة
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ARCH
ARCH
E
ARCH
D
ARCH
C
ARCH
B
ARCH
A

األبعاد
 36بوصة ×  48بوصة
 36بوصة ×  24بوصة
 24بوصة ×  18بوصة
 18بوصة ×  12بوصة
 12بوصة × 9
بوصات
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المقياس )1( :حدد المقياس لمالئمة عرض الورق على الطابعة %1 )2( ،إلى  %500أو ( )3حدد أحجام ورق اإلدخال واإلخراج.

خيارات النسخ والنسخ االحتياطي – الصفحة :2

بادئة اسم الملف - :سيبدأ كل ملف مسح ضوئي بهذا االسم .اكتب االسم الجديد وانقر فوق ( Applyتطبيق).

اإلصدار 3.50
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نوع الملف PDF ،PDF :متعدد الصفحاتDWF ،PDF/A ،TIFF ،JPEG ،

ختم تاريخ اسم الملف :تعمل هذه الوظيفة على إضافة الوقت والتاريخ في اسم ملف المسح الضوئي.
إيقاف:
تشغيل:

ضالً لملفات المسح الضوئي.
المسح الضوئي إلى مجلد :حدد مجلدًا ُمف ّ
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خيارات النسخ والنسخ االحتياطي – الصفحة :3

التفاصيل الدقيقة :يعمل هذا الخيار على تحييد (إضفاء اللون الرمادي) على هامش اللون الذي يمكن رؤيته عادة ً فوق الخطوط الدقيقة
والنص الممسوح ضوئيًا وأسفلهما.
إيقاف

تشغيل

االقتصاص التلقائي .يعمل على إزالة حدود بنحو  3ملم من جميع جوانب الصورة الممسوحة ضوئيًا عند طباعتها؛ عل ًما بأن هذا لن يؤثر
على صورة المعاينة المعروضة ،ولكن يزيل الهوامش إلجراء الطباعة.
( Print Auto Rotateالتدوير التلقائي للطباعة) :يؤدي هذا الخيار إلى تدوير الصورة إذا كانت مالئمة لحجم الورق على الطابعة.
–

–
–
–
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سيبحث خيار التدوير التلقائي عن األسطوانات المتاحة:
• في حالة تحديد ( Roll Numberرقم األسطوانة) ،فسيتم إبراز هذه األسطوانة فقط.
• في حالة تحديد ( Media Typeنوع الوسائط) ،فسيتم عرض جميع األسطوانات المتاحة من نوع تلك
الوسائط.
في حالة المسح الضوئي في الوضع الرأسي ،سيتم تدوير الصورة إلى ( Landscapeالوضع األفقي) إن أمكن
ذلك( .يُفضَّل الوضع األفقي)
في حالة المسح الضوئي في الوضع األفقي ،فلن يتم القيام بأي شيء.
في حالة ضبط الحجم على ( Print to roll widthالطباعة بحسب عرض األسطوانة) ،فسيتم تجاهل التدوير
التلقائي.
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هدف العرض :يُحدد كيفية تفسير بيانات األلوان من الماسح الضوئي.
–

يوفر إعداد ( Relative White Pointنقاط بيضاء نسبية) ألوان بيضاء أفضل للحصول على صور ذات شكل
طبيعي أكثر.

–

يؤدي إعداد ( Absolute White Pointنقاط بيضاء مطلقة) إلى إجراء تغييرات أقل على بيانات المسح
الضوئي؛ وبالتالي فإنه يكون الخيار األفضل فيما يتعلق بدقة األلوان.

النقاط السوداء والبيضاء التلقائية :في حالة تمكين وضع ( Previewالمعاينة) ،فسيتم تعيين قيم األسود واألبيض تلقائيًا بعد تحليل الصورة
الكاملة .ويمكن تعديل القيم يدويًا في وضع المعاينة .وفي حالة عدم تمكين وضع ( Previewالمعاينة) ،فال يكون للنقاط السوداء والبيضاء
التلقائية أي تأثير.

اإلصدار 3.50
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الطباعة  -الخيارات

خيارات الطابعة:

إذا كانت الطابعة تدعم أسطوانتين ،فيجب تحديد نوع الوسائط المراد استخدامها.

اإلصدار 3.50
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خيارات الطباعة

تحديد الملف:
 -1حدد الملف – استعرض الملفات للعثور على ملف  Tiffأو  JPEGالذي ترغب في تحريره أو طباعته.

مسودة ،قياسية ،مرتفعة
الجودةَّ :

النُسخ :من  1إلى 100

اإلصدار 3.50
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المقياس )1( :يكون المقياس متوافقًا مع عرض الورقة على الطابعة %1 )2( ،إلى  %500أو ( )3حدد أحجام ورق اإلدخال واإلخراج.

خيارات الطباعة – الصفحة :1

( Print Auto Rotateالتدوير التلقائي للطباعة) :يؤدي هذا الخيار إلى تدوير الصورة إذا كانت مالئمة لحجم الورق على الطابعة.
–

–
–
–

اإلصدار 3.50
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سيبحث خيار التدوير التلقائي عن األسطوانات المتاحة:
• في حالة تحديد ( Roll Numberرقم األسطوانة) ،فسيتم إبراز هذه األسطوانة فقط.
• في حالة تحديد ( Media Typeنوع الوسائط) ،فسيتم عرض جميع األسطوانات المتاحة من نوع تلك
الوسائط.
في حالة المسح الضوئي في الوضع الرأسي ،سيتم تدوير الصورة إلى ( Landscapeالوضع األفقي) إن أمكن
ذلك( .يُفضَّل الوضع األفقي)
في حالة المسح الضوئي في الوضع األفقي ،فلن يتم القيام بأي شيء.
في حالة ضبط الحجم على ( Print to roll widthالطباعة بحسب عرض األسطوانة) ،فسيتم تجاهل التدوير
التلقائي.
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التعليمات

حدد ( Helpالتعليمات) في الصفحة الرئيسية .اضغط على أيقونة ( Helpالتعليمات) وسيُعرض دليل المستخدم (هذا المستند).

اإلصدار 3.50
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اإلعدادات

حدد ( Settingsاإلعدادات) في الصفحة الرئيسية .اضغط على ( Settingsاإلعدادات) للدخول إلى قائمة اإلعدادات.

اإلصدار 3.50
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إعدادات الطابعة  -تغيير الطابعة
تُستخدم إعدادات الطابعة عندما تحتاج إلى إقران طابعة مختلفة باستخدام برنامج  .SmartWorks MFPاضغط على زر Printer
( Settingsإعدادات الطابعة) وسيقوم البرنامج بعرض قائمة برامج تشغيل الطابعة المعتمدة ال ُمثبَّتة.

حدد الطابعة المطلوبة من قائمة طابعات نظام  Windowsالمعتمدة والمثبتة واضغط على ( OKموافق).

اإلصدار 3.50
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حينئ ٍذ سيقوم البرنامج بالبحث عن الطابعة واالتصال بها؛ لذلك يجب أن تكون الطابعة المحددة في وضع االتصال وجاهزة للطباعة.

بمجرد العثور على الطابعة ،سيتم عرض طراز الطابعة أو اسمها.

اإلصدار 3.50
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خيارات الماسح الضوئي
يمكنك تحديد ما إذا كان يتم إخراج المستند من الجزء الخلفي من الماسح الضوئي بعد عملية المسح الضوئي أو إعادة توجيهه إلخراجه
من الجزء األمامي( .يستخدم وضع الدفعة اإلخراج من الجزء الخلفي تلقائيًا)
يمكن ضبط سرعة المسح الضوئي على النحو التالي = %100 :سرعة كاملة 2/1 = %50 ،سرعة 3/1 = %33 ،سرعة= 25 ،
 4/1سرعة .استخدم سرعات أبطأ لمسح المستندات الرقيقة أو لمنع إيقاف/بدء المسح الضوئي.
يحدد وقت توفير الطاقة المدة المنقضية قبل دخول الماسح الضوئي إلى وضع السكون لتوفير الطاقة عند عدم االستخدام؛ حيث يكون
الوقت االفتراضي هو  15دقيقة ،والحد األقصى هو  60دقيقة.

معايرة الماسح الضوئي
تأكد من تنظيف الماسح الضوئي قبل إجراء المعايرة؛ حيث قد تؤدي معايرة ماسح ضوئي متسخ إلى المزيد من المشكالت.
قم بإزالة ُمو ِ ّجه إرجاع المستند.

اإلصدار 3.50
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اضغط على ( Calibrateمعايرة).

قم بإدخال هدف المعايرة في الطرف األسود للماسح الضوئي مع توجيهه ألعلى ،واضغط على ( OKموافق).

سيتم تغذية هدف المعايرة من الخلف واألمام.

اإلصدار 3.50
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انتظر بضع دقائق حتى تكتمل العملية .وعند اكتمال العملية ،سيعود البرنامج تلقائيًا إلى الصفحة الرئيسية.
آمن
اضغط على ( rewindإرجاع) على الماسح الضوئي إلخراج الهدف .أعد وضع هدف المعايرة في عبوته واحتفظ به في
مكان ٍ
ٍ
واحرص على عدم تلفه أو ثنيه لحين الحاجة إليه مرة أخرى.

اإلصدار 3.50
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اإلدراج التلقائي للماسح الضوئي
تأكد من تنظيف ومعايرة الماسح الضوئي قبل إجراء اإلدراج التلقائي.
قم بإزالة ُمو ِ ّجه إرجاع المستند.

اضغط على ( Auto Stitchإدراج تلقائي).

قم بإدخال هدف المعايرة في الطرف األسود للماسح الضوئي مع توجيهه ألعلى ،واضغط على ( OKموافق).

اإلصدار 3.50
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سيتم تغذية هدف المعايرة من الخلف واألمام.

انتظر بضع دقائق حتى تكتمل العملية .وعند اكتمال العملية ،سيعود البرنامج تلقائيًا إلى الصفحة الرئيسية.
آمن
اضغط على ( rewindإرجاع) على الماسح الضوئي إلخراج الهدف .أعد وضع هدف المعايرة في عبوته واحتفظ به في
مكان ٍ
ٍ
واحرص على عدم تلفه أو ثنيه لحين الحاجة إليه مرة أخرى.

اإلصدار 3.50
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تفضيالت البرنامج
الصفحة 1

وظائف الصفحة الرئيسية المراد عرضها
من الممكن اختيار الوظائف التي يتم عرضها على الجزء األمامي الدوار للصفحة الرئيسية .ويُرجى مالحظة أنه ال يمكن إزالة
وظيفة اإلعدادات( .اإلعداد االفتراضي  -تشغيل الكل)
الورق المراد عرضه
في القوائم التي تُظهر أحجام الورق ،يمكنك اختيار أحجام الورق القياسية التي يتم عرضها .ومن المستحسن أن تختار فقط األحجام
المناسبة للتطبيقات الخاصة بك بهدف الحفاظ على تنظيم واجهة المستخدم والتخلص من األيقونات التي لن يتم استخدامها( .اإلعداد
االفتراضي  -تشغيل الكل)
المعاينة
تشغيل/إيقاف اختر تشغيل أو إعادة تعيين المهلة أو اإلعداد االفتراضي( .اإلعداد االفتراضي  -تشغيل)
إغالق جهاز الكمبيوتر من خيار ( Exitخروج)
إيقاف = سيتم إغالق البرنامج ،ولكن سيبقى جهاز الكمبيوتر قيد التشغيل( .اإلعداد االفتراضي)
تشغيل = يتم إغالق البرنامج وإيقاف تشغيل جهاز الكمبيوتر.
وضع الدفعة
تشغيل = سيبدأ الماسح الضوئي في عملية المسح الضوئي بمجرد تحميل المستند إليه .ويتطلب المستند األول من الدفعة استخدام
الزر األخضر ،ولكن سيبدأ النظام تلقائيًا عملية المسح الضوئي حيث يتم تحميل كل مستند الحق في الماسح الضوئي حتى يتم إيقاف
الدفعة التي تمت معالجتها باستخدام الزر األزرق.
إيقاف  -يجب الضغط على الزر األخضر لبدء الوظيفة لكل مستند أصلي( .اإلعداد االفتراضي)

اإلصدار 3.50
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الصفحة 2

التخصيص
اختر سمة اللون المفضل من القائمة ،ثم انقر فوق ( Applyتطبيق) إلجراء التغيير .ويمكن تطبيق ذلك لكل مستخدم في حالة تمكين
حسابات المستخدمين( .اإلعداد االفتراضي  -السمة )1
أو بدالً من ذلك ،حدد الخيار ( Background Bitmapصورة الخلفية) والذي يتيح استخدام صورة بتنسيق  JPEGكخلفية
واضغط على ( Applyتطبيق) إلجراء التغيير؛ عل ًما بأنه يتم تمديد الصورة لمالءمة الشاشة ،لذا تأكد من كونها بنفس تناسب
الشاشة (.)9:16

اإلصدار 3.50
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وقت إعادة تعيين البرنامج
قم بضبط الوقت مع عدم تخصيص أي نشاط للبرنامج إلعادة تعيين تفضيالت البرنامج والعودة إلى الصفحة الرئيسية .وفي حال
تم تمكين حسابات المستخدمين ،فسيتم تسجيل خروج المستخدم الحالي( .اإلعداد االفتراضي  -دقيقتان)

الوحدات
حدد الوحدات المراد استخدامها في البرنامج( .اإلعداد االفتراضي  -ملم)

اإلصدار 3.50
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اللغة
حدد اللغة المراد استخدامها في البرنامج( .اإلعداد االفتراضي  -اإلنجليزية)

الصفحة الرئيسية
حدد ( Home Pageالصفحة الرئيسية)( .اإلعداد االفتراضي  -الشاشة الدوارة)

اإلصدار 3.50
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اإلعدادات ال ُمسبقة  -أنواع المستندات
يتم توفير اإلعدادات ال ُمسبقة التالية لنوع المستند االفتراضي لكل وظيفة:
اسم اإلعداد ال ُمسبق

نوع المستند

اسم اإلعداد ال ُمسبق

صورة ملونة

صورة رمادية

رسومات ملونة

رسومات رمادية

خطوط ملونة

خطوط رمادية

اإلصدار 3.50
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اسم اإلعداد ال ُمسبق

نوع المستند

أبيض وأسود  -نظيف

أبيض وأسود  -متسخ

أبيض وأسود  -متسخ جدًا

طبعة زرقاء

مالحظة :ال يتم عرض بعض اإلعدادات ال ُمسبقة إال عند تمكين ذلك في ( Settings/Presetsاإلعدادات/اإلعدادات ال ُمسبقة):





أُجريت تحسينات لإلعدادات في "رسومات ملونة" و"خطوط ملونة" عن اإلصدار  .5.5بالنسبة للمستخدمين الذين يقومون
بالترقية من إصدار سابق ،فإن اإلعدادين ال ُمسبقين األصليين أصبحا يُسميان اآلن "رسومات ملونة النسخة  "5.4و"خطوط
ملونة النسخة  ،"5.4ولكنهما ال يظهران بصورة افتراضية.
اإلعداد ال ُمسبق للمسح الضوئي = يتم تعيين نوع الملف في تنسيق  RAW TIFFعلى  RAW TIFFبدون إدارة األلوان.
(الستخدام المصنع فقط).
اإلعداد ال ُمسبق للمسح الضوئي/النسخ = عدم وجود مرشحات ،يوجد به إدارة األلوان ،ولكن ال يتم استخدام أي مرشحات
للصور.

اإلصدار 3.50
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اإلعدادات ال ُمسبقة  -اإلعداد االفتراضي/العرض/النسخ/التحرير

اختر نوع اإلعدادات ال ُمسبقة التي ترغب في إنشائها أو تعديلها أو حذفها.
ي ( Export & Import Presetتصدير
يمكن مشاركة جميع اإلعدادات ال ُمسبقة المخصصة بين األنظمة عن طريق استخدام خيار ّ
واستيراد اإلعداد ال ُمسبق).
على سبيل المثال ،إعدادات النسخ ال ُمسبقة

تُعرض القائمة الحالية لإلعدادات ال ُمسبقة المتاحة.

اإلصدار 3.50
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اإلعداد االفتراضي:
اإلعداد ال ُمسبق مع النقطة الخضراء تحت العمود "( "Defaultافتراضي) هو اإلعداد ال ُمسبق الذي سيتم تعيينه بعد التشغيل
أو إعادة تعيين المهلة .ولتغيير اإلعداد االفتراضي ،حدد اإلعداد ال ُمسبق الذي ترغب في أن يصبح هو اإلعداد االفتراضي
لتمييزه ،ثم المس الدائرة البيضاء لهذا اإلعداد ال ُمسبق لتعيينه كإعداد افتراضي .وعندئ ٍذ تنتقل النقطة الخضراء إلى اإلعداد
ال ُمسبق الجديد.
العرض:
يمكن أن تكون اإلعدادات ال ُمسبقة المعروضة على صفحات الوظائف محدودة إلزالة اإلعدادات ال ُمسبقة غير المستخدمة من
القائمة؛ حيث ال يتم حذف اإلعداد ال ُمسبق نفسه ،ولذلك يمكن استخدامه في وقت الحق إذا لزم األمر .ولتغيير اإلعدادات
ال ُمسبقة المعروضة ،حدد اإلعداد ال ُمسبق لتمييزه ،ثم حدد ( on/offتشغيل/إيقاف) تحت عنوان ( Displayالعرض) لتغيير
إعداده .يُرجى مالحظة أن اإلعداد ال ُمسبق االفتراضي يجب أن يكون ( Display = Onالعرض = تشغيل).
المستخدم/عام:
يحدد ذلك اإلعداد المستخدمين الذين سيُسمح لهم بمشاهدة اإلعداد ال ُمسبق عند تمكين حسابات المستخدمين.
ثابت = إعدادات المصنع المسبقة التي ال يمكن حذفها .ويمكن أن تكون هذه الميزة مخفية من شاشات الوظائف عن طريق
إعداد
( Display = Offالعرض = إيقاف).
عام = إعداد ُمسبق مرئي لجميع المستخدمين إذا كان اإلعداد هو ( Display = Onالعرض = تشغيل).
المستخدم = إعداد ُمسبق يمكن رؤيته فقط من قبل المستخدم الذي أنشأه.
ال ُمفضَّلة:
ستُعرض أي إعدادات ُمسبقة يتم تمييزها في الجزء العلوي من القائمة المعروضة في صفحات الوظائف األساسية بحيث
يكون من السهل العثور على أكثر اإلعدادات ال ُمسبقة استخدا ًما.
نسخ إعداد ُمسبق (إنشاء إعداد ُمسبق جديد):
إلنشاء إعداد ُمسبق جديد ،يجب أن تبدأ بنسخ أحد اإلعدادات الحالية .انسخ اإلعداد ال ُمسبق "ألوان" أو "تدرج الرمادي" أو
"األسود واألبيض" اعتمادًا على وضع اللون لإلعداد ال ُمسبق الجديد.
حدد ( Presetاإلعداد ال ُمسبق) لتمييز اإلعداد ال ُمسبق الذي ترغب في نسخه ،ثم حدد زر ( Copyنسخ) ،وسيظهر اإلعداد
ال ُمسبق الجديد بنفس اسم اإلعداد ال ُمسبق األصلي مع رقم في النهاية ،ولكن يمكنك تعديل االسم حسب الحاجة.
على سبيل المثال( "Color Lines (1)" ،الخطوط الملونة( ))1و"( "My NEW color Presetاإلعداد ال ُمسبق الجديد
لأللوان)".
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حذف إعداد ُمسبق:
حدد ( Presetاإلعداد ال ُمسبق) لتمييز اإلعداد ال ُمسبق الذي ترغب في حذفه .حدد الزر ( Deleteحذف) ،وسيتم حذف
اإلعداد ال ُمسبق.
 oال يمكنك استرداد إعداد ُمسبق محذوف.
 oال يمكنك حذف إعداد ُمسبق مثبت.
تحرير إعداد ُمسبق:
حدد ( Presetاإلعداد ال ُمسبق) لتمييز اإلعداد ال ُمسبق الذي ترغب في تحريره .حدد الزر ( Editتحرير).
 oال يمكنك تحرير إعداد ُمسبق ُمثبَّت.
 oتتباين اإلعدادات التي يمكنك تحريرها بين وظائف المسح الضوئي والنسخ والنسخ والنسخ االحتياطي.
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إعدادات الطباعة

يمكنك تغيير إعدادات عدد النُسخ والمقياس واالقتصاص التلقائي والتدوير التلقائي للطباعة وغرض الطباعة.
إعدادات الملفات
يمكنك من خالل هذه اإلعدادات تغيير بادئة اسم الملف ومجلد المسح الضوئي والمسح الضوئي إلى سحابة والمسح الضوئي إلى البريد
اإللكتروني وحجم الورقة ونوع الملف وضغط الملفات بالنسبة لملفات  JPGو.PDF
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يمكن تعيين ضغط الملفات لملفات  JPGو PDFعلى مستويات مختلفة لكل وضع جودة؛ حيث ينتج العدد األقل حجم ملف أصغر،
ولكن تنخفض جودة الصورة.

إعدادات المسح الضوئي
مسودة وقياسية ومرتفعة .ويكون الحد
يمكنك من خالل هذه اإلعدادات تغيير عدد النقاط في البوصة للمسح الضوئي إلى أوضاع الجودةَّ :
مسودة =  200نقطة في البوصة وقياسية =  300نقطة في البوصة
األقصى هو  1200نقطة في البوصة( .اإلعدادات االفتراضيةَّ :
ومرتفعة =  600نقطة في البوصة)
تحذير :يمكن أن تؤدي دقة المسح الضوئي مرتفعة الجودة جدًا (عدد النقاط في البوصة) إلى إنشاء ملفات كبيرة للغاية ،وهو ما سينتج
ت طوي ٍل جدًا في المعالجة والبطء الشديد في االتصاالت السحابية ويمكن أن تصل الملفات إلى حدود تنسيق حجم الملف
عنه استغراق وق ٍ
أو نظام التشغيل.
يمكنك أيضًا تعيين إعداد ( Rendering Intentهدف العرض) الستخدامه مع بيانات المسح الضوئي.
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إعدادات ال ُمرشحات

ضلة لحدّة الصورة والنقطة السوداء والنقطة البيضاء والسطوع والتباين وإعدادات ألوان
تُستخدم هذه اإلعدادات لتغيير اإلعدادات ال ُمف َّ
األحمر/األخضر واألزرق والتفاصيل الدقيقة والنقاط السوداء والبيضاء والنقاط البيضاء والسوداء التلقائية.

اإلعدادات ال ُمسبقة  -تطبيق إعداد ُمسبق جديد أثناء التشغيل
في حال استخدام إعداد ُمسبق ُمعيَّن تم تغييره بطريقة ما ،فإنه يمكنك حفظ اإلعدادات الحالية كإعداد ُمسبق جديد الستخدامه في المستقبل.
من الصفحة الرئيسية:
اضغط على زر ( Presetاإلعداد ال ُمسبق) ثم حدد ( Save New Presetحفظ اإلعداد ال ُمسبق الجديد) .حدد اس ًما لإلعداد
ال ُمسبق على النحو المطلوب.
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من صفحة المعاينة:
عند معاينة صورة ما ،حدد الخيار ( Save New Presetحفظ اإلعداد ال ُمسبق الجديد) .حدد اس ًما لإلعداد ال ُمسبق على
النحو المطلوب.
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حسابات المستخدمين
في حال لم يتم تمكين حسابات المستخدمين ،سيكون البرنامج غير محمي بكلمة مرور ويتم تشغيله في مستوى المسؤول .يمكن تعيين ما
يصل
إلى  20حساب مستخدم في البرنامج بمستويات مختلفة من القدرات ضمن اإلعدادات.
المسؤول

المستخدم المتميز

المستخدم

التخصيص

نعم

نعم/ال (تعيين بواسطة المسؤول)

نعم/ال (تعيين بواسطة
المسؤول)

تحرير اإلعدادات ال ُمسبقة

نعم

نعم

ال

تعيين مسار المسح الضوئي

نعم

نعم/ال (تعيين بواسطة المسؤول)

نعم/ال (تعيين بواسطة
المسؤول)

إعداد الطابعة

نعم

نعم

ال

التحكم في حساب المستخدم

نعم

ال

ال

تعيين معلومات تسجيل الدخول للبريد
اإللكتروني

نعم

نعم/ال (تعيين بواسطة المسؤول)

نعم/ال (تعيين بواسطة
المسؤول)

المسؤول
هناك مسؤول واحد ويتمتع بالقدرة على التحكم الكامل؛ حيث يمكنه تعيين نطاق التحكم للمستخدمين اآلخرين .يمكن لمسؤول
البرنامج عرض جميع اإلعدادات ال ُمسبقة التي تم إنشاؤها بواسطة المستخدمين المتميزين ،وتغييرها لتكون Global Preset
(اإلعداد ال ُمسبق العام)؛ بحيث يمكن استخدامها من قبل جميع المستخدمين ،كما يمكن لمسؤول البرنامج عرض صفحة اإلعدادات
بأكملها.
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المستخدمون المتميزون
يمتلك المستخدمون المتميزون صفحة إعدادات محدودة؛ حيث يمكنهم إنشاء وتحرير إعداداتهم المسبقة ،والتي تتضمن إعداد
مسارات المسح الضوئي الخاصة بهم.

تفضيالت البرنامج :يُحدد المسؤول وظائف الصفحة الرئيسية والورق التي يتم عرضها واإلعدادات والتخصيصات الثابتة أو
التي يمكن تحريرها من قبل المستخدمين المتميزين .وفي حال تم تثبيت هذه الوظائف جميعها ،يمكن للمستخدمين المتميزين فقط
إعداد ما يلي:


مهلة البرنامج والوحدات واللغة والصفحة الرئيسية
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المستخدمون
يتمتع المستخدمون بقدرة أقل على تغيير إعدادات البرنامج؛ حيث إن لديهم صفحة إعدادات محدودة.

تفضيالت البرنامج :يُحدد المسؤول وظائف الصفحة الرئيسية والورق التي يتم عرضها واإلعدادات والتخصيصات الثابتة أو
التي يمكن تحريرها من قبل المستخدمين المتميزين .وفي حال تم تثبيت هذه الوظائف جميعها ،يمكن للمستخدمين المتميزين فقط
إعداد ما يلي:


مهلة البرنامج والوحدات واللغة والصفحة الرئيسية
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يمكن للمستخدم تحديد بعض الخيارات البسيطة تحت اإلعدادات ال ُمسبقة وهي تثبيت بادئة اسم ملف المسح الضوئي ونوع الملف
وختم تاريخ الملف ومسار المسح الضوئي؛ وعندئ ٍذ تصير هذه الخيارات مثبتة لهذا المستخدم فقط .وفي حال لم يقم المستخدم بتحديد
إعداداته الشخصية ،فسيتم استخدام اإلعدادات من اإلعداد ال ُمسبق.
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إنشاء حسابات المستخدمين
حدد ( Settingاإلعداد) – ( User Accountsحسابات المستخدمين) ثم قم بتشغيل حسابات المستخدمين.

سيُطلب منك إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالمسؤول عند تمكين حسابات المستخدمين للمرة األولى؛ إذ ال يمكن
أن يكون هناك سوى مسؤول واحد للنظام.
تحذير :يُرجى التأكد من االحتفاظ بسج ٍل لكل من اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالمسؤول حيث يلزم إدخال هذه التفاصيل
حتى تتمكن من تعديل حسابات المستخدمين أو تعطيلها.
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فور إنشاء المستخدم المسؤول (اللون الذهبي) ،أضف المستخدمين اآلخرين على النحو المطلوب ويمكنك إضافة ما يصل إلى 20
مستخدم بح ٍد أقصى ،مع اختيار ما إذا كانوا يندرجون ضمن قائمة المستخدم المتميز (اللون الفضي) أو المستخدم (اللون البرونزي).
ٍ
احرص على تحديد اسم مستخدم وكلمة مرور مميزين لكل مستخدم.

تفاصيل تسجيل الدخول
في المثال التالي ،هناك عدد  1مسؤول ،وعدد  2مستخدمين متميزين وعدد  2مستخدمين مع اسم مستخدم من حرف واحد وكلمة
مرور من رقم واحد.
وهذا يعني أنه سيُطلب من المستخدمين إدخال ك ٍل من اسم المستخدم وكلمة المرور لتشغيل البرنامج .ويمكنك تحديد السماح بتسجيل
الدخول عن طريق إدخال اسم المستخدم فقط أو مجرد كلمة المرور لتيسير عملية تسجيل الدخول.
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عند الخروج من الصفحة ،ستتم مطالبتك بتسجيل الدخول قبل المتابعة .وستطلب هذه الصفحة اسم المستخدم و/أو كلمة المرور
اعتمادًا على كيفية تعيين تفاصيل تسجيل الدخول.

عند تمكين حسابات المستخدمين ،ستعرض الصفحة الرئيسية المستخدم الذي قام بتسجيل الدخول ،ثم تحدد اختيار تسجيل الخروج
أسفل الشاشة .ويجب على كل مستخدم دائ ًما تسجيل الخروج إلغالق الصفحة .بعد انقضاء فترة إعادة تعيين المهلة (اإلعداد
االفتراضي =  2دقيقة) مع عدم وجود نشاط ،سيقوم البرنامج بإعادة تعيين المستخدم الحالي وتسجيل خروجه إلظهار شاشة تسجيل
دخول المستخدم مرة أخرى.
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خيارات تهيئة مستوى المستخدم
عند تسجيل الدخول كمسؤول ،يمكن تعيين خيارات مختلفة للمستخدمين المتميزين أو المستخدمين.
في ( Settingsاإلعدادات) – ( Program Preferencesتفضيالت البرنامج) ،يتم عرض خيارات جديدة إلى المسؤول الذي
يمكنه تحديد وظائف الصفحة الرئيسية والورق التي يتم عرضها واإلعدادات والتخصيصات الثابتة أو التي يمكن تحريرها من قبل
المستخدمين.
تعيين لجميع المستخدمين  -لن يُسمح للمستخدمين بتغيير اإلعدادات عند تمكينها من قبل المسؤول.
تعيين لجميع المستخدمين المتميزين  -لن يُسمح للمستخدمين المتميزين بتغيير اإلعدادات عند تمكينها من قبل المسؤول.
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في قائمة ( Settings – Administrator Program Settings - Emailاإلعدادات  -إعدادات برنامج المسؤول  -البريد
اإللكتروني) ،يمكن للمسؤول تحديد ما إذا كانت معلومات تسجيل الدخول إلى البريد اإللكتروني قد تم تحديدها لهذه اإلعدادات
االفتراضية أو يمكن تحريرها من جانب المستخدمين.

سجالت االستخدام
مستخدم في األسبوع أو الشهر أو السنة أو في فترة ُمخصصة.
من الممكن عرض استخدام النظام لكل
ٍ
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إعدادات البرنامج للمسؤول

البريد اإللكتروني
ال يستخدم برنامج  SmartWorks MFPعميل بريد إلكتروني محلي ،ولكنه يستخدم خدمة البريد اإللكتروني عن بعد .أدخل خادم
 SMTPورقم المنفذ لخادم البريد اإللكتروني الذي ترغب في استخدامه( .على سبيل المثال ،اطلب عنوان بريد إلكتروني جديد من
مسؤول الشبكة المحلي الخاص بك واطلب السماح لبرنامج  SmartWorks MFPبالوصول إلى خادم  .)SMTPإذا كانت
إعدادات البريد اإللكتروني غير صحيحة أو عند حجب برنامج  SmartWorksعلى خادم البريد اإللكتروني ،فسيتم عرض رسالة
خطأ بخصوص فشل البريد اإللكتروني.
مالحظة :قد تتطلب خدمات البريد اإللكتروني تغيير اإلعدادات للسماح لبرنامج  SmartWorksبالوصول إلى خادم البريد
اإللكتروني .على سبيل المثال :قم بتشغيل الخيار "( "Less Secure Appsالتطبيقات األقل أمانًا) وتعطيل الخيار " 2-Step
( "Verificationالتحقق ثنائي الخطوات).

أدخل عنوان البريد اإللكتروني وكلمة المرور .في حالة عدم تحديد الخيار ( Keep Passwordحفظ كلمة المرور) ،فستكون
مطالبًا بإدخال كلمة المرور في كل مرة تقوم فيها بتحديد خيار المسح الضوئي إلى البريد اإللكتروني.
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حجم أقل
الحد األقصى لحجم المرفق :يمكن للبرنامج إذا كان ذلك ممكنًا تصغير حجم الملف تلقائيًا لمرفقات البريد اإللكتروني إلى
ٍ
حجم ُمحدد (الحجم االفتراضي =  10ميجا بايت).
من
ٍ
تدعم هذه الميزة تنسيقات  TIFFو PDFو JPGفقط.
ي  MPDFأو ( .DWFحيث يتم إرفاق أنواع الملفات هذه مع عدم تقليل حجم الملف .وعند تجاوز الملف
ال تدعم هذه الميزة تنسيق ّ
ُ
الحد األقصى لحجم المرفق ،تعرض عندئ ٍذ رسالة تحذير).
ال يتم تغيير حجم الملف المحفوظ على القرص.
من األفضل استخدام ( Buffered Network Modeوضع شبكة التخزين المؤقت) في ( Scan to Emailمسح ضوئي إلى
البريد اإللكتروني)  -راجع أدناه.

مراقب الطابعة
يقوم برنامج  SmartWorks MFPافتراضيًا بالتواصل بصورة منتظمة مع الطابعة من أجل الحصول على الحالة .وإذا حالت
الشبكة دون إجراء هذا النشاط المنتظم ،فيجب تعيين ( Printer Monitorمراقب الطابعة) على ( Offإيقاف).
مراقب الطابعة = إيقاف :يتواصل البرنامج فقط مع الطابعة للحصول على الحالة في بداية البرنامج أو عند الضغط على الزر
األخضر أو الضغط على زر ( Updateتحديث)؛ ويعني ذلك أن حالة الطابعة على الشاشة األمامية ليست في الحالة النشطة.
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وضع الشبكة
يقوم برنامج  SmartWorks MFPبحفظ بيانات المسح الضوئي في مجلد المسح الضوئي ال ُمحدد .وفي حالة وضع المجلد على
كمبيوتر شخصي آخر متصل بالشبكة ،فإن الوقت ال ُمستغرق لحفظ بيانات المسح الضوئي يعتمد على حجم الملف وسرعة الشبكة
ومعدل نقل البيانات.

( Network mode = Bufferedوضع الشبكة = تخزين مؤقت) (الوضع االفتراضي)
يقوم البرنامج بالتحقق من مكان مجلد المسح الضوئي .وفي حال وجوده على أحد محركات األقراص بالشبكة ،فإنه يتم تخزين
بيانات المسح الضوئي مؤقتًا على الكمبيوتر الشخصي الذي يستخدم برنامج  .SmartWorks MFPوعند االنتهاء من المسح
الضوئي وإجراء أي تحرير على المعاينة ،فإن البرنامج يقوم عندئ ٍذ بنقل ملف المسح الضوئي الكامل عبر الشبكة إلى الكمبيوتر
الشخصي البعيد مع عرض رسالة "( "Please Waitيُرجى االنتظار)؛ وهذا يعني أن البرنامج ال يكون مشغوالً بانتظار محرك
أقراص الشبكة خالل العمليات الفعلية للمسح الضوئي وتحرير المعاينة .من األفضل استخدام Buffered Network Mode
(وضع شبكة التخزين المؤقت) في ( Scan to Emailمسح ضوئي إلى البريد اإللكتروني).

( Network Mode = Directوضع الشبكة = مباشر)
يقوم البرنامج بالكتابة بصورة مباشرة في المجلد ال ُمحدد بدون التحقق من مكانه؛ وهو األمر الذي قد يؤدي إلى تقليل الوقت
اإلجمالي ،غير أنه يؤدي أيضًا إلى ظهور البرنامج في حالة عدم استجابة أثناء انتظار نقل البيانات أثناء التشغيل.
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المسح الضوئي إلى مجلد
يُحدد هذا الخيار مجلد المسح الضوئي االفتراضي.
يتم تحديد مجلد المسح الضوئي وفقًا لقائمة األولوية التالية؛ بحيث تكون األولوية القصوى للمذكور أوالً( .تُعرض هذه المعلومات
على الصفحة الرئيسية).
 -1في حالة تمكين حسابات المستخدمين:
يمكن ألحد "المستخدمين" تحديد ملف المسح الضوئي الخاص به.

يمكن للمسؤول أو المستخدم المتميز تحديد مجل ٍد آخر لإلعداد ال ُمسبق ال ُمستخدم بصورة مؤقتة؛ حيث يُشار إلى ذلك بعالمة
"*" بعد اسم اإلعداد ال ُمسبق مثل "*  ."Color Graphicsينبغي العلم بأن التغييرات المؤقتة يتم فقدانها في حال تحديد
وظيفة أخرى أو عند انتهاء مهلة البرنامج.

 -2إذا كان اإلعداد ال ُمسبق الذي قام المسؤول أو المستخدم المتميز بإنشائه يشتمل على مجلد مسح ضوئي ُمحدد (أي تم اختيار
مجلد المسح الضوئي في إعدادات ( Preset->Setting->Fileاإلعداد ال ُمسبق>-اإلعدادات>-الملف).

 -3يتم تحديد مجلد المسح االفتراضي هنا في ( Settings – Program Preferencesاإلعدادات  -تفضيالت البرنامج).

 -4إذا كان مجلد المسح الضوئي ال ُمحدد غير متوفر في وقت المسح الضوئي ،فإن البرنامج سيستخدم تلقائيًا مجلد صور المستخدم
الحالي الموجود على الكمبيوتر الشخصي المحلي.
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مالحظات االستخدام
التخلص من النسخ المقصوصة
 إذا أجريت المسح الضوئي لمستند أصلي بنحو  594ملم باعتباره حجم ثابت  ،A1فسيكون عرض الصورة  594ملم.


تحتوي الطابعة على هامش  3ملم على كال جانبيها ال يمكن الطباعة فيه ،وهذا يعني أنه على األسطوانة  594ملم ،ال يمكن
طباعة إال  588ملم فقط .لذلك ،فإن نسخ المستند الممسوح ضوئيًا األصلي بنحو  594ملم على عرض ورق قابل للطباعة بنحو
 588ملم سيعني أن الصورة تم نقلها إلى الجانب بنحو  3ملم وتم اقتصاص  6ملم ( 3 ×2ملم) من الجانب البعيد.
حد  3ملم
للطابعة

حد  3ملم
للطابعة

تتم إزاحة الصورة بمقدار
 3ملم واقتصاصها بمقدار
 6ملم



يعني تمكين ميزة االقتصاص التلقائي طباعة الصورة األصلية بشكل صحيح عن طريق قص حد  3ملم من جميع جوانب المستند
الممسوح ضوئيًا قبل الطباعة.
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حجم المستند وخيارات التوجيه:
يؤدي بعض المزايا إلى تغيير حجم وتوجيه المسح الضوئي والنسخ:


( Printer Auto Roll Selectتحديد أسطوانة الطابعة تلقائيًا) (بالنسبة للطابعات التي تشتمل على أكثر من أسطوانة واحدة):
 oسوف تتحول الطابعة دائ ًما إلى أسطوانة الورق المثلى.



( Paper sizeحجم الورق)

o

o

o



( Auto sizeالحجم التلقائي) :يكتشف الماسح الضوئي عرض وطول المستند؛ حيث يكتشف الماسح الضوئي العرض
عن طريق استشعار الحافتين عند تغذية الماسح الضوئي بالورق ،إال أنه يوجد دائ ًما بعض التفاوت ال سيّما مع المستند
غير المتماثل .وقد ال يكون ممكنًا طباعة المستند ،الذي يتم قياسه بصورة أكبر من مقاسه الفعلي حتى لو بمقدار  1بكسل،
على أسطوانة الورق المرغوبة في الطابعة؛ حيث تتم طباعته على أسطوانة أوسع إذا كانت متاحة.
( Auto to nearest Standardالتعديل التلقائي إلى أقرب معيار) :يقوم الماسح الضوئي باكتشاف عرض وطول
المستند ،ولكنه يُعدِّّل عرض المسح الضوئي إلى أقرب معيار  ISOأو  ANSIأو  .ARCHويمكن تحميل المستند
حجم
األصلي في أي مكان في الماسح الضوئي ،طالما أن ُمستشعر الورق المركزي ُمغطى ،وسيكون المسح الضوئي ذا ٍ
محددٍ .ويعمل ذلك على الحيلولة دون حدوث مخاطرة المقاسات الزائدة في حالة تحديد الخيار ( Auto sizeالحجم
التلقائي).
ي الورق أثناء تغذيته في الماسح الضوئي؛ ولكن
حافت
باكتشاف
الضوئي
الماسح
يقوم
بالكامل):
(العرض
Full
Width
ّ
إذا كان عرض الورق مماثالً لعرض الماسح الضوئي أو كان شفافًا ،فإنه من المحتمل أال يتمكن الماسح الضوئي من
اكتشاف الحافتين بصورة صحيحة .وفي مثل تلك الحاالت ،يجب استخدام هذا الخيار إلجراء مسح ضوئي بعرض
الماسح الضوئي بالكامل ( 25بوصة أو  36بوصة) واستخدام وظيفة ( Cropاالقتصاص) في وضع Preview
(المعاينة) حسب الضرورة.

( Scaleالمقياس)

o
o
o

( Print Auto Scale to Rollتعيين مقياس الطباعة تلقائيًا حسب األسطوانة) :يتم تكبير أو تصغير حجم الصورة
الممسوحة ضوئيًا لمالءمة العرض القابل للطباعة بالكامل بالنسبة للورق الذي تحميله في الطابعة.
 :%يتم تكبير أو تصغير حجم الصورة وفقًا للنسبة المئوية المختارة.
 ISOأو  ANSIأو  :ARCHحدد حجم اإلدخال وحجم اإلخراج وسيقوم برنامج  SmartWorks MFPبحساب عامل
المقياس المطلوب بالنسبة المئوية.

اإلصدار 3.50
Scanning UK Ltd

127

حقوق الطبع والنشر © لعام  2019محفوظة لشركة Global



( Auto cropاالقتصاص التلقائي)

o
o


يعمل على إزالة حدود بنحو  3ملم من جميع جوانب الصورة الممسوحة ضوئيًا عند طباعتها؛ عل ًما بأن هذا لن يؤثر
على صورة المعاينة المعروضة ،ولكن يزيل الهوامش إلجراء الطباعة.
راجع التخلص من النسخ المقصوصة

( Print Auto Rotateالتدوير التلقائي للطباعة)

o

يؤدي هذا الخيار إلى تدوير الصورة إذا كانت مالئمة لحجم الورق على الطابعة.
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اكتشاف األعطال وإصالحها
أخطاء التشغيل
المسح الضوئي إلى  USBال يعمل.
 تأكد من أن رقاقة ذاكرة  USBقد تم تهيئتها وأن بها مساحة فارغة كافية للمسح الضوئي .يتطلب وضع جودة المسح الضوئي
المنخفضة مساحة أقل.
ال يوجد إخراج نسخ.
 يجب أن تكون الطابعة في وضع االتصال وجاهزة للطباعة.
يتوقف المستند ويبدأ أثناء عملية المسح الضوئي.
 يسير الماسح الضوئي بسرعة كبيرة لكمية البيانات والمعالجة المطلوبة .وقد يحدث هذا مع مستندات أوسع في أوضاع عالية الجودة
مع معالجة البيانات مثل تمكين حدة الصورة .وال يمثل ذلك بالضرورة مشكلة ،ولكن من األفضل ،إبطاء سرعة المسح الضوئي
لتوفير عملية مسح أكثر سالسة .راجع معلومات وإعدادات الماسح الضوئي.

الحجم التلقائي في الماسح الضوئي ال يعطي القيمة الصحيحة.
 عند تحميل مستند ،يقوم الماسح الضوئي بقياس عرض المستند عن طريق مسح شريط صغير على بداية المستند بحثًا عن الحافتين
اليسرى واليمنى.
 يعتمد الحجم التلقائي على المستند؛ إذ ال يستطيع الماسح الضوئي دائ ًما تحديد حافة المستند مع بعض أنواع الوسائط وقد يكتشف
في بعض األحيان حواف زائفة إذا كان المستند يتضمن محتوى يصل إلى الحافة الرئيسية.
 يمكن اكتشاف حافة زائفة أيضًا إذا كان زجاج الماسح الضوئي أو لسان تثبيت المستندات متس ًخا أو لم تتم معايرته .يجب تنظيف
الماسح الضوئي وإجراء المعايرة في حالة استمرار المشكلة .ويُحظر إجراء المعايرة لماسح ضوئي متسخ .راجع خيارات الماسح
الضوئي.
 في حالة تحميل مستند وكانت إحدى حافتي أو كلتا حافتي المستند خارج الحدود القصوى لمستشعرات المسح الضوئي ،فلن يستطيع
النظام اكتشاف حافة المستند .وفي مثل تلك الحاالت ،يجب استخدام اإلعداد "حجم الصفحة = العرض بالكامل"؛ ومن شأن ذلك أن
يؤدي إلى إجراء مسح ضوئي بعرض الماسح الضوئي بالكامل واكتشاف طول المستند تلقائيًا .راجع النسخ  -الخيارات.

برنامج  SmartWorks MFPال يمكنه االتصال بالماسح الضوئي.
 تأكد من أن برامج األدوات المساعدة للماسح الضوئي ال تعمل .ال يمكن اتصال سوى برنامج واحد فقط بالماسح الضوئي في المرة
الواحدة .يجب إيقاف برنامج األدوات المساعدة الخاصة بالماسح الضوئي قبل تشغيل برنامج  ،SmartWorksأو العكس.
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أخطاء الشبكة
توجد مشكلة في التواصل بين برنامج  SmartWorks MFPوالطابعة.


يقوم برنامج  SmartWorks MFPافتراضيًا بالتواصل بصورة منتظمة مع الطابعة من أجل الحصول على الحالة .وإذا حالت
الشبكة دون إجراء هذا النشاط المنتظم ،فيجب تعيين ( Printer Monitorمراقب الطابعة) على ( Offإيقاف) .راجع تفضيالت
البرنامج.
 oمراقب الطابعة = إيقاف :يتواصل البرنامج فقط مع الطابعة للحصول على الحالة في بداية البرنامج أو عند الضغط على
الزر األخضر أو الضغط على زر ( Updateتحديث)؛ ويعني ذلك أن حالة الطابعة على الشاشة األمامية ليست في
الحالة النشطة.

ال توجد استجابة من برنامج .SmartWorks MFP




يقوم برنامج  SmartWorks MFPبحفظ بيانات المسح الضوئي في مجلد المسح الضوئي ال ُمحدد .وفي حالة وضع المجلد على
كمبيوتر شخصي آخر متصل بالشبكة ،فإن الوقت ال ُمستغرق لحفظ بيانات المسح الضوئي يعتمد على حجم الملف وسرعة الشبكة
ومعدل نقل البيانات.
 oتعيين ( Network modeوضع الشبكة) = ( Bufferedتخزين مؤقت) .يؤدي هذا الخيار إلى فصل عمليات المسح
الضوئي وتحرير المعاينة عن عملية نقل البيانات عبر الشبكة .راجع تفضيالت البرنامج.
يستغرق حفظ ملفات المسح الضوئي وقتًا طويالً؛ ومن ث ّم يتم حفظ ملفات المسح الضوئي األصغر حج ًما بصورة أسرع .ويمكن
تقليل حجم ملف المسح الضوئي من خالل عد ٍد من الطرق (أحجام الملفات تقريبية):
 oتقليل نمط الجودة (( )dpiنقطة في البوصة).
(مثال :حجم ملف  A1ملون بتنسيق  TIFF = 800ميجابايت عند نمط جودة  600نقطة في البوصة ،و 400ميجابايت
عند  200نقطة في البوصة أو  100ميجابايت عند  200نقطة في البوصة)
 oتحديد تنسيق الملف  JPGأو  PDFبدالً من .TIFF
(مثال :حجم ملف  A0ملون بتنسيق  800 = TIFFميجابايت عند نمط جودة  600نقطة في البوصة ،أو  12ميجابايت
عند  600نقطة في البوصة بتنسيق .)JPG/PDF
 oزيادة معدل ضغط الملف لتنسيق الملف  JPGأو .PDF
(مثال :حجم ملف  A0ملون بتنسيق  JPGبنمط جودة  600نقطة في البوصة =  12ميجابايت عند معدل ضغط %50
أو  8ميجابايت عند معدل ضغط .)%20
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المواصفات
البرنامج

SmartWorks MFP V5

نظام تشغيل البرنامج

الحد األدنى لجهاز الكمبيوتر متعدد اإلمكانات
(غير متوفر في جميع المناطق)

شاشة لمسية ( -غير متوفرة في جميع المناطق)
تتطلب جهاز كمبيوتر يتم توفيره محليًا
الحد األقصى لطول المسح الضوئي

 64( Win 8/10بت)
جهاز الكمبيوتر متعدد اإلمكانات  15.6بوصةWindows 10 ،
Enterprise LTSB
وحدة المعالجة المركزية 2.3 Intel Celeron G3900TE :جيجاهرتز
ذاكرة الوصول العشوائي ( 4 :)RAMجيجابايت DDR4
محرك األقراص الثابتة 500 SATA :جيجابايت
مزودة بإمكانيات لمس متعددة  15.6بوصة× 1366 ،
شاشة العرض :شاشة َّ
768
عدد  USB3 3وعدد  USB2 1وعدد  1إيثرنت ( Gbالخلف)
زر التشغيل وعدد ( USB3 1األمام)
الدقة768 × 1366 :
شاشة لمسية تكاثفية
VGA، HDMI
 8متر ( ،)JPEG/PDFو 15.2متر ()TIFF

يختلف طول المسح الضوئي األقصى حسب نوع الملف ودقة المسح الضوئي.
الحد األقصى لطول المسح الضوئي (بالبوصة)
*1200 *1000 800 600 400 300 200 100
DPI
24
36
60 96 162 200 315 315 JPEG
24
36
60 96 200 395 600 600 TIFF
الحد األقصى لطول المسح الضوئي (بالمتر)
1200* 1000* 800 600 400 300
200
100
DPI
0.61
914 1.52 2.44 4.11 5.08 8.00 8.00 JPEG
0.61
914 1.52 2.44 5.08 10.03 15.24 15.24 TIFF
* إذا كان الحجم ال ُمحدد =  A0أو  + ANSI E/Eأو  ARCH E/E1وعدد النقاط في البوصة ( 800 > )DPIنقطة في
البوصة ،فسيتم ضبط عدد النقاط في البوصة تلقائيًا عند  800نقطة في البوصة.
يختلف الحد األقصى لطول النسخ وفقًا لدقة المسح الضوئي ويكون مماثالً للحد األقصى الخاص بنوع ملف .TIFF
يختلف الحد األقصى لطول النسخ والنسخ االحتياطي وفقًا لدقة المسح الضوئي ويكون مماثالً للحد األقصى الخاص بنوع الملف
ال ُمستخدم.

مالحظة :تُعد المواصفات صحيحة لدى وقت كتابتها وهي تخضع للتغيير دون إخطار.
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مسرد المصطلحات
AIO
ANSI

جهاز الكمبيوتر متعدد اإلمكانات .يوجد جهاز الكمبيوتر في الشاشة.
المعهد القومي األمريكي للقياس .تحديد حجم الورق القياسي.

ARCH

أحجام ورق الرسم المعماري .تحديد حجم الورق القياسي.

اإلدراج التلقائي

يُعدِّل المحاذاة اإللكترونية لجميع شرائح مستشعر المسح الضوئي لك ٍل من المحاذاة من األمام إلى
الخلف ومن اليسار إلى اليمين للحد من ظهور "أخطاء اإلدراج" عند كل تقاطع.

النقطة السوداء

تتم زيادتها لتعتيم مناطق التظليل في الصورة ،وتزيد من شدة األلوان السوداء.

المعايرة

تُعدِّل الحساسية البصرية لكل بكسل في المستشعر لتوفير المستويات المناسبة من األسود واألبيض.

DHCP

يزود بروتوكول التكوين الديناميكي للمضيف جهاز الشبكة بعنوان  IPالخاص به تلقائيًا.
ِّ

DPI

النقاط في كل بوصة .عدد نقاط البكسل للمسح الضوئي/للطباعة في كل بوصة خطية.

DWF

تصميم تنسيق الويب هو تنسيقات الملفات اآلمنة التي وضعتها شركة أوتوديسك لنشر وتبادل بيانات
التصميم.

عنوان IP

عنوان بروتوكول إنترنت .يحتوي كل جهاز موجود على الشبكة على تسمية عددية مختلفة لتحديده.

ISO

المنظمة الدولية للمعايير .تحديد حجم الورق القياسي.

JPEG

تنسيق الملف الذي تستخدمه مجموعة خبراء التصوير المشتركة هو طريقة شائعة للضغط مع فقدان
البيانات لضغط الصور الرقمية (يتم التخلص من البيانات إلنتاج ملفات أقل حج ًما).

إضاءة LED

مؤشر بيان ثنائي باعث للضوء .مصدر ضوء ساطع فعّال طويل األمد.

شاشة LCD

شاشة العرض البلوري السائل .شاشة واجهة المستخدم.

MFP

طابعة/منتج/جهاز طرفي متعدد الوظائف.

ملفات  PDFمتعددة
الصفحات

يتم حفظ العديد من الصور الممسوحة ضوئيًا على صفحات منفصلة في ملف  PDFواحد.

PDF
PDF/A
هدف العرض
عنوان  IPثابت
قناع الشبكة الفرعية
TIFF

معيار تنسيق المستند المنقول الذي حددته  ،ISOوالذي يُعد مستقالً عن الجهاز أو البرنامج .عادة ً
ما يتم دمج صور المسح الضوئي كملفات .JPEG
ملف  PDFمخصص للنسخ االحتياطي .معيار  ISOمتخصص لالستخدام في حفظ الوثائق
اإللكترونية وحفظها على المدى الطويل.
الطريقة ال ُمستخدمة لتخطيط بيانات األلوان من مساحة لون (الماسح الضوئي) إلى مساحة أخرى
(الطابعة).
عنوان بروتوكول إنترنت ثابت يتم تعيينه في الجهاز وال يمكن تغييره بواسطة .DHCP
سِم عنوان  IPإلى عنوان شبكة وعنوان مضيف .يكون عنوان  IPبال أي فائدة بدون قناع الشبكة
يُق ّ
الفرعية.
تنسيق ملف صور ذي عالمات .يتم حفظ الصورة الممسوحة ضوئيًا بتنسيق ملف غير مضغوط
بأحجام أكبر لكن بدون فقدان البيانات.
وبدون فقدان البيانات .وينتج عن ذلك ملف
ٍ

USB

الناقل التسلسلي العالمي ،يتم توصيل رقاقات الذاكرة في األجهزة باستخدام منفذ .USB

UI

واجهة المستخدم.

النقطة البيضاء

تتم زيادتها لتنظيف الخلفية المتسخة ،وتزيد من شدة األلوان البيضاء.
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