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دليل تشغيل LogTag® Analyzer الرسيــــع

يشمل دليل التشغيل الرسيــــع هذا خطوات التثبيت واإلعداد 
واالستخدام من أجل

LogTag® Analyzer 3
 LogTag® logger ي مصاحب لمنتجات

 LogTag® Analyzer هو برنامج مجا�ن
نامج، ستحتاج إىل جهاز  يلها وتحليلها. ولتشغيل ال�ب ن ي تكوين البيانات وت�ن

وُيستخدم �ن
كمبيوتر يعمل بنظام Windows 7 أو إصدار أحدث، ومنفذ USB غ�ي مستخدم. حيث 
يوفر مجموعة واسعة من خيارات التخطيط وإعداد التقارير باإلضافة إىل مهام التشغيل 

يلها ومشاركتها. يقدم هذا الدليل لمحة موجزة عن وظائفه؛  ن اآلىلي لتكوين البيانات وت�ن
ات، ُير�ب الرجوع إىل دليل المستخدم  ن للحصول عىل إرشادات مفصلة لجميع الم�ي

نامج، أو استدعاء وظيفة المساعدة  الخاص بـ LogTag® Analyzer، المثبت مع ال�ب
.F1 المتضمنة بالضغط عىل مفتاح

نامج 1.  يل ال�ب ز ت�ز
يمكنك الحصول عىل نسخة مجانية من برنامج LogTag® Analyzer من موقع 

 . ي
و�ن  LogTag اإللك�ت

/https://logtagrecorders.com/software/lta3/download وانقر عىل 

 

يل ملف المثّبت. ُير�ب مالحظة أنك ستحتاج إىل بيانات اعتماد  ن  Download Now  لت�ن
نامج عليه. المسؤول لجهاز الكمبيوتر الذي تثبت ال�ب

التثبيت واإلعداد 2. 
ي مجلد 

يله - سيتم تخزينه �ن ن انقر نقًرا مزدوًجا فوق ملف المثّبت الذي قمت بت�ن
يالت وسيطلق عليه االسم ltanalyzer_32r12.exe أو اسًما مشابًها. إذا تلقيت  ز الت�ز
نامج، فقم بتشغيله من   يحتوي عىل ال�ب

ً
قرًصا مضغوًطا أو محرك أقراص USB محمول

ي تظهر عىل الشاشة. عند  خيص واتبع التعليمات ال�ت وط ال�ت الجهاز. حدد اللغة، واقبل �ش
ي قائمة التطبيقات الخاصة بك، 

االكتمال، ستظهر أيقونة جديدة عىل سطح المكتب و�ن
.LogTag® Analyzer ي تستخدمها لتشغيل ال�ت

ي الخلف( 
إذا كنت تستخدم مسجالت غ�ي USB )تحتوي عىل 3 سنون تالمس فضية �ن

فإنك تحتاج إىل واجهة LTI-HID. قم بتوصيله بمنفذ USB عىل جهاز الكمبيوتر الخاص 
 بشكل دائم، بحيث يمكنك إدخال أدوات التسجيل بغرض 

ً
بك. يمكن تركه متصل

يل. إذا كنت تستخدم مسجل USB مع قابس USB مدمج، فقم بتوصيله  ن التكوين أو الت�ن
بمنفذ USB خاٍل، عند الحاجة.

واجهة المستخدم 3. 
بمجرد تشغيل LogTag® Analyzer، سيتم فتح النافذة الرئيسية. يمكنك الوصول إىل 

يط األدوات من هنا. أوامر القائمة و�ش
يل مسجل. ن ستصبح المزيد من العنارص مرئية بمجرد فتح ملف أو ت�ن

التكوين األساسي للُمسّجل 4. 
قبل أن تتمكن من استخدام الُمسّجل، يجب إعداده بالمعلمات المطلوبة من أجل بدء 

وط التنبيه، بحيث يمكن  تشغيل قيم درجة الحرارة وتسجيلها. ُيستحسن أيًضا ضبط �ش
إخبارك عندما يتم تسجيل درجات حرارة غ�ي مطابقة للمواصفات.

لتكوين ُمسّجل USB، قم أواًل بتوصيله بمنفذ USB عىل جهاز الكمبيوتر الخاص بك. إذا 
ي الواجهة بشكل عمودي، مع توجيه نقاط 

كنت تستخدم حامل واجهة، فضع الُمسّجل �ن
. ي

االتصال الفضية نحو الجزء الخل�ن
انقر عىل Configure )تكوين( من قائمة LogTag أو اضغط عىل F3. سيظهر حوار 

التكوين:

يحتوي الجزء العلوي عىل معلمات عامة، بينما ُيظهر الجزء السفىلي عدة عالمات تبويب 
بإعدادات إضافية.

ل أو المنتجات المصاحبة له1.  أضف وصًفا للُمسجِّ

 .2. يل التاىلي ن اختيارًيا، حدد كلمة مرور للتكوين أو الت�ن

حدد تاريــــخ/ وقت التشغيل، أو زر التشغيل بالدفع )مع تسجيل اختياري مسبق للبدء(.3. 

ي تسجيلها )مع تأخ�ي بدء اختياري(.	. 
ي ترغب �ن حدد المدة ال�ت

ن كل قراءة.	.  اخ�ت المدة الزمنية ب�ي

حدد ظروف تشغيل إنذار درجة الحرارة العليا والسفىل. أضف اإلنذارات كما هو مطلوب، أو 	. 
حة بالفعل. قم بتغي�ي أي إنذارات مق�ت

اعتماًدا عىل نوع المسجل، قد توجد عالمات تبويب أخرى، تسمح بإدخال اإلعدادات 
ها. ال تسمح بعض  الالسلكية وإنذارات الرطوبة وأجهزة اإلنذار لقناة تسجيل ثانية وغ�ي

األنواع بتغي�ي معلمات معينة )مثل ®vaxtag(، حيث تم تعيينها من قبل هيئة التصديق.
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معلمات التكوين اإلضافية 5. 
ن المعلومات  ن أن التكوين األساسي كاٍف إلعداد المسجل للتسجيل، يمكنك تحس�ي ي ح�ي

�ن
ن بعض المعلمات اإلضافية. يتم الوصول إليها  ي نهاية الرحلة عن طريق تعي�ي

ي تتلقاها �ن ال�ت
عن طريق النقر فوق عالمة التبويب المقابلة.

عالمة التبويب File Settings )إعدادات الملف(
.PDF وتحدد تكوين ملف USB عالمة التبويب هذه متاحة فقط للمسجالت

 .	:PDF ي عرضه عىل ملف
حدد كل عنرص ترغب �ن

ن قائمة البيانات وخطوط اإلنذار والشبكة أو تعطيلها	  قم بتمك�ي
حدد تنسيقات التاريــــخ والوقت	 
ي يجب إنشاؤها	  حدد الملفات الموجودة عىل اللوحة ال�ت
اخ�ت وحدات درجة حرارة ملف PDF واللغة والمنطقة الزمنية	 
ي	 

حدد مقياس الرسم البيا�ن

عالمة التبويب Advanced Settings )اإلعدادات المتقدمة(
ي كيفية 

ي تحتوي عىل شاشة عرض وتتحكم �ن عالمة التبويب هذه متاحة للمسجالت ال�ت
ي اإلنذارات والخيارات المتقدمة األخرى.

استخدام أزرار المسجل للتحكم �ن

أكمل أي إعدادات متقدمة متعلقة باإلنذار	. 
حدد ما إذا كان اإلنذار ال يزال معروًضا عىل الشاشة ح�ت إذا عادت درجات الحرارة 	 

، وإذا كان من الممكن مسح اإلنذار إىل وضعها الطبيعي
اضبط عدد القراءات المتوقفة مؤقًتا عند الضغط عىل الزر	 

ي إعدادات الُمسّجل المتقدمة	. 
التحكم �ن

اسمح بإيقاف المسجل وإعادة تعيينه	 
ن خيار توف�ي الطاقة	  قم بتمك�ي

 دليل تشغيل LogTag® Analyzer الرسيــــع , REV B 	2	220 - © حقوق النرسش لعام LogTag North America Inc. ,2022 كل الحقوق محفوظة.

عندما تقوم بإدخال جميع المعلمات، انقر فوق Configure )تكوين(. سيتم 
يط التقدم عند انتهاء  ي أدخلتها. سيعلمك �ش ل بالمعلمات ال�ت اآلن تكوين الُمسجِّ

التكوين.

 قم بإزالة المسجل من الواجهة، أو إذا كان ُمسّجل USB، فافصله واستبدل الغطاء. 
. ل جاهز اآلن للتشغيل والنرسش الُمسجِّ

يل النتائج 6.  ز ت�ز
يل البيانات، بحيث يمكن عرضها وتحليلها ومشاركتها مع  ن ي نهاية الرحلة، يمكنك ت�ن

و�ن
 USB ما عليك سوى توصيل الُمسّجل بمنفذ ،LogTag® Analyzer اآلخرين. مع تشغيل

يل البيانات وتخزينها تلقائًيا عىل جهاز الكمبيوتر  ن ي حامل الواجهة. يتم اآلن ت�ن
أو إدخاله �ن

يل  ن ي مجلد المستندات - My LogTag Data . إذا تم تعطيل وظيفة الت�ن
الخاص بك �ن

.F4 أو الضغط عىل LogTag يل من قائمة ز ، يمكنك أيًضا النقر عىل ت�ز ي
التلقا�ئ
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تحليل البيانات 7. 
ي ذلك:

ة، يتم تزويدك بمخطط يوضح الرحلة الكاملة بما �ن يل البيانات مبا�ش ن بعد ت�ن
قيم درجة الحرارة )والرطوبة، حيثما أمكن(	 

نطاقات إنذار مشفرة باأللوان، ح�ت تتمكن من معرفة ما إذا كانت القراءات خرجت عن 	 
المواصفات

محاور الوقت ودرجة الحرارة	 
ي	 

لوحة تحكم الرسم البيا�ن
يمكنك استخدام الماوس لتكب�ي أي منطقة بمزيد من التفاصيل عن طريق سحب مؤ�ش 
ي )أثناء الضغط عىل زر الماوس األيرس ألسفل(. استخدم 

الماوس ع�ب لوحة الرسم البيا�ن
. يط األدوات أو عجلة الماوس للتصغ�ي رموز �ش

Readings Range يتيح لك تحديد ما إذا كنت تريد رؤية جميع القراءات، أو القراءات 
ي بدأت فقط، أو قراءات ما قبل البدء فقط. ال�ت

ي تشغيل عنارص معينة من المخطط أو إيقاف 
ي الرسم البيا�ن

تتيح لك لوحة التحكم �ن
تشغيلها.

( األولية، يمكنك أيًضا مشاهدة  ي
برصف النظر عن عالمة تبويب Chart )الرسم البيا�ز

عالمات تبويب أخرى أسفل نافذة الملف. تعرض عالمات التبويب هذه بيانات 
المسجالت بطرق مختلفة. انقر فوق إحدى عالمات التبويب إلظهار المعلومات التالية:

عالمة التبويب Report )تقرير(: تعرض عالمة التبويب هذه تقريًرا موجًزا عن 
. ن أهم البيانات اإلحصائية للرحلة بمخطط صغ�ي الرحلة، تجمع ب�ي

ي عالمة التبويب هذه، ستجد قائمة بجميع 
عالمة التبويب Data )البيانات(: �ن

ي يمكن أن تكون جميع  ، وال�ت ي
ي الرسم البيا�ن

قراءات درجة الحرارة المرئية حالًيا �ن
ها فقط. ي تم تكب�ي القراءات، أو تلك ال�ت

ي عالمة التبويب هذه، يتم تقديم البيانات 
عالمة التبويب Summary )الملخص(: �ن

ي نموذج ملخص، مجّمعة حسب األحداث مثل عالمات االستقصاء. يمكنك أيًضا 
�ن

ة فقط. تتضمن اإلحصائيات القيم المحسوبة، مثل القيم  رؤية قسم للقراءات المك�ب
الدنيا والقصوى والمتوسطة واالنحراف المعياري ومتوسط درجة الحرارة الحركية 

ودقائق الدرجة.
عالمة التبويب Day Summary )ملخص اليوم(: تحتوي عالمة التبويب هذه عىل 

 ملخص يومي من المسّجالت بذاكرة إحصائية، مثل المسّجل ®vaxtag أو المسّجل
ة بقيم دنيا وقيم  ن يوًما األخ�ي  R	TRED30-1، حيث يتم �د كل يوم من الثالث�ي

قصوى.
ي ملف مخطط واحد متعدد 

ن �ن من الممكن أيًضا دمج البيانات من العديد من المسجل�ي
للمقارنة. يمكنك استخدام هذا لرسم الخرائط، أو لمقارنة البيانات من الرحالت المتكررة.

ن  يسمح لك LogTag® Analyzer بإضافة تعليقات توضيحية للمخططات. قم بتمك�ي
، ثم أضف نًصا ووسائل  ي

ي لوحة تحكم الرسم البيا�ن
ة باستخدام الزر الموجود �ن ن هذه الم�ي

، مثل البيانات اإلحصائية. ي
ح وبيانات أخرى إىل لوحة الرسم البيا�ن �ش

تصدير البيانات ومشاركتها 8. 
ن آخرين. يمكنك  يمكن حفظ البيانات بتنسيقات مختلفة ومشاركتها مع مستخدم�ي

ي يمكن فتحها بواسطة Excel( والملفات  تصدير البيانات إىل ملفات CSV )ال�ت
يل مسّجل  ن النصية وملفات HTML وملفات PDF. يمكن القيام بذلك تلقائًيا عند ت�ن
أو استخدام Save As )حفظ باسم( من قائمة File )الملف(. يمكن تخصيص كل 

نوع من أنواع الملفات هذه.
، أو تحميلها  ن ي إىل قائمة المستلم�ي

و�ن يد اإللك�ت يمكنك إرسال الملفات يدوًيا ع�ب ال�ب
 Send( يط األدوات يلها. استخدم أيقونات �ش ن عىل خادم FTP ليقوم اآلخرون بت�ن
)إرسال( وUpload )تحميل(( أو األوامر المقابلة من قائمة File )الملف(. يمكن 

يل مسّجل. ن ي كل مرة يتم فيها ت�ن
القيام بذلك تلقائًيا �ن

ة إىل حساب  يسمح LogTag® Analyzer أيًضا بتحميل الملفات مبا�ش
 LogTag Online الخاص بك. LogTag Online هي منصة التخزين وإعداد 

ي تتيح الوصول إىل البيانات من  التقارير المستندة إىل السحابة من LogTag، وال�ت
نت. ستحتاج إىل تقديم تفاصيل حسابك  أي مكان يتوفر فيه متصفح واتصال باإلن�ت

، يمكنك أيًضا فتح الملفات  ن ي حال التمك�ي
ي اإلعدادات. �ن

ة �ن ن ن هذه الم�ي وتمك�ي
 File فتح( من قائمة( Open باستخدام األمر LogTag Online ة من مبا�ش

)الملف(.

نامج 9.  تخصيص ال�ب
نامج وفًقا  ي تحدد مظهر وسلوك ال�ب يمكن تخصيص عدد كب�ي من المعلمات ال�ت

يط  لتفضيالتك الشخصية. يتم الوصول إليها عن طريق النقر فوق أيقونة �ش
األدوات الخيارات، أو بالنقر فوق Options )خيارات( من القائمة Edit )تحرير(، 

ثم تحديد إحدى عالمات التبويب. يتم تخزين هذه التفضيالت بشكل منفصل لكل 
ادها عىل أجهزة كمبيوتر أخرى. فيما يىلي ملخص  مستخدم، ويمكن تصديرها واست�ي

موجز لهذه الخيارات.
General Settings )اإلعدادات العامة(: حدد وحدات اللغة ودرجة 
نامج  ي يبحث فيها ال�ب نامج، وعدد المرات ال�ت ي يستخدمها ال�ب الحرارة ال�ت

ي 
ي الذي سيتم عرضه �ن

ا�ن ي االف�ت عن التحديثات المتاحة والفاصل الزم�ن
المخطط.

ي  Summary Statistics )إحصائيات الملخص(: حدد القيم اإلحصائية ال�ت
ي عالمة التبويب اإلحصائية.

يجب عرضها  �ن
ي  (: حدد القيم اإلحصائية ال�ت ي

Chart Statistics )إحصائيات الرسم البيا�ز
. ي

ي نافذة التعليقات التوضيحية عىل الرسم البيا�ن
يجب عرضها �ن

، والعالمات  ي
Charts )الرسوم البيانية(: التأث�ي عىل كيفية ظهور الرسم البيا�ن

ي يجب إظهارها، وكيفية عمل الماوس، االسم  ي سيتم عرضها، واأللوان ال�ت ال�ت
الذي سيطلق عىل المخطط.

يل وإعادة  ن Automation )األتمتة(: يمكنك تحديد مقدار عملية الت�ن
ي هذا القسم، تقوم أيًضا بإدخال 

ي ستتم تلقائًيا. �ن التكوين والمشاركة ال�ت
التفاصيل الخاصة بتفاصيل خادم FTP و SMTP، بحيث يمكن إرسال بيانات 

المسجل وتحميلها.
File and Folder )ملف ومجلد(: يحدد هذا القسم مكان تخزين البيانات 
ي سيتم استدعاؤها. يلها من المسّجالت الخاصة بك والملفات ال�ت ن ي يتم ت�ن ال�ت

Exports and Reports )الصادرات والتقارير(: يمكنك تحديد ملفات 
يل مسّجل، وكيفية تخصيص كل  ن ي يتم إنشاؤها تلقائًيا عند ت�ن التصدير ال�ت

تنسيق.

ن كيفية عرض التواريــــخ  Date and Time )التاريــــخ والوقت(: هنا يمكنك تعي�ي
ي جميع عالمات التبويب والتقارير والصادرات. هذا أيًضا هو المكان 

واألوقات �ن
اضًيا لعرض البيانات. الذي تحدد فيه المنطقة الزمنية المستخدمة اف�ت

ي بعض جوانب األتمتة المتعلقة بـ 
LogTag Online: يتيح لك ذلك التحكم �ن

.LogTag Online

الحصول عىل المساعدة 10. 
ي أي مرحلة أن دليل المستخدم والمساعدة ال يجيبان عىل أسئلتك، وتحتاج 

إذا شعرت �ن
 LogTag يك المبيعات أو زيارة موقع دعم �ب االتصال برسش إىل مزيد من المساعدة، ف�يُ

https://logtagrecorders.zendesk.com/hc/en-us للمساعدة.

https://logtagrecorders.zendesk.com/hc/en-us

