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Printing Preferences )تفضيالت الطباعة(
رلجع موبع Zebra على لاويب الحصول على أحدث إصدلر من هذل لامستند.

يمكن لستخدلم اوحط لاتحكم Printing Preferences )تفضيالط لاة اعط( اتحديد لاتفضيالط مثل تحديد اوحاط لاشرية لاتي سيتم لستخدلمها اة اعط لاصور 
على لا ةابط ومكان خروج لا ةابط )على س يل لامثال، حاويط لإلدخال أو فتحط لاتغذيط لايدويط( ووجهتها. وتُستخدم أيًضا إلجرلء عملياط ض ة جودة اوح لألاولن 

ولالوح لألسود،  اإلضافط إاى ة اعط  ةاباط لالخت ار وإظهار مالوماط لاتكوين ولالتصال  ااش كاط لاسلكيط أو لاالسلكيط.

افتح اوحط لاتحكم Printing Preferences )تفضيالط لاة اعط(:

�  Windows 7 – حدد  دء، ثم لنقر فوق Devices and Printers )أجهزة وطابعات(. لنقر  زر لاماوس لأليمن فوق ةا اط لا ةاباط 
Zebra ZCXXX، ثم حدد Printing preferences )تفضيالت الطباعة( من لاقائمط لامن ثقط.

 Hardware and لوحة التحكم( من لاقائمط لامن ثقط. حدد( Control Panel وحدد Windows + I لضغة على – Windows 8  �
Sound )األجهزة والصوت(، ثم حدد Devices and Printers )أجهزة وطابعات(. لنقر  زر لاماوس لأليمن فوق ةا اط لا ةاباط 

Zebra ZCXXX، ثم حدد Printing preferences )تفضيالت الطباعة( من لاقائمط لامن ثقط.

�  Windows 10 – لضغة على Windows + I وحدد Devices )األجهزة(، ثم حدد Printers and Scanners )طابعات 
 Printing preferences إدارة(، ثم حدد( Manage ولنقر فوق Zebra ZCXXX حدد ةا اط لا ةاباط .)وماسحات ضوئية

)تفضيالت الطباعة(.

تشكل عالماط لات ويب لامدرجط أدناه  نيط بائمط اوحط لاتحكم Printing Preferences )تفضيالط لاة اعط(:

� Setup )لإلعدلد(

� Encoding )لاترميز(

� Help & Support )لامساعدة ولادعم(

تُكمل لألدولط لامساعدة لامدرجط أدناه  نيط لاقائمط:

� AdjustmentبandبOptimizationبPrintب)تحسينبلاة اعطبولاض ة(

� Advancedب)إعدلدلطبمتقدمط(ب

توجد لألزرلر لاتاايط في أسفل نافذة اوحط لاتحكم:

يقوم لازر Restore Defaults )استعادة اإلعدادات االفتراضية(  إعادة تايين تفضيالط لاة اعط إاى إعدلدلط لامصنع.

يقوم لازر Cancel )إلغاء(  إغالق اوحط لاتحكم Printing Preferences )تفضيالط لاة اعط(  دون تة يق لاتغييرلط لاتي تم إجرلؤها.

يامل لازر Apply )تطبيق( على إجرلء لاتغييرلط )أو تة يقها(؛ إال أن اوحط لاتحكم PreferencesبPrintingب)تفضيالطبلاة اعط( تظل مفتوحط.
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عالمة التبويب Setup )اإلعداد(
تامل عالمط لات ويب Setup )اإلعداد( على تمكين لامستخدم من ض ة لا ةابط لامحددة ومالماط مهمط لاة اعط وة اعط  ةاباط لالخت ار.

Status Bar )شريط الحالة(
يوضح شرية لاحااط حااط لاةا اط لاحاايط. عندما يكون شرية لاحااط  االون لألخضر أو لألصفر، ياني ذاك أنه ما يزلل يمكنك لاة اعط. سيمنع شرية لاحااط 

لألحمر إجرلء لاة اعط حتى يتم تصحيح لاخةأ.

الحالة: جاھز

الحالة: الشریط منخفض

الحالة: نفدت البطاقات 4001

ينقسم إةار Setup )اإلعداد( إاى ثالثط أبسام:

� Printing )لاة اعط(

� Card )لا ةابط(

� Ribbon )لاشرية(
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Printing )الطباعة(
توجه لاقائمط لامنسداط Orientation )االتجاه( لاةا اط إاى لاة اعط إما في وضع Landscape )أفقي( وإما في وضع Portrait )عمودي(  ناًء على 
تصميم لا ةابط أو لالستخدلم لامةلوب منها. الحظ أنه ال يمكن خلة لتجاه لاة اعط؛  مانى أنه ال يمكنك لاة اعط لااموديط على لاوجه لألمامي ولألفقيط على 

لاوجه لاخلفي. 

توجه لاقائمط لامنسداط Rotate 180° )استدارة 180 درجة( لاةا اط إاى تدوير لاصورة على لا ةابط 180 درجط. لستخدم هذل لاخيار إذل كنط تريد توجيه 
لاصور  ااةريقط ذلتها  ناًء على كيفيط بلب لا ةابط.

تتوفر لاتحديدلط لاتاايط من لاقائمط لامنسداط Rotate 180° )لستدلرة 180 درجط(:

�  None )ال يوجد( - عدم تدوير لاصورة )لاصور(.

� Front )الوجه األمامي( - تدوير لاصورة على لاوجه لألمامي من لا ةابط فقة.

� Back )الوجه الخلفي( - تدوير لاصورة على لاوجه لاخلفي من لا ةابط فقة.

� Both )كالهما( - تدوير لاصورة على لاوجهين لألمامي ولاخلفي من لا ةابط ماًا.

يامل مفتاح Print on both sides )طباعة على الوجهين( على تمكين لاة اعط على لاوجهين )ينة ق على لاةا ااط ذلط وجهين؛ إال أن 
ZC100 غير متولفقط(.

يحدد تحديد Copies )النُسخ( عدد لا ةاباط لامةلوب ة اعتها. لنقر فوق لاسهم ألعلى أو ألسفل ازيادة لاادد أو خفضه.

يامل Print and Encode Same Side )طباعة وترميز على نفس الوجه( على تمكين لامستخدم من ترميز  ةابط وة اعط صورة على وجه لاشرية 
لامغناةيسي. يتم تاةيل هذل لاخيار عند تمكين Print on Both Sides )طباعة على الوجهين(. الة اعط ولاترميز على نفس لاوجه، يجب أن تكون 

لاةا اط ذلط وجهين، ويجب تايين "ة اعط على لاوجهين" على "ال"، كما يجب أن تحتوي لاةا اط على أدلة ترميز مغناةيسيط.

يامل Print Test Card )طباعة بطاقة اختبار( على تمكين لامستخدم من ة اعط أحد نوعي  ةابط لالخت ار:

تة ع Graphics Test Card ) ةابط لالخت ار لارسوميط( صورة مناس ط امجموعط لألشرةط لاحاايط، وفي حااط 
تحديد Print on Both Sides )ة اعط على لاوجهين( )الةا ااط لامكونط الة اعط على وجهين فقة(، تة ع 

صورة لخت ار أحاديط لالون على لاوجه لاخلفي.

تة ع Configuration Test Card ) ةابط لخت ار لاتكوين( مالوماط تكوين لاةا اط. إذل كان لاخيار لاالسلكي 
مث تًا، وتم تايين لاةا اط الة اعط على وجه ولحد، سيتم ة اعط  ةابتين.
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Card )البطاقة(
يتيح تحديد Source )المصدر( المستخدم إخ ار لاةا اط  اامكان لاذي تأخذ منه لا ةابط. على س يل لامثال، إذل كان يتاين ة اعط  ةابط ولحدة مختلفط عن 

لا ةاباط لاموجودة في حاويط لإلدخال، فيمكن المستخدم تحديد تغذيط  ةابط ولحدة يدويًا الة اعط عليها.

تتوفر لاتحديدلط لاتاايط في لاقائمط لامنسداط Card source )مصدر لا ةابط(:

� Manual Feed Slot )فتحة التغذية اليدوية( - أخذ لا ةاباط من فتحط لاتغذيط لايدويط فقة.

� Input Hopper )حاوية اإلدخال( - أخذ لا ةاباط من حاويط لإلدخال فقة.

�  Auto Feed )التغذية التلقائية( )لفترلضي( - في حااط عدم تغذيط  ةابط من فتحط لاتغذيط لايدويط ب ل إرسال مهمط لاة اعط، ستأخذ لاةا اط 
لا ةابط من حاويط لإلدخال.

� Already in printer )موجود بالفعل في الطابعة( - اتة يقاط لاجهاط لاخارجيط لاتي تستخدم هذه لاميزة.

يتيح تحديد Destination )الوجهة( المستخدم إخ ار لاةا اط  اامكان لاذي ترسل إايه لا ةاباط لامنتهيط. بد يلزم، في  اض لاحاالط، إرسال لا ةابط لامنتهيط 
إاى درج لارفض في ظل ظروف آمنط )وذاك في حااط تركيب بفل لاةا اط(.

تتوفر لاتحديدلط لاتاايط في لاقائمط لامنسداط Destination )لاوجهط(:

�  Output hopper )حاوية اإلخراج( )لفترلضي( - يامل هذل لاخيار على إرسال لا ةاباط لامنتهيط إاى حاويط لإلخرلج )لاموجودة أسفل 
حاويط لإلدخال(.

�  Reject bin )سلة الرفض( - يامل هذل لاخيار على إرسال لا ةاباط لامنتهيط إاى سلط لارفض لاتي يمكن لاوصول إايها من خالل فتح غةاء 
لاة اعط )وينة ق على لاةا ااط ذلط وجهين؛ إال أن ZC100 غير متولفقط(

� Leave in printer )يُترك في الطابعة( - اتة يقاط لاجهاط لاخارجيط لاتي تستخدم هذه لاميزة.

Ribbon )الشريط(
تستخدم ةا ااط لا ةاباط Zebra لألشرةط )لاوسائة( لاتي تأتي  نوعين: لالوحاط أحاديط لالون واوحاط لألاولن. ولألشرةط أحاديط لالون هي ع ارة عن شرية 

ولحد متولصل اه اون ولحد، وعادةً ما يكون لألسود؛ اكنه أيًضا يمكن أن يكون لأل يض أو لاذه ي أو أشرةط لالون لاولحد لألخرى. مع اوحاط لألاولن، مثل 
 )K( جانب لالون لألسود  )YMC لاتي تُستخدم اة اعط لألاولن لاكاملط(، يتم ترتيب كل اون رئيسي فردي )لألصفر أو لألرجولني أو لاسماوي أو( YMCKO

ولاترلكب أو لاورنيش )O(  ااتسلسل إلجرلء عمليط ة اعط  ةابط كاملط ولحدة.

ف
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داد
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ة ا
كر

ب

اتجاه الحركة

مجموعة لوحات واحدة

Y M C K O

ستتارف لاةا اط على نوع شرية لاة اعط لامركب وتارضه في لاحقل Type )النوع(. سيتم إظهار مجموعاط لألشرةط لامتوفرة في لاقائمط لامنسداط 
 Print and Encode onطباعة على الوجهين( و( Print on both sides اإلضافط إاى ذاك، ستؤثر إعدلدلط  .)المجموعات( Combinations

Same Side )طباعة وترميز على نفس الوجه( على مجموعاط لألشرةط لامتوفرة. يشير شرية لاحااط Images Remaining )الصور المتبقية( إاى 
عدد لاصور لاتي ما يزلل يمكن ة اعتها على لاشرية لامركب. وتنة ق هذه لاميزة على لألشرةط ذلط لالوحاط وتشير إاى مجموعط لالوحاط )YMCK(؛ إال أن 

لألشرةط أحاديط لالون ال تنة ق. وعند لحتولء خرةوشط لاشرية على 10 مجموعاط اوحاط مت قيط، سيتم عرض تحذير Ribbon Low )لاشرية منخفض(.
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يوضح لاجدول لاتااي لألشرةط لامدعومط ومجموعاتها لامانيط:

Ribbon )الشريط(
 Print on Both

Sides )طباعة على 
الوجهين(

 Print and Encode Same
Side )طباعة وترميز على 

نفس الوجه(
Ribbon Combination )مجموعة األشرطة(

YMCKO
مةفأ

YMCKO لاوجه لألماميمةفأ
YMCKO لاوجه لاخلفيمضيء

مةفأمضيء
YMCO لاوجه لألمامي/K لاوجه لاخلفي )لفترلضي(
YMCKO لاوجه لألمامي/YMCKO لاوجه لاخلفي

YMCKOK
مةفأ

YMCKO لاوجه لألماميمةفأ
YMCKO لاوجه لاخلفيمضيء

مةفأمضيء
YMCKO لاوجه لألمامي/K لاوجه لاخلفي )لفترلضي(

YMCKO لاوجه لألمامي/YMCKO لاوجه لاخلفي

2YMCKO/1
مةفأ

YMCKO لاوجه لألماميمةفأ
YMCKO لاوجه لاخلفيمضيء

YMCKO لاوجه لألمامي/YMCKO لاوجه لاخلفيمةفأمضيء

2YMCKOKO/1
مةفأ

YMCKO لاوجه لألماميمةفأ
YMCKO لاوجه لاخلفيمضيء

مةفأمضيء
YMCKO لاوجه لألمامي/KO لاوجه لاخلفي )لفترلضي(

YMCKO لاوجه لألمامي/YMCKO لاوجه لاخلفي

KrO
مةفأ

KrO لاوجه لألماميمةفأ
KrO لاوجه لاخلفيمضيء

KrO لاوجه لألمامي/KrO لاوجه لاخلفيمةفأمضيء

KdO
مةفأ

KdO لاوجه لألماميمةفأ
KdO لاوجه لاخلفيمضيء

KdO لاوجه لألمامي/KdO لاوجه لاخلفيمةفأمضيء
K )أحادي لالون(

يشمل جميع أشرةط 
لالون لاولحد

مةفأ
K لاوجه لألماميمةفأ

K لاوجه لاخلفيمضيء

K لاوجه لألمامي/K لاوجه لاخلفيمةفأمضيء

YMCPKO
مةفأ

YMCPKO لاوجه لألماميمةفأ
YMCPKO لاوجه لاخلفيمضيء

مةفأمضيء
YMCPO لاوجه لألمامي/K لاوجه لاخلفي )لفترلضي(

YMCPKO لاوجه لألمامي/YMCPKO لاوجه لاخلفي

YMCKLL
مةفأ

YMCKLL لاوجه لألماميمةفأ
YMCKLL لاوجه لاخلفيمضيء

مةفأمضيء
YMCLL لاوجه لألمامي/K لاوجه لاخلفي )لفترلضي(
YMCKLL لاوجه لألمامي/YMCKLL لاوجه لاخلفي

SDYMCKO
مةفأ

SDYMCKO لاوجه لألماميمةفأ
SDYMCKO لاوجه لاخلفيمضيء

مةفأمضيء
SDYMCO لاوجه لألمامي/K لاوجه لاخلفي )لفترلضي(

SDYMCKO لاوجه لألمامي/SDYMCKO لاوجه لاخلفي

تُستخدم اوحاط YMC في شرية أاولن إلنشاء لاصورة لاملونط. وتستخدم ةا ااط ZC100/300  ياناط أاولن 24  ط وخولرزمياط لألاولن وماادالط إدلرة 
رأس لاة اعط اتحقيق 256 ظاًل الون عند ة اعط صورة ملونط كاملط.
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تستخدم لاةا اط اوحط K اة اعط لااناصر لاسودلء على صورة ملونط )رلجع “Profilesب)ملفاطبلاتاريف(”بفيبصفحطب16(، أو أشرةط لارموز ولانص. وهذه اوحط 
صمغيط؛ لألمر لاذي ياني عدم إمكانيط لستخدلمها اة اعط درجاط متولصلط من لالون. يمكن الوحط K ة اعط لاصور لاثنائيط )لامضيئط أو لامةفأة لاخااصط( فقة.

تُستخدم K أيًضا اإلشارة إاى لألشرةط أحاديط لالون لامتوفرة  االون لألسود ولأل يض ولاذه ي ولافضي ولألحمر ولألزرق. وتُصنع لألشرةط أحاديط لالون من مولد 
صمغيط أيًضا؛ لألمر لاذي ياني عدم إمكانيط لستخدلمها اة اعط درجاط متولصلط من لالون، ويمكنها فقة ة اعط لاصور لاثنائيط )لامضيئط أو لامةفأة لاخااصط(.

تشير Kd إاى اوحط ص غط سودلء؛ مما يسمح  ة اعط ظالل متولصلط من لالون لارمادي، وهي مناس ط الصور ولارسوماط  شكل مثااي.

اوحط O هي ع ارة عن ترلكب وظيفته حمايط اوحاط لاص غط من لا هط نتيجط لآلثار لاناجمط عن ضوء لألشاط فوق لا نفسجيط ولاكشة. كما يمكن لستامال 
لاترلكب على صمغ K امزيد من حمايط لانص وأشرةط لارموز من لاكشة. وهذل يجال شرية KrO مفيًدل في لاتة يقاط لاتي يتم فيها تمرير لا ةابط مقا ل 

بارئ أشرةط مغناةيسيط، وة اعط لانص أو أشرةط لارموز على لاوجه لامقا ل من لاشرية لامغناةيسي. 

تامل اوحاط L في شرية YMCKLL على تمكين إضفاء لاةا ع لاشخصي ةويل لألمد على اون لا ةاباط دون لستخدلم لاتغليف. وإذل كانط اديك 
 YMCKO مجموعط من اوحتي ترلكب سميكتين إضافيتين، فيمكنك مضاعفط مقاومط لا ةابط لاملونط الكشة  مادل أر ع مرلط، مقارنطً  شرية

لاقياسي. ويمكن أيًضا لستخدلم لالوحاط اة اعط ميزلط لألمان لاتي ستظهر كاالمط مائيط على لا ةابط وتتوهج تحط ضوء لألشاط فوق لا نفسجيط. رلجع 
“YMCKLL”بفيبصفحطب19 امزيد من لاتفاصيل.

تامل اوحط S )لافضيط( في شرية SDYMCKO على تمكين إنشاء مؤثرلط  صريط ش يهط  ثالثيط لأل ااد على لا ةابط. وSr هي اوحط صمغيط فضيط 
لالون يمكن ة اعتها على لا ةابط  ااكامل الحصول على تأثير مادني أو أسفل عنصر رسومي محدد، مثل شاار أو نص، ثم ة اعتها  األعلى إلنشاء مؤثر 

 صري فريد. رلجع “SDYMCKO”بفيبصفحطب20 امارفط خيارلط لاة اعط.

واوحط P )لالؤاؤيط( هي اوحط مخصصط اتغيير لالون في شرية YMCPKO، مما يامل على تمكين ة اعط لااناصر لألمنيط لاخفيط على لا ةابط عند 
لاةلب. ويقتضي لاوضع لامثااي عدم ترلكب لاصور لامة وعط  استخدلم اوحتي K وP في تصميم لا ةابط. رلجع “YMCPKO”بفيبصفحطب21 امارفط 

لامزيد من خيارلط لاة اعط.
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عالمة التبويب Encoding )الترميز(
تارض عالمط لات ويب Encoding )الترميز( إعدلدلط لاترميز لامغناةيسي لارئيسيط، وال يمكن لاوصول إايها إال في حااط تث يط خيار لاترميز لامغناةيسي. 

اتغيير هذه لإلعدلدلط، أو امزيد من تخصيص إعدلدلط لاترميز لامغناةيسي، لنقر فوق Advanced Settings )إعدادات متقدمة(.

Encoding )الترميز( - عند تايينه على "مضيء"، سيتم ترميز  ةابط ذلط شرية مغناةيسي عند إرسال مهمط ة اعط   ياناط لاترميز لامغناةيسي إاى 
لاةا اط. وعند تايينه على "مةفأ"، ان تقوم لاةا اط  ترميز أي  ةاباط.

 Encode Only )الترميز فقط( - عند تايينه على "مضيء"، سيتم إكمال جزء لاترميز فقة من مهمط لاة اعط. وعند تايينه على "مةفأ"، سيتم إكمال
لاترميز ولاة اعط ماًا.

Verification )التحقق( - عند تايينه على "مضيء"، ستتحقق لاةا اط من لا ياناط لاتي تم ترميزها في لا ةابط. وعند تايينه على "مةفأ"، ان تتحقق لاةا اط 
من لا ياناط لاتي تم ترميزها في لا ةابط.

Type )النوع( - يكون ISO هو لانوع لاقياسي الترميز لامغناةيسي  اانس ط اماظم لا ةاباط. ويمكن تايين لاتنسيقاط لألخرى في لإلعدلدلط لامتقدمط.

Coercivity )المقاومة المغناطيسية( - كميط لاةابط لامةلو ط اترميز لا ةابط. تتةلب لا ةاباط ذلط شرية مغناةيسي إما مقاومط مغناةيسيط 
مرتفاط وإما منخفضط.

Hex )سداسي( - تنسيق لا ياناط لاتي يتم ترميزها في لا ةابط. عند تايينه على "مضيء"، ستكون لا ياناط لاتي يتم ترميزها في لا ةابط  تنسيق سدلسي 
عشري. وعند تايينه على "مةفأ"، ستكون لا ياناط  تنسيق ANSI لاقياسي.

Erase Before Encode )مسح قبل الترميز( – مسح كل لا ياناط لاموجودة على لاشرية لامغناةيسي ب ل ترميز  ياناط جديدة.
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عالمة التبويب Help & Support )المساعدة والدعم(
تقدم عالمط لات ويب هذه المستخدمين عدة خيارلط المساعدة في لستخدلم لاةا اط، وكذاك في إمكانيط  دء عمليط لاتنظيف.

How-To Videos )مقاطع الفيديو التعليمية(
يقدم بسم How-To Videos )مقاطع الفيديو التعليمية( المستخدمين مقاةع فيديو تشرح لامهام لااامط وحلول لستكشاف لألخةاء وإصالحها.

Help & Support )المساعدة والدعم(
يقدم بسم Help & Support )المساعدة والدعم( المستخدمين رول ة األبسام لامختلفط في صفحط دعم لامنتج.

لنقر فوق رل ة Product Manuals )أداط لامنتجاط( اتنزيل وثائق لامستخدم لاخاصط  ةا اتك.

لنقر فوق Product Support )دعم لامنتج( اتنزيل تحديثاط  رنامج لاتشغيل ولا رلمج لاثا تط ولا رلمج لألخرى اةا اتك.

لنقر فوق Knowledge Base )باعدة لاماارف( ال حث عن مشكالط محددة خاصط  ةا اتك.

لنقر فوق رل ة Technical Support )لادعم لافني( التولصل مع مندوب امساعدتك في لستخدلم لاةا اط.

لنقر فوق Request a Repair )ةلب إصالح( إذل كنط  حاجط امساعدة من خ ير في حل مشكلط  ااةا اط.

Cleaning )التنظيف(

قم بحماية ضمان مصنعك! • هيتنت

يجببتنفيذبإجرلءلطبلاتنظيفبلاموصىب هابالحفاظبعلىبضمانبمصناك.ب

البتقمبمةلقًاب فكبأوبر ةبأوبتاديلبأوبثنيبجزءبأوبكا لبدلخلبلاةا اطبأوبمابشا ه.

البتقمبمةلقًاب استخدلمبضاغةبهولءب ااضغةبلاااايبإلزلاطبلاجسيماطبمنبلاةا اط.



9

سيامل لالستخدلم لامنتظم ا ةاباط لاتنظيف على تنظيف وصيانط لألجزلء لامهمط لاتي ال يمكن لاوصول إايها في ةا اتك،  ما في ذاك رأس لاة اعط وأسةولناط 
لانقل ومحةط أدلة لاترميز لامغناةيسيط )لالختياريط(.

يوضح بسم Cleaning )التنظيف( المستخدم عدد لا ةاباط لاتي يمكن ة اعتها ب ل أن تكون عمليط لاتنظيف لاتاايط مةلو ط. لنقر فوق  ا دء 

عمليط لاتنظيف؛ لت ع لاتاليماط لاتي تظهر على لاشاشط.

خطوة 1. بم  إزلاط لاشرية ولا ةاباط من لاةا اط عند مةاا تك  ذاك.

خطوة 2. بم  إدرلج  ةابط لاتنظيف في فتحط لاتغذيط لايدويط  ااةا اط عند مةاا تك  ذاك.

خطوة 3. ست دأ عمليط لاتنظيف  اد ذاك.

خطوة 4. عند لنتهاء عمليط لاتنظيف، بم  إزلاط  ةابط لاتنظيف لامستخدمط  اد إخرلجها.

خطوة 5. بم  است دلل لاشرية ولا ةاباط.
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Print Optimization and Adjustment )تحسين الطباعة والضبط(
تسمح لألدلة لامساعدة Print Optimization and Adjustment )تحسين لاة اعط ولاض ة( المستخدم  تحسين إعدلدلط لاةا اط وض ةها عندما ال تحقق 
لإلعدلدلط لالفترلضيط جودة لاصورة لامةلو ط.  اإلضافط إاى ذاك، تظهر ماظم لإلعدلدلط في نافذة مااينط اتوضيح كيفيط تأثير لإلعدلدلط على صورة لا ةابط. 

يتم ترتيب خيارلط لانافذة في عالماط ت ويب على لانحو لاتااي:

� Information )لامالوماط(

� Color Panels )اوحاط لألاولن(

� Profiles )ملفاط لاتاريف(

� Black/Mono Panels )لالوحاط لاسودلء/لألحاديط(

� Overlay/Specialty Panels )اوحاط لاترلكب/لالوحاط لاخاصط(

� Alignment )لامحاذلة(

� Help & Support )لامساعدة ولادعم(

ال تتوفر عالماط لات ويب Color Panels )اوحاط لألاولن( وBlack/Mono Panels )لالوحاط لاسودلء/لألحاديط( و/Overlay• ةظحتنت
Specialty Panels )اوحاط لاترلكب/لالوحاط لاخاصط( إال عند تركيب لاشرية لاذي يحتوي على هذه لالوحاط. على س يل لامثال، إذل كان 

لاشرية لألحادي لألسود ال يحتوي على اوحاط لألاولن أو اوحاط لاترلكب/لالوحاط لاخاصط، فلن تتوفر عالماط لات ويب هذه.

Information )المعلومات(
تارض عالمط لات ويب Information )المعلومات( لاحااط لاحاايط الةا اط )مثل Ready )جاهزة( أو Input hopper open )حاويط لإلدخال مفتوحط( وغير 
ذاك( ونوع لاشرية لامركب )مثل YMCKO( ومجموعط لألشرةط لامحددة حاايًا )مثل YMCKO front )YMCKO لاوجه لألمامي(( ولإلعدلدلط لاحاايط اكل 
من لالوحط لاسودلء )مثل Enabled )ُممّكن(/Disabled )ماةل(/Not Applicable )غير با ل التة يق(( ولستخالص لالوحط لاسودلء )Enabled )ُممّكن(/

Disabled )ماةل(/Not Applicable )غير با ل التة يق(( وOverlay/Specialty Panel )اوحط لاترلكب/لالوحط لاخاصط( )Enabled )ُممّكن(/
Disabled )ماةل(/Not Applicable )غير با ل التة يق((.

في نافذة مااينط لا ةابط، يمكنك لات ديل  ين عيناط  ةاباط مختلفط أو تحميل صورتك لاخاصط. لنقر فوق لاقائمط لامنسداط اتحديد صورة لا ةابط امااينتها، أو لنقر 

فوق  )مستارض لاملفاط(، وحدد موبع لاملف لاذي تريد تحميله، ثم لنقر فوق Open )فتح(. ال يتم دعم سوى لاصور  تنسيق BMP حاايًا.
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Color Panels )لوحات األلوان(

تحتوي عالمط لات ويب Color Panels )لوحات األلوان( على إعدلدلط كل من:

� Black Extraction )لستخالص لألسود(

� Adjustments )عملياط لاض ة(

� Half Panel )نصف لالوحط( )يظهر عند تحميل شرية نصف لالوحط(

Black Extraction )استخالص األسود(

بال يتوفر خيار لستخالص لألسود إال مع أشرةط لألاولن، وذاك عندما تكون اوحاط YMC وK على لاوجه نفسه• ةظحتنت
)أي YMCKO لاوجه لألمامي(.
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لستخالص لألسود هو لاامليط لاتي من خالاها يفحص  رنامج لاتشغيل لاصورة لاملونط لاتي تُستخدم امهمط لاة اعط ويقسمها إاى عناصر سودلء وعناصر ملونط. 
وتكون لااناصر لاسودلء لفترلضيًا أي وحدلط  كسل تكون بيمط رمز RGB لاخاصط  ها  قيمط )0،0،0(. ويمكن توسيع هذل لاحد حتى )25،25،25(  استخدلم 

شرية تمرير Black Extraction Threshold )حد لستخالص لألسود(.

 

عند تشغيل لستخالص لألسود، تستخدم لاةا اط اوحط K اة اعط لااناصر لاسودلء،  داًل من لستخدلم اوحاط YMC. وتظهر مااينط محتوى لاصورة لاذي تم 
تحديده  االون لألسود في جزء لامااينط  صفحط لستخالص لألسود.

عند تمكين لستخالص لألسود، يتم تة يقه على لا ةابط  أكملها لفترلضيًا. ومع ذاك، عند تة يق لستخالص لألسود على محتوى لاصورة )مثل صور لألشخاص 
أو لامناظر(، بد يرى لامستخدم لاصورة لامة وعط وكأنها غير ة يايط. وفي هذه لاحااط، يمكن المستخدم تحديد تة يق لستخالص لألسود على جزء من لا ةابط 

فقة من خالل لستخدلم خيار Locations to Extract )لامولبع لامةلوب لستخرلجها(. على س يل لامثال، يمكن المستخدم تحديد "إاغاء تاريف" منةقط تتولفق 
مع موبع لامحتوى لاذي ال يريد تة يق لستخالص لألسود عليه.

في لامااينط، يتم تمييز لامنةقط لامةلوب لستخالصها  االون لألزرق،  ينما تكون لامنةقط لاتي يجب عدم لستخالصها صافيط.

تضع لامنابشط لامذكورة أعاله في لالعت ار حااط لستخدلم لاصور لاملونط؛ ومع ذاك، تسمح ا اض لاتة يقاط، مثل Card Studio، المستخدم تحديد عناصر 
لاصورة لاتي يجب ة اعتها  استخدلم اوحط K على وجه لاخصوص. تندرج هذه لااناصر ضمن ثالث فئاط هي: لانص ولارسوماط ولاصور لانقةيط. وحتى 
يتمكن  رنامج لاتشغيل مع ماااجط هذل لاةلب  شكل صحيح، يتاين تحديد هذه لااناصر في بسم Elements to Extract )لااناصر لامةلوب لستخرلجها(.

يتم تحديد كل هذه لااناصر لفترلضيًا. وفي حااط إاغاء تحديد أي من هذه لااناصر، ان ية ق  رنامج لاتشغيل لستخالص لألسود على هذه لااناصر،  غض لانظر 
عما إذل كان لاتة يق يتارف على هذه لااناصر اتتم ة اعتها  استخدلم اوحط K أم ال.

أخيًرل، بد تظهر أحيانًا لاحااط لاتي يتم فيها منع تارج لانص دلخل لاصورة؛ ومانى ذاك أن وحدلط لا كسل لامركزيط تتخذ لالون لألسود،  ينما تكون وحدلط 
لا كسل لاخارجيط بري ط من لالون لألسود. و ينما يامل مانع لاتارج على جال لانص أكثر سالسط، بد ي دو لانص غير ة ياي عند ة اعط لاجزء لادلخلي منه 

 Print Black data with Composite واتحسين هذل لاوضع، يمكن المستخدم لختيار تمكين خيار .YMC ولاجزء لاخارجي  لوحاط K استخدلم اوحط 
.)Kو YMC( ة اعط لا ياناط لاسودلء  استخدلم مركب( )YMC and K( 
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عند تمكين هذه لاميزة، تتم ة اعط لااناصر لاسودلء من لاصورة  لوحاط YMC وK ماًا. ويامل هذل لألمر على إتاحط لالنتقال لاسلس  ين لامحتوى لألسود 
ولاقريب من لألسود. ومع أن هذل لاخيار بد يامل جيًدل مع لانص أو لامحتوى لآلخر لاذي يتم منع لاتارج فيه، ال يوصى  استخدلمه مع أشرةط لارموز نظًرل اادم 

إمكانيط منع لاتارج  ها، وسيؤدي أي عدم مةا قط  ين اوحاط YMC وK إاى ترلجع إمكانيط مسح شرية لارموز.

استخدام Area Manager )مدير المنطقة(

تتيح أدولط منةقط لالستخالص المستخدم إمكانيط تحديد منةقط تحديًدل لنتقائيًا ايتم تة يق لستخالص لألسود عليها. وال تتوفر هذه لألدولط إال عند 
 Undefined Areas المناطق المعرفة( أو( Defined Areas على )المواقع المطلوب استخراجها( Locations to Extract تايين

)المناطق غير المعرفة(.

تامل لامناةق لامارفط على تة يق لستخالص لألسود على مناةق لاصورة دلخل لامناةق لامحددة في مدير لامنةقط،  ينما تامل لامناةق غير لامارفط على 
تة يق لستخالص لألسود على مناةق لاصورة خارج لامناةق لامحددة في مدير لامنةقط.

، ولنقر فوق منةقط من لاصورة إلنشاء أول زلويط من لامنةقط، ولسحب لامؤشر حتى تكون لامنةقط  ااحجم ولاشكل  إلنشاء منةقط، حدد أيقونط لامستةيل 
لامةلوب، ثم حرر زر لاماوس. علًما أنه يمكن تحديد لااديد من لامناةق.

، ولنقر فوق منةقط اتحديدها، ثم لسح ها انقلها، أو لسحب على لاحولف اتغيير حجمها. اتحديد منةقط أو نقلها أو تغيير حجمها، حدد أيقونط لاسهم 

، ثم لنقر فوق لامنةقط لاتي تريد حذفها. احذف منةقط، حدد أيقونط لامستةيل مع "X" خالاها 

إذل كنط  حاجط الستخدلم صورة مااينط أك ر حجًما، فانقر فوق لألدلة لامساعدة المااينط )>(. فهذل يامل على تمكين لستخدلم لانافذة  أكملها إلنشاء منةقط 

لالستخالص. لنقر فوق  )أدولط لاتك ير/لاتصغير( اتك ير لاصورة.
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Adjustments )عمليات الضبط(

تمنح عملياط ض ة Intensity )الكثافة( لامستخدم إمكانيط لاتحكم في كميط كل اون لاتي يتم تة يقها على لا ةابط. على س يل لامثال: إذل شار لامستخدم  أنه 
يجب تة يق لامزيد من لالون لألصفر، فيمكن ض ة شرية تمرير Y إاى مستوى أعلى، وهذل ينة ق على شريةي تمرير M وC أيًضا.  اإلضافط إاى ذاك، يمكن 

ض ة أشرةط لاتمرير في آن ولحد من خالل لانقر فوق لازر  )ر ة(.

يامل ض ة Brightness )السطوع( على زيادة لادرجاط لالونيط لامتوسةط أو تقليلها في صورة؛ مما يجال لاصورة ت دو أكثر سةوًعا أو خفوتًا.

يشير Contrast )التباين( إاى نةاق بيم لادرجاط لالونيط في صورة ما. يامل لات اين لااااي على زيادة نةاق لالون لافاتح إاى لاغامق،  ينما يامل لات اين 
لامنخفض على تقليل لانةاق.

يتحكم Preheat )التسخين المسبق( في عمليط لاتسخين لامس ق ارأس لاة اعط. أثناء لاة اعط، تنتقل وحدلط لا كسل لافرديط من درجط حرلرة "لالسترلحط" إاى 
درجط حرلرة "لاة اعط"  وتيرة سرياط جًدل؛ ومع ذاك،  اانس ط السةور لارفياط، بد ال تتمكن وحدلط لا كسل من لاوصول إاى درجط حرلرة تنشية لاشرية ب ل لااودة 

مرة أخرى إاى درجط حرلرة "لالسترلحط". وبد تجال زيادة لاتسخين لامس ق لألمر أكثر سهواط على وحدلط لا كسل الوصول إاى درجط حرلرة لاتنشية؛ فينتج عن 
ذاك سةر تتم ة اعته  شكل أغمق أو أكثر لكتمااًل.

يامل ض ة Sharpness )الحدة( على تغيير لاتصور لا صري اوضوح لاصورة ومدى دبتها.

� None )ال يوجد( - عدم تة يق أي حدة على لاصورة.

� Low )منخفض( - تة يق  اض لاحدة على لاصورة.

� Normal )عادي( - )لفترلضي( تة يق درجط من لاحدة تكون ملحوظط دون تشويه لامنظر.

�  High )مرتفع( - تة يق درجط من لاحدة تكون ملحوظط مع لحتماايط تشويه لامنظر. ويمكن أن يمثل هذل لألمر مؤثًرل هادفًا أيًضا.

Half Panel )نصف اللوحة(

تُستخدم أشرةط Half Panel )نصف اللوحة( اة اعط صور ملونط كاملط على منةقط أصغر  اا ةابط )صورة هويط مثاًل(. وي لغ حجم اوحاط لألاولن نصف 
حجم اوحط لألاولن لاااديط؛ مما يقلل من لالستهالك ويزيد من عدد لا ةاباط لامة وعط اكل شرية،  ل وتظل اوحاط K )أسود( ولاترلكب  حجمها لاكامل.

يتوفر خيار نصف لالوحط فقة عند تركيب شرية نصف لالوحط في لاةا اط.• ةظحتنت
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ي لغ عرض لامنةقط لاقا لط الة اعط اجزء لألاولن  شرية نصف لالوحط 34 ميليمتًرل.• ةظحتنت

Y M C K O

Y M C K O

النموذجي YMCKO شریط

نصف اللوحة YMCKO شریط

تظل إعدلدلط وعملياط ض ة لاة اعط كما هي  استثناء خيارلط نصف لالوحط.

تحتوي Half Panel Offset )إزاحة نصف اللوحة( على أر اط إعدلدلط:

�  Auto )تلقائي( )لفترلضي( - لكتشاف موبع جزء لألاولن  ااصورة و دء لاة اعط  األاولن في ذاك لاموبع. في  اض لاحاالط، بد ال يكون 
لالكتشاف لاتلقائي مناس ًا اصورتك. وعندئٍذ، بد تفي لاخيارلط لاثالثط لألخرى  ااغرض  صورة أفضل.

بيُستخدم شرية تمرير Color Threshold )حد اللون( اض ة حساسيط لاخولرزميط لاتي تحدد موبع  دء اوحاط لألاولن. وال يتوفر
إال مع لإلزلحط لاتلقائيط.

�  Custom )مخصص( - تمكين إعدلد لإلزلحط لايدويط.

ال يتوفر شرية تمرير Offset Value )قيمة اإلزاحة( إال مع لإلزلحط لامخصصط.

تكون لاقياساط  وحدلط لا كسل وت دأ عند لايسار، حيث 1  كسل = 0.085 مم.• ةظحتنت

� Left Side )لاجانب لأليسر( - تايين منةقط لاة اعط إاى لاجانب لأليسر من لا ةابط.

� Right Side )لاجانب لأليمن( - تايين منةقط لاة اعط إاى لاجانب لأليمن من لا ةابط.
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Profiles )ملفات التعريف(

تُستخدم صفحط Profiles )ملفات التعريف( اتحميل ملف تاريف مختلف إاى لاةا اط. يُستخدم ملف لاتاريف التحكم في لااديد من وظائف لاةا اط، مثل توتر 
لاة اعط وكميط لاةابط لامستخدمط الوحاط لامختلفط، وغيرها.

لسم لاملف لاوحيد لامسموح  ه حاايًا املف لاتاريف هو StdPrnProfile.json. مع ذاك، كل ملف تاريف اه ربم إصدلر يمكن برلءته  اد تحميله إاى لاةا اط. 
الحظ أنه  اد تحميل ملف لاتاريف إاى لاةا اط، يجب أن ينتقل لامستخدم  ايًدل عن لاصفحط ثم ياود إاى صفحط ملفاط لاتاريف امارفط ربم لإلصدلر لاجديد.

اتحميل ملف تاريف جديد، لنقر فوق  )مستارض لاملفاط(، وحدد ملف StdPrnProfile.json لامةلوب، ولنقر فوق Open )فتح(. لنقر فوق زر 
Update )تحديث(، ثم لنقر فوق OK )موافق( إلبرلر أنه سيتم إعادة تشغيل لاةا اط الستكمال تحديث ملف لاتاريف.

Black/Mono Panels )اللوحات السوداء/األحادية(
تارض عالمط لات ويب Black/Mono Panels )لالوحاط لاسودلء/لألحاديط( لاخيارلط لامتوفرة اتحسين ة اعط لالوحط لاسودلء انوع لاصورة لاتي تتم ة اعتها.

تكون لاخيارلط لامتوفرة الوجهين لألمامي ولاخلفي متماثلط ويمكن تايينها  صورة مستقلط.
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بد ال يكون لاتحديد لألبرب امةا قط نوع لاصورة لاتي تحاول لاتحسين من أجلها أفضل تحديد ممكن. فإذل كان لاتحديد ال يؤدي إاى لانتائج  • هيتنت
لامةلو ط، فاليك تجر ط لاتحديدلط لألخرى.

Optimization )التحسين(

يامل Optimization )التحسين( على تمكين لاتاييناط لامس قط الحصول على ة اعط مثاايط:

�  يامل لاخيار Mixed )مختلط( على تحسين ة اعط لالوحط لاسودلء النص وأشرةط لارموز، أو لانص ولاصور، أو لامجموعاط لألخرى ماًا.

�  يامل لاخيار Barcode )شريط الرموز( على تحسين ة اعط لالوحط لاسودلء ألشرةط لارموز لاولضحط لاتي يسهل على أجهزة لامسح برلءتها. 

� يامل لاخيار Text )النص( على تحسين ة اعط لالوحط لاسودلء إلنتاج نص ولضح.

يُستخدم Monochrome Conversion )تحويل أحادي اللون( اتحويل محتوى RGB  8  ط اكل  كسل ذي درجط لالون لامتولصلط أو محتوى لاصورة 
لارماديط إاى محتوى ثنائي 1  ط اكل  كسل، وذاك نظًرل ألن لالوحاط أحاديط لالون ال يمكنها سوى ة اعط لاصور لاثنائيط )لامضيئط أو لامةفأة لاخااصط(.

Thresholdب)لاحد(ب-بهذهبأ سةبوسيلطبالتحويلبمنب8ب طباكلب كسلبإاىب1ب طباكلب كسل.بعلىبس يلبلامثال،بيمكنبأنب
يكونب كسلبلإلدخالببيمطبتترلوحبمنب0بإاىب255.بفإذلبكانبلاحدبي لغب128،بفسيص حبأيب كسلبمنب0بإاىب128بمضيئًاب

 ااكاملب)1(،ب ينمابسيص حبأيب كسلبأعلىبمنب128بمةفأب ااكاملب)0(.بوياملبهذلبلاوضعبعلىبأكملبوجهبمعبلانصوصب
وأشرةطبلارموزبولارسوماطبلاخةيطبولاشاارلطبوكلبشيءبعدلبلاصوربذلطبلادرجاطبلالونيطبلامتولصلط.بلستخدمبشريةب

تمريربلاحدباتايينبلاقيمطبلامةلو ط.

Diffusionب)لالنتشار(ب-بيُستخدمبلنتشاربث اطبلألاولنب صفطبأساسيطبعندمابيكونباديكباونبكاملب)صورةبRGBبذلطب8ب طب
اكلب كسل(بأوباونبرماديبكاملب)اونبولحدبذوب8ب طباكلب كسلبأيًضا(بوتحتاجبإاىبة اعتهب ااة اعطبلاثنائيطب)لاتيبالبيمكنهابسوىب
ة اعطباونبمضيءب ااكاملبأوبمةفأب ااكامل؛ب مانىب1ب طباكلب كسل(.بيُفضلبلالنتشاربعادةًبعلىبلادرجاطبلالونيطبلانصفيطب اانس طب

اماظمبلاصور.بلستخدمبشريةيبتمريربلاسةوعبولات اينباض ةبلامستوياطبالحصولبعلىبلامخرجاطبلامةلو ط.

Halftoneب)صورةبظليط(ب-بة اعطبلاصورةبلانقةيطبكصورةبظليطب6ب×ب6بتحاكيبلاصوربذلطبلادرجاطبلالونيطبلامتولصلطبمنب
خاللبلستخدلمبلانقاةبمعبلالختالفبإمابفيبلاحجمبوإمابفيبلات اعد.
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Adjustments )عمليات الضبط(

تمنح عملياط ض ة Intensity )الكثافة( لامستخدم إمكانيط لاتحكم في مدى ة اعط لالوحط لاسودلء/لألحاديط  ااشكل لافاتح أو لاغامق.

يامل ض ة Brightness )السطوع( على زيادة لادرجاط لالونيط لامتوسةط أو تقليلها في صورة؛ مما يجال لاصورة ت دو أكثر سةوًعا أو خفوتًا.

يشير Contrast )التباين( إاى نةاق بيم لادرجاط لالونيط في صورة ما. يامل لات اين لااااي على زيادة نةاق لالون لافاتح إاى لاغامق،  ينما يامل لات اين 
لامنخفض على تقليل لانةاق.

يتحكم Preheat )التسخين المسبق( في عمليط لاتسخين لامس ق ارأس لاة اعط. أثناء لاة اعط، تنتقل وحدلط لا كسل لافرديط من درجط حرلرة "لالسترلحط" إاى 
درجط حرلرة "لاة اعط"  وتيرة سرياط جًدل؛ ومع ذاك،  اانس ط السةور لارفياط، بد ال تتمكن وحدلط لا كسل من لاوصول إاى درجط حرلرة تنشية لاشرية ب ل لااودة 

مرة أخرى إاى درجط حرلرة "لالسترلحط". وبد تجال زيادة لاتسخين لامس ق لألمر أكثر سهواط على وحدلط لا كسل الوصول إاى درجط حرلرة لاتنشية؛ فينتج عن 
ذاك سةر تتم ة اعته  شكل أغمق أو أكثر لكتمااًل.

Overlay/Specialty Panels )لوحات التراكب/اللوحات الخاصة(
تقدم عالمط لات ويب Overlay/Specialty Panels )اوحاط لاترلكب/لالوحاط لاخاصط( المستخدم عملياط ض ة على اوحط لاترلكب، وعملياط ض ة على 

لالوحط لاخاصط )مثل اوحط L أو لالوحط لافضيط( إذل كان مزوًدل  ها.
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يحدد خيار Print Overlay Panel )طباعة لوحة التراكب( "مضيء/مةفأ" ما إذل كانط لالوحط مستخدمط أم ال. إذل تم تايين لاتحديد على مضيء، 
فستُستخدم اوحط لاترلكب وتتوفر لاخيارلط لامت قيط، أما إذل تم تايينه على مةفأ، فسيتم تخةي ة اعط اوحط لاترلكب.

Bitmap )الصورة النقطية( "مضيء/مةفأ" توجه لاةا اط إاى ة اعط صورة مجسمط  استخدلم اوحط لاترلكب، مثل شاار أو شكل أو نص تم تحويله إاى 

صورة نقةيط 1  ط اكل  كسل(. بم  تايين لاصورة لانقةيط على مةفأ في حااط عدم لاحاجط إاى لستخدلم صورة. إذل تم تايين لاصورة لانقةيط على مضيء، 

BMP فتح(. علًما أنه ال يتم دعم سوى ملفاط(Open وحدد موبع لاملف لاذي تريد تحميله، ثم لنقر فوق ،)بفانقر فوق  )مستارض لاملفاط
وJPG ذلط 1  ط فقة.

بيتم تمكين Rotate 180° )استدارة 180 درجة( عند تايين لاصورة لانقةيط على مضيء، أو عند تايينها على مةفأ وتايين Location )لاموبع( على
أي تحديد آخر غير Full Card ) ةابط كاملط(

يتم تمكين Invert )عكس( عند تايين لاصورة لانقةيط على مضيء، ويامل على عكس لألاولن لاغامقط ولافاتحط؛ مما يؤدي إاى إنشاء صورة سل يط.

يامل خيار Location )لاموبع( على تمكين لامستخدم من تحديد لامناةق لامةلوب تة يق لاترلكب عليها في لا ةابط. لاخيارلط هي:

�  Full card )بطاقة كاملة( تة يق لاترلكب على لامنةقط لامة وعط  ااكامل.

 �  Defined Areas )المناطق المعرفة( - تة يق لاترلكب على مناةق لاصورة دلخل لامناةق لامحددة في مدير لامنةقط
)رلجع “لستخدلمبManagerبAreaب)مديربلامنةقط(”بفيبصفحطب13(.

�  UnDefined Areas )المناطق غير المعرفة( - تة يق لستخالص لألسود على مناةق لاصورة خارج لامناةق لامحددة في مدير لامنةقط 
)رلجع “لستخدلمبManagerبAreaب)مديربلامنةقط(”بفيبصفحطب13(.

� Smartcard )البطاقة الذكية( - يترك هذل لاخيار منةقط صغيرة مفتوحط على شريحط  ةابط ذكيط.

� Magnetic Stripe )شريط مغناطيسي( - يترك هذل لاخيار منةقط مفتوحط على شرية مغناةيسي.

تمنح عملياط ض ة Intensity )الكثافة( لامستخدم إمكانيط لاتحكم في مدى ة اعط اوحط لاترلكب  ااشكل لافاتح أو لاغامق.

YMCKLL

تتماثل خيارلط اوحط L مع خيارلط اوحط لاترلكب. عند ة اعط اوحاط L ماًا على وجه لا ةابط نفسه، وتمكين خيار لاصورة لانقةيط، تتم ة اعط لاصورة 
لانقةيط فقة  استخدلم إحدى اوحاط L. وهذل لألمر يسمح  ة اعط ميزلط لألمان مع لاحفاظ على ترلكب ولٍق.
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SDYMCKO

:)S( توجد ثالث مجموعاط من لاخيارلط الة اعط  استخدلم لالوحط لافضيط

Print Silver Panel .1 )طباعة اللوحة الفضية(: مضيء

Full Card )بطاقة كاملة(: مةفأ

Bitmap )الصورة النقطية(: مةفأ

تامل هذه لامجموعط على تمكين لامستخدم من ة اعط صورة اوحط فضيط فريدة اكل  ةابط.

تتةلب هذه لامجموعط من لامستخدم إرسال صورتين إاى لاةا اط الة اعط  استخدلم لالوحط لافضيط. علًما أن لاصورة لألواى تكون الوحط لافضيط، 
وتكون لاثانيط الوحاط لألاولن. إذل كان K على لاوجه نفسه أيًضا ) مانى SDYMCKO لاوجه لألمامي(، فسيتم لستخالص K من لاصورة لاثانيط 

في حااط تمكين هذه لاميزة. أما إذل كان K على لاوجه لاخلفي من لا ةابط ) مانى SDYMCO لاوجه لألمامي/K لاوجه لاخلفي(، فاندئٍذ تكون صورة 
 SDYMCKO/لاوجه لألمامي SDYMCKO وما تزلل لاصورة لألواى الوحط لافضيط ولاثانيط الوحاط لألاولن. عند ة اعط ،K ثااثط مةلو ط الوحط

لاوجه لاخلفي، يتاين إرسال أر ع صور إاى لاةا اط. وتكون لاصورة لألواى الوحط لافضيط على لاوجه لألمامي ولاثانيط الوحاط لألاولن وK على 
لاوجه لألمامي ولاثااثط الوحط لافضيط على لاوجه لاخلفي ولارل اط الوحاط لألاولن وK على لاوجه لاخلفي.

Print Silver Panel .2 )طباعة اللوحة الفضية(: مضيء

Full Card )بطاقة كاملة(: مضيء

Bitmap )الصورة النقطية(: مةفأ

تامل هذه لامجموعط على تمكين لامستخدم من إضفاء امسط الماط على لا ةابط كلها. الحظ أن لامناةق غير لامة وعط ستظهر  االون لافضي؛ واذاك، 
تكون هذه لامجموعط مناس ط تماًما الصور لاملونط لاتي تغةي لا ةابط  ااكامل.

كما تمأل هذه لامجموعط لا ةابط كلها  االوحط لافضيط. ال يتاين على لامستخدم سوى إرسال صورة ملونط ولحدة إاى لاةا اط  اانس ط ال ةاباط أحاديط 
لاوجه ) مانى SDYMCKO لاوجه لألمامي(، أو صورتين إاى لاةا اط  اانس ط المهام ذلط لاوجهين ) مانى SDYMCO لاوجه لألمامي/K لاوجه 

لاخلفي( )على أن تكون لاصورة لألواى ملونط ولاثانيط أحاديط لالون( أو SDYMCKO لاوجه لألمامي/SDYMCKO لاوجه لاخلفي )على أن 
تكون كلتا لاصورتان ملونتين((.
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Print Silver Panel .3 )طباعة اللوحة الفضية(: مضيء

Full Card )بطاقة كاملة(: مةفأ

Bitmap )الصورة النقطية(: مضيء

تامل هذه لامجموعط على تمكين لامستخدم من ة اعط لاصورة نفسها  استخدلم لالوحط لافضيط اكل  ةابط، مثل لاشاارلط أو لارسوماط.

تستخدم هذه لامجموعط لاصورة لانقةيط نفسها لاتي يوفرها لامستخدم الوحط لافضيط اكل  ةابط.  مجرد تحديد لاصورة لانقةيط، ال يتاين على لامستخدم 
سوى إرسال صورة ملونط ولحدة إاى لاةا اط  اانس ط ال ةاباط أحاديط لاوجه ) مانى SDYMCKO لاوجه لألمامي(، أو صورتين إاى لاةا اط 

 اانس ط المهام ذلط لاوجهين ) مانى SDYMCO لاوجه لألمامي/K لاوجه لاخلفي( )على أن تكون لاصورة لألواى ملونط ولاثانيط أحاديط لالون( أو 
SDYMCKO لاوجه لألمامي/SDYMCKO لاوجه لاخلفي )على أن تكون كلتا لاصورتان ملونتين((.

الحظ أنه يمكن تايين خيارلط لالوحط لافضيط الوجهين لألمامي ولاخلفي  صورة مستقلط؛ ومع ذاك، ال ينة ق هذل لألمر إال على مجموعط 
أشرةط SDYMCKO لاوجه لألمامي/SDYMCKO لاوجه لاخلفي. ويكون عدد لاصور لامةلو ط اكل وجه ونوعها كما هو محدد أعاله 

ال ةاباط أحاديط لاوجه.

Print Silver Panel .4 )طباعة اللوحة الفضية(: مةفأ

ال تتم ة اعط لالوحط لافضيط.

أخيًرل، يمكن لستخدلم شرية تمرير Intensity )لاكثافط( ازيادة كثافط لالوحط لافضيط أو تقليلها. ويجب أال تقتضي لاضرورة هذل لألمر في ماظم لاحاالط؛ إال أن 
 اض أنولع لا ةاباط بد تتةلب ةابط أكثر أو أبل إلجرلء لاة اعط  نجاح  استخدلم لالوحط لافضيط.

YMCPKO

.)P( توجد مجموعتان من لاخيارلط اة اعط لالوحط لالؤاؤيط

Print Pearlescent Panel .1 )طباعة اللوحة اللؤلؤية(: مضيء

Bitmap )الصورة النقطية(: مةفأ

تامل هذه لامجموعط على تمكين لامستخدم من ة اعط صورة اوحط اؤاؤيط فريدة اكل  ةابط.

تتةلب هذه لامجموعط من لامستخدم إرسال صورتين إاى لاةا اط الة اعط  استخدلم لالوحط لالؤاؤيط. علًما أن لاصورة لألواى تكون الوحاط لألاولن، 
وتكون لاثانيط الوحط لالؤاؤيط. إذل كان K على لاوجه نفسه أيًضا ) مانى YMCPKO لاوجه لألمامي(، فسيتم لستخالص K من لاصورة لألواى في 

حااط تمكين هذه لاميزة. أما إذل كان K على لاوجه لاخلفي من لا ةابط ) مانى YMCPO لاوجه لألمامي/K لاوجه لاخلفي(، فسيتاين إرسال صورة ثااثط 
 YMCPKO/لاوجه لألمامي YMCPKO وتظل لاصورة لألواى  الوحاط لألاولن، وتكون لاثانيط الوحط لالؤاؤيط. عند ة اعط .K إاى لاةا اط الوحط

لاوجه لاخلفي، يتاين إرسال أر ع صور إاى لاةا اط. وتكون لاصورة لألواى الوحاط لألاولن وK على لاوجه لألمامي ولاثانيط الوحط لالؤاؤيط على لاوجه 
لألمامي ولاثااثط الوحاط لألاولن وK على لاوجه لاخلفي ولارل اط الوحط لالؤاؤيط على لاوجه لاخلفي.
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Print Pearlescent Panel .2 )طباعة اللوحة اللؤلؤية(: مضيء

Bitmap )الصورة النقطية(: مضيء

تامل هذه لامجموعط على تمكين لامستخدم من ة اعط لاصورة نفسها  استخدلم لالوحط لالؤاؤيط اكل  ةابط، مثل لاشاارلط أو لارسوماط.

تستخدم هذه لامجموعط لاصورة لانقةيط نفسها لاتي يوفرها لامستخدم الوحط لالؤاؤيط اكل  ةابط.  مجرد تحديد لاصورة لانقةيط، ال يتاين على لامستخدم 
سوى إرسال صورة ملونط ولحدة إاى لاةا اط  اانس ط ال ةاباط أحاديط لاوجه ) مانى YMCPKO لاوجه لألمامي(، أو صورتين إاى لاةا اط  اانس ط 

 YMCPKO لاوجه لاخلفي( )على أن تكون لاصورة لألواى ملونط ولاثانيط أحاديط لالون( أو K/لاوجه لألمامي YMCPO المهام ذلط لاوجهين ) مانى
لاوجه لألمامي/YMCPKO لاوجه لاخلفي )على أن تكون كلتا لاصورتان ملونتين((.

عند لستخدلم خيار لاصورة لانقةيط، تتوفر ادى لامستخدم مرونط إضافيط اتدوير لاصورة لانقةيط و/أو عكسها. يامل خيار لاتدوير على تدوير لاصورة 
180 درجط.  ينما يامل خيار لااكس على تحويل كل لامحتوى لانشة )لألسود( إاى محتوى غير نشة )أ يض( ولااكس صحيح. ويمكن لستخدلم 

هذين لاخيارين ماًا أو كل خيار على حدة.

الحظ أنه يمكن تايين خيارلط لالوحط لالؤاؤيط الوجهين لألمامي ولاخلفي  صورة مستقلط؛ ومع ذاك، ال ينة ق هذل لألمر إال على مجموعط أشرةط 
YMCPKO لاوجه لألمامي/YMCPKO لاوجه لاخلفي. ويكون عدد لاصور لامةلو ط اكل وجه ونوعها كما هو محدد أعاله ال ةاباط أحاديط لاوجه.

Print Pearlescent Panel .3 )طباعة اللوحة اللؤلؤية(: مةفأ

ال تتم ة اعط لالوحط لالؤاؤيط.

أخيًرل، يمكن لستخدلم شرية تمرير Intensity )لاكثافط( ازيادة كثافط لالوحط لالؤاؤيط أو تقليلها. ويجب أال تقتضي لاضرورة هذل لألمر في ماظم لاحاالط؛ إال 
أن  اض أنولع لا ةاباط بد تتةلب ةابط أكثر أو أبل إلجرلء لاة اعط  نجاح  استخدلم لالوحط لالؤاؤيط.

Alignment )المحاذاة(
تامل عالمط لات ويب Alignment )لامحاذلة( على تمكين لامستخدم من إجرلء تصحيحاط في لاة اعط إذل كانط لاصورة  ايدة عن لاوسة أو إذل كانط لالوحاط 

محاذلة  ةريقط خاةئط مع  اضها لا اض.
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X Offset )إزاحة X( - يامل هذل لإلعدلد على ض ة موضع لاصورة على ةول لامحور لاةويل.

Y Offset )إزاحة Y( - يامل هذل لإلعدلد على ض ة موضع لاصورة على ةول لامحور لاقصير.

Image Fill )تعبئة الصورة( - يامل هذل لإلعدلد على تغيير ةول لاصورة لامة وعط.

Image Trim - Mono )تسوية الصورة - أحادي( يامل هذل لإلعدلد على تغيير ةول لاصورة لامة وعط عند لستخدلم شرية أحادي لالون.

.K يامل هذل لإلعدلد على تغيير ةول جزء لاصورة لامة وع  استخدلم اوحط - )K تسوية الصورة - لوحة( Image Trim - K Panel

X Offset Specialty Panel )اللوحة الخاصة لإلزاحة X( - يامل هذل لإلعدلد على ض ة موضع صورة لالوحط لاخاصط على ةول لامحور لاةويل.

 Image Trim - Specialty Panel )تسوية الصورة - اللوحة الخاصة( - يامل هذل لإلعدلد على تغيير ةول جزء لاصورة لامة وع  استخدلم
لالوحط لاخاصط.

Image Trim - YMC Panel )تسوية الصورة - لوحة YMC( - يامل هذل لإلعدلد على تغيير ةول اوحاط Y وM وC لافرديط  صورة مستقلط. 
 اإلضافط إاى ذاك، يمكن ض ة أشرةط لاتمرير في آن ولحد من خالل لانقر فوق لازر  )ر ة(

Help & Support )المساعدة والدعم(
لنظر “عالمطبلات ويببSupportب&بHelpب)لامساعدةبولادعم(”بفيبصفحطب8.



24

Advanced Settings )اإلعدادات المتقدمة(
نافذة Advanced Settings )لإلعدلدلط لامتقدمط( هي أدلة مساعدة منفصلط تامل على تمكين عملياط ض ة لاةا اط وتكوينها. تحتوي عالماط لات ويب 

لاتاايط على خيارلط لانافذة:

� Information )لامالوماط(

� Connectivity )لالتصال(

� Magnetic Encoding )لاترميز لامغناةيسي(

� Configuration )لاتكوين(

� Security )لألمان(

� Sensors and Calibration )لامستشارلط ولاماايرة(

� Advanced Features )لاميزلط لامتقدمط(

� Help & Support )لامساعدة ولادعم(

Information )المعلومات(
توضح عالمط لات ويب Information )المعلومات( لاحااط لاحاايط الةا اط ولإلصدلر لاحااي ا رنامج لاتشغيل ولاربم لاتسلسلي الةا اط ولإلصدلر لاحااي 

ال رلمج لاثا تط لامث تط ونوع لاولجهط وإجمااي عدد لا ةاباط لامة وعط.

Friendly Name )االسم المألوف( الةا اط هو لالسم لاُمنشأ  ولسةط لامستخدم التارف على لاةا اط على لاش كط.

يوضح بسم Ribbon )الشريط(  االمط لات ويب Informationب)لامالوماط( نوع لاشرية لاحااي لامركب في لاةا اط ومجموعط لالوحاط لامحددة وعدد 
لاصور لامت قيط في خرةوشط لاشرية لاحااي.

يوضح بسم Options )خيارات(  االمط لات ويب Informationب)لامالوماط( لاخيارلط لامتوفرة وحااتها لامث تط لامانيط.
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Connectivity )االتصال(
.)Wi-Fi( أم السلكيط )االتصال( على تمكين لامستخدم من تكوين خيارلط لاش كط لامانيط، سولء أكانط سلكيط )إيثرنط( Connectivity تامل عالمط لات ويب

Wired Connection )االتصال السلكي(

يتم تكوين إعدلدلط لالتصال لاسلكي أثناء توصيل لاةا اط ع ر USB؛ ولاهدف من ذاك هو تجنب فقدلن لالتصال.• ةظحتنت

Status )الحالة(

.MAC لاخاص  ااةا اط، وعنولن IP يارض بسم لاحااط من إةار لاش كط لاسلكيط إما غير متصل أو متصل، وعنولن

Settings )اإلعدادات(

بم  إيقاف تشغيل DHCP اتايين عنولن IP ثا ط.

بم  إيقاف تشغيل SNMP إذل ام تكن تريد أن تكون لاةا اط با لط االكتشاف على لاش كط.

IPv4 Address )عنوان IPv4(: عرض عنولن IP لاخاص  ااةا اط )إذل كانط موصلط(. 

Subnet Address )عنوان الشبكة الفرعية(: عرض لاش كط لافرعيط لاتي توجد  ها لاةا اط. 

Gateway )المدخل(: عرض لامدخل.

ال تكون إعدلدلط IPv4 ولاش كط لافرعيط ولامدخل با لط التكوين إال عند إيقاف تشغيل DHCP.• ةظحتنت
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Wireless Connection )االتصال الالسلكي(

يتم تكوين إعدلدلط لالتصال لاالسلكي أثناء توصيل لاةا اط ع ر USB أو إيثرنط؛ ولاهدف من ذاك هو تجنب فقدلن لالتصال.• ةظحتنت

يجب تث يط لاخيار لاالسلكي في لاةا اط الستخدلم هذه لاميزة. لتصل  مندوب Zebra لاخاص  ك التحقق من أن لاخيار لاالسلكي مث ط. • تنت

Status )الحالة(

بسم لاحااط  إةار لاش كط لاالسلكيط يارض غير متصل أو مسح أو متصل. كما يارض SSID لامتصلط  ه لاةا اط، ولاقناة، وعنولن IP الةا اط، وعنولن 
MAC، ونوع لألمان، وبوة لإلشارة.

Settings )اإلعدادات(

Wireless Radio On/Off )تشغيل/إيقاف تشغيل الراديو الالسلكي(: تشغيل أو إيقاف تشغيل لالتصال لاالسلكي.

Wireless Band Preference )تفضيل النطاق الالسلكي(: ينة ق هذل لاتحديد فقة إذل تم  ث نفس SSID في 2.4 و5 جيجاهرتز. في حااط تحديد ال 
يوجد، ستختار لاةا اط أفضل بوة إشارة.

بم  إيقاف تشغيل DHCP اتايين عنولن IP ثا ط.

بم  إيقاف تشغيل SNMP إذل ام تكن تريد أن تكون لاةا اط با لط االكتشاف على لاش كط.

SSID: عرض لسم لاش كط لاالسلكيط لامتصلط  ها لاةا اط. 

IPv4 Address )عنوان IPv4(: عرض عنولن IP لاخاص  ااةا اط )إذل كانط موصلط(. 

Subnet Address )عنوان الشبكة الفرعية(: عرض لاش كط لافرعيط لاتي توجد  ها لاةا اط. 

Gateway )المدخل(: عرض لامدخل.

ال تكون إعدلدلط IPv4 ولاش كط لافرعيط ولامدخل با لط التكوين إال عند إيقاف تشغيل DHCP.• ةظحتنت
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Configuring Wireless )تكوين الالسلكي(

خطوة 1.  من بسم Settings )اإلعدادات(  االمط لات ويب لافرعيط Wirelessب)السلكي(، بم  تشغيل Wireless radio )الراديو الالسلكي(.

.SNMPو DHCP خطوة 2. بم  تايين تفضيل لانةاق لاالسلكي وأيًضا إعدلدلط

خطوة 3.  من بائمط SSID لامنسداط، حدد لاش كط لاالسلكيط االتصال  ها. إذل كانط هذه هي لامرة لألواى االتصال، أو إذل ام تظهر لاش كط لاالسلكيط في 
لاقائمط لامنسداط، فانقر فوق زر Add )إضافة(  إلنشاء لتصال ش كط السلكيط جديدة.

خطوة 4. في حقل SSID، أدخل لسم لاش كط لاالسلكيط.

خطوة 5. من لاقائمط لامنسداط Security )األمان(، حدد نوع لألمان لاساري الش كط لاالسلكيط.

 ،WPA-EAP أو إذل كان نوع لألمان هو ،WPA-PSK كلمة المرور(، أدخل كلمط لامرور إن أمكن، واـ( Password خطوة 6.  في حقل
 .EAP فأدخل حقول

خطوة 7. لنقر فوق Apply )تة يق(. 

خطوة 8. من إةار تكوين لاالسلكي، لنقر فوق Applyب)تة يق(.

ستحاول لاةا اط لالتصال  ااش كط. إذل نجحط لامحاواط، سيارض بسم لاحااط  إةار تكوين لاالسلكي Connected )متصل( وسيتم عرض عنولن IP الةا اط. 
لستخدلم عنولن IP هذل في لاخةولط لاتاايط.

خطوة 9. بم  تشغيل مث ط  رنامج تشغيل Windows ولختر Modify )تعديل(.

خطوة 10.  حدد Install Ethernet printer drivers )تثبيت برامج تشغيل طابعة إيثرنت(. إذل كانط لاةا اط على نفس لاش كط لافرعيط 
الكم يوتر لاخاص  ك، فسيتم عرض لاةا اط في بائمط لاةا ااط. إذل ام تكن لاةا اط على نفس لاش كط لافرعيط الكم يوتر لاخاص  ك، 

فأدخل عنولن IP لاذي أعادته لاةا اط  اد لاخةوةب7.

خطوة 11. تا ع عمليط لاتث يط.

عند لنتهاء عمليط لاتث يط، سيتم إعدلد لاةا اط لاخاصط  ك الة اعط. إذل كانط لاةا اط على نفس لاش كط لافرعيط الكم يوتر لاخاص  ك، فسيارض 
Windows لاةا اط  اسم لاةرلز لاكامل لاخاص  ها )على س يل لامثال، ZC300 Network Printer(، إذل ام تكن لاةا اط موجودة على نفس لاش كط 

.)ZC Network Printer ،إعادة لسم ةرلز عام )على س يل لامثال  windows لافرعيط الكم يوتر لاخاص  ك، فسيقوم
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Magnetic Encoding )الترميز المغناطيسي(
تامل عالمط لات ويب Magnetic Encoding )الترميز المغناطيسي( على تمكين لامستخدم من تكوين إعدلدلط لاترميز لامغناةيسي وترميز لا ةاباط 

لامزودة  شرية مغناةيسي وبرلءتها.

Settings )اإلعدادات(

بم  ت ديل Magnetic Encoding )الترميز المغناطيسي( إاى مضيء اتمكين لاترميز لامغناةيسي.

بم  ت ديل Encode Only )الترميز فقط( إاى مضيء اتجاوز أي ة اعط في لا ةابط.

بم  ت ديل Verification )التحقق( إاى مضيء )لفترلضي( اتمكين لاةا اط من لاتحقق من نجاح عمليط لاترميز.

بم  ت ديل Erase Before Encode )مسح قبل الترميز( إاى مضيء امسح لاشرية لامغناةيسي ب ل لاترميز.

حدد Type )نوع( لاترميز لامةلوب تنفيذه:

� ISO - لاتنسيق لاقياسي الترميز لامغناةيسي.

�  AAMVA - لاجمايط لألمريكيط امسئواي لاسيارلط )AAMVA(. تامل AAMVA على تاديل مايار ISO من خالل لاسماح  حروف  ياناط 
 )LRCو ESو SS ( وحروف  ياناط ربميط عددها 37 في لامسار 2 )زلئدLRCو ESو SS أ جديط ربميط عددها 79 في لامسار 1 )زلئد

وحروف  ياناط أ جديط ربميط عددها 79 في لامسار 3 )زلئد SS وES وLRC(. وتكون كثافط لا ط مثل ISO تماًما؛ ومع ذاك، يحتوي 
لامسار 3 على 7  ط اكل حرف )ألنه أ جدي ربمي(.

�  BINARY )ثنائي( - عند تحديد BINARYب)ثنائي(،بيمكن المستخدم تاديل كثافط لا ط في كل مسار. يحدد تنسيق ISO كثافط  ط ت لغ 210 
 ط اكل  وصط المسارين 1 و3 و75  ط اكل  وصط المسار 2. مع تحديد BINARY )ثنائي(، يمكن المستخدم لالختيار من  ين 75  ط اكل 

 وصط أو 210  ط اكل  وصط اكل مسار.

�  CUSTOM )مخصص( - عند تحديد CUSTOM )مخصص(،بال يمكن المستخدم تاديل كثافط لا ط في كل مسار فقة؛  ل يمكنه أيًضا تاديل حجم 
لاحرف )من 3 إاى 7  ط اكل حرف( وتماثل LRC )علًما أن مايار ISO يكون فردي، ومخصص يسمح بـ زوجي أيًضا(.

ياد BINARY )ثنائي( وCUSTOM )مخصص( لاتاديلين لامخصصين في تنسيق ISO. وان تامل لا ةاباط لاتي يتم ترميزها  ااتنسيقين BINARY )ثنائي( و
CUSTOM )مخصص( عادةً في بارئاط لألشرةط لامغناةيسيط لاقياسيط؛ واذاك، يجب عكسها اتة يقاط محددة.

بم  ت ديل Hex Encoding )الترميز السداسي( إاى مضيء الستخدلم لاتنسيق لاسدلسي عشري ال ياناط لاتي يتم ترميزها.

يسمح Track 1 )المسار 1(  حروف  ياناط أ جديط ربميط تصل إاى 76 )زلئد حرف فحص لاتكرلر لاةواي )LRC( وعالمط لا دء )SS( وعالمط لإلنهاء 
)ES((. وت لغ كثافط لا ط 210  ط اكل  وصط، كما توجد 7  ط اكل حرف )مشتقط من ASCII(. ويُقصد  كثافط لا ط مدى شدة ت اعد وحدتي  ط لا ياناط 

)1 و0( ماًا على لاشرية لامغناةيسي.
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يسمح Track 2 )المسار 2(  حروف  ياناط ربميط تصل إاى 34 )زلئد SS وES وLRC(. وت لغ كثافط لا ط 75  ط اكل  وصط، كما توجد 
5  ط اكل حرف.

يسمح Track 3 )المسار 3(  حروف  ياناط ربميط تصل إاى 104 )زلئد SS وES وLRC(. وت لغ كثافط لا ط 210  ط اكل  وصط، كما 
توجد 5  ط اكل حرف.

Encode/Read Data )ترميز/قراءة البيانات(

يُستخدم بسم Encode/Read Data )ترميز/قراءة البيانات( التحقق من لإلعدلدلط.

Configuration )التكوين(

تنقسم عالمط لات ويب Configuration )التكوين( إاى ثالث عالماط ت ويب فرعيط وهي:

� Printer Settings )إعدلدلط لاةا اط(

� Firmware and Settings )لا رلمج لاثا تط ولإلعدلدلط(

� Job Log )سجل لامهام(
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Printer Settings )إعدادات الطابعة(

تنقسم عالمط لات ويب لافرعيط Printer Settings )إعدادات الطابعة( إاى أر اط أبسام:

في بسم Printer Settings )إعدادات الطابعة(، يمكن المستخدم تشغيل لالستردلد  اد لاخةأ أو إيقاف تشغيله وتشغيل لاترميز ع ر إيثرنط أو إيقاف تشغيله.

 Kiosk وتمكين منع رسائل خةأ  رنامج لاتشغيل.  تايين Kiosk يمكن المستخدم تمكين وضع لاةابط ،)Kiosk أوضاع( Kiosk Modes في بسم
Power Mode )وضع لاةابط Kiosk( على مضيء، ستامل لاةا اط عند لستامال لاةابط، و تايينه على مةفأ )لفترلضي(، يجب على لامستخدم لاضغة على 

زر لاةابط لاموجود  ااجانب لألمامي من لاةا اط اتشغيلها.

يكون بسم Last Print Job Options )خيارات مهمة الطباعة األخيرة( هو لامكان لاذي يمكن المستخدم فيه لختيار إعادة ة اعط لامهمط لألخيرة من 
 .)OCP( اوحط تحكم لامشغل

في بسم Control Panel )لوحة التحكم(، يمكن المستخدم تغيير اغط اوحط لاتحكم. ولالختيارلط لامتوفرة هي لالغط لإلنجليزيط ولافرنسيط ولإليةاايط ولإلس انيط 
ولا رتغاايط ولألامانيط ولا وانديط ولاروسيط ولاصينيط ولاار يط.

في بسم Ribbon Settings )إعدادات الشريط(، يمكن المستخدم تشغيل Ribbon Sync )مزامنة الشريط( أو إيقاف تشغيله أثناء إيقاف تشغيل 
مزلمنط لاشرية، عند فتح لاغةاء لاالوي ثم غلقه، أو إيقاف تشغيل لاةا اط وتشغيلها، ان يتقدم لاشرية ةااما أنه تم إزلاط لاشرية.  إمكان لامستخدم أيًضا تشغيل 
Ribbon Decrement )تقليل الشريط( أو إيقاف تشغيله. أثناء إيقاف تشغيل Ribbon Decrement )تقليل لاشرية(، يتم منع تقليل لاشرية أثناء تهيئط 

لاةا اط. يوصى  ادم لستخدلم Ribbon Decrement )تقليل لاشرية( أثناء لاتشغيل لااادي.
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Firmware and Settings )البرامج الثابتة واإلعدادات(

تنقسم عالمط لات ويب لافرعيط Firmware and Settings )البرامج الثابتة واإلعدادات( إاى بسمين:

في بسم Firmware )البرامج الثابتة(، يظهر المستخدم إصدلر لا رلمج لاثا تط لاحااي، ويمكنه تحديثها إاى أحدث إصدلر. 

 . لنقر فوق  )مستارض لاملفاط(، وحدد موبع لاملف لاذي تريد تحميله، ثم لنقر فوق Open )فتح(. ثم لنقر فوق 

سيتم عرض مر ع حولر  ه عدة جمل تحذيريط، فقم  تأكيد أنك تتفهم ة ياط لامخاةرة، ثم لنقر فوق OK )موافق(.

يتم إرسال لا رلمج لاثا تط إاى لاةا اط. سيتم عرض حااط لاةا اط في الفتط لاحااط لاموجودة أعلى عالمط لات ويب Setup )لإلعدلد( أو شاشط LCD لاخاصط 
 ااةا اط إذل كانط مزودة  ها. لنقر فوق OK )موافق(.

يارض شرية تقدم حااط تحديث لا رلمج لاثا تط.

يحظر إيقاف تشغيل ةابط لاةا اط أثناء تربيط لا رلمج لاثا تط؛ وإال؛ فقد تلحق  ااةا اط أضرلر جسيمط. وستتم إعادة تشغيل لاةا اط تلقائيًا  • ريتنت
في نهايط عمليط لاتربيط.

في بسم Save/Restore Settings )حفظ/استعادة اإلعدادات(، يمكن المستخدم حفظ أو لستاادة لإلعدلدلط لامحفوظط سا قًا الةا اط و رنامج لاتشغيل.
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Job Log )سجل المهام(

تنقسم عالمط لات ويب لافرعيط Job Log )سجل المهام( إاى بسمين:

يكون Job Log )سجل المهام( هو لامكان لاذي يمكن المستخدم فيه تشغيل سجل لامهام أو إيقاف تشغيله.  تشغيل سجل لامهام، حدد موباًا اتخزين لاسجل فيه 

 Create New موافق(. بم  تمكين( OK وحدد موبع لامجلد لاذي تريد تخزين لاسجل فيه، ثم لنقر فوق ،)من خالل لانقر فوق  )مستارض لاملفاط

Log File Each Day )إنشاء ملف سجل جديد كل يوم( إلنشاء ملف سجل جديد كل يوم، وعند تمكينه، يمكن المستخدم إنشاء لسم ملف فريد وفاصل اتمييز 

سجل كل يوم. لنقر فوق  امسح كل لاسجالط من لاكم يوتر لامحلي أو لاش كط لامحليط.

 تشغيل Job Log )سجل لامهام(، يمكن المستخدم تحديد لامالوماط لاتي يتم تخزينها في لاسجل أسفل لاقسم لافرعي Log Contents )محتويات السجل(.

Security )األمان(
تنقسم عالمط لات ويب لافرعيط Security )األمان( إاى بسمين:

في بسم Security Settings )إعدادات األمان(، يمكن المستخدم تايين مسح  ياناط لامهمط  اد لإلرسال على مضيء أو مةفأ. وسيحول هذل لألمر دون 
لسترجاع مهمط لاة اعط لألخيرة.

في أبسام Printer Passkey )مفتاح مرور الطابعة(، يمكن المستخدم تمكين لاخيارلط لاتاايط:
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سيؤدي تايين Printer Passkey )مفتاح مرور الطابعة( على On )مضيء( إاى تمكين لامستخدم من تايين مفتاح مرور رئيسي ايتمكن من 
لاوصول إاى ميزلط اوحط لاتحكم.

ال يمكن لسترجاع مفتاح مرور لاةا اط مرة أخرى. اذل، تأكد عند تايين مفتاح مرور ةا اط من تذكره أو تدوينه في مكان آمن. • تنت

يامل تايين Host Authentication )مصادقة المضيف( على On )مضيء( على تمكين لاةا اط من لاتحقق من أن لاكم يوتر لاذي يرسل 
مهمط لاةا اط مفوًضا  ذاك.

سيؤدي تايين Data Encryption )تشفير البيانات( على On )مضيء( إاى تشفير لا ياناط لاجاري إرسااها إاى لاةا اط حتى ال يمكن 
برلءتها في حااط لعترلضها.

CalibrationتandتSensors )المستشعرات والمعايرة(
تنقسم عالمط لات ويب Sensors and Calibration )المستشعرات والمعايرة( إاى عالمتي ت ويب فرعيتين هما:

� Sensors )لامستشارلط(

� Calibration )لاماايرة(

Sensors )المستشعرات(

تنقسم عالمط لات ويب لافرعيط Sensors )المستشعرات( إاى ثالثط أبسام:

يتاقب بسم Feeder )وحدة التغذية( لامستشارلط في بسم وحدة لاتغذيط  ااةا اط ويخةر لامستخدم  ااحااط لاحاايط.

يتاقب بسم Engine )المحرك( لامستشارلط في لاقسم لارئيسي  ااةا اط ويخةر لامستخدم  ااحااط لاحاايط.

يتاقب بسم Options )خيارات( لامستشارلط في لاخيارلط لامث تط  ااةا اط ويخةر لامستخدم  ااحااط لاحاايط.
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Calibration )المعايرة(

تنقسم عالمط لات ويب لافرعيط Calibration )المعايرة( إاى ثالثط أبسام:

يتاقب بسم Printhead )رأس الطباعة( لاربم لاتسلسلي وبيمط لامقاومط ارأس لاة اعط لامركب حاايًا. لستخدم هذل لاقسم عند تركيب رأس ة اعط جديد 
إلدخال لاقيم لاجديدة.

يتارف بسم Smartcard Offsets )إزاحات البطاقات الذكية( على بيم أنولع لا ةاباط لاذكيط لامختلفط، ويامل على تمكين لامستخدم من تغيير هذه لاقيم.

يامل بسم Calibration )المعايرة( على تمكين لامستخدم من ماايرة مستشارلط ماينط في لاةا اط. ويمكن لستخدلم هذل لاخيار عند عدم لاتأكد من عمل مستشار 
ماين  شكل صحيح. علًما أن لامستشار لاوحيد لامتوفر الماايرة حاايًا هو مستشار لكتشاف لاشرية.

FeaturesتAdvanced )الميزات المتقدمة(

تكون عالمط لات ويب Advanced Features )لاميزلط لامتقدمط( محميط  كلمط مرور ويجب عدم لاوصول إايها إال  ولسةط لألشخاص  • تنت
لامدر ين جيًدل. 

أدخل كلمط لامرور الوصول إاى لاميزلط لامتقدمط عند مةاا تك  ها.
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تنقسم عالمط لات ويب Advanced Features )لاميزلط لامتقدمط( إاى عالمتي ت ويب فرعيتين هما:

� Diagnostics )لاتشخيصاط(

� Config Request )ةلب لاتكوين(

Diagnostics )التشخيصات(

تنقسم نافذة عالمط لات ويب لافرعيط Diagnostics )التشخيصات( إاى س اط أبسام:

� Motor )لامحرك(

� Cam )لاكامط(

� Transport )لانقل(

� Sensor )لامستشار(

� Rotate )تدوير(

� Panel )لالوحط(

� Fan )لامروحط(

يامل بسم Motor )المحرك( على تمكين لامستخدم من تنشية لامحركاط  شكل منفرد. حدد لامحرك وسرعته )إذل كانط با لط التة يق( ولالتجاه من لاقولئم 
. سيتم تاشيق لامحرك  اإلعدلدلط لامحددة. لنقر فوق  افصله. لامنسداط، ثم لنقر فوق 

ال تقم  تاشيق محرك تغذيط لا ةاباط مع لا ةاباط لاموجودةبفي حاويط لإلدخال؛ وإال، فقد تلحق  ااةا اط أضرلر جسيمط. • ريتنت

يمكن تاشيق كل محرك  ااوضع Forward )لألمام( أو Reverse )لاخلف(.• ةظحتنت

يمكن تاشيق محرك Card Feed )تغذيط لا ةاباط(  سرعاط تترلوح من 0 إاى 2000  زيادلط بدرها 100.

� يمكن تاشيق محرك Card X )لا ةابط X(  سرعاط تترلوح من 1 إاى 20  زيادلط بدرها 1.

� يمكن تاشيق محرك Ribbon )لاشرية(  سرعط ولحدة فقة.

� يمكن تاشيق محرك Head Lift )رفع لارأس(  سرعاط تترلوح من 0 إاى 2000  زيادلط بدرها 100.

� يمكن تاشيق محرك Options )خيارلط(  سرعاط تترلوح من 0 إاى 2000  زيادلط بدرها 100.

� يمكن تاشيق محرك Flipper )لاقال ط(  سرعاط تترلوح من 0 إاى 2000  زيادلط بدرها 100.

يُستخدم بسم Cam )الكامة( اتحريك كامط لارفع اوحدة لاخيارلط )في حااط تركي ها( أو رأس لاة اعط لامةلوب وضاه في لامولضع لاماينط مس قًا.

� يمكن تايين وحدة Options )خيارلط( على Contact )تالمس( أو Mag )لاشرية لامغناةيسي( أو Home )لاصفحط لارئيسيط(.

.E إاى A رأس لاة اعط( على لاموضع من( Printhead يمكن تايين �

يامل بسم Transport )النقل( على إرسال لا ةاباط إاى مولبع مختلفط في لاةا اط.

� Feeder to Card Sync )وحدة لاتغذيط إاى مزلمنط لا ةابط(

� Card Sync to Options )مزلمنط لا ةابط إاى لاخيارلط(

� Engine to Flipper Hold )لامحرك إاى مث ط لاقال ط(

� Engine to Flipper Flip )لامحرك إاى مؤرجح لاقال ط(

� Engine to Flipper Eject )لامحرك إاى مخرج لاقال ط(
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� Engine to Flipper Reject )لامحرك إاى موضع لارفض  ااقال ط(

� Flipper to Reject )لاقال ط إاى موضع لارفض(

� Flipper to Engine )لاقال ط إاى لامحرك(

� Options to Card Sync )لاخيارلط إاى مزلمنط لا ةابط(

� Engine to Exit )لامحرك إاى لامخرج(

يامل بسم Sensor )المستشعر( على تمكين لامستخدم من تشغيل لامستشارلط لامختلفط أو إيقاف تشغيلها.

� Card Out )إخرلج لا ةابط(

� Lid )لاغةاء(

� Printer Lock )بفل لاةا اط(

� Card Feed )تغذيط لا ةاباط(

يامل بسم Rotate )تدوير( على نقل لاقال ط )في حااط تركي ها( إاى مولضع مختلفط.

� Accept )ب ول(

� Eject )خروج(

� Reject )رفض(

� Flipper Init )تهيئط لاقال ط(

� Flipper Rotate to Home )لستدلرة لاقال ط إاى لاوضع لارئيسي(

يُستخدم بسم Panel )اللوحة( انقل اوحط لاشرية لامحددة إاى لاموضع لاجاهز. وستختلف محتوياط لاقائمط لامنسداط حسب لاشرية لامركب.

يامل بسم Fan )المروحة( على تشغيل مروحط )مرلوح( لات ريد أو إيقاف تشغيلها. علًما أنه ال يتم دعم سوى مروحط رأس لاة اعط حاايًا.

Config Request )طلب التكوين(

ينقسم بسم Config Request )طلب التكوين( إاى بسمين:

يُستخدم بسم Command Request )طلب األمر( إلنشاء ةلب آمن اتغيير مالماط ماينط  ااةا اط. ثم يرسل لامستخدم هذل لاةلب إاى دعم Zebra لافني.

يكون لاةلب لاُمنشأ خاًصا  ااةا اط؛ فال يمكن لستخدلمه في ةا ااط أخرى. • تنت

يُستخدم بسم Response )االستجابة( اتحميل لالستجا ط لاُمنشأة من Zebra فيما يخص تلك لاةا اط لامحددة.



37

Help and Support )المساعدة والدعم(

لنظر “عالمطبلات ويببSupportب&بHelpب)لامساعدةبولادعم(”بفيبصفحطب8.

يحتوي بسم Cleaning )لاتنظيف( في عالمط ت ويب Help and Support )لامساعدة ولادعم(  أدلة لامساعدة Advanced Settings )لإلعدلدلط 
لامتقدمط( على عدة إعدلدلط إضافيط اتكوين تنظيف لاةا اط:

يوجه Clean Printer Error Mode )وضع خطأ تنظيف الطابعة( لاةا اط إاى إيقاف لاة اعط عند حدوث إشاار لاتنظيف أو لاسماح  ااة اعط 
)لفترلضي(. فإذل بام لامستخدم  تايين وضع لاخةأ على Stop Printing )إيقاف لاة اعط(، فيجب حينها إجرلء لاتنظيف ب ل متا اط أي ة اعط. أما إذل بام 

 تايينه على Allow Printing )لاسماح  ااة اعط(، فيمكن متا اط لاة اعط وإجرلء لاتنظيف في وبط الحق.

يحدد Cleaning Interval )الفاصل الزمني للتنظيف( عدد لا ةاباط لاتي يمكن ة اعتها ب ل ةلب لاتنظيف، علًما أن لاقيمط لامستحسنط )ولالفترلضيط( هي 
1000  ةابط وأبصى فاصل زمني التنظيف هو 5000  ةابط.

ال توصي Zebra  متا اط لاة اعط  اد لافاصل لازمني لالفترلضي التنظيف نظًرل ألن لاغ ار ولألتر ط ستتجمع على أسةح لاة اعط؛ مما  • تنت
ينتج عنه ضاف في جودة لاة اعط.

 )ZC100 عدد ما قبل التنظيف( تحذيًرل في اوحط تحكم  رنامج لاتشغيل وشاشط عرض لاةا اط )ال تنة ق لاةا اط( Pre-Cleaning Count يارض
يوضح عدد لا ةاباط لامت قيط ب ل ازوم إجرلء لاتنظيف. علًما أن لاقيمط لالفترلضيط هي عشرون )20(.
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خصائص الطابعة
افتح اوحط لاتحكم Printing Preferences )تفضيالط لاة اعط(:

 Zebra أجهزة وطابعات(. لنقر  زر لاماوس لأليمن فوق ةا اط لا ةاباط( Devices and Printers ثم لنقر فوق ،)ب) دءStartحددب – Windows 7  �
ZCXXX، ثم حدد Printer properties )خصائص الطابعة( من لاقائمط لامن ثقط.

Hardware and Sound لوحة التحكم( من لاقائمط لامن ثقط. حدد( Control Panel وحدد Windows + I لضغة على – Windows 8  � 
)األجهزة والصوت(، ثم حدد Devices and Printers )أجهزة وطابعات(. لنقر  زر لاماوس لأليمن فوق ةا اط لا ةاباط Zebra ZCXXX، ثم حدد 

Printer properties )خصائص الطابعة( من لاقائمط لامن ثقط.

 �  Windows 10 – لضغة على Windows + I وحدد Devices )األجهزة(، ثم حدد Printers and Scanners )طابعات وماسحات ضوئية(.
حدد ةا اط لا ةاباط Zebra ZCXXX ولنقر فوق Manage )إدارة(، ثم حدد Printer Properties )خصائص الطابعة(.

Sharing )المشاركة(
في عالمط ت ويب Sharing )لامشاركط( )صفحط خاصيط لامشاركط(، يمكنك لختيار مشاركط لاةا اط ع ر لاش كط وتث يط  رلمج تشغيل إضافيط الستيااب أنظمط لاتشغيل لامختلفط.

امشاركط ةا اط، حدد Share this printer )مشاركة هذه الطابعة( وحدد لسًما في حقل لالسم Shareب)مشاركط(بالمورد لامشترك.

اتغيير لالسم لامشترك، ما عليك سوى إدخال لسم جديد في حقل لالسم Share )مشاركط(.

إلنهاء مشاركط ةا اط، بم  إاغاء تحديد Share this printer )مشاركة هذه الطابعة(.

 Windows عرض مهمط لاة اعط  جانب لااميل( - يجب تاةيل هذل لإلعدلد إذل كان نظام لاتشغيل لامضيف هو( Render print job on client side خانط لالختيار
.Windows Server 2012 أو Windows 8 أو Windows Server  2008 R2 أو Windows Server 2008 أو Windows 7 أو Vista

لنقر فوق لازر Additional Drivers )برامج تشغيل إضافية( في حااط مشاركط هذه لاةا اط مع مستخدمين اديهم إصدلرلط مختلفط من Windows. يمكن تث يط  رلمج 
لاتشغيل لإلضافيط  اد ذاك حتى ال يتاين على لامستخدمين لااثور على  رنامج تشغيل لاة اعط عند لالتصال  ااةا اط لامشتركط. 

Color Management )إدارة األلوان(
يتم تحديد ملف تاريف لألاولن لامثااي تلقائيًا عند تحديد نوع لا ةابط.

بتتيح اك إعدلدلط Color Management )إدلرة لألاولن( إبرلن ملفاط تاريف لألاولن لاموجودة  ااةا اط حسب نوع لاوسائة لامستخدمط
وتكوين لاةا اط. 

عند لانقر فوق لازر Color Management )إدلرة لألاولن(، سترى عالماط لات ويب لاثالث لاتاايط:

� Devices )لألجهزة(

� All Profiles )كل ملفاط لاتاريف(

� Advanced )إعدلدلط متقدمط(

 Color االةالع على تفاصيل حول إدلرة لألاولن، لنقر فوق رل ة فهم إعدلدلط إدلرة لألاولن لاموجود في عالمط ت ويب Devices )لألجهزة( في 
Management )إدلرة لألاولن(.
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