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  -5- :رقم التمرين 

 مدير الطاقة:  اسم التمرين 

      REMote Bower Manager 

 

 : الغاية من التمرين 

 .التعرف على المواصفات الفنية لوحدة تزويد الطاقة -1

 .التعرف على برنامج اإلعداد -2
 

 :شرح التمرين
 :الدخول إلى برنامج اإلعداد 

العنوان المنطقي لوحدة  URLة نقوم بفتح مستعرض اإلنترنت ونكتب في خان

REM 192.168.0.10: ، وهو 

 , adminتظهر نافذة تطلب مني إدخال اسم الحساب وكلمة المرور ، وهي 

admin 

 :برنامج اإلعداد 

 :قوائم برنامج اإلعداد مقسمة إلى

1)- Operate: 

 RPS Status: 

RPS : Remote Power Switch 

 :بلونين REMتطهر مفاتيح وحدة  صفحة حالة مفتاح الطاقة عن بعد ، حيث

المفتاح متحكم به بشكل آلي ، )، أو أصفر ( المفتاح متحكم به بشكل يدوي)رمادي 

 (وعن بعد عن طريق برنامج اإلعداد

يتم التحويل من الوضع اليدوي إلى الوضع اآللي عن طريق الضغط على المفتاح 

 :ط المفتاح بلدينلمدة ثالث ثواني إلى أن يضيء اللد األخضر ، حيث يرتب

 .أحمر يدل على أنه يزود جهاز بالطاقة .1

 .أخضر تدل إضاءته على أن المفتاح في وضع التشغيل اآللي .2

2)- Information: 

 General: 

تعرض معلومات عامة عن وحدة إدارة الطاقة من عنوان فيزيائي وعنوان منطقي 

 .....وبوابة العبور االفتراضية 

 Enviroment: 
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لومات عن الحرارة والرطوبة المأخوذة بواسطة الحساسات صفحة تعرض مع

 .وبالزمن الحقيقي أما زمن اإلنعاش فيكمن التحكم به من نافذة أخرى

3)- Configuration: 

 Network: 

 :حيث تمكننا من  نافذة اإلعدادات الشبكية الخاصة

 .تغير العنوان المنطقي للوحدة .1

 . DNSإعداد مخدم  .2

 . PPPeEإعداد بروتوكول  .3

 .الخاص باالتصال الهاتفي .4

 SNMP: 

 :بروتوكول إدارة الشبكات البسيطة حيث يمكننا من 

  تحديد عناوين األجهزة القادرة على  الدخول إلى برنامج اإلعداد عن طريق

 :ل وتحديد صالحيات كل جهازوهذا البروتوك

 .منع الوصول -1

 .مشاهدة اإلعدادات فقط -2

 .إمكانية المشاهدة والتغير -2

 ا تقارير الـ هإعداد األجهزة التي تصلحTrap. 

 

 Email: 

عداد مخدم البريد اإللكتروني إلرسال رسائل إلى عناوين يحددها المشرف إ

والرسائل عبارة عن تقارير عن حالة وحدة الطاقة وتحديد عناوين بريد تتلقى 

 .التقارير بشكل يومي

 PPP: 

 .إعداد بروتوكول الطلب الهاتفي

 User Settings: 

 .إعداد المستخدمين المحليين لبرنامج اإلعداد وتحديد صالحياتهمصفحة 

 System Time: 

 .صفحة إعداد وقت وحدة الطاقة
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 RPS Setting: 

وحدة مع  11إدارة وحدات الطاقة المتصلة مع بعضها وقد أشرنا إلى أنه يمكن ربط 

 .بعضها

 RPS Action :أحداث الحرارة والرطوبة 

ها لتعمل وحدة الطاقة تلقائيا بهذه األحداث في حال وهي أحداث يتم إضافت

انخفاض الرطوبة ، ومن األحداث باختصار /انخفاض الحرارة أو ارتفاع/ارتفاع

 .هي تشغيل أو إطفاء بعض منافذ وحدة الطاقة لفترة محددة

 RPS Schedule: (.المهام المجدولة للوحدة) أحداث خاصة بالمشرف 

لنظام الويندوز حيث يتم تحديد المنفذ المراد إيقافه أو وهي أشبه بالمهام المجدولة 

 .تشغيله ومن ثم تحديد تاريخ البدء و وقت التشغيل

 Save/Restore Settings: 

 CSV.*حفظ نسخة من إعدادات برنامج اإلعداد على شكل ملف بلحقة  .1

 .استعادة إعدادات برنامج اإلعداد عن طريق ملف محفوظ مسبقا .2

 .المصنع االفتراضية للوحدةاستعادة اإلعدادات  .3

4)- Log Information: 

 Event Log: 

، حيث تفيد مدير الشبكة في تشخيص مشاكل  عرض أحداث الوحدة بشكل كامل

 .الطاقة

 Save Event Log: 

على شكل  أحداث الوحدة المعروضة في الصفحة السابقة حفظ صفحة تمكننا من

 .طل الوحدةمعرفة الخلل في حال تع وتفيدنا في Excelملف 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -انتهى التمرين-
 


