
 

عارتخالا تاءارب  بتكم 
ةيبرعلا جيلخلا  لودل  نواعتلا  سلجمل 

عارتخا ةءارب  حنم  ةداهش 

سلجم لودـل  عارتخالا  تاءارب  ماـظن  ماـكحأ  ىلإ  ًادانتـسا  ةـيبرعلا  جـيلخلا  لودـل  نواـعتلا  سلجمل  عارتخـالا  تاءارب  بتكم  نإ 
ح: ــ نم رر  ـــ قي ليربا 2000 م  يف  ةرقملا  ةيذيفنتلا  هتحئالو  ربمفون 1999 م  يف  رقملا  ةيبرعلا  جيلخلا  لودل  نواعتلا 

FISHER CONTROLS INTERNATIONAL LLC يس لا  لا  لانویشانرتنا  زلورتنوك  رشیف 

عارت ـــ خا ةءار  ـــــ ب

GC0007904 مقر : عارتخا  ةاءارب 

24/04/2013: يف عدوـملا  ةـيناديم و  ةَّدـعُمل  زاهج  فصو  ثيدـحت  تاـمولعم  ريفوتل  ةـمظنأو  قرط  : ىمـسملا عارتخـالا  نع 
لودـل نواـعتلا  سلجم  لودـل  عارتخـالا  تاءارب  ماـظن  اـهحنمي  يتلا  قوقحلا  لـماكب  عاـفتنالا  يف  قحلا  ةءاربلا  كـلاملو  �م 

يهتنتو 24/04/2013 م  ، نم ًاراب  ــــ تعا ًا  ــــ ما ــ نير ع ــــ ةد عـش ــــ مل لو  ــــ ـع فملا ةيرا  ـــ ـس ةءارب  ــ لا هذ  ــ رب ه ـ تع ـ ت�ةيبرعلا جيلخلا 
اهتفلاخمل اهطوقس  وأ  اهنالطب  مد  ـــ عو ةءارب  ــ لل ةيو  ــ ن ــ سلا مو  ـــ سرلا ديد  ـــ ـست طر  ـــ ـشب كلذو  24/04/2033 م  ة : ــ يا بـنـهـ

ةيذيفنتلا ةحئاللا  وأ  عارتخالا  تاءارب  ماظن  ماكحأ  نم  يأل 



 
عارتخا ةءارب  [ 12]

 128226/2018 ةءاربلا : حنم  ىلع  ةقفاوملا  رارق  مقر   

2018/ ویام /31 ةءاربلا : حنم  ىلع  ةقفاوملا  رارق  خیرات   

 GC0007904 ةءاربلا : مقر  [ 11] 

49/2018 ویام /2018               /31 ةءاربلا : حنم  نع  رشنلا  خیرات  [ 45] 

 : يلودلا فینصتلا  [ 51] 
G05B 19/042, 19/418

: عجارملا [ 56] 
  -US 2007/078540 A1 (BUMP SCOTT S [US] ET AL) 05 April 2007

لیقعلا حلاص دمحم  .م  صحافلا :  

 GC 2013-24205 بلطلا : مقر  [ 21] 
 24/4/2013 بلطلا : میدقت  خیرات  [ 22] 

: ةیولوألا [ 30] 
ةیولوألا مقر  ةیولوألا[31 ] خیرات  ةلودلا[32 ] مسا  [ 33]

اكیرمأ13/460.2372012/4/30
ـر  ثناب .سا  لیشتیم  عرتخملا : [ 72] 

ثواس  205 يس ، لا  لا  لانویشانرتنا  زلورتنوك  رشیف  - 1 ةءاربلا : كلام  [ 73] 
 ، ةیكیرمألا ةدحتملا  تایالولا  نواتلاشرام ، اویأ 50158 ، تیرتس ، رتنس 
ةینوناقلا  تاراشتسالاو  ةاماحملل  رامعلا  نامیلس  بتكم  لیكولا : [ 74] 

ةینادیم  ةَّدعُمل  زاھج  فصو  ثیدحت  تامولعم  ریفوتل  ةمظنأو  قرط  [ 54]   
فیضملا حیقنت  ةنراقم  ةقیرطلا  نمضتت  ةلثمألا ، دحأ  يف  .ةینادیم  ةدعمل  زاھج  فصو  ثیدحت  تامولعم  ریفوتل  ةمظنأو  قرطب  يلاحلا  عارتخالا  قلعتی  صخلملا : [ 57]   

ىلع ًءانب  ثیدحتلا  تامولعمل  فورح  ةلسلس  جاتنإو  ةینادیملا ، تادعملاب  صاخلا  زاھجلا  فصول  تادعملا  حیقنتب  فیضم  قیبطت  ربع  متی  يذلاو  زاھجلا  فصول 
.فیضملا  قیبطتلا  ربع  فورحلا  ةلسلس  ضرعو  ثیدحتلا ، تامولعم  ىلع  فورحلا  ةلسلس  يوتحتو  ةنراقملا ،

 6 لاكشألا : ددع       20 ةیامحلا : رصانع  ددع   

 

.ةررقملا ملظتلا  موسر  عفد  دعب  تاملظتلا  ةنجل  مامأ  حنملا  اذھ  ىلع  ضرتعی  نأ  ةءاربلا  حنم  رشن  خیرات  نم  رھشأ  ةثالث  لالخ  ةحلصم  يذ  لكل  زوجی  ةظحالم : 



 

 ُمعدَّة ميدانيةللتوفير معلومات تحديث وصف جهاز  طرق وأنظمة

 صــالملخ

ات ل طرق وأنظمةيتعلق االختراع الحالي ب از توفير معلوم دلتحديث وصف جه ة ةمع . ميداني

ة، د األمثل ي أح ة  ف ة مقارن من الطريق يح تتض از تنق ف الجه يف لوص ر يي ذالوالمض تم عب

يف ب ق مض يح تطبي دات تنق ف الجلالمع از وص اص باه ة،الخ دات الميداني لة و لمع اج سلس إنت

روف ة، ح ى المقارن اًء عل ات التحديث بن وي  لمعلوم لة الوتحت روفسلس ى  ح ات عل معلوم

 5   .عبر التطبيق المضيف حروفالتحديث، وعرض سلسلة ال



 

 ُمعدَّة ميدانيةللتوفير معلومات تحديث وصف جهاز  طرق وأنظمة

  الوصف الكامل

 راعالمجال التقني لالخت

ويتعلق بشكل أكثر  يتعلق االختراع الحالي، بوجٍه عام، بأنظمة تحكم في عمليات،] 0001[

 .ُمعدَّة ميدانيةل جهازوصف  تحديثلتوفير معلومات  تحديدًا بطرق وأنظمة

  

 5 لالختراع الخلفية التقنية

ماوية يكتلك المستخدمة في العمليات الك أنظمة التحكم في العمليات، عادة ما تتضمن ]0002[

اإلخراج /أو أكثر من وسائل التحكم في العملية وأجهزة اإلدخال غيرها واحدة وأالبترولية  أو

)I/O ( ل لمضيف أو المشغِّ لواحدة على األقل بمحطة عمل من خالل االتصال التي تقترن

أو أكثر من األجهزة أو المعدات الميدانية عبر نواقل تناظرية، رقمية، أو  ةوبواحد

تؤدي األجهزة الميدانية التي قد تكون،على سبيل المثال، صمامات، . رقمية مجمعة/تناظرية 10 

 مثل مستشعرات درجة الحرارة(رسال ووسائل ضبط موضع صمامات، ومفاتيح، وأجهزة إ

وظائف التحكم في العملية داخل العملية، مثل فتح أو إغالق ) ومعدل التدفق والضغط

تستقبل وسائل التحكم إشارات تشير إلى . العمليةالصمامات وقياس متغيرات التحكم في 

قياسات العملية التي تمت بواسطة األجهزة الميدانية، ثم تقوم بمعالجة هذه المعلومات لتنفيذ 

روتين تحكم، وإنتاج إشارات تحكم يتم إرسالها عبر نواقل أو خطوط اتصال أخرى إلى  15 

الطريقة، يمكن أن تنفذ وسائل التحكم  وبهذه. األجهزة الميدانية للتحكم في تشغيل العملية

ستراتيجيات أو روتينات التحكم باستخدام األجهزة الميدانية عبر النواقل اوتقوم بالتنسيق بين 

   .من خالل االتصالأو غيرها من روابط االتصال التي تُقِرن األجهزة الميدانية /و

نية ووسائل التحكم إلى واحد يمكن أن تتوفر المعلومات الصادرة من األجهزة الميدا] 0003[

التي يتم تنفيذها بواسطة  )أي الروتينات، البرامج، وهكذا(أو أكثر من التطبيقات المضيفة  20 

ل و) جمثل نظام أساسه المعالِ (ل محطة عمل المشغِّ  أو مهندس على أداء /لمساعدة ُمشغِّ

على سبيل المثال، (لية للعم الراهنةالمطلوبة بالنسبة للعملية، مثل استعراض الحالة الوظائف 

على سبيل المثال، (، وتقييم العملية، وتعديل تشغيل العملية )عبر واجهة مستخدم رسومية

تحقق التطبيقات المضيفة هذه وفي العديد من الحاالت، . وهكذا )عبر مخطط كائنات مرئية



 

لعامة التي يتم االغايات من خالل التفاعل مع األجهزة الميدانية بناًء على األوامر والوظائف 

لمتغير الرئيسي للجهاز قراءة اعلى سبيل المثال، (تنفيذها بواسطة كل جهاز ميداني 

الخاصة  الوظائفأو /وومع ذلك، يُطور ُمصنعو األجهزة الميدانية دوًما األوامر  ).الميداني

ى الجهاز الميداني من خالل المساعدة في الوصول إلتضفي قيمة مضافة على التي وبالجهاز 

 5  .أو البيانات الفريدة الموجودة داخل الجهاز الميداني/الوظائف و

التفاعل مع أي عدد من األجهزة الميدانية  على لمساعدة التطبيقات المضيفة] 0004[

يوفر الُمصنٍّعون ملفًا، عادة ما كٌل منها بوظيفة مختلفة خاصة بالجهاز، ف والتي يقومالمختلفة، 

المضيف، لوصف وموا بإنتاجه ليتم تنفيذه عبر التطبيق مصاحبًا لكل جهاز ميداني يق

 بشكل شائع باسم وتُعَرف هذه الملفات. لمساعدة في الوصول إلى الوظيفة الفريدة للجهازلو

وعلى وجه التحديد، غالبًا ما تعتمد ). Device Descriptions )DDs وصف األجهزة 10 

DDs  على لغة وصف األجهزة اإللكترونيةElectronic Device Description 

Language )EDDL (أو تنسيق موحد لوصف وتحديد كل متغير، أمر، /وتوفر بنية و

. والتي تصاحب األجهزة الميدانية المناظرة ا وهكذاوظيفة، إجراء، قائمة يمكن الوصول إليه

لتسهيل  DDsأو محطات العمل /وبالتالي، يمكن أن تستخدم وسائل التحكم في العملية و

 15  .أو إدارة األجهزة الميدانية/، وتهيئةتحكم في، تفسير، ال

  الكشف عن االختراع

أحد  فيو. لتحديث معلومات وصف جهاز لمعدات ميدانية طرق وأنظمةوصف يتم ] 0005[

تم عبر تطبيق يي ذالوالمضيف لوصف الجهاز  تنقيحتتضمن الطريقة مقارنة  األمثلة،

 حروفسلسلة  إنتاجو عدات الميدانية،لمالخاص بالوصف الجهاز  المعدات تنقيحمضيف ب

معلومات التحديث، على  حروفسلسلة الوتحتوي  لمعلومات التحديث بناًء على المقارنة، 20 

 .عبر التطبيق المضيف حروفوعرض سلسلة ال

لوصف المعدة  تنقيحمرتبطة ب ُمعدَّة ميدانية أحد األنظمة تتضمن في مثاٍل آخر،] 0006[

المضيف  تنقيحل مضيف لنظام التحكم في عمليةلميدانية، وتطبيق ا ةفيما يتعلق بالمعد جهاز

حيث  ،الُمعدَّة الميدانيةلوصف الجهاز للمساعدة في حدوث التفاعالت بين التطبيق المضيف و

 25 لوصف الجهاز والمعدةللمضيف  نسخ المنقحةالمقارنة  الُمعدَّة الميدانيةيكون الغرض من 

 .ارنةبناًء على المق حروفإلنتاج سلسلة 



 

 

  وصف مختصر لألشكال والرسومات

يمكن تنفيذ  تخطيطي لنظام تحكم توضيحي في عملية رسمعبارة عن  1شكل ال] 0007[

 .من خاللهالمعلومات الواردة في هذا الكشف 

طريقة توضيحية لتنفيذ محطة المشغل التوضيحية الواردة في عبارة عن  2شكل ال] 0008[ 5 

 .1شكل ال

 وصف جهازلتحديث عن مخطط لنظام توضيحي لتوفير معلومات  عبارة 3شكل ال] 0009[

  .2شكل التم تنفيذه في محطة المشغل التوضيحية الواردة في ي

توفر سلسلة  لخرج وصف الجهازتوضيحية  وسيلة عرضأ 4شكل يوضح ال] 0010[

 10 الُمعدَّة الميدانيةتوضيحية لمعلومات التحديث المناظرة لوصف حديث للجهاز المرتبط ب

 .3شكل الالواردة في 

لخرج وصف  التوضيحية وسيلة العرضصفحات ب العديد من 4شكل يوضح ال] 0011[

أ المحتوية على سلسلة توضيحية لمعلومات التحديث المناظرة 4شكل الالواردة في الجهاز 

 .3شكل الالواردة في  الُمعدَّة الميدانيةالمرتبط بالقديم لوصف الجهاز 

يمكن إجراؤها  مخطط سير عمليات يمثل عملية توضيحيةعن  عبارة 5شكل ال] 0012[ 15 

لتوفير معلومات تحديث وصف الجهاز  2شكل اللتنفيذ محطة المشغل التوضيحية الواردة في 

 .ب4إلى  1من الموضحة في األشكال 

تخطيطي لنظام أساسي توضيحي لمعالج الذي يمكن  رسمعبارة عن  6شكل ال] 0013[

لتنفيذ النظام الوارد في  5شكل اللتنفيذ العملية التوضيحية الواردة في أو برمجته /استخدامه و

 20 .2شكل الأو محطة المشغل الواردة في /و 3شكل ال

  

  الوصف التفصيلي لالختراع

خاصة بالجهاز  وظائفأو /وأوامر غالبًا ما يقوم ُمصنِّعو األجهزة الميدانية بتطوير ] 0014[

قيد تطبيق مضيف عبر نظام تحكم في عملية شغلي يمكن الوصول إليها بواسطة م والتي

إلى " مشغلين"يشير المصطلح  كما هو مستخدم في هذه الوثيقة،. نظام التحكمالتشغيل في  25 

أو غيرهم ممن /و القائمين على خدمة نظام التحكم في العملية، المهندسين، اإلداريين العاملين



 

يتم تحديد هذه . عمليةالام تحكم في نظوهكذا  ،صيانة ،تشغيل ،تهيئةيشاركون في عملية 

الجوانب الخاصة بالجهاز لكل جهاز ميداني ويكون من الممكن الوصول إليها عبر ملف 

التطبيقات يتم اإلمداد به إلى مطوري والذي ينتجه ُمصنِّع الجهاز ) DD(جهاز الوصف 

 .نظام تحكم في عمليةإدارة أو /و ،تشغيل ،تهيئة ليتم تضمينه فيالمضيفة 

 5 ،بما أن مصنعي األجهزة الميدانية مستمرون في تطوير وتحسين أجهزتهم الميدانية] 0015[

يمكن أن يحتاج  ،ونتيجة لذلك. تغييرهأو /وكل جهاز المرتبط ب DDفيمكن أيًضا تحسين 

مشتمالً  التطبيق المضيفالوصول إلى وظيفة جديدة داخل جهاز ميداني جديد إلى أن يكون 

تتوافق األجهزة الميدانية الحديثة مع النسخ  ،وفي الغالب. DDحة لـ على أحدث نسخة منق

تطبيق المناظرة بحيث ال يزال من الممكن حدوث التفاعالت بين  DDsالمنقحة األقدم لـ 

في  .الوصول إلى أية وظيفة جديدةبينما قد ال يكون ممكنًا ببساطة  مضيف واألجهزة الميدانية 10 

على وعي بأن هناك سمات جديدة متاحة إال إذا تم اعتبار  شغلونالمقد ال يكون  هذه الحاالت،

وقد ال تتوفر السمات . غير متوافقة بواسطة األجهزة األحدث DDالنسخ المنقحة األقدم لـ 

إلى منع  DDمعلومات بخصوص عمليات تحديث ال أيًضا نقصوإنما يؤدي  ،الحديثة فحسب

 .ألقدمإصالح األخطاء المعروفة في النسخ المنقحة ا

يمكن  100 تخطيطي لنظام تحكم توضيحي في عملية رسمعبارة عن  1شكل ال] 0016[ 15 

النظام التوضيحي للتحكم في  يتضمن. من خاللهتنفيذ المعلومات الواردة في هذا الكشف 

تتم اإلشارة (واحدة أو أكثر من وسائل التحكم في العملية  1شكل الالوارد في  100العملية 

تتم اإلشارة إلى ( لواحدة أو أكثر من محطات المشغِّ  ،)102قم المرجعي الربإلى إحداها 

تتم اإلشارة إلى إحداها (، وواحدة أو أكثر من محطات العمل )104الرقم المرجعي بإحداها 

محطة المشغل  ،102وسيلة التحكم في العملية التوضيحية يتم إقران ). 106الرقم المرجعي ب 20 

أو شبكة /ناقل وعبر من خالل االتصال  106 التوضيحيةومحطة العمل  104التوضيحية 

شبكة تحكم في التطبيقات بالتي تتم اإلشارة إليها بوجٍه عام و ،LAN (108(اتصال محلية 

)ACN.( 

تطبيق تنفذ أو /و 1شكل الالواردة في  104محطة المشغل التوضيحية  تتضمن] 0017[

يتصل بالعديد ) 2شكل الالوارد في على سبيل المثال، تطبيق المضيف التوضيحي (مضيف  25 

ل على معاينة  100نظام التحكم في العملية من مكونات  واحدة أو تشغيل أو /ولمساعدة الُمشغِّ



 

ل و شاشاتأكثر من  ، متغيراتالتطبيقات التي تساعد المشغل على عرض أو /عرض الُمشغِّ

بط نظام التحكم في تغيير إعدادات ض نظام التحكم في العملية، تنبيهات ،ظروف ،حاالت

التنبيهات  التنبيهات الواضحة، حاالت التشغيل، ،نقاط العملعلى سبيل المثال، (العملية 

؛ إجراء 100نظام التحكم في العملية معايرة األجهزة داخل أو /وتهيئة ؛ )وهكذا الصامتة،

ع األجهزة التفاعل مأو /؛ و100نظام التحكم في العملية العمليات التشخيصية لألجهزة داخل  5 

طريقة توضيحية لتنفيذ وسيتم فيما يلي وصف . 100نظام التحكم في العملية الموجودة داخل 

 .2شكل الفيما يتعلق ب 1شكل الالواردة في  104محطة المشغل التوضيحية 

على سبيل المثال، واجهة (بواجهة مستخدم مضيفة  التطبيق المضيفيرتبط  ]0018[

توفير أو /ولعرض المعلومات ) ب4أ و4الواردة في الشكلين  المستخدم المضيفة التوضيحية

الستقبال مدخالت أو /وأجزائه المكونة و 100نظام التحكم في العملية إشارات مرئية لحالة  10 

ل نظام تحكم في عملية وبينما يمكن للمشغلين تحقيق استعراض عالي المستوى ل. من ُمشغِّ

فقد يرغبون أيًضا في الحصول  بيق المضيف،التطالخاصة بواجهة المستخدم المضيفة عبر 

نظام التحكم في التحكم في أجهزة معينة داخل أو /وعلى مزيٍد من المعلومات التفصيلية 

واحدة أو أكثر من تنفذ أو /وأيًضا  104محطة المشغل التوضيحية  تتضمن ،وبالتالي. العملية

التوضيحي الوارد في على سبيل المثال، وصف الجهاز ) (DDs(حاالت وصف األجهزة  15 

لتمكنه  لتطبيق المضيفالتي توفر البنية والتعريفات لباألجهزة المناظرة  ةالمرتبط) 2شكل ال

يمكن  ،ومن خالل هذه الوظائف الخاصة بالجهاز. من الوصول إلى الوظيفة الخاصة بالجهاز

 ،ناتيستقبل استجابة الستخالص بياوطلبات إلى جهاز معين  التطبيق المضيفأن يرسل 

. المضيفةواجهة المستخدم يوفرها الجهاز المعني عبر  ،وهكذا ،رسوم بيانيةأو /و ،نص

تطبيق يمكن أن يرسل  ،ففي بعض األمثلة ومثلما سيرد وصفه بمزيٍد من التفصيل أدناه، 20 

 .معين DDطلبًا للحصول على معلومات تحديث بخصوص مضيف 

محطة في صورة  1شكل اللواردة في ا 106 محطة العمل التوضيحية تهيئةيمكن ] 0019[

تطبيقات تفاعلية مع  تطبيقات إلجراء واحد أو أكثر من تطبيقات تكنولوجيا المعلومات،

إلجراء  106محطة العمل يمكن تشكيل  على سبيل المثال،. أو تطبيقات االتصال/و المستخدم

أخرى ة تطبيقات محطبينما يمكن تشكيل  تطبيقات متعلقة بالتحكم في العملية بشكل أولي، 25 

نظام التحكم في العملية بشكل أساسي التي تساعد  إلجراء تطبيقات االتصال) غير موضحة(



 

على االتصال مع األجهزة أو األنظمة األخرى باستخدام أي وسائط اتصال مفضلة  100

على سبيل المثال، (وبروتوكوالت  )وهكذا ،ثابتة في األجهزة ،السلكيةعلى سبيل المثال، (

HTTP، SOAP، ومحطة العمل  104محطة المشغل التوضيحية يمكن تنفيذ . )وهكذا

أو أي /واحدة أو أكثر من محطات العمل وباستخدام  1 الشكلفي  تينالوارد 106 التوضيحية

محطة يمكن تنفيذ  على سبيل المثال،. أو أنظمة معالجة/و أنظمة كمبيوتر مناسبة أخرى 5 

 أجهزة كمبيوتر شخصية أحادية المعالج،استخدام ب 106 أو محطة العمل/و 104 المشغل

 .وهكذا محطات عمل أحادية المعالج أو متعددة المعالجات،

أي وسط باستخدام  1شكل الالواردة في  108التوضيحية  LANيمكن تنفيذ ] 0020[

 108التوضيحية  LANيمكن أن تعتمد  على سبيل المثال،. يناتصال مفضلوبروتوكول 

ومثلما سيدرك  ،ومع ذلك. السلكيأو /وإيثرنت ثابت في األجهزة على مخطط اتصال  10 

بروتوكول أو /و) وسائط(يمكن استخدام أي وسط  ،أصحاب المهارة العادية في المجال

مفردة  LANعلى الرغم من عرض  ،عالوةً على ذلك. اتصال مناسبة أخرى) بروتوكوالت(

قطع أخرى بديلة من أجهزة أو /وواحدة  LANفيمكن استخدام أكثر من  ،1شكل الفي  108

 .1شكل الاألنظمة التوضيحية الواردة في االتصال لتوفير مسارات اتصال وفيرة بين 

بمجموعة من  1شكل الالواردة في  102وسيلة التحكم التوضيحية يتم إقران ] 0021[ 15 

 إخراج/وبوابة إدخال 116ناقل بيانات عبر  114 ،112 ،110األجهزة الميدانية الذكية 

)I/O (118 . عبارة عن صمامات  114 ،112 ،110األجهزة الميدانية الذكية يمكن أن تكون

وفي هذه الحالة تتصل  ،وهكذا ،مستشعرات ،مشغالت ، Fieldbusمتوافقة مع بروتوكول

باستخدام بروتوكول  116ناقل البيانات عبر  114 ،112 ،110األجهزة الميدانية الذكية 

Foundation Fieldbus يمكن أيًضا استخدام أنواع  ،وبطبيعة الحال. معروف جيدًاال 20 

 على سبيل المثال،. بدالً من ذلكاألجهزة الميدانية الذكية وبروتوكوالت االتصال أخرى من 

بدالً من ذلك عبارة عن أجهزة  114 ،112 ،110األجهزة الميدانية الذكية يمكن أن تكون 

ناقل البيانات والتي تتصل عبر  HARTكول بروتوأو /و Profibusمتوافقة مع بروتوكول 

ويمكن إقران . المعروفة جيدًا HARTو Profibusباستخدام بروتوكوالت االتصال  116

لتمكين  102بوسيلة التحكم ) I/O 118متطابقة لبوابة أو /ومتماثلة (إضافية  I/Oأجهزة  25 



 

 Foundationالتي قد تكون أجهزة  األجهزة الميدانية الذكية،مجموعات إضافية من 

Fieldbus ،  أجهزةHART ، 102وسيلة التحكم من االتصال ب ،وهكذا. 

يمكن إقران  ،114 ،112 ،110التوضيحية األجهزة الميدانية الذكية باإلضافة إلى ] 0022[

وسيلة التحكم ب من خالل االتصال 122 ،120واحد أو أكثر من األجهزة الميدانية غير الذكية 

 5 122 ،120التوضيحية  األجهزة الميدانية غير الذكيةن أن تكون ويمك. 102التوضيحية 

شركة عبارة عن أجهزة تقليدية تعمل بمدى  على سبيل المثال، ،1شكل الالواردة في 

Emerson Process Management   مللي أمبير)mA ( فولت  24-صفرأو بتيار مباشر

)VDC (ابتة في األجهزةعبر وصالت معنية ث 102وسيلة التحكم والتي تتصل ب.  

على سبيل  ،1شكل الالواردة في  102وسيلة التحكم التوضيحية يمكن أن تكون ] 0023[

 Fisher-Rosemount 10التي تبيعها شركة  ™DeltaVعبارة عن وسيلة التحكم  المثال،

Systems، Inc.، an Emerson Process Management company .ومع ذلك، 

بينما يتم عرض وسيلة  ،عالوةً على ذلك. أخرى بدالً من ذلك يمكن استخدام أية وسيلة تحكم

أنظمة أساسية أو /وفيمكن إقران وسائل تحكم إضافية  ،1شكل الفي  102تحكم واحدة فقط 

 ،وفي أية حالة. LAN 108توليفة من األنواع لـ أو /وللتحكم في عملية من أي نوع مفضل 

 15 ةالمرتبط كثر من روتينات التحكم في العمليةواحد أو أ 102وسيلة التحكم التوضيحية تؤدي 

أي مشغل نظام أو /والتي تم إنتاجها بوسطة مهندس النظام  100بنظام التحكم في العملية 

 .102وسيلة التحكم بدئها في أو /والتي تم تنزيلها على و 104 محطة المشغلآخر باستخدام 

يمكن فيه استخدام  100 نظام تحكم توضيحي في عملية 1 الشكلبينما يوضح ] 0024[

الموضحة بمزيٍد من التفصيل أدناه  DDلـ توفير معلومات تحديث الخاصة ب نظمةاألطرق وال

للتحكم في المعلومات المعروضة على  نظمةاألطرق وفيمكن استخدام ال ،على نحٍو مميز 20 

لين والموضحة في هذه الوثيقة أيٍ من استخدامها على نحٍو مميز في  ،حسب الرغبة ،الُمشغِّ

على سبيل (أكثر أو أقل تعقيدًا  عملياتالأو أنظمة تحكم في /ووحدات العمليات األخرى 

من  )وهكذا ،تمتد عبر أكثر من موقع جغرافي واحد ،بها أكثر من وسيلة تحكم واحدةالمثال، 

  .1شكل الالمثال الموضح في 

الواردة  104حية طريقة توضيحية لتنفيذ محطة المشغل التوضي 2شكل اليوضح ] 0025[ 25 

فيمكن أيًضا  ،104 محطة المشغلوبينما تم عرض الوصف التالي بالنسبة ل. 1شكل الفي 



 

محطة العمل لتنفيذ  104محطة المشغل التوضيحية استخدام الطريقة التوضيحية لتنفيذ 

الواردة في  104محطة المشغل التوضيحية تشتمل . 1شكل الالواردة في  106 التوضيحية

 200 المعالج التوضيحيينفذ . 200لى معالج قابل للبرمجة واحد على األقل ع 2شكل ال

على ( 200للمعالج  202ذاكرة رئيسية تعليمات مشفرة موجودة في  2شكل الالوارد في 

)). ROM(أو ذاكرة قراءة فقط /و) RAM(ذاكرة وصول عشوائي داخل سبيل المثال،  5 

 معالج ،مثل جزء معالج أساسي المعالجة، اتوحدأي نوع من  200 المعالجيمكن أن يكون 

 نظام تشغيل ،من بين أموٍر أخرى ،200 المعالجويمكن أن ينفذ . أو وسيلة تحكم دقيقة/و

. DDs 210، وواحدة أو أكثر من 208واجهة مستخدم مضيفة  ،206تطبيق مضيف  ،204

. Microsoftتوفره شركة  نظام تشغيلعبارة عن  204توضيحي التشغيل النظام يكون 

داخل أو /وبواسطة  2 الشكلالواردة في  202الذاكرة الرئيسية التوضيحية ويمكن تنفيذ  10 

أجهزة الذاكرة المقترنة أو /والذاكرات واحدة أو أكثر من يمكن أن تكون أو /و 200 المعالج

 .200 المعالجبشكل فعال ب

محطة المشغل  تشتمل ،200 المعالج التوضيحيللسماح للمشغلين بالتفاعل مع ] 0026[

وتشتمل . 212العرض  وسائلعلى أي نوع من  2شكل الالواردة في  104التوضيحية 

 15 مرقاب كمبيوتر،على  على سبيل المثال وليس الحصر، ،212العرض التوضيحية  وسائل

 Blackberry على سبيل المثال، هاتف ذكي،(جهاز محمول  تليفزيون، شاشة كمبيوتر،

التطبيقات التي أو /والمستخدم عرض واجهات كون قادًرا على ي ،وهكذا ،)iPhoneأو /و

نظام التشغيل يعرض . 104محطة المشغل التوضيحية  ،بوجٍه عام أو،/و 200 المعالجينفذها 

ل عرض أو /و 2شكل الالوارد في  204التوضيحي  واجهة المستخدم المضيفة يُسّهِ

العرض  وسيلةعلى أو /وبواسطة  206تطبيق المضيف التوضيحي ل 208 التوضيحية 20 

ل عرض أو /و 204نظام التشغيل التوضيحي يعرض  ،وبالمثل. 212التوضيحية  يُسّهِ

واحدة أو داخل  208واجهة المستخدم المضيفة عبر  DDs 210المعلومات التي توفرها 

التوضيحية  DD عرض خرج وسائلسيتم أدناه وصف . DDعرض خرج  وسائلأكثر من 

 .4و 3فيما يتعلق بالشكلين 

تطبيق برنامج نظام عبارة عن  206تطبيق المضيف التوضيحي يمكن أن يكون ] 0027[ 25 

أو أي تطبيق برنامج آخر لواجهة بين اإلنسان واآللة  تحكم في عملية عالي المستوى



 

)HMI (نظام تحكم في عملية والذي يساعد المشغل على االستعراض عالي المستوى ل) على

 ،على التحكم فيأو /و) 1شكل الالوارد في  100في العملية سبيل المثال، نظام التحكم 

الحصول على بيانات بخصوص أو /و 100 نظام التحكمأو التفاعل مع  ،تشخيص ،تشكيل

يمكن  ،بشكل أكثر تحديدًا. 100نظام التحكم في العملية األجهزة الموجودة داخل والعمليات 

نظام الموجودة في األجهزة الميدانية من يتصل بالعديد أو /و 206 التطبيق المضيفأن يبدأ  5 

. 210المناظرة  DDمثل  ،كل جهازمرتبط ببما في ذلك أي برنامج  100التحكم في العملية 

إلى جهاز مناظر  210محدد  DDيمكن إرسال رقم النسخة المنقحة لـ  ،وفي بعض األمثلة

 .من التفصيل أدناه مثلما سيرد وصفه بمزيدٍ  DD 210لطلب تحديث المعلومات المتعلقة بـ 

الواردة في  104طريقة توضيحية لتنفيذ محطة المشغل التوضيحية بينما تم وصف ] 0028[

األجهزة والعمليات  ،العناصر ،فيمكن الجمع بين هياكل البيانات ،2شكل الفي  1شكل ال 10 

ية ا بأأو تنفيذه/والقضاء عليها  ،حذفها ،إعادة ترتيبها ،تقسيمها ،2شكل الالموضحة في 

تطبيق المضيف  ،204نظام التشغيل التوضيحي يمكن تنفيذ  ،عالوةً على ذلك. طريقة أخرى

 ،210التوضيحية  DDs ،208 واجهة المستخدم المضيفة التوضيحية ،206التوضيحي 

مكون بواسطة  2 الشكلالواردة في  104محطة المشغل التوضيحية  ،بوجٍه عام أو،/و

أو برنامج /و برنامج أو أية توليفة من مكون كمبيوتر،/وبرنامج ثابت  برنامج، كمبيوتر، 15 

 ،على عناصر 104محطة المشغل التوضيحية يمكن أن تشتمل  ،عالوةً على ذلك. ثابت

أو /و ،2 الشكلتلك الموضحة في  ،أو باإلضافة إلى ،إضافية بدالً من أو أجهزة/و عمليات

 عملياتال عناصر،ال ،ياكل البياناتيمكن أن تشتمل على أكثر من واحد من أيٍ من أو جميع ه

 .الموضحة جهزةاألأو /و

 DD 20لـ لتوفير معلومات تحديث  300عبارة عن مخطط لنظام توضيحي  3شكل ال] 0029[

النظام في . 2شكل الالواردة في  104محطة المشغل التوضيحية فيما يتعلق بتم تنفيذه 

 ةالمرتبط DD 210ينفذ أو /وفي اتصال مع  206 التطبيق المضيفيكون  ،300التوضيحي 

 ،112 ،110التوضيحية األجهزة الميدانية مناظرة أليس من  302محددة  ُمعدَّة ميدانيةب

 ،ولغرض التوضيح. 1 الشكلالوارد في  100نظام التحكم في العملية في  122 ،120 ،114

م المصطلحات إال أنه يمكن استخدا، في األمثلة الموضحة أدناه" معدة"يتم استخدام المصطلح  25 

 206 التطبيق المضيفويكون . بالتبادل ،كما هو مستخدم في هذه الوثيقة،"جهاز"و" معدة"



 

التي يمكن من خاللها أن يوفر المشغلون  208واجهة المستخدم المضيفة في اتصال أيًضا مع 

 .206 عبر التطبيق المضيفاستعراض المخرجات الناتجة أو /ومدخالت 

 208واجهة المستخدم المضيفة يمكن أن يطلب المشغل عبر  ،في بعض األمثلة] 0030[

غيرها من معلومات التحديث أو /و DD 210توفير الحالة الحديثة لـ  206 لتطبيق المضيفل

التطبيق الذي تنفذه  DD 210أو  206 التطبيق المضيفوبما أنه ال يتوفر أليٍ من . األخرى 5 

 في بعض األمثلةف ،DD 210قحة الالحقة لـ المعلومات المتعلقة بالنسخ المن 206 المضيف

 DD 210ـ ب ةالمرتبط 302 الُمعدَّة الميدانيةطلبًا إلى  206 التطبيق المضيفيمكن أن يرسل 

مع أحدث  206 التطبيق المضيفالمستخدمة حاليًا بواسطة  210المنقحة  DDلمقارنة نسخة 

يمكن تصنيع  سبيل المثال، على. 302 لمعدة الميدانيةمعروفة ل DD 210نسخة منقحة لـ 

يمكن  ،ونتيجة لذلك. DD 210بعد إصدار النسخة المنقحة الالحقة لـ  302 الُمعدَّة الميدانية 10 

النسخة المنقحة الالحقة مع أخذ  302 الُمعدَّة الميدانية 302 للمعدات الميدانيةأن ينتج ُمصنِّع 

النسخة المتعلقة ب 302 لميدانيةالُمعدَّة اتضمين المعلومات ذات الصلة في وفي االعتبار 

مع  DD 210لـ  الالحقعلى مقارنة التنقيح  302 الُمعدَّة الميدانيةلمساعدة المنقحة الالحقة 

الوصول إلى  302 لمعدة الميدانيةوبينما يمكن ل. 206 التطبيق المضيفالتنقيح الذي يجريه 

 15 الُمعدَّة الميدانيةوعد تصنيع بناًء على م DD 210المعلومات المتعلقة بأحدث نسخ منقحة لـ 

قادرة  302 الُمعدَّة الميدانيةفقد ال تكون  ،DD 210موعد تحرير النسخ المنقحة الالحقة لـ و

فبجانب الطلب  ،وبالتالي. بتنفيذه 206 التطبيق المضيفعلى التحديد اآللي للتنقيح الذي يقوم 

رقم النسخة أو  206 طبيق المضيفالتيمكن أن يرسل  ،302 الُمعدَّة الميدانيةالمرسل إلى 

حاليًا إلجراء  206 التطبيق المضيفالذي يستخدمه  DD 210الخاص بـ  304التنقيح 

الذي يوفره  DD 210تنقيح تتم اإلشارة إلى  كما هو مستخدم في هذه الوثيقة،و. المقارنة 20 

التطبيق  نظًرا لكونه التنقيح الذي يستخدمه" تنقيح المضيف"باسم  206 التطبيق المضيف

 .206 المضيف

طلب الحصول على معلومات تحديث مع رقم  206 التطبيق المضيفبعدما يرسل ] 0031[

رقم النسخة المنقحة  302 الُمعدَّة الميدانيةيمكن أن تقارن  ،304النسخة المنقحة بالمضيف 

الُمعدَّة التي تحوي  DD 210برقم النسخة المنقحة بالمضيف األحدث لـ  304بالمضيف  25 

تتم اإلشارة إلى التنقيح  كما هو مستخدم في هذه الوثيقة،و. معلومات بشأنها 302 الميدانية



 

" تنقيح الُمعدَّة"معلومات بشأنه باسم  302 الُمعدَّة الميدانيةوالتي تحوي  DD 210األحدث لـ 

يمكن أن تحضر  ،DD 210الخاصة بـ أرقام النسخ المنقحة مقارنة وبعد . DD 210لـ 

تحتوي على )  ASCIIحروف على سبيل المثال، ( سلسلة 302التوضيحية  ة الميدانيةالُمعدَّ 

ثم عرضها بعد ذلك  206 إلى التطبيق المضيفوالتي يتم إرسالها  306معلومات التحديث 

 5 التطبيق المضيفوبينما يمكن أن يطلب . 208واجهة المستخدم المضيفة على مشغل عبر 

التطبيق ثم يمكن أن يجري  302 الُمعدَّة الميدانيةمن دَّة الُمعرقم النسخة المنقحة ب 206

فيمكن أال  ،DD 210لـ  304رقم النسخة المنقحة بالمضيف المقارنة مع  206 المضيف

أي، ما إذا كان تنقيح الُمعدَّة (حديثًا أم ال  DD 210تتعدى محصلة ذلك تحديد ما إذا كان 

يمكن أن  ،في المثال الموضح ،النقيض من ذلكعلى ). مماثالً لتنقيح المضيف أو أحدث منه

معلومات إضافية تفوق مجرد اإلشارة إلى ما إذا كان التنقيح  302 الُمعدَّة الميدانيةتوفر  10 

 302 الُمعدَّة الميدانيةحديثًا أم ال نظًرا ألنه من الممكن تصنيع  DD 210لـ  304المضيف 

تكون محتوية على معلومات  ،التاليوب ،DD 210بعد تحرير النسخ المنقحة الحديثة لـ 

معلومات  سلسلةيمكن أن تشتمل  على سبيل المثال،. إضافية بخصوص التنقيحات األحدث

على عدد التنقيحات  302التوضيحية  الُمعدَّة الميدانيةالمنتجة بواسطة  306التحديث 

ئف اإلضافية أو الوظا/وأي السمات و وتنقيح الُمعدَّة، 304 تنقيح المضيفالموجودة بين  15 

يمكن تصحيحها بواسطة  تنقيح المضيفوأيٍ من األخطاء في  ،المتوفرة مع التنقيح الحديث

المكان الذي يمكن للمشغل أن يحصل منه على النسخة المنقحة الحديثة أو /و ،التنقيح الحديث

 يمكن أن في بعض األمثلة،و. التنقيح الحديثالحصول على مزيٍد من المعلومات بشأن أو /و

على رابط لمساعدة المشغل على االتصال مباشرةً  306سلسلة معلومات التحديث تشتمل 

لن تتوفر أٌي من هذه . أو التحديثات/وبالموقع اإللكتروني المتوفرة عليه المعلومات  20 

أرقام النسخ المنقحة حيث يستخدم  206 التطبيق المضيفالمعلومات اإلضافية إذا قارن 

 DD 210 لـالالحقة التنقيحات بدالً من  DD 210لـ  يح المضيفتنق 206 التطبيق المضيف

  .كأساس للمقارنة) على سبيل المثال، تنقيح الُمعدَّة(

أيًا من المعلومات الموضحة أعاله  302التوضيحية  الُمعدَّة الميدانيةيمكن أن توفر ] 0032[

يمكن  ،وبالتالي ،DD 210لـ  دَّةتنقيح الُمعجديدة تماًما مثل  302 الُمعدَّة الميدانيةحيث تكون  25 

ثابت البرنامج الأو /و برنامجتضمين معلومات مختلفة عن جميع التنقيحات السابقة داخل ال



 

على سبيل (وبينما يمكن تضمين هذه المعلومات مع جهاز جديد . 302 للمعدات الميدانية

 التطبيق المضيفطة فيمكن الوصول إلى المعلومات بواس ،)302 الُمعدَّة الميدانيةالمثال، 

يحدد بالفعل األوامر المناسبة لطلب  DD 210لـ  تنقيح المضيففقط إذا كان  206

تنقيح عبر  302 الُمعدَّة الميدانيةيتصل ب 206 التطبيق المضيفالمعلومات نظًرا ألن 

الصادر داخل ) األوامر(يكون األمر  في بعض األمثلة، وبالتالي،. DD 210لـ  المضيف 5 

DD 210 لـ اسيًا لكي يعمل بصورة مناسبة حيث يتم تطوير التنقيحات الحديثة قيDD 210 

 DDلـ يمكن أن تحتوي نسخة قديمة  على سبيل المثال،. 302مع المعدات الميدانية الحديثة 

إلنتاج  302 الُمعدَّة الميدانيةلتوجيه  Build Stringعلى أمر  3 الشكلالوارد في  210

المنشأة بواسطة  سلسلةلقراءة ال Read Stringأمر و DD 210لـ معينة  ASCIIسلسلة 

 DD 210، 10لـ ومن خالل تضمين هذه األوامر في التنقيحات الالحقة . 302 الُمعدَّة الميدانية

على ( DD 210لـ المحتوي على النسخة القديمة  302مضيف التطبيق يمكن أن يطلب ال

تم تصنيعها لتعمل مع التنقيح  302حديثة  ُمعدَّة ميدانيةمن ) سبيل المثال، تنقيح المضيف

معلومات توفر  سلسلةأن تقوم بإنشاء ) على سبيل المثال، تنقيح الُمعدَّة( DD 210لـ الحديث 

لكي يتم عرضها عبر  302 الُمعدَّة الميدانيةعند إرسالها من  سلسلةثم قراءة ال 306 التحديث

 15 .208واجهة المستخدم المضيفة 

توفر سلسلة والتي  400 توضيحية DDعرض خرج  وسيلةأ 4شكل اليوضح ] 0033[

 الُمعدَّة الميدانيةمرتبط ب 210حديث  DDالمناظرة لـ  402توضيحية لمعلومات التحديث 

بواسطة  400عرض الخرج  وسيلةيمكن إنتاج  في بعض األمثلة،. 3شكل الالواردة في  302

عرض  وسيلةوداخل . 208مضيفة واجهة المستخدم التقديمها عبر و 206 التطبيق المضيف

لعرض البيانات المستخلصة من  404مساحة  206 التطبيق المضيف، يوفر DD 400خرج  20 

 وسيلةوعلى الرغم من أن المثال الموضح يبين . DD 210ـ ب ةالمرتبط 302 الُمعدَّة الميدانية

 206 فالتطبيق المضييمكن أن يوفر  في بعض األمثلة،ف ،على نافذتها 400عرض الخرج 

يمكن أن  عالوةً على ذلك،. 208واجهة المستخدم المضيفة مباشرةً داخل  404المساحة 

طريقة عرض البيانات المستخلصة بأية طريقة مناسبة من  206 التطبيق المضيفينسق 

المساحة وبغض النظر عن خصائص . 404المساحة أو موضع /، وشكل ،خالل تغيير حجم 25 

تبين  ،وهكذا. في هذه الوثيقة باسم صفحة 404لمساحة احدة لتتم اإلشارة إلى شاشة و ،404



 

 ،ومع ذلك. 406المتضمنة داخل صفحة واحدة  402 معلومات التحديثاألمثلة الموضحة 

يمكن أن تكون هناك حاجة للعديد من الصفحات لتوفير المساحة الكافية  في بعض األمثلة،ف

  .302 ةالُمعدَّة الميدانيللسلسلة بأكملها الناتجة من 

 412 ،410 ،408ب العديد من الصفحات 4شكل اليعرض  على سبيل المثال،] 0034[

أ المحتوية على سلسلة 4شكل الالواردة في  400 التوضيحية DDخرج العرض  لوسيلة 5 

 الُمعدَّة الميدانيةالمرتبط ب 210قديم ال DDالمناظرة لـ  414توضيحية لمعلومات التحديث 

الخاصة بالمثال  414 معلومات التحديثوللمساعدة في عرض . 3شكل الالواردة في  302

 التطبيق المضيفيمكن أن يرسل  ،DD 400عرض خرج  وسيلةالموضح بشكل مالئم عبر 

. DD 210لـ  Build Stringأمر عبر  إلنشاء سلسلة 302 الُمعدَّة الميدانيةطلبًا إلى  206

أيًضا متغيرات تحدد  Build Stringمر يمكن أن يوفر أ سلسلة،باإلضافة إلى طلب إنشاء ال 10 

بما في ذلك أقصى عدد صفحات يمكن  414سلسلة معلومات التحديث تحد كيفية عرض أو /و

معالجته في كل  DD 210أقصى عدد وحدات بايت يمكن لـ  ،أن تنشأه 302 لُمعدَّة الميدانيةل

يمكن  لطريقة،بهذه ا. معالجته في كل صفحة DD 210أقصى عدد سطور يمكن لـ ، وصفحة

تقوم بتقسيم  ،وعند الحاجة ،تفي بهذه المتغيرات سلسلةأو تنتج  302 الُمعدَّة الميدانيةأن تنشئ 

عرض  لوسيلةالسلسلة الناتجة إلى عدة أجزاء لعرضها بشكل متزايد على صفحات منفصلة  15 

وظيفة أخرى مثل  Build Stringمر يمكن أن يكون أل عالوةً على ذلك،. DD 400خرج 

تحديد إجمالي عدد الصفحات  ،تحديد نوع السلسلة المراد إنشائها سلسلة،حديد حالة إنتاج الت

 .أية وظيفة أخرى مناسبةأو /و ،المناظر لسلسلة محددة

معلومات التحديث يكون طول سلسلة  ب،4شكل الفي المثال الموضح الوارد في ] 0035[

نظًرا ألن  412 ،410 ،408حات طويالً بما يكفي ليمتد عبر ثالث صف 414التوضيحية  20 

الُمعدَّة ترسل  عند التشغيل،. مقتصرة على ثالثة أسطرفي المثال الموضح  404المساحة 

لـ  Build Stringأمر عبر  404لمساحة بعد استقبالها المتغيرات المحددة ل ،302 الميدانية

DD 210،  لصفحة المناظرة لنص ا 414جزًءا أول من معلومات التحديث التوضيحية

. 404المساحة الذي يقوم بعد ذلك بعرضها في  ،206 التطبيق المضيفإلى  408األولى 

القدرة على  206 التطبيق المضيفيوفر  ،414 معلومات التحديثومع الجزء األول من  25 

 معلومات التحديثل) 410 على سبيل المثال، الصفحة الثانية(االنتقال إلى صفحة أخرى 



 

وعندما يتنقل المشغل إلى الصفحة التالية ). 416" التالي"عبر زر على سبيل المثال، ( 414

ثم  206 التطبيق المضيفإلى  414 معلومات التحديث، يتم إرسال جزء ثاٍن من 410

على سبيل (وعند هذه المرحلة ينتقل المشغل إلى الصفحة التالية  ،404المساحة عرضها في 

على (أو يعود إلى الصفحة السابقة  ،416" التالي "عبر زر  ،)412المثال، الصفحة الثالثة 

 5 .418" السابق"عبر زر  ،)408سبيل المثال، الصفحة األولى 

) 302 الُمعدَّة الميدانيةعلى سبيل المثال، (هناك العديد من المعدات الميدانية ] 0036[

 على سبيل المثال،. واحدةمحدودة من حيث كمية البيانات التي يمكن أن تنقلها في المرة ال

قادرة ) 206 على سبيل المثال، التطبيق المضيف(التطبيقات المضيفة يمكن أن تكون بعض 

في ف وبالتالي،. في المرة الواحدة DDمن المعلومات عبر بايت  70فقط على قراءة حوالي 

لمثال، على سبيل ا(المحددة لسالسل المخرجات  404المساحة يمكن أن تكون  بعض األمثلة، 10 

 400عرض الخرج  وسيلةداخل )) 406الصفحة على سبيل المثال، (حجم صفحة واحدة 

 في هذه األمثلة، وبالتالي،. في المرة الواحدة 302 الُمعدَّة الميدانيةأكبر مما يمكن أن ترسله 

م  ليتم صفحات فرعية إلى  414سلسلة معلومات التحديث  302 الُمعدَّة الميدانيةيمكن أن تقّسِ

تنتقل إلى الصفحات التالية  حسب الحاجة، ،رسالها بشكل متزايد حتى امتالء صفحة كاملة ثمإ

تطبيق ويمكن أن يفسر . عرضهاو 414سلسلة معلومات التحديث حتى اكتمال إرسال  15 

أو /و 412 ،410 ،408الصفحات الفردية ب 4 الشكلالوارد في  206المضيف التوضيحي 

 DDلـ  Read Stringأمر عبر  414 لومات التحديثمعالتي تقسم فرعية الصفحات ال

على وظائف أخرى تتضمن  Read Stringيمكن أن يشتمل أمر  في بعض األمثلة،. 210

صفحات ال عدد ،عدد السطور في الصفحة الحالية ،تعريف حالة عملية القراءةأو /وتحديد 

نوع السلسلة المراد  ،إجمالي عدد الصفحات المراد قراءتها ،في الصفحة الحاليةفرعية ال 20 

 .سلسلةصفحة محددة مراد قراءتها من الأو /و ،قراءتها

بناًء على  414 ،402 سالسل معلومات التحديثيتم تحديد المعلومات الواردة في ] 0037[

 DDرقم النسخة المنقحة بالمعدة لـ ب DD 210لـ  304رقم النسخة المنقحة بالمضيف مقارنة 

 التطبيق المضيفالتي تمت بواسطة  DD 210خة المنقحة لـ وعندما يكون رقم النس. 210

مماثالً لرقم النسخة المنقحة الخاص بأحدث ) 304رقم النسخة المنقحة بالمضيف  أي( 206 25 

ستشير  ،)رقم النسخة المنقحة بالمعدة ،أي(معلومات بشأنه  302 الُمعدَّة الميدانيةتنقيح تحوي 



 

محدثًا مثلما يتضح في سالسل  DD 210إلى أن  302 نيةالُمعدَّة الميداالسلسلة الناتجة من 

تشير  ،وبشكل أكثر تحديدًا. أ4 الشكلالواردة في  402التوضيحية معلومات التحديث 

محددة  ُمعدَّة ميدانيةحديثًا على األقل بالنسبة ل DD 210إلى أن  402 معلومات التحديث

 DD 210لـ كن وجود تنقيح الحق وقد يكون من المم. معلومات التحديثقامت بإنتاج  302

التطبيق إال أن ذلك لن يؤثر على وصول  ،أية معلومات بشأنه 302 الُمعدَّة الميدانيةال تحوي  5 

والتي تحتاج فقط إلى التنقيح  ،302المحددة  الُمعدَّة الميدانيةإلى وظيفة  206 المضيف

في ف ،وبالمثل .ت بشأنهمعلوما 302 الُمعدَّة الميدانيةوالذي تحوي  DD 210لـ األحدث 

والتي  302 لُمعدَّة الميدانيةأخرى مماثلة لأجهزة ميدانية يمكن أن تكون هناك  بعض األمثلة،

 ،وفي هذه الحاالت. 206 التطبيق المضيفلالتصال مع  DD 210تستخدم كل منها نفس 

ص األخرى على معلومات مختلفة بخصواألجهزة الميدانية يمكن أن يشتمل كل جهاز من  10 

في أوقات مختلفة بالنسبة  األجهزة الميدانيةنظًرا لتصنيع  DD 210لـ التنقيحات األحدث 

سواء أكان التنقيح األحدث  ،ومع ذلك. DD 210لـ لزمن تحرير نسخ التنقيح المختلفة 

تنقيح األخرى مختلفًا عن أو متشابًها مع األجهزة الميدانية المعروف لكل جهاز من هذه 

فإن ذلك ال يتعلق بحالة تحديث  302لمعدة الميدانية المحددة ل قيح الُمعدَّةأو تن/و المضيف

DD 210 15 .302 لُمعدَّة الميدانيةبالنسبة ل 

 304رقم النسخة المنقحة بالمضيف يمكن أن يكون  في بعض األمثلة،ف ،وبالمثل] 0038[

لسلة الناتجة مناظرة قد ال تزال الس في هذه األمثلة،و. رقم النسخة المنقحة بالمعدةأحدث من 

 DD 210لـ  التنقيح الحديثنظًرا ألن أ 4شكل الالواردة في  406سلسلة معلومات التحديث ل

 الُمعدَّة الميدانيةيتوافق خلفيًا بحيث يكون من الممكن الوصول إلى جميع الوظائف داخل 

دما تحدد عن ،على النقيض من ذلك). DD 210لـ التي تم تصنيعها بموجب تنقيح أقدم ( 302 20 

 ،DD 210لـ  تنقيح الُمعدَّةأقدم من  DD 210لـ  تنقيح المضيفأن  302 الُمعدَّة الميدانية

التي ب 4 الشكلالواردة في  414 يمكن أن تتناظر السلسلة الناتجة مع معلومات التحديثف

 .قديًما DD 210تشير إلى أن 

تنقيح ما إذا كان  أي،( تنقيح المضيفباإلضافة إلى اإلشارة إلى حالة تحديث ] 0039[

أيًضا على  414 ،402 معلومات التحديثفيمكن أن تحتوي  ،)حديثًا DD 210لـ  المضيف 25 

الواردة  402 معلومات التحديثتقتصر  على سبيل المثال،. معلومات إضافية مفيدة للمشغل



 

 408الصفحة األولى ففي  ،ومع ذلك. DD 210حالة تحديث على اإلشارة إلى أ 4 الشكلفي 

ب 4 الشكلفي  414التوضيحية معلومات التحديث تشير  ،400عرض الخرج  وسيلةمن 

غير  302 للمعدات الميدانيةتخبر المشغل بأن هناك سمات معينة حالة التحديث وإلى 

بإيجاز بعض  414التوضيحية معلومات التحديث تصف  ،410 الصفحة الثانيةوفي . متوفرة

 5 414معلومات التحديث التوضيحية تشرح  ،412الثة الصفحة الثوفي . السمات المفقودة

مكان الحصول على شرح أو /و DD 210لـ كيفية الحصول على النسخة المنقحة األحدث 

من خالل توفير عنوان الموقع اإللكتروني  DD 210لـ أكثر تفصيالً للنسخة المنقحة الالحقة 

عبارة عن رابط يساعد  420عنوان الموقع اإللكتروني يكون  في بعض األمثلة،و. 420

يمكن أن  في بعض األمثلة،و. المشغل على الذهاب مباشرةً إلى الموقع اإللكتروني المناظر

أيًضا على معلومات بخصوص مكان أ 4شكل الالواردة في  402 معلومات التحديثتشتمل  10 

الحصول على معلومات بشأنها حتى أو /و DD 210لـ الحصول على التنقيحات األحدث 

) 302لمعدة الميدانية المحددة بالنسبة لعلى سبيل المثال، (حديثًا  DD 210ا يبدو أن عندم

 DD 210لـ حيث يمكن أن يوفر ذلك للمشغل خياًرا لتحديد ما إذا كانت نسخة التنقيح الالحقة 

 ).تنقيح الُمعدَّةتنقيح تم بعد  أي،(أم ال  الُمعدَّة الميدانيةقد تم تطويرها منذ تطوير 

سالسل لمعلومات بينما يتم تحديد المعلومات المشار إليها في  في األمثلة الموضحة،] 0040[ 15 

ورقم النسخة  304رقم النسخة المنقحة بالمضيف  بناًء على مقارنة 414 ،402التحديث 

 ،402 معلومات التحديثفيتم مبدئيًا تشكيل المحتوى الفعلي ل ،DD 210المنقحة بالمعدة لـ 

بشكل ) السالسلالصياغة داخل أو /و ،الكلمات ،ترتيب الحروفثال، على سبيل الم( 414

مناظرة  سلسلةيمكن تخزين  على سبيل المثال،و. 302 الُمعدَّة الميدانيةمسبق داخل 

 20 ثابت للمعدات الميدانيةالبرنامج الأو /و برنامجفي الأ 4 الشكلفي  402 معلومات التحديثل

المعروف عند  DD 210لـ نسخة المنقحة األحدث مع رقم النسخة المنقحة الخاص بال 302

الُمعدَّة عند إرسال طلب إلى  ،وبعد ذلك). تنقيح الُمعدَّة أي،( 210 الُمعدَّة الميدانيةتصنيع 

رقم النسخة المنقحة بالمعدة ب 304رقم النسخة المنقحة بالمضيف لمقارنة  302 الميدانية

 الُمعدَّة الميدانية، ستحتاج )هو األحدث نقيح المضيفتأو أن (تحديد ما إذا كانا متماثلين أم ال و

إنتاج السلسلة المخزنة مسبقًا حيث إنها تنطبق بشكل عام على أية حالة إعادة فقط إلى  302 25 



 

الفعلية  األرقامبغض النظر عن  تنقيح الُمعدَّة،) أو أحدث من(تكون مماثلة لـ  تنقيح مضيف

  .للتنقيحات

أقدم  DD 210لـ  تنقيح المضيفعلى الحاالت التي يكون فيها  تنطبق هذه الطريقة] 0041[

للمعدات وأن هناك سمات معينة  ،قديًما DD 210من المعدة حيث إن العبارة التي تبين أن 

مزيٍد أو /وأو أنه يمكن الحصول على تنقيحات أحدث  ،قد تكون غير متوفرة 302 الميدانية 5 

الحصول عليها باللغة العامة المستقلة عن من المعلومات في موضع آخر، جميعها يمكن 

يمكن  عالوةً على ذلك،. تنقيح الُمعدَّةأو  تنقيح المضيفالفعلية للتنقيحات التي تجرى ل األرقام

إنشاء مما يحول بفعالية طلب  ،تجميع كل عبارة من هذه العبارات في سلسلة حروف واحدة

في حالة الرغبة في إدراج السمات  ،لكومع ذ. إلى طلب إلعادة كتلة نص مشكل مسبقًا سلسلة

بالتطبيق  ةالمرتبطالتنقيحات الفعلية  أرقامتصبح  ،غير المتوفرة المحددة في قائمة أو تحديدها 10 

يمكن تضمين سالسل  ،وفي تلك الحالة. ذات صلة 302 الُمعدَّة الميدانيةو 206 المضيف

الُمعدَّة في ) 414 ت التحديثعلى سبيل المثال، معلوما(سابقة اإلعداد معلومات التحديث 

على خمسة تنقيحات  DD 210يمكن أن يشتمل  ،وكمثالٍ . عند تصنيعها 302 الميدانية

 302 الُمعدَّة الميدانيةوإذا تم تصنيع . 3.0، و2.7 ،2.0 ،1.5 ،1.0موجودة بتنقيحات أرقام 

فيمكن أن تغطي  ،3.0قبل تحرير النسخة المنقحة رقم و 2.7بعد تحرير النسخة المنقحة رقم  15 

) 1: (جميع حاالت التحديث الممكنة بأربع سالسل حروف مخزنة  302 الُمعدَّة الميدانية

) 3( ،1.5و 2.7سلسلة تقارن النسخ المنقحة ) 2( ،1.0و 2.7تقارن النسخ المنقحة  سلسلة

خاصة بالحالة التي يكون فيها رقم  سلسلة) 4(، و2.0و 2.7سلسلة تقارن النسخ المنقحة 

يتم تصنيعها قبل تحرير  302 الُمعدَّة الميدانيةوبما أن . أو أكثر 2.7ة تنقيح المضيف نسخ

أية معلومات بخصوص هذه  302 الُمعدَّة الميدانيةفيمكن أال تحوي  ،3.0النسخة المنقحة  20 

 DDبالتالي لن تستطيع عرض أية معلومات سوى توفير شرح يفيد بأن والنسخة المنقحة 

النسخة المنقحة على سبيل المثال، ( تنقيح الُمعدَّةألنه على األقل بنفس حداثة حديثًا نظًرا  210

 ،3.0في حين أنه لن تذكر أٌي من السالسل المذكورة أعاله النسخة المنقحة  ،وهكذا). 2.7

فيمكن أن تشتمل أٌي من هذه السالسل على شرح يفيد بإمكانية وجود النسخ المنقحة الالحقة 

عندما يتم إرسال طلب إلى  وبالتالي،. كيفية اكتشاف هذه النسخ المنقحة توفر معلومات عنو 25 

فيمكن أن تختار  ،414 ،402 معلومات التحديثلتوفير  إلنشاء سلسلة 302 الُمعدَّة الميدانية



 

 الُمعدَّة الميدانيةمن سلسلة البدائل سابقة اإلعداد المنشأة في  سلسلة 302 الُمعدَّة الميدانية

302 . 

 تهيئتهاعلى سالسل تم  302 الُمعدَّة الميدانيةيمكن أن تشتمل  في أمثلة أخرى، ]0042[

مسبقًا وفقًا ألنواع مختلفة من المعلومات التي يمكن إدراجها في سلسلة واحدة عند زمن 

ورقم النسخة المنقحة بالمعدة لـ  304بناًء على مقارنة رقم النسخة المنقحة بالمضيف اإلنشاء  5 

DD 210. يمكن أن تنص إحدى السالسل على أن  بيل المثال،على سDD 210 حديثًا، 

ويمكن أن تشير ثالثة إلى مكان الحصول  ،قديًما DD 210ويمكن أن تنص أخرى على أن 

، ويمكن أن تنص رابعة بشكل عام على السمات المحددة المفقودة ،على معلومات إضافية

م إدراجها كسمات محددة مفقودة من يمكن أن تشتمل سالسل أخرى على سمات فردية ليتو

يمكن أن  ،في أمثلة أخرى أيًضا .DD 210لـ النسخ المنقحة الالحقة واحدة أو أكثر من  10 

رقم النسخة إلدخال ماسك مكان على  302 الُمعدَّة الميدانيةناتجة بواسطة  سلسلةتشتمل 

 DDلـ بالمضيف  بحيث يمكن اإلشارة إلى النسخة الحالية المنقحة 304المنقحة بالمضيف 

جوانب أخرى  414 معلومات التحديثإلى المشغل في نفس الوقت الذي تشرح فيه  210

 .الذي تم بالمعدة األحدثللتنقيح 

الموضحة في الشكلين  414 ،402معلومات التحديث التوضيحية بينما يمكن توفير ] 0043[ 15 

بة أخرى داخل السالسل فيمكن توفير أية معلومات مناس ،وفقًا لألمثلة السابقةب 4أ و4

إن  عالوةً على ذلك،. الناتجة باإلضافة إلى تلك التي تم وصفها فيما يتعلق بهذه األمثلة

يمكن ومعروضة على سبيل المثال فقط،  414 ،402سالسل معلومات التحديث التوضيحية 

 .أو عرضها بأية طريقة أخرى مناسبة ،ترتيبها ،صياغتها

يمكن إجراؤها لتنفيذ  ير عمليات يمثل عملية توضيحيةمخطط س 5شكل اليعرض ] 0044[ 20 

لتوفير معلومات التحديث التوضيحية لـ  2 الشكلالواردة في  104محطة المشغل التوضيحية 

DD العملية التوضيحية يمكن أن تمثل  ،وبشكل أكثر تحديدًا .ب4-1الشكلين الموضحة في و

ة والتي تشتمل على برنامج يتم تنفيذه بواسطة تعليمات قابلة للقراءة باآلل 5 الشكلالواردة في 

الذي وردت  600للمعالج التوضيحي األساسي النظام الموضح في  612 المعالجمثل  معالج

مخزن على وسط  برنامجيمكن تجسيد البرنامج في  .6شكل مناقشته أدناه فيما يتعلق ب 25 

قرص رقمي  ،محرك صلب ،قرص مرن ،CD-ROMملموس قابل للقراءة بالكمبيوتر مثل 



 

يمكن  ،على نحٍو بديل. 612لمعالج أو ذاكرة مصاحبة ل ، BluRayقرص  ،)DVD(بارع 

من ) توليفات(باستخدام أية توليفة  5 الشكلالعملية التوضيحية الواردة في تنفيذ بعض أو كل 

 منطق قابل للبرمجة) أجهزة(جهاز  ،)ASIC(s)( متكاملة محددة التطبيق) دوائر(دائرة 

)PLD(s)(،  جهاز)(قابل للبرمجة ميداني منطق ) أجهزةFPLD(s)(، ،منطق منفصل 

أو أكثر من العمليات  ةواحديمكن تنفيذ ، وكذلك. وهكذا برامج ثابتة، مكونات صلبة، 5 

من أيٍ من التقنيات ) توليفات(يدويًا أو في صورة أية توليفة  5 الشكلالتوضيحية الواردة في 

أو /و منطق منفصل برامج، أية توليفة من برامج ثابتة، ،على سبيل المثال ،سابقة الذكر

باإلشارة إلى العملية التوضيحية على الرغم من وصف  ،عالوةً على ذلك. مكونات صلبة

استخدام العديد من  -على نحٍو بديل  -فيمكن  ،5 الشكلالموضح في مخطط سير العمليات 

على سبيل . 2 الشكلواردة في ال 104التوضيحية الطرق األخرى لتنفيذ محطة المشغل  10 

أو إلغائها، أو  ،ات الموضحةبعض المربعأو /و ،اتربعيمكن تغيير ترتيب تنفيذ الم المثال،

العملية التوضيحية الواردة في يمكن تنفيذ أيٍ من أو كل  باإلضافة إلى ذلك، .الجمع بينها

 ،المعالجة المنفصلة من خالل سالسل على سبيل المثال، ،بالتوازيأو /وبالتعاقب  5شكل ال

  .وهكذا ،الدوائر منفصل،المنطق ال ،األجهزة ،جاتالمعالِ 

 15 5 الشكلالعملية التوضيحية الواردة في يمكن تنفيذ  مثلما ورد ذكره أعاله،] 0045[

مخزنة على ) على سبيل المثال، تعليمات قابلة للقراءة بالكمبيوتر(تعليمات مشفرة باستخدام 

ذاكرة  ذاكرة وميضية، ة بالكمبيوتر مثل محرك القرص الصلب،وسط ملموس قابل للقراء

 ذاكرة وسيطة، ،(DVD)قرص رقمي بارع  ،(CD) قرص مدمج ،(ROM) قراءة فقط

أي وسائط تخزين أخرى يتم فيها تخزين أو /و (RAM)ذاكرة الوصول العشوائي 

فترات  ،دائم بشكل ،لفترات زمنية ممتدةعلى سبيل المثال، (المعلومات ألية مدة زمنية  20 

كما هو مستخدم في هذه ). للتخزين المؤقت للمعلوماتأو /و ،للتخزين لفترة مؤقتة ،وجيزة

بشكل علني بأنه يشتمل وسط ملموس قابل للقراءة بالكمبيوتر يتم تحديد مصطلح  ،الوثيقة

افة باإلض .الستثناء اإلشارات المنتشرةوعلى أي نوع من التخزين القابل للقراءة بالكمبيوتر 

باستخدام  5 الشكلالعملية التوضيحية الواردة في يمكن تنفيذ ، أو على نحٍو بديل إلى ذلك

وسط قابل مخزنة على ) على سبيل المثال، تعليمات قابلة للقراءة بالكمبيوتر(تعليمات مشفرة  25 

ذاكرة القراءة  ذاكرة وميضية، مثل محرك القرص الصلب، للقراءة بالكمبيوتر غير انتقالي



 

أو أي /ذاكرة الوصول العشوائي و ذاكرة وسيطة، قرص رقمي بارع، قرص مدمج، ،فقط

لفترات على سبيل المثال، (يتم فيها تخزين المعلومات ألية مدة زمنية وسائط تخزين أخرى 

للتخزين المؤقت أو /و ،للتخزين لفترة مؤقتة ،فترات وجيزة ،بشكل دائم ،زمنية ممتدة

وسط ملموس قابل للقراءة يتم تحديد مصطلح  في هذه الوثيقة،،كما هو مستخدم ). للمعلومات

الوسط القابل للقراءة غير انتقالي بشكل علني بأنه يشتمل على أي نوع من بالكمبيوتر  5 

عند استخدام  كما هو مستخدم في هذه الوثيقة،. الستثناء اإلشارات المنتشرةبالكمبيوتر و

فهو يكون مصطلًحا مفتوًحا  ،مهيد عنصر حمايةكمصطلح انتقالي في ت" على األقل"العبارة 

فيمكن أن  وهكذا، .الذي يعد مصطلًحا مفتوًحا أيًضا" يشتمل"بنفس الطريقة كالمصطلح 

 عناصركمصطلح انتقالي في تمهيده على " على األقل"يشتمل عنصر الحماية الذي يستخدم 

 10  .باإلضافة إلى تلك التي تم ذكرها بشكل صريح في عنصر الحماية

التطبيق حيث يستقبل  500 المربععند  5شكل الالعملية التوضيحية الواردة في تبدأ ] 0046[

واجهة المستخدم طلبًا من مشغل عبر  100نظام التحكم في العملية الخاص ب 206 المضيف

محددة  ُمعدَّة ميدانيةالمناظرة ل DD 210معلومات التحديث لـ للحصول على  208المضيفة 

التطبيق يمكن أن ينتج  في بعض األمثلة،و). 3 الشكلالواردة في  302ال، على سبيل المث(

 15 ،دون قيام المشغل بإدخال الطلبمعلومات التحديث آليًا طلب الحصول على  206 المضيف

نظام التحكم جديدة ألول مرة في  ُمعدَّة ميدانيةعند تضمين  على سبيل المثال،مثلما هو الحال 

بعد ذلك  206 التطبيق المضيفويقوم . ة فترة زمنية أخرى مناسبةأو في أي 100في العملية 

 التطبيق المضيفويتصل ). 502 المربع( 302المناظرة  الُمعدَّة الميدانيةبتوصيل الطلب إلى 

وعلى  .206 التطبيق المضيفتم تركيبه ب 210مناظر  DDعبر  302 الُمعدَّة الميدانيةب 206

الُمعدَّة التي تقوم بتوجيه  ،DD 210عبر  ،أوامر 206 يفالتطبيق المضيرسل  ،وجه التحديد 20 

وإنتاج سلسلة رجوع )  Build Stringأمر على سبيل المثال، ( إلنشاء سلسلة 302 الميدانية

على سبيل المثال، ( سلسلةلقراءة وعرض  206 لتطبيق المضيفبالمعلومات الالزمة ل

 ). Read Stringأمر

رقم النسخة أيًضا  206 التطبيق المضيفيوفر  ،لبباإلضافة إلى توصيل الط] 0047[

المركبة  DD 210لـ ) 3شكل الالواردة في  304على سبيل المثال، (المنقحة بالمضيف  25 

 بهذه الطريقة،). 504 المربع) (DD 210لـ  تنقيح المضيف أي،( 206 التطبيق المضيفب



 

رقم النسخة ب 304المضيف رقم النسخة المنقحة ب 302 الُمعدَّة الميدانيةيمكن أن تقارن 

 الُمعدَّة الميدانيةوالتي تحوي  DD 210لـ المناظرة ألحدث نسخة منقحة المنقحة بالمعدة 

لـ  تنقيح المضيفما إذا كان  302 الُمعدَّة الميدانيةتحدد  وبالتالي،. معلومات بشأنها 302

DD 210  لـ  تنقيح الُمعدَّةأقدم منDD 210 )الُمعدَّة الميدانية وإذا حددت). 506 المربع 

سلسلة معلومات  302 الُمعدَّة الميدانيةتنشئ  تنقيح الُمعدَّة،أقدم من  تنقيح المضيفأن  302 5 

قديًما  DD 210التي تشير إلى أن ) 3 الشكلالواردة في  306على سبيل المثال، (التحديث 

على  306ث سلسلة معلومات التحدييمكن أن تشتمل  باإلضافة إلى ذلك،). 508 المربع(

 على سبيل المثال، ،قادرة 302 الُمعدَّة الميدانيةمعلومات أخرى ذات صلة والتي تفيد بأن 

غير متوفرة عبر  302 للمعدات الميدانيةعلى اإلشارة إلى ما إذا كانت هناك سمات معينة 

مكان الحصول على أو /و ،وتحديد هذه السمات غير المتوفرة ،DD 210لـ  تنقيح المضيف 10 

 الُمعدَّة الميدانيةتنشئ  في بعض األمثلة، .DD 210لـ نسخة محدثة أو /ومات إضافية معلو

من خالل االختيار من بين سلسلة من السالسل البديلة المنشأة مسبقًا والمخزنة سالسل  302

يمكن أن تكون وظيفة إنشاء السالسل التي تقوم  في أمثلة أخرى، .302 الُمعدَّة الميدانيةفي 

يكون في استطاعتها الجمع بين العديد من وأكثر ديناميكية  302 دات الميدانيةلمعبها ا

 15 . 306سلسلة معلومات التحديث تضمين معلومات إضافية في أو /والسالسل 

 أي( تنقيح الُمعدَّةليس أقدم من  تنقيح المضيفأن  302 الُمعدَّة الميدانيةإذا حددت ] 0048[

 الُمعدَّة الميدانيةتنشئ  ،)DD 210لـ  تنقيح الُمعدَّةن مماثل أو أحدث م تنقيح المضيفأن 

يتم ). 510 المربع(حديثًا  DD 210التي تشير إلى أن  306سلسلة معلومات التحديث  302

وفي . قديًما DD 210التي تشير إلى أن سلسلة بنفس الطريقة الموضحة أعاله ل سلسلةإنشاء 

والتي ال تحوي  تنقيح الُمعدَّةمن  DD 210ـ ليمكن أن توجد تنقيحات أحدث  ،بعض الحاالت 20 

حديثًا  DD 210فإن اإلشارة إلى أن  ،وبالتالي. أية معلومات بشأنها 302 الُمعدَّة الميدانية

 DD أي( 302المحددة  الُمعدَّة الميدانيةبالنسبة لتلك  DD 210حالة تحديث تقتصر على 

المحددة  الُمعدَّة الميدانيةتوفرها  السمات التيووتتيح الوصول إلى جميع الوظائف ) 210

على  306سلسلة معلومات التحديث يمكن أن تشتمل  في بعض األمثلة، وبالتالي،). 302

وأنه من غير الضروري وجود أي  DD 210لـ شرح يفيد بإمكانية وجود تنقيحات أحدث  25 



 

DD  سلسلة تنشئ التي  302المحددة  الُمعدَّة الميدانيةلالستفادة من استخدام  210حديث

 .306معلومات التحديث 

 DDلـ تعتمد على نسخة منقحة حديثة  306سلسلة معلومات التحديث سواء أكانت ] 0049[

لكي يتم  سلسلة 302 الُمعدَّة الميدانيةتُعيِد  ،DD 210لـ أم على نسخة منقحة قديمة  210

كن إرسال يم). 512 المربع( DD 210عبر  206 التطبيق المضيفاسترجاعها بواسطة  5 

القيود سلسلة ومرة واحدة أو في حزم متعددة بناًء على حجم ال 306سلسلة معلومات التحديث 

وعند استرجاع .  Read Stringو Build Stringالمتغيرات المحددة في أوامر أو /و

داخل  208واجهة المستخدم المضيفة فيتم عرضها عبر  ،306سلسلة معلومات التحديث 

الواردة في  400على سبيل المثال، ( DDعرض خرج  وسيلةصفحات واحدة أو أكثر من 

سلسلة وبمجرد عرض ). 514 المربع(ب 4أ و4الموضحة أعاله في الشكلين ) أ4 الشكل 10 

 .5شكل الالواردة في تنتهي العملية  ،306معلومات التحديث 

 الذي 600تخطيطي لنظام أساسي توضيحي لمعالج  رسمعبارة عن  6شكل الإن ] 0050[

لتنفيذ النظام  5شكل الأو برمجته لتنفيذ العملية التوضيحية الواردة في /يمكن استخدامه و

يمكن أن يكون  .2شكل الالواردة في  104 أو محطة المشغل/و 3شكل الالوارد في  300

تطبيق  كمبيوتر شخصي، ،عبارة عن خادم على سبيل المثال، ،600 لمعالجالنظام األساسي ل 15 

الوارد  600النظام األساسي للمعالجة يشتمل . وع آخر من أجهزة الحوسبةأو أي ن ،إنترنت

واحد أو بواسطة  612 المعالجيمكن تنفيذ  على سبيل المثال، .612 معالجفي هذا المثال على 

 .أو وسائل التحكم من أية عائلة مفضلة أو ُمصنِّع مفضلأكثر من المعالجات الدقيقة 

) على سبيل المثال، ذاكرة وسيطة( 613ذاكرة محلية  على 612 المعالجيشتمل ] 0051[

عبر  616ذاكرة ثابتة و 614ذاكرة متطايرة تتضمن ذاكرة رئيسية يكون على اتصال مع و 20 

بواسطة ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية  614الذاكرة المتطايرة يمكن تنفيذ . 618ناقل 

ذاكرة الوصول  ،)DRAM( ميكيةذاكرة الوصول العشوائي الدينا ،)SDRAM(المتزامنة 

أي نوع آخر من أجهزة ذاكرة أو /و) RAMBUS )RDRAM العشوائي الديناميكية

أي نوع أو /بواسطة الذاكرة الوميضية و 616الذاكرة الثابتة يمكن تنفيذ . الوصول العشوائي

 25 616و 614رئيسية الذاكرة ويتم التحكم في الوصول إلى ال. آخر مفضل من أجهزة الذاكرة

  .عبر وسيلة التحكم في الذاكرة



 

يمكن تنفيذ . 620بينية واجهة دائرة أيًضا على  600يشتمل النظام األساسي للمعالج ] 0052[

واجهة مثل  ،أي نوع من معايير الواجهات البينيةبواسطة  620دائرة الواجهة البينية 

  .PCIريعة واجهة توصيل كروت اإلضافة السأو /و ،)USB(ناقل متسلسل عام  ،إيثرنت

. 620بدائرة الواجهة البينية  622اإلدخال واحد أو أكثر من أجهزة يتم توصيل ] 0053[

يمكن . 612المعالج أوامر في وللمستخدم بإدخال بيانات  622اإلدخال ) أجهزة(يتيح جهاز  5 

 ،شاشة لمس ،فأرة ،بواسطة لوحة مفاتيحعلى سبيل المثال،  ،اإلدخال) أجهزة(تنفيذ جهاز 

واحد يتم أيًضا توصيل . نظام تمييز الصوتأو /و isopointفأرة  ،كرة مسار ،مسار وسادة

أجهزة اإلخراج يمكن تنفيذ . 620دائرة الواجهة البينية ب 624أو أكثر من أجهزة اإلخراج 

 ،شاشة بلورية سائلةعلى سبيل المثال، (من خالل أجهزة العرض  على سبيل المثال، ،624

دائرة تشتمل  وهكذا،). سماعاتأو /وطابعة  ،)CRT(الكاثودية العرض بأنبوب األشعة  10 

  .رسوم بيانية، على بطاقة محرك بشكل نمطي ،620الواجهة البينية 

مودم أو بطاقة مثل أيًضا على جهاز اتصال  620دائرة الواجهة البينية تشتمل ] 0054[

على ( 626بر شبكة واجهة شبكة لتسهيل تبادل البيانات مع أجهزة الكمبيوتر الخارجية ع

 ،كبل متحد المحور ،خط هاتف ،)DSL(خط مشترك رقمي  ،وصلة إيثرنتسبيل المثال، 

واحد أو أكثر أيًضا على  600يشتمل النظام األساسي للمعالج ). وهكذا ،نظام الهاتف الخلوي 15 

تشتمل األمثلة الواردة حول . بياناتلتخزين برامج و 628من أجهزة التخزين كبيرة السعة 

أقراص  ،على محركات األقراص المرنة 628المذكورة جهزة التخزين كبيرة السعة أ

 محركات األقراص الرقمية البارعةو محركات األقراص المدمجة ،المحرك الصلب

)DVD .( 5 الشكلالعملية التوضيحية الواردة في  لتنفيذ 632تعليمات مشفرة ويمكن تخزين 

 20 ،616الذاكرة الثابتة في  ،614الذاكرة المتطايرة في  ،628جهاز التخزين كبير السعة في 

  .DVDأو  CDمثل على وسط تخزين قابل لإلزالة أو /و

على الرغم من توضيح بعض الطرق التوضيحية واألجهزة والمنتجات الُمصنعَّة ] 0055[

وعلى النقيض من ذلك، تغطي . في هذه الوثيقة، فال يقتصر مجال تغطية هذه البراءة عليها

لبراءة جميع الطرق، األجهزة، والمنتجات المصنعة التي تقع بالفعل ضمن مجال هذه ا

 25  .عناصر حماية براءة االختراع الحالية



 

  عناصر احلماية

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  

10
  

حلاسب اآليل لتوفري معلومات حتديث لوصف جهاز يف  -1 طريقة مطبقة 
ف جلهاز مضيف معدة ميدانية، حيث يتيح وصف اجلهاز تفعيل تطبيق مضي

مبحطة عمل للدخول على معدة ميدانية، وحيث يوفر وصف اجلهاز واحدا 
متغري : هيكل أو نسق معياري لتحديد واحد على األقل من: على األقل من

  :ميكن الوصول إليه، أمر، وظيفة، إجراء، أو قائمة، وتشمل الطريقة
ستخدام معاجل أو جهاز حوسبة، ملراجعة مضيف و  صف اجلهاز ينفذ املقارنة، 

  عرب التطبيق املضيف إىل مراجعة معدة لوصف اجلهاز املناظر للمعدة امليدانية؛
ستخدام معاجل  إنتاج سلسلة حروف ملعلومات التحديث وفق هذه املقارنة، 

  جهاز احلوسبة؛ و
 .عرض سلسلة احلروف، على جهاز عرض جلهاز احلوسبة، عرب التطبيق املضيف

1  
2  
  

، حيث تشري معلومات التحديث 1وصوفة وفقا لعنصر احلماية الطريقة امل -2
ا مراجعة للمعدة   .إىل أن مراجعة املضيف بوصف اجلهاز هي حبد ذا

1  
2  
  

الطريقة املوصوفة وفقاً ألي من عناصر احلماية السابقة، حيث تشري معلومات  - 3
  .التحديث إىل أن مراجعة املعدة بوصف اجلهاز أحدث من مراجعة املضيف

1  
2  
3  

الطريقة املوصوفة وفقًا ألي من عناصر احلماية السابقة، حيث حتدد  -4
معلومات التحديث االختالفات بني مراجعة املعدة بوصف اجلهاز ومراجعة 

  .املضيف



 

1  
2  
3  
4  
5  

تتضمن الطريقة املوصوفة وفقًا ألي من عناصر احلماية السابقة، حيث  -5
وين ميكن منه الوصول إىل واحدة على عنوان موقع إلكرت  معلومات التحديث

عدَّة راجعة اصة مباخلعلومات املاألقل من 
ُ
معلومات حول و  وصف اجلهاز،يف امل

عدَّة مراجعةأو نسخ من  األخرى لوصف اجلهاز، املراجعات
ُ
مراجعات أو  امل

  .ميكن الوصول إليه أخرى لوصف جهاز
  

1  
2  

يكون عنوان  حيث ،السابقةية صر احلمااعنألي من  املوصوفة وفقاطريقة ال -6
   .ملوقع إلكرتوين مناظر تشعيباملوقع اإللكرتوين عبارة عن رابط 

  
1  
2  
3  

تشتمل  حيث ،السابقةصر احلماية اعنألي من  املوصوفة وفقاطريقة ال -7
ملعدة  املراجعةملضيف برقم النسخة  املراجعةاملقارنة على مقارنة رقم النسخة 

  .لوصف اجلهاز
  

1  
2  
3  

حيث تشتمل   ،السابقةصر احلماية اعنألي من  املوصوفة وفقاطريقة ال -8
 املراجعةملقارنة رقم النسخة  كذلك على استقبال طلب عرب التطبيق املضيف
ملعدة   .ملضيف لوصف اجلهاز برقم النسخة املنقحة 

  
1  
2  
3  

ل  حيث تشتم ،السابقةصر احلماية اعنألي من  املوصوفة وفقاطريقة ال -9
عدَّة امليدانية

ُ
ملضيف لوصف اجلهاز  كذلك على إمداد امل برقم النسخة املنقحة 

  .دف املقارنة
  



 

1  
2  
3  

شتمل ت حيث ،السابقةصر احلماية اعنألي من  املوصوفة وفقاطريقة ال -10
يئتها مسبًقا من تشتمل  إنتاج سلسلة حروفعلى  على اختيار سلسلة أوىل مت 

  .سابقة التهيئة سلسلة من سالسل بديلة
  

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  

10 
11 
  

آللة،لتخزين  ماديُمنَتج  -11  واليت عند تنفيذها، تعليمات قابلة للقراءة 
من حتديث وصف اجلهاز مبعدة ميدانية، وحيث ميكن وصف اجلهاز اآللة  متكن

التطبيق املضيف جبهاز مضيف مبحطة عمل من الدخول على املعدة امليدانية، 
هيكال أو تركيبة معيارية : وفر وصف اجلهاز واحدا على األقل منوحيث ي

لتحديد واحد على األقل من متغري ميكن الدخول إليه، أمرا، وظيفة، إجراء، أو 
  :قائمة، على األقل من خالل

عدَّة ميدانية والذي يتم مبُ هاز اجلاملضيف لوصف متكني اآللة من مقارنة مراجعة 
 وصف اجلهاز املناظر للُمعدَّة امليدانية؛ بملعدة املراجعة عرب تطبيق مضيف 

  حيث بناًء على املقارنة، إنتاج سلسلة حروفومتكني اآللة من 
 على معلومات التحديث؛ و حتتوي سلسلة احلروف 

  .عرب التطبيق املضيف عرض سلسلة احلروف

1  
2  

، حيث تشري معلومات 11املنتج املادي املوصوف وفقا لعنصر احلماية  -12
  .التحديث إىل أن مراجعة املضيف بوصف اجلهاز حديثة أو قدمية

  
1  
2  

، حيث حيدد حتديث 12و11املنتج املادي املصنوع وفقا لعنصر احلماية  -13
  .املعلومات الفوارق بني مراجعة املعدة يف وصف اجلهاز ومراجعة املضيف



 

1  
2  
3  
4  
5  

، حيث 13 -11ية املنتج املادي املصنوع وفقا ألي من عناصر احلما -14
عنوان موقع إلكرتوين ميكن منه الوصول إىل واحدة  تتضمن معلومات التحديث

عدَّة راجعة اصة مباخلعلومات املعلى األقل من 
ُ
معلومات و  وصف اجلهاز،يف امل

عدَّة مراجعةأو نسخ من  األخرى لوصف اجلهاز، املراجعاتحول 
ُ
أو  امل

  .يهميكن الوصول إل أخرى لوصف جهازمراجعات 
  

1  
2  

 حيث، 14 -11املنتج املادي املصنوع وفقا ألي من عناصر احلماية  -15
  .ملوقع إلكرتوين مناظر تشعيبيكون عنوان املوقع اإللكرتوين عبارة عن رابط 

  
1  
2  
3  

 حيث، 15 -11املنتج املادي املصنوع وفقا ألي من عناصر احلماية  -16
 املراجعةملضيف برقم النسخة  راجعةاملتشتمل املقارنة على مقارنة رقم النسخة 

  .ملعدة لوصف اجلهاز
  

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  

نظام لتحديث وصف جهاز يف معدة ميدانية، حيث ميكن وصف  -17
اجلهاز تطبيقا مضيفا جلهاز مضيف مبحطة عمل من الدخول على معدة 

يكال أو تركيبة ه: ميدانية، وحيث يوفر وصف اجلهاز واحدا على األقل من
متغري ميكن الدخول إليه، أمر، وظيفة، : معيارية لتحديد واحد على األقل من

  :إجراء، أو قائمة، ويشمل النظام
  معدة ميدانية مرتبطة مبراجعة املعدة بوصف اجلهاز للمعدة امليدانية؛ و

لعملية به تطبيق مضيف يقوم، عرب معاجل مضيف نظام  مضيف لنظام التحكم 
لعملية، بعمل مراجعة مضيف لوصف اجلهاز لتمكني التفاعل بني  التحكم



 

9  
10 
11 
12 
13 
  

تطبيق املضيف واملعدة امليدانية، حيث تقوم املعدة امليدانية مبقارنة مراجعة 
املضيف واملعدة بوصف اجلهاز وذلك إلنتاج سلسلة حروف اعتمادا على هذه 

  املقارنة؛ و
خاصة مبضيف نظام جهاز عرض لتسليم سلسلة احلروف عرب واجهة مستخدم 

لعملية   .التحكم 

1  
2  

، حيث حتتوي سلسلة احلروف 17النظام املوصوف وفقا لعنصر احلماية  -18
  .على معلومات حتديث تتعلق مبراجعة املضيف لوصف اجلهاز

  
1  
2  
3  
4  
5  

، حيث 18أو  17النظام املوصوف وفقا ألي من عنصري احلماية -19
دة على األقل إىل ما إن كانت مراجعة تشمل معلومات التحديث إشارة واح

الختالفات بني مراجعيت  املضيف لوصف اجلهاز حديثة أم قدمية، أو موجزا 
املضيف واملعدة لوصف اجلهاز إذا كانت مراجعة املعدة غري حديثة، أو عنوان 

  .موقع إلكرتوين حني تتوفر معلومات إضافية خاصة بوصف اجلهاز
 

1  
2  
3  

، حيث تقارن 19 -17وفقا ألي من عناصر احلماية  النظام املوصوف -20
املعدة امليدانية مراجعيت املضيف واملعدة من خالل مقارنة عدد مراجعة املضيف 

  .بعدد مراجعة املعدة بوصف اجلهاز
 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

  



عارتخالا تاءارب  بتكم 
ةيبرعلا جيلخلا  لودل  نواعتلا  سلجمل 

GC0007904 مقر : عارتخا  ةاءارب 
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