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عیب یابی عمومی سیستم گزارشگیری داخلی ها )(Panasonic
مشکالت احتمالی
-

قطع بودن ارتباط سرور با دستگاه سانترال

-

صحیح نبودن تنظیمات نرمافزار

-

 Stopبودن سرویس ArmanPanasonic

-

 Stopشدن خودکار سرویس ArmanPanasonic

-

به وجود آمدن مشکل سختافزاری یا نرمافزاری برای پورت  COMیا کارت I/O

-

تنظیم نبودن دستگاه سانترال جهت تخلیه کردن اطالعات تماس های داخلی ها (درصورت نیاز ،این مورد را با مسئول سانترال
خود در میان بگذارید)

قطع بودن ارتباط سرور با دستگاه سانترال:
دستگاه سانترال برای انتقال اطالعات به کامپیوتر از پورت خروجی با نام  RS-232استفاده میکند (فیش  9پین مادگی) که به وسیله یک
کابل مستقیم از دستگاه به کامپیوتر متصل میشود .در صورت وصل نبودن کابل انتقال دهنده اطالعات از دستگاه به کاامپیوتر ،اطالعاات
داخلی ها نمایش داده نخواهد شد .دقت داشته باشید که این کابل به دلیل حساس بودن در برابر حارارت زیااد ،میادانهاای منناطیسای
قوی ،کشش و برخورد با اجسام تیز آسیب پذیر بوده که دقت برای قرارگیری کابل در مسیری مناسب و نگهداری از آن اماری زم بارای
استفاده هرچه بهتر از سیستم گزارشگیری داخلی های نرمافزار آرمان خواهد بود .در صورت جابجایی کابل از محل اتصال باه کاامپیوتر و
وصل کردن کابل به پورتی غیر از پورت معرفی شده به نرمافزار آرمان ،سیستم گزارشگیری داخلی ها از کار خواهد افتاد.
صحیح نبودن تنظیمات نرمافزار:
درصورت تنییر محل اتصال کابل سانترال به سرور نرم افزار آرمان ،شماره  COMجدیاد مای بایسات در نارم افازار آرماان تنظایم شاود،
همچنین الگوی پورت نیز باید صحیح باشد ،در غیر این صورت اطالعات داخلی ها مشاهده نخواهد شد .بارای اطمیناان از صاحیح باودن
تنظیمات نرمافزار ،مراحل زیر را دنبال کنید:
-

نوار  Startویندوز را باز کنید.

-

روی  My Computerکلید راست موس را بزنید و از پنجره باز شده  Manageرا
انتخاب کنید.

وارد  Device Managerشوید و در قسمت  Portsشماره پورتی که به سیستم معرفی
شده را کنترل کنید (بطور مثال در شکل  )COM4دقت داشته باشید
که در صورت نداشتن پورت  COMبر روی سیستم ،قسمت )(Ports

در پنجره  Device Managerنمایش داده نخواهد شد که در این
صورت ،نیاز به نصب کارت مخصوصی بر روی سخت افزار سیستم
خواهد بود.
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نرم افزار آرمان را باز کنید و با کاربری مانند مدیر که دسترسی کامل برای
تنییرات و مشاهده تنظیمات را دارد وارد نرمافزار شوید .وارد قسمت ابزار و
تنظیمات و بعد

وارد تنظیمات نرمافزار شوید.

از پنجره باز شده وارد اشخاص و بعد وارد تنظیماات دساتگاه هاای ساانترال
شوید.

نوار قرمز رنگی که مشاهده میکنید دستگاه تعریف شده در نارمافازار آرماان
میباشد .آن را انتخاب کنید و بار روی کلیاد ویارا

کلیاک کنیاد .در ایان

قسمت تنظیمات مربوط باه دساتگاههاای ساانترال را مشااهده
می کنید که در قسامت پاورت ،شاماره پاورت معرفای شاده باه
نرمافزار آرمان بایاد باا شاماره پاورتی کاه در قسامت

Device

 Managerسیستم کنترل شد ،مطابقات داشاته باشاد (در مثاال
فوق .)COM4
*دقت داشته باشید که در صورت معرفی کردن پورتی تکراری
که توسط قسمتی دیگر از نرم افزار مشنول است (پورتی که قبال
به نرم افزار معرفی شده) و در حال اجرا میباشد ،بعد از تایید و
اجرای مجدد سرویس ،نرم افزار از حالت کارکرد طبیعی خود
خارج میشود*
 Stopبودن سرویس :ArmanPanasonic
ممکن است سارویس  ArmanPanasonicکاه وییفاه ارا اه
سرویس نمایش اطالعات داخلی ها را در سیساتم بار عهاده
دارد از حالت اجارا خاارج شاده باشاد .جهات
بررسی این مراحل را طی کنید:
نوار  Startویندوز را باز کنید و بر روی

Control

 Panelکلیک کنید.
وارد قسمت  Administrative Toolsشده و
 Servicesرا باز کنید.

از میان سرویسها،

سرویس ArmanPanasonic

را پیدا کنید .روی آن کلید راست موس را
بزنید و از نوار باز شده بر روی  Startکلیک
کنید و چند لحظه صبر کنید تا سرویس کامل
اجرا شود.
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 Stopشدن خودکار سرویس :ArmanPanasonic
ممکن است به د یلی مانند :صدمه دیدن سیستم عامل ،حمله ویروسهای کامپیوتری به سیستم ، ،نصب نرمافزارهای غیار اساتاندارد بار
روی سیستم و ...سرویس  ArmanPanasonicبعد از مدتی به صورت خودکار از حالت اجرا خارج شود که در این صورت نیاز باه بررسای و
رفع تمامی این مشکالت توسط کارشناسی با تجربه خواهد بود .برای رفع ایان مشاکل باه صاورت موقات ،کااربران از رو هاایی مانناد
راهاندازی مجدد سیستم یا  Restartاستفاده میکنند.
به وجود آمدن مشکل سختافزاری یا نرمافزاری برای پورت  COMیا کارت : I/O
در قطعات کامپیوتری مشکالتی مانند از کار افتادن موقت کارت ،نوسان برق ،تخلیه نشدن ولتاژ از داخل مدار و مشکالتی این چنین وجود
دارد که باعث از کار افتادن سخت افزار کارت نصب شده بر روی سیستم و عدم کارکرد صحیح آن میشود .در این موارد کااربران از رو
هایی مانند خامو

کردن سیستم کامپیوتری و جدا کردن کابل برق سیستم بعد از خامو

شدن کامپیوتر به جهت تخلیه کردن ولتاژ از

داخل مدار سیستم استفاده میکنند .در بعضی موارد هم ممکن است مشکالتی برای نرمافزار راهانداز کارت به وجود آمده باشد که نیاز باه
نصب و راه اندازی مجدد آن خواهد بود.
سایر موارد:
در برخی موارد به علت تنییر ولتاژ و نوسان در جریان برق و قرار گرفتن قطعات ساخت افازاری در شارایط محیطای نامناساب ،نیااز باه
خامو

کردن کامپیوتر و دستگاه سانترال خواهد بود:
 -1دستگاه سانترال را خامو

کنید.

 -2کامپیوتر سرور آرمان را خامو
 -3بعد از خامو

نمایید.

شدن کامپیوتر کابل برق کامپیوتر را از برق جدا کنید و دقایقی منتظر بمانید.

 -4دستگاه سانترال را روشن نمایید.
 -5کابل برق کامپیوتر را به برق وصل نمایید.
 -6کامپیوتر را روشن نمایید.
*** چنانچه با هیچ یک از این اقدامات مشکل برطرف نشد ،با کارشناسان شرکت آرمان تماس حاصل فرما ید***
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