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  پيـام فـاراتل

  فاراتل و انتخاب آن سپـاسگزاريم. از حسن نيت شما نسبت به محصوالت شركت 
ي پيشرو بودن در صنايع الكترونيك، تمام تالش خود را جهت  ايم، فاراتل با انديشه ي سوم ميالدي قدم نهاده اكنون كه در هزاره

يان ي محصوالت جديد همراه با تكنولوژي روز دنيا نموده و با اتكا به باال بردن كيفيت محصوالت و كسب رضايت مشتر عرضه
  هاي آنان باشد. كوشد تا جوابگوي نيازمندي مي

ي شما از طريق  تمامي واحدهاي شركت فاراتل به خصوص فروش و پشتيباني مشتاقانه پذيراي نظرات، انتقادات و پيشنهادات سازنده
  باشند. تلفن، فكس و يا ايميل مي

  
  !ي راهنما را بايگاني نمائيد لطفاً دفترچه

بنابراين خواهشمند است جهت مراجعات بعدي، اين باشد.  مي افزار ي استفاده از نرم امل نكات مهمي دربارهاين دفترچه راهنما ش
  دفترچه راهنما را در مكان مناسبي بايگاني نمائيد.

  
 ؟UPSwing Pro چرا

افزار كه ارتباط بين كاربر  اين نرمكنندگان از  و با توجه به استقبال استفاده UPSwing Plusو  UPSwing افزار پس از طراحي و توليد نرم
باشد.  سابقه و هوشمند در اختيار شما مي اين بار بصورت كامالً بي UPSwing Proافزار پيشرفته  نمود، نرم را ايجاد مي اس يوپيو 

اس به كاربر و  و يوپي هاي مختلف برق شهر افزار، اعالم وضعيت دانند، وظيفه نرم هاي فاراتل مي اس كنندگان يوپي همانطور كه استفاده

 UPSwing Proافزار جديد  باشد. در نرم هاي در حال اجرا و اطالعات ارزشمند كامپيوتري مي  عامل ها و سيستم افزار محافظت از نرم
چ بدون هي و آن را تحت كنترل دارد ،اطالع حاصل كرده اس يوپي از جزئيات فعاليت  كاربر در يك ارتبـاط كامالً گسترده دائماً

  دهد.  نگراني از نوسانات احتمالي برق به كار خود ادامه مي
  

  راهنماي استفاده از دفترچه راهنما
  ها در شبكه پرداخته و  ي پياده سازي آن افزاري شركت فاراتل و نحوه دفترچه راهنماي مقابل شما، ابتدا به معرفي محصوالت نرم - 

توضيح  را را بصورت كامل معرفي و مراحل نصب و استفاده از آن Windowsعامل  تحت سيستمافزارهاي  سپس در ادامه، نرم
  هد.د مي

- UPSwing Netshut (Version: 5.1.1) - UPSwing Telephony (Version: 3.8.0)- UPSwing Pro (Version: 9.1.0)  
  
توان  ها نيز مي از اين دفترچه براي استفاده از آنافزار ياد شده مشابه بوده و  هاي نرم الزم به ذكر است كه توضيح ساير ورژن - 

  استفاده نمود.
افزارهاي فاراتل در سايت اينترنتي اين شركت به آدرس  هاي نرم آخرين نگارش اين دفترچه به همراه آخرين نگارش - 

http://www.faratel.com  باشد. موجود مي  
امكان استفاده از آن  افزار غير فعال بوده و يا هايي روبرو شويد كه در نرم بليتراهنما ممكن است با قا ي دفترچه ي در طول مطالعه - 

  باشد. برداري مي اس قابل بهره دستگاه يوپي Firmwareها با توجه به نگارش  آن است كه برخي از قابليت علت ،وجود ندارد
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  اسيوپي مديريتدر  لمحصوالت شركت فاراتي بخش اول: معرف -1
  

ترين  اس خود را به نزديك پي ، يوUSBتوانند از طريق كابل سريال يا  راحتي مي خود را مانيتور و كنترل نمايند به اس يوپيكاربران براي آنكه 
مانيتور وكنترل نمايند، بلكه در ، آن را اس پي توانند در يك ارتباط دوطرفه با يو افزار، نه تنها مي كامپيوتر وصل نمايند. سپس با نصب يك نرم

 هاي باز به صورت اتوماتيك ذخيره و نهايتاً كامپيوتر خاموش گردد. تواند باعث شود تا فايل افزار مي صورت وقوع يك حالت بحراني، نرم
  )1- 1ي  (شكل شماره

  
  اس ترين روش مانيتور و كنترل يوپي : ساده1- 1شكل شماره 

  
  تري دارند كه از جمله مهمترين آنها عبارت است از: اي گسترده يران شبكه نياز به امكانات شبكهديا مكاربران  ،حال در برخي مواقع

  (ها) از راه دور  اسپيامكان مانيتور و كنترل يو - 1
 قع بحرانياسازي اطالعات و خاموش شدن كامپيوترهاي شبكه در موامكان ذخيره - 2

ها پرداخته تا  ترين روش هاي متفاوتي وجود دارد. در ادامه به بررسي متداول حل ها و راه روشاي،  جهت فراهم نمودن اين امكانات شبكه
    اي خود انتخاب نمايند. ي شبكه ترين روش را براي مجموعه مديران شبكه، با توجه به محاسن و معايب هر يك از آنها، مناسب

  
  در شبكه UPSهاي بـرقراري ارتبـاط با  روش -1-1

  مستقيمغيرو  مستقيمهاي رفي روشمع -1-1-1

  .مستقيمروش مستقيم و روش غير: باشد يم ريامكان پذبا دو روش  اس يوپيكنترل و مانيتورينگ 
(شكل  شود ياز طريق آن كامپيوتر به شبكه متصل م اس يوپيبا يك كامپيوتر ديگر استفاده شده و  اس يوپيمستقيم از ارتباط در روش غير

. همچنين يك هدد يرا گزارش م اس يوپيو وضعيت  كردهخاص خود با كامپيوتر استفاده ي از پروتكل ارتباط UPSاين روش . در )1- 2شماره 
 يها وتريكامپشود و با  يدارد (مثالً از طريق پورت سريال) نصب مي ارتباط منطق اس يوپيكه با ي كامپيوتر خاصي واسط روي افزار جانب نرم
  ). فرستد يم Shutdown پيغام آنها يبرا مثالً( ديمان يم برقرار ارتباط ديگر

كند. عيب روش  يديگر ارتباط برقرار مي ها كامپيوتري روي كاربرد يبا يك برنامه اس يوپيآن است، زيرا ي مزيت اين روش سادگ
و اگر اين كامپيوتر خاص  شود يمسته وابكند  يبا آن ارتباط برقرار م اس يوپيكه ي كامپيوترها به كامپيوتر ساير اين است كهمستقيم  ريغ

  .ها وجود ندارددستگاه رديگي برا Shutdownباشد امكان كنترل، مانيتورينگ و دريافت پيغام داشته ي ا مشكليو خاموش 



 
   

  اس اول: معرفي محصوالت شركت فاراتل در مديريت يوپيبخش 

2 

  

 

  

  ستقيمم: روش1-3شكل شماره  مستقيمغير: روش1-2شكل شماره 
  

 بدين معنا كه .شود يشبكه شنـاخته م از و به عنوان يك عضو هبه طور مستقيم وارد شبكه شد اس يوپي، )1- 3(شكل شماره  در روش مستقيم
رمانكه اجازه داشته باشند، في و در صورت كردهدريافت  Shutdown، پيغام كنند يمارتباط برقرار  آنبا ي ها در شرايط مساو كـامپيوتر يهمه
  . نمايند يمارسال  اس يوپيرا به ي كنترلي ها

در ي ابه شبكه بايد ارتباط شبكهي اتصال منطقي برا بنابراينرا به طور مستقيم داشته باشد. ي ا ارتباط شبكه تواناييبايد  اس يوپياين روش در 
ي يك واحد پردازش شود) توسط يمعامل فراهم ستمسيي پروتكلي ها(كه در كامپيوتر توسط كارت شبكه و سرويس TCP/IPمختلف ي هااليه

  فراهم شود.  اس يوپيمينيمم در داخل و يا كنار 
  

  اس يوپيي ارتباطي با اه سازي روشپيادهانتظارات مهم پس از  -2-1-1

  :يابيم به نتايج زير دست ميحالت  دودر سازي متفاوت است اما پيادههر چند روش 
در  اس يوپيو  عاملستميس نمودن خاموش تاًينها و باز يهابرنامه بستن اطالعات، يسازرهيجهت ذخ Auto Saving زميبه مكان مجهز .1

  )ها يباتر Backup(مانند تمام شدن مقدار  يمواقع خاص و بحران
  (ها) اس يوپيمهم  يپارامترها مانيتورينگ امكان .2
  (ها) اس يوپيدر  تنظيمات انجام ايو  نيارسال فرام امكان .3
 يافزارنرم اقدام كي انجام اي وكاربر  بهگوناگون  يابزارها طريقاز  هشدار رسالا امكان .4

هاي مختلف و دقت در تنوع و گستردگي و قدرتمند بودن آن در  بررسي امكان ارتباط با آن به روش اس يوپيي مهم در خريد  مسلماً نكته
  .باشد وظيفه فوق مي چهار

فعلي و نيز در آينده  يدر شبكه را انتظارات ما تواندمي ،حلي چه راه او ب اس يوپيداد كه كدام  پاسخسوال بايد به اين  هنگام خريد يا انتخاب 
  .مايدنبرآورده 

  

  كاربر ديداز  اس يوپيارتباط با برقراري  هاي شرو معايب -3-1-1

  :مستقيمروش  معايب
  (خريد و نصب) سازي آنپياده ي بااليهزينه -الف
را خواهد ـباال قابل اج ي ات وجود نداشته يا با هزينهتغييرواست و يا ــسازي هر نوع درخپيادهامكان  ،زاريـافجه به ماهيت سختبا تو - ب

  بود.
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  :مستقيم غيرروش  معايب
  و كامپيوتر متصل به آن اس يوپيمتر) بين  15وجود محدوديت فاصله (حداكثر تا  -الف
 اس يك كامپيوتر) پي (به ازاي هر يو اس يوپيمتصل به كامپيوتر  زنده بودنشبكه به  كامپيوترهايديگر وابسته بودن  - ب

  

  اس يوپيهاي برقراري ارتباط با  فاراتل و روش -4-1-1

  ها را از هر دو روش براي خريداران امكان پذير كرده است.اس يوپي ارتباطشركت فاراتل امكان 
 
  مستقيمفاراتل و روش  -1-4-1-1

 ارتباط برقرار نمود. UPS توان بامي )1-4(شكل شماره  Externalيا  Internalبه صورت SNMP Device يك  ارائه طريقاز  قيممستدر روش 
بايد  ،  شوند تغذيه مياس مورد نظر  يوترهايي كه از برق خروجي يوپيدر اين حالت بر روي كامپ (Shutdown)سازي خاموشي ايمن جهت پياده

تنظيمات انجام  ه بهدر هر لحظه و با توج SNMPاس از طريق كارت  نصب نمود تا با دريافت آخرين وضعيت يوپيرا  (ClientMate) افزار نرم
  خاموش شوند.اس به صورت ايمن  مورد نظر قبل از خاموشي يوپي هاي افزار، سيستم شده در نرم

  

 

    
Internal SNMP Card External SNMP Adapter 

 اس پيهاي مديريت يومبدلنواع: ا1-4شكل شماره
  

 
  

  غيرمستقيمو روش  فاراتل -2-4-1-1

نموده است. بدين ترتيب كه جهت  UPSwing ي افزارهاي خانواده اقدام به طراحي نرم ،سازي پيادهشركت فاراتل جهت  ،مستقيم غيردر روش 
همچنين بر روي  .نام دارد UPSwing Proبوده كه  اس يوپير به رين كامپيوتت فزاري بر روي نزديكا احتياج به نصب نرم اس يوپيارتباط با 

  گردد. نصب مي Auto Savingسازي مكانيزم  پيادهجهت  UPSwing Netshutافزاري با نام  نرم نيز كامپيوترهاي ديگر شبكه
فاراتل  شركت سازي اندكي دارد لذا ههاي پياد افزاري داراي محاسن بسياري بوده و از طرفي هزينه از آنجا كه اين روش به علت ماهيت نرم

  گيرند. مورد بررسي قرار مي ها حل اين راه ،هائي را ارائه داده است. در ادامه حل جهت برطرف نمودن معايب عنوان شده در اين روش، راه
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  غيرمستقيمروش  معايبرفع چگونگي اراتل و ف  -1-2-4-1-1

در اين  باشد. مي Serial to Ethernetهائي تحت عنوان  از مبدلاستفاده  ،حدوديت فاصلهراه حل پيشنهادي فاراتل جهت رفع مشكل م -الف
... و HUBسوئيچ، به  از طريق كابل شبكه اًمستقيمو سپس  وصل نمودهبه اين مبدل  الـاط سريـاز طريق كابل ارتب را اس يوپيابتدا  لـح راه

 )1- 5(شكل شماره  شود. متصل مي

  

  تفاده از مبدل سريال به شبكه جهت رفع محدوديت فاصله: اس1-5شكل شماره
 

اس از  برقراري ارتباط با يوپيافزار توانايي  نرماين د. ورا نصب نم UPSwing Proافزار  منر توان ميال بر روي هر يك از كامپيوترهاي شبكه ح
  باشد. طريق مبدل ياد شده را دارا مي

 باشد. ستفاده از مبدل سريال به شبكه از استاندارد باالتري برخوردار مي: استفاده از روش مستقيم به جاي ا1 نكته 

  هاي محلي  تنها در شبكهاستفاده از اين روش : 2نكته(LAN) گردد. توصيه مي  
  
ه ) را بWindows(تحت سيستم عامل  UPSwing Proافزار  ، فاراتل نرماس به ازاي هر يوپي كامپيوترروشن بودن يك براي رفع مشكل  - ب

، اس يوپيبه آن وجود دارد. يعني الزم نيست تا به ازاي هر عدد)  32(حداكثر  اس يوپياي طراحي نموده است كه امكان معرفي چندين  گونه
  افزار نصب گردد. يك نرم
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  اس در شبكه پي ي برقراري ارتباط با يوها ي روش مقايسه -5-1-1

نشان داده و  و روش مستقيم (قابل ارائه توسط شركت فاراتل) توسعه يافتهبين روش غيرمستقيم  يتر كامل ي مقايسه 1- 1دول شماره جدر 
  آورده شده است. توضيح ي ات مربوط به هر رديف با شمارهحدر ادامه توضي

  

  توضيح  روش مستقيم  روش غيرمستقيم  مشخصات

اطالعات كلي
  

  سازي روش پياده

وي يكيبر رUPSwing Proافزاربا نصب نرم
از كامپيوترهاي متصل به شبكه و نصب 

بر روي ساير  UPSwing Netshutافزار  نرم
  كامپيوترها

 به يافزارسخت Deviceبا نصب يك 
 اتصال و) Externalيا  Internal( اس يوپي

 يبر رو افزارنرم نصب و شبكه به آن مستقيم
   هاوتريكامپ

  

  1*  مناسب عالي  كاربر پسند
   باال پايين  سازي هپياد ي هزينه
    متوسط عالي ها پذيري و قابليت انعطاف

  2* دشوار آسان  به روز رساني
   دارد دارد  TCP/IPاز  پشتيباني
  3* دارد دارد  HTTPاز  پشتيباني

اس يوپي ارتباط با برقراري امكان
  4*  ندارد  دارد  توسط تلفن گويا

ابزارهاي 
هشدار
 

دهنده
  

Sound Alerts اردند دارد   
Pager  ندارد دارد   

Event & Data Log در سمتعالي)PC( در سمت يومتوسط)اس)پي   
  4* ندارد دارد تلفن گويا

File Execution دارد دارد   
Email دارد دارد   

Wake On LAN دارد دارد   
SNMP Trap 5* دارد دارد  

SMS دارد دارد   
افزار  رتباط با نرمامكان برقراري ا

UPSwing Netshut 
  ClientMate(  *6افزار  دارد (نرم  دارد

 شبكه در اسيپوي با ارتباط يهاروش سهيمقا: 1-1شماره  جدول

  

 گباشد، بطوريكه تنظيم، كنترل و مانيتورين ياز جمله موارد قابل توجه م در روش غيرمستقيم) بودن برنامه User Friendlyكاربر پسند ( - 1*
  باشد. يمبسيار ساده و سريع  UPSwing Proافزار  در نرم On-lineبه صورت  اس يوپي

*2 - Update  افزار  نرمخريداران در ي ها ينجام تغييرات با توجه به نيازمندو ا افزار نرمنمودنUPSwing Pro آسان و در عين حال كم هزينه ،
  قابل اجرا خواهد بود.غيرگران و درموارد زيادي  ،افزاري ت ماهيت سختبه عل UPS Device Managersدرصورتيكه در  خواهد بود.

 Web كه جهت ارتباط باي افزار (نرم Web Browserباشد، كاربران با استفاده از يك  يم Webي ، كه همان پروتكل جهانHTTPدر پروتكل  - 3*
 ،ارتباطاين نوع ي برقراري . براد داشتنخواه را اس يوپيو كنترل امكان مانيتور ) Firefoxو يا  Internet Explorer مانندشود  ياستفاده م

  پاسخ دهد. Web Browserي ها كه به درخواست باشد Web Serverيك ي بايد داراي آن  افزار مانيتور كننده يا نرم اس يوپي
از طريق  اس يوپياند مورد توجه قرار گيرد كنترل و مانيتورينگ تو يمكه (روش غيرمستقيم)  UPSwing Pro افزار نرم از ديگر محاسن -  4*

 افزار نرمو اتصال به كارت مودم كامپيوتر مجهز به ي گير تواند از طريق خط تلفن، با شماره ي. مدير شبكه مباشد يمي ارتباط تلفني برقرار
UPSwing Telephony صادر نمايد. همچنين در هنگام وقوع  اس يوپيرا به ي ختلفاطالعات مورد نياز را در دست داشته و دستورات مي تمام

 UPSwing Telephony افزار نرم جهت هشدار به مدير شبكه در اين حالت وجود دارد. افزار نرماز طريق ي امكان تماس تلفن ،مختلفي ها حالت
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  افزار نرمبا نصب گردد تا  باشد يممودم  كه مجهز به كارت شبكهي هر كدام از كامپيوترهاي تواند رو يشده است كه مي طراحي طور
UPSwing Pro ي ها عامل ستمي(در س .انتقال دهداز طريق تلفن دريافتي از آن را اطالعات  و ارتباط برقرار نموده موجود در شبكهWindows(  

  نمايد. يا تنظيم مانيتوررا  اس يوپي، پارامترهاي )NMS( مديريت شبكههاي افزار تواند از طريق نرم مدير شبكه ميبا اين پروتكل  - 5*
  يد.ئمراجعه نما "UPSwing Netshut افزار نرمبر ي مرور"به بخش  - 6*
  

  

   افزاري شركت فاراتل محصوالت نرمبندي  طبقه -2-1

  شوند. بندي ميافزاري شركت فاراتل به دو دسته اصلي تقسيم محصوالت نرم ،1- 2طبق جدول شماره 

  نگارش  بردكارموارد 

اس  يوپييك بوده و امكان كنترل و مانيتورينگ Windowsعاملاين نگارش مخصوص سيستم
  دهد. محلي متصل به كامپيوتر را به كاربر مي

فاراتل موجود و بدون نياز به  اس يوپيافزار بصورت رايگان در سايت و تمامي محصوالت  اين نرم
License Number اشد.ب قابل نصب و استفاده مي  

Single User  
  
  U

P
S

w
ing P

lu
s/P

ro
  

از در شبكه  Remoteهاي محلي و يا  اس امكان كنترل و مانيتورينگ يوپي ،افزار در اين نگارش از نرم
اس  امكان مديريت يوپي ،وجود دارد. همچنين توسط اين نگارشطرق مختلفي چون مرورگرهاي وب 

  باشد. پذير مي توسط سيستم تلفني گويا امكان
  باشد. مي UPSwing Netshutافزارهاي  با نرمهاي اين نگارش امكان برقراري ارتباط  ز ديگر قابليتا

از سازمان فروش  License Numberافزارها احتياج به خريد  جهت نصب و استفاده از اين دسته نرم
  باشد. شركت فاراتل مي

Network   
Support 

 UPSwingافزار  از نرم Shutdownهاي شبكه، امكان دريافت پيغام Clientا و ياه Server افزار بر روي با نصب اين نرم

Plus/Pro شود. دستور ايجاد ميShutdown   به صورت  ها عامل شدن سيستم خاموش هاي باز و فايل نمودنجهت ذخيره)
  شود. ادر ميباشند ص در مواقع بحراني به كامپيوترهاي شبكه كه مجهز به اين نگارش ميايمن) 

از سازمان فروش  License Number) احتياج به خريد Clientافزارها (به ازاي هر  جهت نصب و استفاده از اين دسته نرم
  باشد. شركت فاراتل مي

U
P

Sw
in

g N
etshu

t
 

 

  افزاري فاراتل بندي محصوالت نرم : جدول طبقه1-2جدول شماره 

  

  اند. افزارهاي فاراتل و با توجه به نوع كاربرد آنها تجهيز شده فرمائيد كه با استفاده از نرم ه مياي را مالحظ شماتيك شبكه 1- 6در شكل شماره 
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  در شبكهاسيوپيي ارتباط با: نحوه1-6شكل شماره

  



 
   

  اس اول: معرفي محصوالت شركت فاراتل در مديريت يوپيبخش 

8 

  Pro  UPSwingافزار نرمبر ي مرور -3-1

افزار   ، اكنون قصد داريم تا مروري بر نرم1-6ل شماره و شك) 1- 2افزاري فاراتل (جدول شماره  بندي محصوالت نرم طبقهبا توجه به 
UPSwing Pro .به صورت موردي داشته باشيم  

  اس (سخت افزاري) يارتباط با يوپي برقرار ي نحوه -الف
  كامپيوتر از طريق كابل ارتباط سريال COM Portاس به  ياتصال يوپ - 
 كامپيوتر USBاس به پورت  ياتصال يوپ - 

 Network(در نگارش  UDPيا  TCPاز طريق پروتكل و ارتباط با آن مبدل سريال به شبكه از طريق  LANاس به  ياتصال مستقيم يوپ - 

Support(  
 SNMPو با استفاده از پروتكل  )Network Supportاس (در نگارش  مديريت يوپي مبدلاز طريق  LANاس به  اتصال مستقيم يوپي - 

  

  افزاري) رماس (ن يكنترل و مانيتورينگ يوپ ي هنحو - ب
  از طريقConsole افزار  نرمUPSwing Proي هاعاملستميسي برا شبكهي هاكامپيوترهر يك از ي ، با نصب بر روWindows ) نگـارش

Network Support ( و يا نگارشگر يدي هاعاملستميسي برا اس يوپيمتصل به ي وتر محليكامپي ا نصب بر روـيو Single User 

 وب يهااز طريق مرورگر )Web Browsersدر ( با وصل شدن به وب سرور  يا اينترنت شبكه هر نقطه ازUPSwing Pro ) تنها با
  )Network Supportنگارش 

  افزار  ، با نصب نرمايگوتلفن از طريقUPSwing Telephony  و برقراري ارتباط آن باUPSwing Pro ي هاعاملستمي(در سWindows، 
  )Network Supportنگارش 

  
  افزار نرم ي ويژهي ها قابليت - پ

  امكانShutdown و قبل از خاموش شدن ي رانباز و در حال اجرا در مواقع بحي هافايل تماميعامل و ذخيره نمودن كامل سيستم
  اس ييوپ

 ن نموداس را روش پي اس قبل از اتمام شارژ باتري تا در صورت نياز ضروري بتوان يو پي امكان تنظيم جهت خاموش نمودن يو.  
  هال و امكان چاپ آنيك فايدر  آنها اس و برق شهر و ثبت يوپيي از پارامترهاي بردار نمونهامكان  

  
  Windowsستم عامل يتحت س افزار نرمژه يوي ها تيقابل - پ- 1

  امكانHibernate ،Stand by  ا يوRestart ي عامل در مواقع بحرانستمينمودن س  
  در  به طور همزمانموجود در شبكه اس  ييوپ نچنديامكان كنترل و مانيتورينگConsole افزار نرم  
 افزار اس به طور اتوماتيك در هنگام نصب نرم يشماره پورت متصل به يوپي ردياب )COM Port  ياUSB(  
  مجهز به سيستم قدرتمندLog Viewer افزار نرم، اس، برق شهر جهت مرور تمامي رخدادهاي مختلف مربوط به يوپي UPSwing Pro ،

  ي آماري و همچنين امكان تهيه انواع نمودارها موارد امنيتي
 ارتباط با ي مودم به طور اتوماتيك جهت برقرار شماره پورت متصل بهي رديابPager  
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  موارد قابل مانيتور - ت
 لتاس بر حسب و پي دستگاه يو ي(برق شهر) و خروجي ميزان ولتاژ ورود 

 بر حسب هرتز اس ه يوپيميزان فركانس ورودي و خروجي دستگا  
 برحسب درصد اس يميزان بار متصل به يوپ  
  بر حسب درصد اس ييوپي باتر شارژميزان  
 اس مدل يوپي  
 ا ولت آمپريبرحسب وات و  اس ييوپش توان ينما  
 اس ( ييوپي نمايش وضعيت كلUPS Statusها و برق شهر مانند: ي)، وضعيت باتر  

On Battery, Earth Fault, Standby, Over Heat, Fault,Overload, Buck Mode/Boost Mode, Normal, Bypass, Bad V 
Bus, Bad V Out, High Bat, Battery defect, Enable/Disable Audible Alert, Low/Weak Battery,  Low/High Voltage, 

Power Fail  . . . 

 

  اس يكنترل و ارسال دستورات به يوپانجام تنظيمات،  - ث
 ارسال دستور  امكانShutdown اس به صورت خودكار يوپي ،به طوري كه پس از نرمال شدن برق شهر اس يبه هنگام قطع برق به يوپ

  گردد.ها باعث روشن شدن كامپيوترنهايتاً روشن شده و 
  ماهانه) ي،شده (روزانه، هفتگي و يا زمانبندي ا اس به صورت لحظه يارسال دستور تست يوپامكان  
 مشخصمدت زماني  باها و يا  اس تا زمان خالي شدن باتري رسال دستور تست يوپيامكان ا  
  تر درصد شارژ باتري نمايش دقيقاس جهت  يوپي كاليبره نمودن باتريامكان ارسال دستور   
  (روزانه، هفتگي و يا بر اساس تاريخ) شدن آن )Wakeup( روشنو  )Sleep( ت خاموشاس جه ييوپي امكان زمانبند - 
  و...برق، نبود ارت مناسب ي چون: قطعي مختلفي ها اس در حالت يبوق يوپنمودن وصل ا يامكان قطع و  
  امكان ارسال دستورRestart اس يجهت از نو شروع به كار كردن يوپ  
 در هنگام روشن شدن اس به طوريكه  يامكان تنظيم يوپ(Wake up) اس روشن نشود.                                        يچنانچه برق شهر قطع باشد، يوپ
 اس خاموش  يها، يوپ يباتري ن متصل نباشد جهت حفظ انرژبه آي اس به طوريكه در هنگام قطع برق چنانچه بار يامكان تنظيم يوپ

  گردد.
 چون ي ارسال دستورات ي اس از لحظه يخاموش شدن يوپي زمان ي امكان تنظيم وقفهSleep  وShutdown ، به علت نامعلوم بودن مدت

  شد.سازي اطالعات وجود داشته با تا فرصت كافي براي ذخيره يوتريكامپي هاستميزمان خاموش شدن س
  امكان ارسال دستورWake up اس يجهت روشن شدن يوپ  
 اس  هاي فركانس ورودي و خروجي يوپي امكان تغيير در حالت  
 اس مانند مدت زمان و ميزان ولتاژ حالت  امكان انجام تنظيمات مربوط به شارژر يوپيCharger Boost و…  

 برقاس نسبت به تغييرات قطع  العمل يوپي امكان تنظيم حساسيت عكس  
  امكان تغيير در تنظيمات سرويسWatchdog اس  پي اس به منظور قطع و وصل شدن خروجي يو پي   يو(Restart)  در صورت عدم

  يافت ديتا در پورت سريال (جهت برطرف نمودن هنگ كامپيوتر)در
  
  Windowsدر سيستم عامل  ها هشداردهنده -ج

مختلف ي ها ها و وضعيت د. حالتنسازاس مطلع  ييوپ را از آخرين وضعيت انكاربر شبكه و يا انهستند تا مديري ابزار ها هشداردهنده
تواند براساس تغييرات بوجود آمده در هر يك از  همچنين كاربر مي .خالصه ليست شده استبه طور  "موارد قابل مانيتور"اس در بند  ييوپ
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اس از  پي نمايد كه در صورت باال رفتن بارهاي متصل به يو يد. مثالً كاربر تعريف ميپارامترها توسط هريك از ابزارها، هشدارها را دريافت نما
  رساني نمايد. افزار اقدام به اطالع توان نامي، نرم %80

  فرمان امكان ارسالWake On LAN نگارش  به كامپيوترهاي تحت شبكه)Network Support(  
 مرورگر ( ي  هامكان ارسال هشدار و پيغام از طريق باز شدن پنجرWeb Browserي ها وضعيت تماميو يا اينترنت در  شبكهي ) بر رو

  )Network Support(نگارش مختلف 
  مختلفي ها حالت تماميدر ي (به انتخاب كاربر) از طريق سيستم صوتپخش فايل صوتي امكان  
 ي امكان ارسال هشدار بر روPager  مختلفي ها وضعيت تماميدر  
  امكانDial up نگارش  مختلفي ها وضعيت تماميتوسط تلفن در ي و ارسال پيغام صوت)Network Support(  
 مختلفي ها وضعيت تماميدر نظر مورد فايل اجرايي ي امكان اجرا   
  ارسال امكانFax ارش (نگ يستم تلفنيتوسط س اس ييوپا ير در برق شهر و يع اخيدادها و وقاياز روNetwork Support(  
  امكان ارسالSNMP Traps ، SMS و يا E-mail هاي مختلف (نگارش  وضعيتتمامي درNetwork Support(  

  
  )Network Supportهاي (نگارش يقابل پشتيباني ها عامل سيستم -چ

خاص آن  UPSwing Proافزار ه طراحي و توليد نرمازاي هر يك از موارد ليست شده در زير اقدام ب ها، فاراتل به با توجه به تنوع سيستم عامل
  نموده است.

7- Sun Solaris 1- Windows 
8- OS/2 2- Linux 

9- DOS 3- HP UNIX 

10- Novell 4- SCO UNIX 
11- ESX 5- SCO UNIX Ware 
12- Hyper-V 6- FreeBSD 

  
  
  
  Netshut   UPSwingافزار  نـرممروري بر  -4-1

  .باشد ر عدد كامپيوت 5افزار شبكه كوچكي را در نظر بگيريد كه شامل  جهت توضيح عملكرد اين نرم
  

 

  شوند اس تغذيه ميپي: شماي كامپيوترهاي يك شبكه كه از يو1-7شكل شماره
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اس را مانيتور و كنترل نمايد، بلكه قادر است در مواقع بحراني  پي تواند يو مينه تنها  UPSwing Proهاي قبلي عنوان شد،  همانطور كه در بخش

عامل،  سيستم ايمنهاي باز، خاموش نمودن  فايلبستن سازي اطالعات،  (مانند تمام شدن شارژ باتري در زمان قطع برق) اقدام به ذخيره
 UPSwing Proتوان  ، مي1- 7اي مانند شكل شماره  تمامي كامپيوترهاي شبكه ويرها  اس نمايد. بنابراين براي اينگونه مكانيزم پي كامپيوتر و يو

در ضمن دسترسي داشته باشند.  اس پي يوكاربران به كنترل و مانيتورينگ كامل  ي اما در نظر داشته باشيد كه لزومي ندارد تا همه نصب نمود.
اي كه ها با تنها مسئلهكامپيوتردر واقع رسد.  رها در شبكه منطقي به نظر نمياس براي تعداد زيادي از كامپيوت پي تبادالت تمامي اطالعات يو

عامل ها ذخيره و سپس سيستمبه صورت اتوماتيك ابتدا تمامي فايل ،پيش آيداس  پي يو براي روبرو هستند آن است كه چنانچه مشكلي
به همين منظور فاراتل  روشن و شروع به كار نمايد. كامپيوتر ،و در هنگام برطرف شدن مشكل Shutdownبه صورت نرمال  همربوط
  طراحي و توليد نموده است. UPSwing Netshutافزاري با نام  نرم
دهي  زمان برق پايانطوري طراحي شده است كه با استفاده از امكانات شبكه در مواقع حساس و بحراني مانند   UPSwing Netshutافزار نرم

را  خاموشي دستور UPSwing Proافزار  از نرم ،و غيره ضمن اعالم هشدار به كاربر اس پي يواس، ايجاد مشكل براي  يوپي Sleepها، زمان  باتري
عامل به صورت نرمال سيستم نمودن Restartيا  Hibernate ،Shutdown ،Standbyهاي در حال اجرا و سازي فايلدريافت و اقدام به ذخيره

  نمايد. مي
ها را از باتري  هر كدام از كامپيوتر يتواند ميزان استفاده مدير شبكه مي )Windowsي تحت  (نسخه افزار اين نرم همچنين با استفاده از

بندي نمايد. بدين صورت كه براي مثال كامپيوترهايي كه ارزش كاري كمتري دارند زودتر از ، در هنگام قطع برق اولويتاس پي يو
  .ي ارزشمندتر گرددهاصرف كامپيوتر ها باتري شارژخاموش شوند تا  كامپيوترهاي مهم

  از: است عبارت Windowsعامل  افزار تحت سيستم هاي اين نرم قابليت ديگر از
  از تمامي رخدادهاي مهم Logامكان ثبت  - 1
  افزار و يا دستكاري در تنظيمات ي عبور جهت جلوگيري از بستن نرم امكان تنظيم كلمه - 2
 عمليات خاموشي يجلوگيري از اجرا امكان - 3

هاي شبكه دستور خاموشي را  UPSwing Proنصب شده از كدام  Netshutتوان به راحتي تعيين نمود كه  در ضمن با توجه به تنظيمات مي
  .شود اس تغذيه مي پي كند و يا از كدام يو دريافت مي

  شده است:  ارائههاي زير عاملافزار تحت سيستم اين نرم
  

1- Windows 2- Linux 3- SCO UNIX 4- SCO UNIX Ware 
5- FreeBSD 6- Sun Solaris 7- OS/2 8- Novell 
9- ESX 10- Hyper-V   

 

  گردد: افزارهاي زير نصب مي حال به مثالي كه در ابتدا عنوان شد بازگرديم. با توجه به آنچه كه گفته شد روي كامپيوترهاي اين شبكه نرم
Server  افزار  : نرم1شمارهUPSwing Pro نگارش  Network Supportعامل  تحت سيستمWindows  
Server  افزار  : نرم2شمارهUPSwing Netshut عامل  تحت سيستمNovell  
Client  افزار  : نرم1 و 2شمارهUPSwing Netshut عامل  تحت سيستمWindows  
Client  افزار  : نرم3شمارهUPSwing Netshut عامل  تحت سيستمLinux  
دريافت را  خاموشيدستور و پيغام ) 1شماره  Serverنصب شده روي ( UPSwing Proافزار  از نرم 2شماره   Serverها و  Client تماميين بنابرا
 كنند. مي
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 افزارنرمLicense شماره 
  (به صورت مخفي) 

  شماره سريال

 يشماره ردياب

 عنوان كارت

5-1- License Cards  

اس  الت يوپيبندي تمامي محصو در داخل بسته 180cm به طول يك عدد كابل ارتباط سريالو  فاراتل يافزار نرم محصوالت كاملدي  سي
آن به صورت رايگان استفاده  Single Userنگارش  ،Windowsتحت  UPSwing Proافزار  توانند از نرم باشد كه خريداران مي فاراتل موجود مي

عامل سيستم تحت Network Support نگارشو يا  هاي مختلفعاملساير محصوالت تحت سيستم از اما براي نصب و استفاده. نمايند
Windows ، بايدخريدار License Number را در ابتداي نصب وارد نمايد. براي سهولت در كار، License Number  ارائه به مشتريان  جهتها

اين كارت را از سازمان فروش  ،ها يك از برنامههر براي نصب  بايد خريدارو  شده نوشته License Cardهايي تحت عنوان بر روي كارت
كار  ي افزار و براي ادامه آن را در ابتداي نصب نرم، Licenseو پس از برداشتن برچسب روي كارت و ظاهر شدن شماره تهيه شركت فاراتل 

  وارد نمايد. 
ها جهت تفكيك  كارتفروش قرار گرفته است. هر نوع از  سبدتهيه و در  License Cardنوع  16ها  عامل با توجه به تنوع محصوالت و سيستم

 UPSwing افزارهاي نرم ي مشخص كننده ،شوند. اعداد فرد از هم متمايز مي 16تا  01نوان مشخصي بوده و توسط اعداد داراي ع ،از هم

Plus/Pro افزارهاي  نرم ي و اعداد زوج نيز مشخص كنندهUPSwing Netshut  .هستند  
ي كد  به اضافهها  License Cardيك از عناوين هر همچنين  آمده است. 1-8 كارت در شكل شماره يو روتوضيحات مربوط به پشت 

  .آورده شده است 1- 3جدول شماره در  محصول جهت سفارش
  نمائيد. (Register) هاي خريداري شده را در سايت فاراتل ثبت License Cardمندي از مزاياي خدمات پس از فروش، حتماً  جهت بهره

 

  كارتشماي رو و پشت:1-8شكل شماره

  



 
   

  اس اول: معرفي محصوالت شركت فاراتل در مديريت يوپيبخش 

13 

  

UPSwing Netshut UPSwing Pro/Plus سيستم عامل  
02 88270900 0188270900 Windows 

04 88270900 0388270900 Linux  
06 88270900 0588270900 SCO Unix  
08 88270900 0788270900 SCO Unix Ware  
10 88270900 0988270900 FreeBSD  
12 88270900 1188270900 Sun Solaris  
14 88270900 1388270900 OS/2  
16 88270900 1588270900 Novell  

  ها و كد سفارش آنها License Card: تنوع 1-3جدول شماره 
  

  ي قابل پشتيبانيها عامل سيستم -6-1

تر به صورت دقيق .اندهاي مختلف طراحي شدهعاملافزارهاي شركت فاراتل تحت سيستم هاي قبل عنوان شد نرمهمانطور كه در بخش
  هاي قابل پشتيباني عبارتند از:عاملسيستم
 عامل سيستمWindows  به بعد  2000از سري  

 عامل سيستمLinux  به بعد 5از نگارش  

 عامل سيستمSCO Unix  به بعد  5از نگارش  

 ملعاسيستم Unix Ware  به بعد  7.1.1از نگارش  

 عامل سيستمFreeBSD   به بعد 4.1از نگارش  

 عامل ستمسيSun Solaris  در سريx86  به بعد و در سري  5.7از نگارشSpark  5.8نگارش  

 عامل سيستمOS/2  نگارشWarp3.0  

 عامل سيستمNovell  امكان پذير  افزار مربوط به اين سيستم، امكان كنترل و مانيتورينگ از طريق مرورگرهاي وب (در نرم به بعد 3از نگارش

  نيست)

 عامل سيستمDOS )عامل امكان كنترل و مانيتورينگ به صورت هاي اين سيستمبه دليل نقطه ضعفRemote  (وجود ندارد  

 عاملسيستم HP UNIX  11نگارش  

 عاملسيستم ESX  

 عاملسيستم Hyper-V  
  

  ارتباط سريالي ها كابل -7-1

و ي مادگي طرف كانكتورها دوها به اتصال سيم ينقشه بوده وي ارشته 5 ،فاراتلي هاUPSارتباط با ي ارتباط سريال جهت برقراري هاكابل
  باشد.  در دو نوع ميي نر
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  هاي يك به يك كابل -1-7-1

روش  .باشد قابل استفاده مي 1- 4مندرج در جدول محصوالت  تماميبراي  شده وشناخته  "هاي يك به يك كابل"ها با نام  اين نوع كابل
  آمده است. 1- 9بندي اين نوع در شكل  سيم

بندي تمام محصوالت مرتبط وجود دارد كه در صورت مفقود  متري سفيد رنگ در بسته سانتي 180الزم به ذكر است كه يك عدد كابل 
  .نمودتهيه و خريداري  توان آن را از طريق نمايندگان خدمات پس از فروش شدن، مي

  

 کابل ارتباط سريال يک به يک: 1-9 شكل شماره

 
 

 
  اس) پي (مندرج در برچسب پنل پشت يول نامبرمد نام محصول

SDC10000 تمامي مدل نامبرها 
SDC6000X DEC-ABE, CEC-ABE, CDC-ABE, BCB-BBE, DFC-BBE 

SDC6000X-LCD CDC-BCF,DFC-BBF,DFC-BBG, DFC-BBH 
SDC6000X-ITR DFC-AFC, DEC-AFC,DFC-BFC, DFC-BFD 

SSP1500B-Plus تمامي مدل نامبرها 
SDC1500 Digital 

SDC2000S-RM Digi3843 
SDC3000Digi3843, Digital 

SSP1500B 
  شوند. شروع ميو يا بزرگتر از آن   Hهايي كه با حرف  مدل

 HBA-ACEو يا  GBA-AEEمانند: 

SSP1500X 
SSP2000X 
SSP3000X 

SM هايي كه با حرفمدلDشود. و يا بزرگتر از آن شروع مي  
  

 يكبهسازگار با كابل يك هاي اسيوپي : مدل نامبر1-4ه جدول شمار

  
ه تدريج ـ. بنابراين بشودهاي يك به يك استفاده  نمايد تا از كابل مياي طراحي  اس خود را به گونه پي محصوالت يوتمامي فاراتل به مرور زمان 

  مراجعه نمود. سايت فاراتلتوان به  تغييرات مي گردد. در هر زمان جهت آگاهي از آخرين هاي ديگري به جدول فوق اضافه مي مدل
توان با سازمان فروش و يا نمايندگان فاراتل براي خريد  باشد. در اينصورت مي cm180اس بيش از  تر و يوپيوي بين كامپي ممكن است فاصله

  را سفارش دهيد. 1- 5هاي مندرج در جدول  هاي بلندتر تماس گرفته و يكي از كابل كابل
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  كاالسفارش كد   شرح كاال  رديف
  9002400111 متري5-كابل ارتباط سريال يك به يك 1
  9002400122 متري10-كابل ارتباط سريال يك به يك 2
  9002400152 متري15-كابل ارتباط سريال يك به يك 3

  

 يك به همراه كد سفارشبهيك هاي بلند: انواع كابل1-5جدول شماره 

  
 
  مخصوص فاراتلهاي  كابل -2-7-1

قابل  "هاي يك به يك كابل"بندي خاصي بوده و براي تمامي محصوالت فاراتل به جزء موارد مطرح شده در سيمها داراي  اين نوع كابل
  آورده شده است. 1-10بندي اين نوع از كابل در شكل شماره  باشد. شكل سيم استفاده مي

بندي تمامي محصوالت مرتبط وجود دارد كه در صورت مفقود  در بسته مشكي رنگ متري سانتي 180الزم به ذكر است كه يك عدد كابل 
  تماس برقرار نمود. فاراتل فروش نمايندگان خدمات پس از توان جهت خريد با  شدن آن مي

  

  
 : کابل ارتباط سريال فاراتل1-10 شكل شماره

  

توضيح داده  1- 5يك كه در قسمت قبل و جدول شماره   به  متري يك 15و  10، 5هاي  از همان كابل جهت افزايش طول اين نوع كابل نيز
  باشد: ها به صورت زير مي برقراري ارتباط ي . در اين صورت نحوهگردد ميشد استفاده 

  اس وصل گردد. بندي به يوپي متري مشكي رنگ موجود در بسته سانتي 180ابتدا سمت نري كابل ارتباط سريال  -الف
  متري به سمت نري كابل بلند يك به يك متصل گردد. سانتي 180ابل ارتباط سريال سپس سمت مادگي ك - ب
  در نهايت سمت مادگي كابل بلند يك به يك به كامپيوتر وصل شود. - پ

  گيرد. اس و كابل بلند يك به يك قرار مي متري مشكي رنگ (مخصوص فاراتل) بين يوپي سانتي 180در واقع كابل 
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افزار دقت الزم بعمل آيد. لذا مراحل نصب  افزار و نرم نصب سخت ي ، الزم است در نحوهUPSwing Proافزار  به منظور اجراي صحيح نرم

  قدم به قدم انجام دهيد. بخشهاي موجود در اين  را مطابق با راهنمايي
  

  افزاري محتويات بسته نرم -1-2

در داخل   UPSwingيافزارهاي خانواده دي كامل از نرم يك عدد سيمتر به همراه  سانتي 180عدد كابل ارتباط سريال به طول يك 
را بصورت  Single Userنگارش  UPSwing Proتوان  . از بين اين محصوالت تنها مياس فاراتل وجود دارد بندي تمامي محصوالت يوپي بسته

افزار از روي  ي نرم حتماً آخرين نسخهپشتيباني مزيت جهت برخورداري از ه اين نكته حائز اهميت است كه توجه ب .رايگان نصب نمود
 سايت فاراتل دانلود و نصب گردد.

  

  افزارهاي مورد نياز افزارها و نرم سخت -2-2

باشد. همچنين جهت  اس مي پي گاه يو، نياز به يك كامپيوتر با سيستم عامل و يك دستUPSwing Proافزار  جهت نصب و استفاده از نرم
اس  يوپيهاي مديريت  مبدلو  هاي سريال به شبكه مبدل، USB،  ابل ارتباط سريالتوان از ك اس و كامپيوتر نيز مي برقراري ارتباط بين يوپي

  استفاده نمود.
  

  تذكر: 
  .رقرار نمايدهاي ساخت شركت فاراتل ارتباط ب اس با يوپي است تاافزار تنها قادر  اين نرم 

  

  افزار نصب سخت -3-2

  هاي زير عمل نمائيد. و با توجه به نوع ارتباط به يكي از شيوه بق دفترچه راهنماي مربوطه نصب نمودهاس را ط پي ابتدا يو
  

  تذكر مهم: 
اس  پي پيوتر و يودر صورتيكه از مشترك بودن ارت براي كامگاه  نمائيد آن استفاده مي USBاگر از كابل ارتباط سريال يا  

  ها را خاموش نمائيد. اس و كامپيوتر، آن يوپي ديتا بين حتماً قبل از ارتباط ،اطمينان نداريد
  

  

  ارتباط سريال  كابل -1-3-2

  .نمائيدكامپيوتر متصل  COM Portهاي  را به يكي از درگاه اس پي بندي يو سريال موجود در بستهكابل  “مادگي ”سمت - 1
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: مبدل سريال 2-2شكل شماره 
  پين 9به  25

  )2- 1(شكل شماره  متصل نمائيد. ، تعبيه شده بر روي پنل پشت،اس ابل را به درگاه سريال يوپيك “نري ”سمت - 2
 

  اس پنل پشت يوپي يكـابل ارتباط پنل پشت كامپيوتر

  اس و كامپيوترپيارتباط سريال بين يو:2-1شكل شماره
 
  

  تذكر:
  

، باشدميپين25عاز نوبر روي كامپيوتر شمادر صورتيكه درگاه مورد نظر 
(شكل شماره  پين استفاده نمائيد 9به  25براي برقراري ارتباط از تبديل كننده 

جهت تهيه اين تبديل با سازمان فروش شركت فاراتل تماس حاصل  .)2- 2
  نمائيد. 

  

  تذكر: 
  ش اول مراجعه نمائيد. هاي ارتباط سريال در بخهاي سريال شركت فاراتل به قسمت كابلجهت اطالع از انواع كابل 

  

  USB  كابل -2-3-2
  نمايد به ترتيب زير عمل نمائيد: پشتيباني مي USBاس خريداري شده از  پي اگر يو

   كامپيوتر متصل نمائيد. USBهاي  را به يكي از درگاه USBكابل  “نري ”سمت  - 1
  پنل پشت، متصل نمائيد.اس، تعبيه شده بر روي پييو USBبه درگاه را  USBكابل  “مادگي”سمت  - 2
  

  

  مبدل سريال به شبكه -3-3-2
  ي فاراتل استفاده نمود. هاي سريال به شبكه ز مبدلاتوان  ، ميUSBهاي سريال و يا  ه از كابلجهت رفع مشكل محدوديت مسافت در استفاد

  )9002850001. (كد سفارش: ش فاراتل اقدام به خريد مبدل سريال به شبكه نمائيداز طريق سازمان فرو - 1
  اس قرار دهيد. يا ديوار پيچ نموده، يا اينكه آن را به صورت خوابيده بر روي يوپي Railمبدل را به  - 2
  و از طرفي به مبدل متصل نمائيد. اس آداپتور مبدل را از طرفي به خروجي يوپي - 3
  از طرف ديگر به پورت سريال مبدل وصل نمائيد. اس و اس را از طرف نري به يوپي بندي يوپي ود در بستهكابل ارتباط سريال موج - 4
 عبوري  تغيير آن و يا تنظيم كلمه هفرض مبدل، بر روي برچسبي در پشت دستگاه نوشته شده است. در صورت تمايل ب پيش IPشماره  - 5

  .(جهت باال بردن امنيت) به ترتيب زير عمل نماييد
 IPباشد، آنگاه  192.168.127.254فرض  پيش IPمبدل قرار دهيد. براي مثال اگر فرض  پيش IPيكي از كامپيوترها را در كالس  IPالف) رنج 

  تغيير دهيد. 192.168.127.253به كامپيوتر خود را 
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را باز كرده و در قسمت  (IE)قبل، مرورگر اينترنت ي مثال  به كنترل پنل آن وصل شويد. در ادامه (http)ي مرورگر وب  ب) بوسيله
  را وارد نمائيد. http://192.168.127.254بار  آدرس

از طريق  را عبوري  و تنظيم كلمه Network Settingsاز طريق قسمت  را Netmaskو  IPپ) در صفحات كنترل پنل، تنظيمات شبكه مانند 
Change Password انجام دهيد.  

  

  
  تذكر:

تواند تنظيمات داخلي مبدل را دستكاري براي مبدل باعث خواهد شد تا هر كاربري در شبكه نعبوري  تنظيم كلمه
  نمايد.

  
  )SNMPاس (كارت  مديريت يوپي مبدل -4-3-2

باشد. قبل از استفاده  اس مي مديريت يوپي مبدلنياز به  UPSwingافزار  و نرم SNMPي پروتكل  اس بوسيله جهت برقراري ارتباط با يوپي
  لطفاً موارد زير را در نظر بگيريد.

 افزار شركت فاراتل تماس گرفته و نياز خود را بيان  جهت خريد و نصب با واحد پشتيباني و يا نرم مبدلرگونه قبل از انتخاب ه - 1
  اس بايد با يكديگر سازگار باشند تا آسيبي به آنها وارد نگردد. و يوپي مبدلنمائيد. زيرا 

 .، حتماً دفترچه راهنماي مرتبط با آن را مطالعه نمائيدمبدلجهت استفاده از  - 2

  نمايد: هاي زير را عرضه مي فاراتل انواع مدل
 )9008852000(كد سفارش:  Internalمدل  - 1

 )9008852500(كد سفارش:  Externalمدل  - 2

 )9008852001(كد سفارش:  LCDبا  Externalمدل  - 3

  گنجد. هاي بسياري را به دنبال دارد كه در اين بحث نمي ها توانايي و قابليت مبدلاستفاده از اين 
  

  افزار صب نرمن -4-2
  به شرح زير است: UPSwing Proمراحل نصب 

استفاده  و از آن براي نصب افزار را از سايت فاراتل دريافتي نرمشود تا آخرين نسخهمياكيد افزار پيشنهاد دي نرمبا وجود سيحتي 
بعد از اجرا شدن كامل  دي،صورت تمايل به استفاده از سيدر اما . شدمند خواهيد  افزار بهره با اين كار شما از مزيت پشتيباني نرم .نمائيد

Windows افزار  دي حاوي نرم سيUPSwing Pro تا برنامه  نمائيددي درايو قرار دهيد. براي چند لحظه صبر  شركت فاراتل را داخل سي
در اين حالت اولين  .گرددروي مانيتور ظاهر ) بر 2- 3اي مانند (شكل شماره  حهـو صف شدهبه طور خودكار اجرا  Installer افزار رمـنصب ن

اگر در همان لحظه كامپيوتر به اينترنت  كليك نمائيد. Installرا انتخاب نموده و سپس بر روي  (UPSwing Pro) آيكون از سمت چپ
مه آن را جهت دانلود و نصب باالتر باشد، برنا CD داخل افزار موجود در سايت فاراتل از ورژن  متصل باشد آنگاه در صورتي كه ورژن نرم

  نمايد. پيشنهاد مي
 

  
  تذكر:

را انتخاب و  Windows/UPSwing Proفولدر  CD-ROMدر داخل بطور اتوماتيك اجرا نشد لطفاً  Installer چنانچه برنامه
  را اجرا نمائيد.اجرايي داخل  فايل سپس
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  رد نيازجهت نصب نرم افزار مو Installerي  : برنامه2-3شكل شماره 

  را فشار دهيد. Nextظاهر شود. سپس دكمه  2- 4منتظر بمانيد تا شكل شماره  را كليك نمائيد. Installي  حال گزينه

افزار را خودتان انتخاب نمائيد،  نرمچنانچه مايل هستيد تا مسير نصب . نمائيد را روي مانيتور خود مالحظه مي 2- 5اكنون شكل شماره 
توان مسير  مي Changeظاهر شود. آنگاه با زدن كليد  2- 6اي مانند شكل را فشار دهيد تا پنجره Nextرا انتخاب و دكمه  Customگزينه 

  را فشار دهيد. Nextرا انتخاب كرده و دكمه  Completeافزار را تغيير داد. در غير اين صورت گزينه  نرم
  

  

  آمد گويي به مراحل نصبي خوشمرحله:2-4شكل شماره
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  ي انتخاب نوع نصبمرحله:2-5شمارهشكل
  

  نصبريمسانتخابيهمرحل:2-6شمارهشكل
 

ها و اطالعات را فشار داده و چند لحظه صبر نمائيد تا فايل Installفرمائيد. كليد  را مالحظه مي 2-7اي مشابه شكل شماره اكنون پنجره
  )2- 8شماره  مورد نياز بر روي كامپيوتر كپي و نصب شوند. (شكل
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  ي تاييد براي نصبهمرحل:2-7شكل شماره
  

  

  ي كپي و نصبهمرحل:2-8شكل شماره

  
  گردد تا نوع نگارش مورد نظر جهت نصب را انتخاب نمائيد. از شما درخواست مي 2- 9در اين مرحله مطابق شكل شماره 
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  ي انتخاب نوع نگارشهمرحل:2-9شكل شماره
  

در  Windowsعامل تحت سيستم UPSwing Proافزاري شركت فاراتل در همين دفترچه آورده شد،  قسمت محصوالت نرمطبق آنچه در 
  .Registry Versionيا  Network Support و نگارش Free Versionيا  Single Userباشد: نگارش  دو نگارش قابل نصب مي

اي در اين مرحله فقط دكمه  بدون وارد نمودن كد و يا شمارهايد  كردهان دريافت اس و به صورت رايگ افزار را همراه با يوپي چنانچه نرم
Next افزار بصورت  را فشار دهيد تا نرمSingle User .نصب گردد  

 و آن را بصورت جداگانه از سازمان فروش شركت فاراتل خريداري بوده Network Supportافزار نگارش  از نرمبه استفاده اما چنانچه مايل 
را بر روي كارتي كه در اختيار شما گذاشته شده است  مربوطه Licenseرا انتخاب و سپس  Registry Version ي ابتدا گزينه د، اي نموده

  را در كادر مخصوص وارد نمائيد. و آن مالحظه
  

  
  تذكر:
را فشار دهيد. اين قابليت  Nextدكمه را پيدا نكرديد در اين مرحله تنها نداشته و يا آنLicense Numberچنانچه  -الف

افزار را بدون احتياج به  ، نرمLicenseوجود دارد كه بعد از نصب، در هر زماني كه مايل باشيد با وارد نمودن شماره 

  ارتقا دهيد. Network Supportبه نگارش   Single Userنصب مجدد، از نگارش

 Networkهاي ويژه و ممتاز نگارش  جهت استفاده از قابليت Licenseي تهيه  براي كسب اطالعات بيشتر و نحوه - ب

Support  به قسمت"License Cards" .در بخش اول از همين دفترچه مراجعه نمائيد  

اي روي صفحه مانيتورتان ظاهر خواهد شد. در اين حالت امكان  را اشتباه وارد نمائيد، پنجره Licenseچنانچه شماره  - پ

  وجود دارد.فشار دادن دو كليد 

1 - :Retry to enter license again  با زدن اين دكمه امكان وارد نمودن مجدد شمارهLicense .در همين مرحله وجود خواهد داشت  
2 - :Continue with "Free Version" installation افزار بصورت  با زدن اين كليد، نرمSingle User  نصب و همانطور كه قبالً نيز اشاره شد
  باشد. پذير مي به سهولت امكان Network Supportافزار امكان ارتقا آن به  س از نصب كامل نرمپ
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)، نام، آدرس پست الكترونيكي و تلفن تماس خود را وارد نمائيد. نوشتن نام، نام شركت و يا هر دو در 2- 10در اين مرحله (شكل شماره 
  افزار وجود دارد. غيير در اطالعات وارد شده پس از نصب كامل نرمباشد. امكان تفيلد اول جهت ادامه كار الزامي مي

 

  

  تماس اطالعاتافتيدري: مرحله2-10شكل شماره

 كنيم. افزار معرفي مي اس را به نرم گردد. در اين قسمت يوپي ظاهر مي 2-11اي مانند شكل شماره در اين مرحله پنجره

توان آن را به هر نامي تغيير داد تا در بين چندين  كه مي گرددتعيين مي UPS1 ستگاهفرض نام د به صورت پيش UPS Nameدر قسمت 
  اس به راحتي قابل تشخيص باشد. يوپي

اس متصل شده است را انتخاب نمائيد.  و يا درگاه كامپيوتر كه توسط كابل ارتباط سريال به يوپي COMشماره  COM Portدر قسمت 
افزار بسپاريد. به اين ترتيب كه با  اين كار را به عهده نرم Auto Detectدانيد، به راحتي با زدن دكمه  را نميCOM Port چنانچه شماره 

ها را در كادر پايين همانند شكل  هاي متصل به كامپيوتر را شناسائي نموده و آناس افزار بصورت اتوماتيك يوپي فشردن اين كليد، نرم
و تنظيمات پيش USBيا مشخصات COM Port هاي مورد نظر، شماره  اس ر روي هر يك از يوپيدهد. با فشردن ب نمايش مي 2-11شماره 
  را فشار دهيد. Nextي كار كليد شود. نهايتاً براي ادامه افزار اضافه مي به نرم فرض
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  افزارنرم بهاسيوپييمعرفي: مرحله2-11شكل شماره
  

  
  تذكر:
كامپيوترتان متصل باشد، در اين مرحله قادر خواهيد هايUSBها و ياCOM Portبهاسچنانچه بيش از يك يوپي -الف

افزار ميسر خواهد بود.  هاي ديگر پس از نصب كامل نرم اس اس را معرفي نمائيد. امكان معرفي يوپي بود تنها يك يوپي

اس به طور همزمان  دين يوپيامكان كنترل چن Network Supportهمچنين در نظر داشته باشيد كه تنها در نگارش 

  وجود دارد.

را فشار دهيد.  Nextدر اين مرحله تنها دكمه  SNMPو يا  Remote، Network از طريق ها  اس جهت ارتباط با يوپي - ب

پذير خواهد بود. جهت كسب  برنامه امكان Consoleافزار و از طريق  ها پس از نصب كامل نرم اس گونه يوپي معرفي اين

  در بخش چهارم از همين دفترچه مراجعه نمائيد. "افزار به نرم اس يوپي معرفي"بيشتر به قسمت اطالعات 

  
  باشد: گردد كه شامل سه قسمت به شرح زير مي در صفحه مانيتورتان ظاهر مي 2-12اي همانند شكل شماره  در اين مرحله پنجره

در واقع شود.  تواند برق خود را از باتري تامين نمايد گفته مي اس مي وپيي كه يبه مدت زمان اصطالحاً: Runtime on Battery Mode -الف
اس خاموش  ها استفاده نمايد تا زماني كه يوپي شود از انرژي ذخيره شده در باتري اس به دليلي مجبور مي زماني است كه يوپي ي فاصله
همچنين ممكن است تواند متغير باشد.  ها مدت اين زمان مي باتري اس، تعداد و مشخصات گردد. با توجه به مقدار و نوع بار، توان يوپي مي

باتري باقي بماند.  شارژ از زودتر خاموش گردد تا مقدارياس  استفاده شود و يوپي (Backup Time) شارژ باتري به داليلي نخواهيد از تمام
 افزار اقدام به خاموشي نمايد. نرم تعريف نمود تا پس از آن يباتر شارژ بر اساس دقيقه و يا درصدرا  Runtimeمقدار  توان مي حالتدر اين 
فرض باقي بماند تا پس از نصب كامل  اجازه دهيد تنظيمات پيش مقدار مناسبي را تنظيم نمائيددانيد چه  نميدر اين قسمت چنانچه 

كه در بخش چهارم از همين  "Runtime on Battery Modeتنظيم مقدار "اين مقدار را با توجه به مطالب موجود در قسمت افزار،  نرم
  دفترچه آمده است، تنظيم نمائيد.
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 ،Internet Explorer ) مانندBrowsers Webخـواهد كرد تا از طريق مرورگرهاي مختلف ( امكاني را فراهموب سرور : Web Server - ب

FireFox توسط اجرا شدن يك سرويس در  قابليتاين اس خود را كنترل و مانيتور نمائيد.  .. يـوپي.وUPSwing Pro  باشد. به  پذير مي امكان
افزار  م، شماره پورتي كه وب سرور نرPort Numberدر قسمت . است فعالغير ، Windowsفرض اين سرويس پس از اجراي  صورت پيش

در نظر گرفته شده است كه چنانچه اين شماره پورت توسط ويندوز يا  8140جهت تبادل اطالعات نياز دارد به صورت پيش فرض 
تغييرات در تنظيمات اين قسمت پس از نصب اعمال را تغيير داد. امكان  توان آن افزارهاي ديگر اشغال شده باشد، در اين قسمت مي نرم

  .وجود خواهد داشتز افزار ني كامل نرم
 Pagerگردد تا از آن طريق بتوان با  افزار معرفي مي در اين قسمت شماره پورت اشغال شده توسط مودم به نرم: Modem for Pager - پ

ا انتخاب كليد ب هاي هشداردهنده، در بخش پنجم توضيحات كافي درج شده است) د. (در مورد سيستموجهت ارسال پيغام استفاده نم
"Auto Detect" گيرد. امكان تغيير شماره پورت مودم در آينده و پس از نصب  شناسايي شماره پورت مودم به صورت اتوماتيك صورت مي

 .وجود داردافزار نيز  كامل نرم

 

دي درايو در آورده و آنرا داخل پاكت قرار  داخل سي افزار را از دي حاوي نرم سيايد.  افزار رسيده نصب نرماز اكنون به آخرين مرحله 
شود. براي اتمام كار و ايجاد تغييرات مناسب كامپيوترتان را يك بار  بر روي مانيتورتان ظاهر مي 2-13در اين قسمت شكل شماره دهيد. 

Restart براي اين كار با عالمت زدن گزينه نمائيد .Yes  كليد انتخابو Finish هم اكنون  كامپيوتر راRestart  گزينه  ياو نمودهNo  را
  .گردد Restartكـامپيوتر حتماً يكبار افزار،  نمائيد تا در زمان مناسب اين كار را انجام دهيد. دقت شود كه قبل از اجرا شدن نرمانتخاب 

  

  
  افزاريمات عمومي نرمظي تن : مرحله2- 12شكل شماره 
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  نصبي: آخرين مرحله2-13شكل شماره
  

  افزار هاي اصلي نرم معرفي بخش -5-2
به اتمام رسيده و كامپيوترتان يكبار از نو روشن شده است. براي ادامه كار الزم است ابتدا بدانيم كه  UPSwing Proنصب اكنون برنامه 

  ها چيست.  هاي اصلي تشكيل شده و وظيفه هر يك از آن افزار از چه قسمت نرم
  افزار از سه قسمت اصلي به شرح زير تشكيل شده است: نرم

  
1 - UPSwing Pro Manager Service 

گردد. با اجرا شدن  ، اجرا ميWindowsبه صورت يك سرويس در ويندوز عمل كرده و همواره بصورت خودكار پس از شروع به كار 
Managerدهنده،هاي هشدارسيستمتمامي برقرار و  )ها (اس ، ارتباط با يوپي Auto Saving  وWeb Server حتي قبل از ،Login گردند.  فعال مي

  )2- 1باشد. (رديف اول از جدول شماره  دهد كه اين برنامه در حال اجرا مي نشان مي  System Trayدر  Managerآيكون 
2 - UPSwing Pro Console  

  گردد. افزار از اين برنامه استفاده مي و نرم ها اس و انجام تنظيمات مربوط به يوپي مانيتور، كنترلجهت 
3 - UPSwing Pro Web Server Service  

را از طريق مرورگرهاي  )ها (اس يتنظيمات مربوط به يوپبرخي و انجام  امكان مانيتور، كنترلرت يك سرويس در ويندوز عمل كرده و بصو
  سازد. مي ميسروب (تحت وب) 

  

  افزارپس از نصب نرم -6-2
  افزار صورت گرفته است: حال ببينيم چه اتفاقاتي پس از نصب نرم

  دكمه ابتداStart ندوز را فشار داده و در قسمت در محيط ويAll Programs ي به دنبال شاخه "Faratel"  ي بگرديد. در شاخه 
UPSwing Pro مالحظه خواهيد نمود.الف  2-14افزار را همانند شكل شماره  هاي مربوط به اين نرم فايل  
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 Desktop: آيكون ب All Programs: منوي الف

  افزارآمده پس از نصب نرم : تغييرات بوجود2- 14شكل شماره 
  

  همچنين بر رويDesktop  ب خواهيد ديد. 2- 14آيكوني را همانند شكل شماره 

  آيكونMessenger  در قسمتSystem Tray آمده است. 2- 1ها در جدول  مختلفي دارد كه توضيح هر يك از آن هاي لشك  
  

  (Run)باشد.  در حال اجرا مي UPSwing Pro Managerسرويس 

  (Stop)متوقف شده است.  UPSwing Pro Managerسرويس 

  (Run)در حال اجرا هستند. UPSwing Pro Web Server و  UPSwing Pro Managerسرويس 

  .برقرار نيست اس يوپيارتباط با  در حال اجرا بوده اما UPSwing Pro Managerسرويس 
 System Trayدر Manager  كونيآ يها: حالت2-1جدول شماره 

ي كوچكي در  كه پنجره گردد ميمالحظه  ،برده و صبر نمائيد System Trayدر  Messengerچنانچه چند لحظه نشانگر موس را روي آيكون 
  )UPSwing Messengerنمايد. ( همان قسمت باز شده و آخرين وقايع را گزارش مي

  )Uninstallافزار ( براندازي نرم -7-2
  توان عمل كرد. افزار به دو روش مي منمودن نر  Uninstallبراي
  نمائيد. Uninstall يا Removeرا   UPSwing Proافزار ، نرمControl Panelبخش در  Add/Remove Programاز قسمت توان  مي اولروش در 

  ود.را انتخاب نم  Removeي  گزينه 2-15اي مانند شكل شماره  توان مراحل نصب را آغاز و در پنجره در روش دوم مي

  
 UPSwing Proافزار  : براندازي نرم2- 15شكل شماره 

 

  



  

  

28 

 

  

 On-Lineنگ يتوري، كنترل و مانUPSwing Pro Console: آشنايي با ومسبخش  -3

  

  UPSwing Pro Consoleاجراي  -1-3
هاي  بخش به توضيح قسمت استفاده نمود. در اين UPSwing Pro ي برنامه Consoleتوان از بخش  اس، مي جهت كنترل و مانيتورينگ يوپي

شود به بخش بعدي رفته و  اس(ها) نمايش داده نمي چنانچه در اين پنل، اطالعات يوپي .پردازيم افزار مي مختلف پنل اصلي اين نرم
 System در UPSwing Proمودن برنامه، روي آيكون ـجهت اجرا ن د.ـها را انجام دهي گاهـنمودن دست (Add)وط به معرفي ـمات مربـتنظي

Tray) دو بار كليك ،Double Click نمائيد و يا از روي (Desktop ي و يا در شاخه All Program ،Faratel  و سپسUPSwing Pro آيكون ،
UPSwing Pro Console .را انتخاب نمائيد  

  

  On-Lineنگ به صورت يتوريمان -2-3
ها تحت كيل شده كه شرح و عملكرد مربوط به هر يك از آنقسمت مجزا تش 9افزار از  نرمUPSwing Pro Console اصلي  ي صفحه

  آمده است. 3- 1در شكل شماره I تا  Aعناوين 
  

  
 

  UPSwing Proافزار  : كنسول نرم3- 1شكل شماره 
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(A  فهرست اصلي  
 ،ت كه قسمت اول آنباشد. اين بخش خود از دو قسمت مشابه تشكيل شده اس كاربر توسط اين بخش قادر به انجام عمليات مختلفي مي

  : باشدميمنوي برنامه 
 <File>      < UPS Name >      <View>      <Help>    

هاي منو بوده و براي تسهيل در گزينه با  هاي عملياتي است كه مطابقآيكون تماميقسمت دوم كه در زير قسمت اول قرار دارد، شامل 
  آمده است.هاي بعدي در بخش و مابقي آن ي همين بخش ادامهها در از گزينهبعضي كار با برنامه تعبيه شده است. توضيح مربوط به 

  
(B  كنترل تحت يهااسيوپينمايش (Connections List)  

ارتباط افزار  نرمبا ي كه يها اس يوپي تمامي توان ليستي از ميمشخص شده است،  3- 1در شكل شماره  Bعالمت  اكه بدر داخل اين كادر 
ها اطالعات كل صفحه تغيير كرده و متناسب با انتخاب، نمايش داده اس يوپيبا انتخاب هر كدام از  .نمودرا مالحظه  وده استبرقرار نم

  شود. توضيح داده مي برقراري ارتباط با آناس جهت  يوپي مودناضافه ن چگونگيدر مورد  چهارم در بخش شوند. مي
  

  
  تذكر:

به يكي  USBيا  باشدكه توسط كابل ارتباط سريال اس قابل كنترل يك عدد مي عداد يوپي، حداكثر تSingle Userدر نگارش 
هاي قابل  اس يوپي حـداكثرSupport   Network. اما در نگارش)Local UPS( هاي كامپيوترتان متصل شده است از پورت

  باشد. عدد مي 32كنترل 
  

(C  اسيوپينمايش مشخصات (Identification)  
اس و در مقابل  ي يوپي نام سازنده Manufactureاست. در مقابل عبارت نمايش داده شده  3- 1در شكل شماره  Cسمت توسط كادر اين ق

UPS Modelشود. اس نشان داده مي ، مدل يوپي  
  

(D  اسيوپينمايش وضعيت )Status (  
در اين   On-Lineبه صورت  اسيوپي رق شهر وهاي مختلف بحالتمشخص شده است.  3- 1در شكل شماره  Dكادرپنجره توسط  اين

  شوند. هريك از اجزاء اين قسمت عبارتند از:  قسمت نمايش داده مي
  

 - AC Line وضعيت برق ورودي :    - Watchdog وضعيت سيستم :Watchdog  
 - Batteryاسيوپي: وضعيت باتري -Last Testوضعيت آخرين تست باتري :  
 - UPSاسيوپي : وضعيت كلي دستگاه   -Audible  UPS اسيوپي: وضعيت بوق دستگاه  

  
از  شود كه شرح هر يك هاي مختلفي نمايش داده ميحالت ،وضعيت قسمت، در UPSبراساس شرايط به وجود آمده براي برق شهر و 

اس  يوپي توجه به مدل و نوع ها با يك از حالتافزار از هر  ست كه پشتيباني نرمالزم به ذكر ا آمده است. 3- 1در جدول شماره  آنها
 گردد. تعيين مي
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 توضيحات  هاحالت

A
C

 L
in

e
 Normal .ولتاژ برق ورودي نرمال است 

Low Voltage تر از حد نرمال است.ولتاژ برق ورودي ضعيف 
High Voltage تر از حد نرمال است.ولتاژ برق ورودي قوي 

Power Fail (شهر) باشد. ي ولتاژي يا فركانسي مياز محدودهو يا خارجقطع برق ورودي  

B
attery

 

Normal باشد. مي و سالم باتري دستگاه نرمال  
Low باشد. پايين مي ظرفيت باتري جهت سرويس دهي  

U
P

S
 

Stand by همچنان فعال هستند. رمانند شارژ اس يوپيهاي داخلي  اما سيستم بوده خواب اس يوپي  
Sleep 

Normal دستگاه نرمال است.وضعيت كلي 
3 Phase/1 Phase باشد.اس در ورودي در حالت سه فاز يا تك فاز مييوپي  

SWF جا خوردن فاز و نول ورودي)به ارت مناسب و يا جا(فقدانكشي وجود دارد.در برق ورودي مشكل سيم  
On Battery كندها براي برق دهي استفاده مياز باترياسيوپي. 
Boost Mode  نمايد. را تقويت ميآن اسيوپيبوده وتر از حد نرمالولتاژ برق ورودي پايين  
Buck Mode  نمايد را تعديل مي آناسيوپيبوده وولتاژ برق ورودي باالتر از حد نرمال .  

Overload  
از مدار  اس يوپيهاي متصل به  تعدادي از دستگاهدبايوبودهبيش از حد مجازاسبار مصرفي يوپي

 د.دنخارج گر
Fault  ل نمائيد.هاي مجاز شركت فاراتل تماس حاصلطفاً با تعميرگاه.دچار مشكل است اسيوپي  

F
au

lt
  

Over Heat  باشد. دچار مشكل است و دماي داخلي آن بيش از حد مجاز مياسيوپي  
High Bat. اس به علت باال بودن ولتاژ باتري دچار مشكل است.يوپي  
Bad Out هاي داخلي و يا از كار افتادن اينورتر دچار مشكل شده است.به داليلي چون خرابي رلهاسخروجي يوپي  

Bad V. Bus نمائيد.هاي مجاز شركت فاراتل تماس حاصل لطفاً با تعميرگاهاست.دچار مشكلاسيوپي  

Bypass 
 ممكن است به خاطر مشكالتي مانندالت برق ورودي را مستقيماً در خروجي دارد. اين حاسيوپي

Over Load جلوگيري نمايد. و خاموشي بارهاي متصلآيد تا از قطع برق خروجيبوجود  

W
atch

d
og

Enable بان هوشمند ديده سيستم (Watchdog)  دهد. فعال بوده و مقدار زمان تنظيم شده را نيز نشان مي  

Disable بان هوشمند  ديده سيستم(Watchdog) .غير فعال است  

L
ast T

est
 Battery OK اس سالم بوده است.در آخرين تست، باتري يوپي 

Battery Defect اس خراب تشخيص داده شده است.در آخرين تست، باتري يوپي  
Not Tested اس را تست نكرده است.افزار باتري يوپيتا به حال نرم  
Testing… باشد.ميهاباترياس در حال تستيوپي 

U
P

S
 A

u
d

ib
le 

A
lerts

 

Enabled آيد. بوق داخل دستگاه به صدا درمي ،وجي خود را از باتري تامين نمايدراس خيوپيدرصورتيكه  
Disabled آيد. بوق داخل دستگاه به صدا درنمي اس خروجي خود را از باتري تامين نمايد،درصورتيكه يوپي  

Mute 
، بوق داخلي قطع بوده اما در صورت نمايد ن ميباتري تاميازخود راروجياس خيوپيدر حال حاضر كه

  بوق) وقتگردد. (قطع متكرار اين حالت، مجدداً بوق فعال مي
  
  

  افزار كنسول نرم Statusهاي مختلف قابل نمايش در كادر  : حالت3-1جدول شماره 
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(E يباتر حالت در يدهبرق زمان مدت شينما )Runtime on Battery Mode(  

) نشان داده شده است. Battery Mode( نمايد كه خروجي خود را از باتري تامين مي ياس در زماندر اين قسمت، شرايط روشن بودن يوپي
مايد. نو خاموشي مي Auto Savingافزار اقدام به آغاز مكانيزم ، نرمتوسط كاربر در واقع پس از پايان يافتن هر يك از شروط تعيين شده

  شرايط قابل تعريف توسط كاربر عبارتند از:
Countdown Time - در حالت :Battery Mode مقدار عددي تعيين شده برحسب دقيقه شروع به شمارش معكوس نموده و در زمان صفر ،

 نمايد.افزار اقدام به خاموشي ميشدن آن، نرم

Battery Level -:  در حالتBattery Modeافزار اقدام ددي تعيين شده، نرمـري از مقدار عـدن مقدار درصد سطح باتر شـ، به محض كمت
  نمايد.به خاموشي مي

افزار بدون در نظر گرفتن شرايط تعيين شده اقدام به نرم ،)Low Battery( چنانچه مقدار شارژ باتري ضعيف باشدالزم به ذكر است كه 
  نمايد.خاموشي مي

  چهارم از همين دفترچه آمده است.ي تنظيمات اين قسمت در بخش  نحوه
  

(F اس ر يوپيكا ينمايش زمانبند )Schedule(  
  دهد:  نمايش داده شده است و اطالعات زير را ارائه مي 3- 1در شكل شماره  Fت توسط كادرماين قس

 -  :Sleep نسبت به زمان فعلي اس يوپيزمان به خواب رفتن اولين  
 - Wakeup : رفتن  بعد از به خواب  اس يوپي بيدار شدنزمان اولين 

 - :Time  زمان كنوني  
  اين قسمت به بخش چهارم در همين دفترچه مراجعه نمائيد.در مورد تنظيمات 

  

 (G نمايش فركانس(Frequency)   
 فركانس خروجيو  (Input) فركانس ورودياين قسمت شامل  نمايش داده شده است. 3- 1در شكل شماره   Gاين پنجره توسط كادر

(Output)  بر حسب Hzباشد. مي  
  

 (H طيمح يدمانمايش )Ambient Temperature (  
 گراد سانتياس برحسب  ي دماي محيط دستگاه يوپي نمايش داده شده است و نشان دهنده 3- 1در شكل شماره  Hاين قسمت توسط كادر 

   باشد. مي
  

(I ش مقاديرينما  
نمايش ولتاژ برق ورودي و خروجي، مقدار ظرفيت باتري و  ي است، وظيفهمشخص شده  Iبا كادر  3- 1اين قسمت كه در شكل شماره 

  اس را به صورت نمادهاي گرافيكي برعهده دارد. مقدار بار گرفته شده از يوپي
 و در قسمت پايين، Output Voltage (V)و برق خروجي با عنوان  Input Voltage (V)ولتاژ برق ورودي با عنوان ، Iدر قسمت باالي كادر 

اند. در  مشخص شدهبر حسب درصد  Level Loadو  Battery Level اوين به ترتيب با عن اس متصل به يوپي بارميزان ي و ربات شارژمقدار 
هاي ذكر شده به  دار دقيق هر يك از مشخصهـ، مق UPSاكه پس از برقراري ارتباط ب بودهافزار تمامي مقادير صفر  هنگام اجراي نرم

  شود. يش داده مينما On-Lineصورت 
  شود. به ترتيب از باال به پايين نمايش داده مي Tو  R ،Sهر سه مقدار  Input Voltageاس در قسمت  در صورت سه فاز بودن ورودي يوپي
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  )UPS  )Information Nominalمشاهده اطالعات نامي  -3-3
كه  گردد بر روي صفحه مشاهده مي 3- 2افزار، شكل  رممنـوي اصلي ندر  <UPS NAME>از قسمت   Information ي با انتخاب گزينه

  رساند. به اطالع مي 3- 2را طبق جدول  UPSاطالعات كلي 
  

  
  تذكر:

  متفاوت خواهد بود. 3- 2ي  و جدول شماره Informationي  اس مشخصات مندرج در پنجره با توجه به نوع يوپي

  

  
  اس يوپيكلياطالعاتي: پنجره3-2شكل شماره
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Information 

Nominal 

Input 
Frequency برحسب هرتز فركانس نامي ورودي  

Voltage   برحسب ولتولتاژ نامي ورودي  

Output 

Frequency برحسب هرتز فركانس نامي خروجي  
Voltage برحسب ولتولتاژ نامي خروجي  

Current Rating جريان نامي برحسب آمپر  
VA Rating توان نامي برحسب ولت آمپر  

Power توان نامي برحسب وات 
Regulation ميزان رگوالسيون برحسب درصد  

Factory Settings 

Battery Disconnect 
Fault اس در صورت قطع باتري وضعيت بوق داخلي يوپي  

Over Heat Capability 
اهنماي بيش از آنچه در دفترچه ر 130Cبه مقدار Over Heatدماي
  باشد.اس درج شده است مييوپي

Indientifications 
Product Date  برحسب ميالدي اس يوپيتاريخ توليد  

Micro Version  اس يوپيورژن ميكروي  
  اس يوپيكلي : اطالعات 3-2جدول شماره 

  

  اس اي) به يوپي (لحظه On-Lineارسال فرامين كنترلي  -4-3
  ارسال نمود.اس  يوپيبه  On-Lineفرامين گوناگوني را بصورت توان  هاي مختلف ميدر وضعيت

  
  

1-4-3- Test  
  

كادر  3-1اره ـ(شكل شم Toolbarآيكون مربوطه در قسمت  ،افزار نرم يبه وسيلهيا كاليبره نمودن باتري آن اس  يوپيجهت انجام تست 
Aي  نياز و نوع تست مورد نظر، گزينه بر اساسر ظاهر گردد. سپس بر روي مانيتو 3- 3اي مانند شكل شماره  تا پنجره ه) را انتخاب نمود

طبق ي مورد نظر را انتخاب نمود.  هـگزين Test UPSس از رديف ـو سپ UPSنام  Menuتوان از نوار  مربوطه را انتخاب نمائيد. همچنين مي
  اس در نظر گرفته شده است. وپييكاليبره نمودن باتري جهت فرمان يك و ت ـنوع تس 3در كل  3- 3 يجدول شماره

  

  
  تذكر:
  هاي طوالني مدت (مثالً  پس از انجام تستقبل وTest Until Battery Lowساعت زير  10ها حداقل براي  ) باتري

  شارژ باشند.
 ي  افزار بوسيله توان از آخرين وضعيت تست مطلع شد، بلكه نرم پس از انجام تست، نه تنها از طريق كنسول برنامه مي

تواند آن را به شما اطالع دهد. جهت كسب اطالعات بيشتر در مورد ابزارهاي هشداردهنده به  ابزارهاي مختلف مي
 بخش پنجم از همين دفترچه مراجعه نمائيد.

 باشند. اس متصل باشند كه به طور معمول و هميشگي روشن مي در طول تست، همان بارهايي كه به يوپي  
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 توضيحات  نوع تست رديف

1  Test for 10 Seconds  
  اي) ثانيه (لحظه 10تست براي مدت زمان 

  نمايد. در اين حالت يوپي اس براي مدت كوتاهي برق را از باتري تامين و وضعيت را تست مي

2  Test for X Minutes  

  تست براي مدت زمان مورد نظر كاربر برحسب دقيقه 
نمايد. چنانچه  ) برق خود را از باتري تامين ميدقيقه 5اس براي مدتي (مثالً  در اين حالت يوپي

اس نتواند  و چنانچه يوپي 3- 4اي مانند شكل شماره  عمليات تست با موفقيت انجام شد، پنجره
ظاهر خواهد شد.  3- 5اي مانند شكل  دهي داشته باشد پنجره در مدت تعيين شده برقي

نصراف داد تا ن از انجام تست اتوا مي Cancel Test انتخاب آيكوندر طول تست با همچنين 
  به نمايش درآيد. 3- 6اي مانند شكل  پنجره

3  Test Until Battery Low  

  ها تست تا دشارژ كامل باتري
گردد كه ضمن اعالم وضعيت  ظاهر مي 3-7اي مانند شكل  قبل از انجام عمليات تست، پنجره

ها به طور كامل شارژ  تست، باتريام انجنمايد كه قبل از  مي توصيهمقدار شارژ باتري، به كاربر 
مقدار  و پس از انجام تست صورت روال معمول باشد. در نهايت ز بهشده و مقدار بار متصل ني

Backup Time در طول شود. به كاربر اعالم مي 3-8اي همانند شكل شماره  از طريق پنجره
اي مانند شكل  داد تا پنجره توان از انجام تست انصراف مي Cancel Test انتخاب آيكونتست با 

  به نمايش در آيد. 3- 9

4  Batteries Calibration 

  اس كاليبره نمودن باتري يوپي
پس از پايان تست، پارامتر ثانيه وارد شده و  10اس به حالت تست  با اجراي اين فرمان يوپي

تا  وز شدهر بهاس  بر اساس اطالعات دريافتي از يوپيمربوط به محاسبه درصد شارژ باتري 
  محاسبه و نمايش داده شود.تر  به صورت دقيقدرصد شارژ باتري 

  

  اس هاي يوپي هاي تست باتري : انواع حالت3-3جدول شماره 

  

  
  باتريكاليبره نمودن  ياي انتخاب و ارسال دستور تست: پنجره3-3شكل شماره
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  تست زمان تعيين شده درتامين برق  : ناتواني باتري در3-5شكل شماره ين شدهي: پايان موفقيت تست باتري در زمان تع3-4شكل شماره 
  

 

  
  باتري تا دشارژ كامل: اعالم وضعيت قبل از شروع تست 3-7شكل شماره اف از تست باتري در مدت زمان تعيين شدهر: انص3-6شكل شماره 

  

   
  : انصراف از تست باتري تا زمان دشارژ كامل3-9شكل شماره : پايان تست باتري و اعالم مدت زمان دشارژ كامل3-8شكل
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2-4-3-Shutdown   

ال اين فرمان وجود دارد. در نمايد (مانند زمان قطع برق) امكان ارس دهي استفاده مي ها جهت برق اس از باتري تنها در مواقعي كه يوپي
نمايد و  اس مي يوپيعامل و  ها، خاموش نمودن سيستم سازي فايل ذخيرهافزار با توجه به تنظيمات انجام شده اقدام به  نرم Shutdownعمل 

  گردد. اس به صورت خودكار روشن و آماده به كار مي يوپي ،وصل مجدد برق ورودي ي بالفاصله در لحظه
هاي  زينهــــا انتخاب گــــ) و يا بAقسمت  3- 1(شكل شماره  Toolbarريق آيكون مربوطه در ــاز ط Shutdownمان رـــــارسال ف

UPS  وShutdown  از نوارMenu باشد. پذير مي امكان  
  

3-4-3-Restart   
توان آيكون  رمان ميگردد. جهت ارسال اين ف دقيقه بعد) روشن مي 2اس يكبار خاموش و مجدداً ( ، يوپيRestartدر عمل 

مسلماً  را انتخاب نمود. Restart UPSو سپس  UPSهاي  گزينه Menu) و يا از نوار منو Aقسمت  3- 1(شكل شماره  Toolbarمربوطه در 
  شود. طبق تنظيمات انجام مي …، عمليات ذخيره سازي وRestartدر زمان 

  
4-4-3-Sleep   

چنانچه  ها اس يوپيدر برخي از گردد.  فته و در زمان تنظيم شده روشن (بيدار) مياس اصطالحاً به خواب ر ، يوپيSleepدر عمل 
زمانبندي روشن و  ي شود. جهت كسب اطالعات بيشتر در مورد نحوه انجام نمي Sleepاس تنظيم نشده باشد عمل  زمان روشن شدن يوپي

  بخش چهارم از همين دفترچه مراجعه نمائيد. خاموش شدن به
  
  Battery Modeاس در زمان  بوق يوپي قطع -5-4-3

 Powerاس مناسب نباشد، مثالً قطع بوده و يا سطح ولتاژ و يا فركانس خارج از محدوده مجاز باشد ( هنگاميكه برق ورودي يوپي

Failي استفاده از باتري در خروجي  به نشانه اس ) بوق داخلي يوپي(Battery Mode) ن را از اين موضوع شروع به صدا كرده و دائماً كاربرا
توان آن را قطع نمود. براي اين كار دو  گردد، مي صداي آن باعث مزاحمت ميكه  …ها و نمايد. اما در مراكزي مانند بيمارستان مطلع مي

  حالت وجود دارد:
  
1 - Enable/Disable Audible Alerts  

اس ارسال  توان اين فرمان را به يوپي مي Menuز نوار ا اس يوپيو يا انتخاب  Toolbarبا استفاده از آيكون مربوطه در قسمت 
ها قطع دائمي بوق بدون فعال بودن  اس قطع خواهد بود. در برخي از يوپي Battery Mode زماناس در  نمود. با اين دستور بوق يوپي

 پذير نيست. افزار امكان هميشگي نرم

  
 

2 - Mute  

بعدي  Battery Modeفعلي قطع شود. بنابراين با بوجود آمدن حالت  Battery Modeر حالت اس د شود تا بوق يوپي باعث مي Muteفرمان 
و يا از نوار  Toolbarتوان آيكون مربوطه در قسمت  اس مي اس به صدا در خواهد آمد. جهت ارسال اين فرمان به يوپي مجدداً بوق يوپي

Menu هاي  گزينهUPS  و سپسMute .را انتخاب نمود  
  



 
 
    On-Line، كنترل و مانيتورينگ UPSwing Pro Consoleسوم: آشنايي با خش ب

37 

6-4-3- Auto Saving  
نمايد. بدين ترتيب كه  مي Auto Savingاقدام به عمليات   UPSwing Proافزار گردد، نرم اس مي هايي كه منجر به خاموشي يوپي در حالت

) Untitledها داراي اسم باشند با همان اسم آن را ذخيره و چنانچه اسمي نداشته باشد ( هاي باز را شناسايي كرده و چنانچه آن فايل فايل
در  Auto Savingنمايد. همچنين آخـرين اطالعات مربوط به مراحل  ذخيره مي ”Save“به نام  فولدريامي در ــــرا تحت ن گاه آن آن

افزار  اي كه نرم در همان شاخه توان را مي ”Save“ فولدرگردد. اين فايل به همراه  ذخيره مي autosave.logتحت نام  Textيك فايل 
UPSwing Pro اي از فايل  . نمونهشده است يافت نصبautosave.log  آورده شده است. 3- 10در شكل شماره  

 
  

  
  تذكر:
و يا غير فعال نمود. جهت كسب اطالعات بيشتر به بخش چهارم و را بنا به نياز تغييرAuto Savingتوان هر يك از مراحل مي

  از همين دفترچه مراجعه نماييد. 4-3جدول شماره 
  

  

 Auto Saving زميمربوط به گزارش مكانيمتنليفا:3-10شمارهشكل

  

  
  تذكر:

گردد كه بـــا زدن  بر روي صفحه مانيتورتان ظاهر مي 3- 11اي مانند شكل شماره  پنجره Auto Savingدر طول مراحل 
   خاموش نمود.تر  را متوقف و سيستم را سريع Auto Savingتوان مراحل  مي "Shutdown Immediately"كليد 

  
  

 Auto Savingمربوط به مكانيزم ي  : پنجره3- 11شكل شماره 
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  اس و يوپي افزار تنظيمات نرمچهارم: بخش  -4
  

  )Connection Manager( مديريت ارتباط -1-4

  افزار اس به نرم معرفي يوپي -1-1-4
  تباط برقرار نموده و آن را مانيتور و يا كنترل نمايد.حالت مختلف ار چهاراس در تواند با يوپيمي UPSwing Proافزار نرم

1 - Localهاي محلي متصل به اس: يوپيCOM Port ها ياUSB هاي كامپيوتر  
2 - Remoteهاي متصل به اس: يوپيUPSwing Pro هاي ديگر موجود در شبكه 

3 - Networkهايهاي متصل به مبدلاس: يوپيSerial   بهEthernet  با پروتكلTCP  ياUDP (سريال به شبكه)  
4 - SNMPپروتكل  و با استفاده ازاس  هاي مديريت يوپي مبدلاس متصل به  : يوپيSNMP 

 Connectionو سپس File ي ، گزينهدر كنسول Menuاز قسمت  ،آننگ يجديد به منظوركنترل و مانيتور اس يوپييك  نمودنجهت اضافه 

Manager  هاي اس و ليستي از يوپيمانيتورتان ظاهر  ي بر روي صفحه 4- 1 شماره اي به شكل كه پنجره دگرد ميرا انتخاب نمائيد. مالحظه
  تحت كنترل در آن وجود دارد.

  

  
  هاي تعريف شدهاسپي: ليست يو4-1شكل شماره

  
اس جديد را با وارد  يوپي ،Addي  ن دكمهدفشربا توان  مي روش نخستدر اس جديد دو راه وجود دارد.  براي اضافه نمودن يك يوپي

اس از نوع  اگر ارتباط با يوپي ود. امانمافزار معرفي  اس، به نرم متصل به يوپي IPيا  COM Portي  نمودن مشخصات آن اعم از شماره
Local  ياNework ي  تر اين است كه در پنجرهراه آسان باشد آنگاهConnection Manager  كليدAuto Detect  را فشار داده و منتظر بمانيد

باشد را انتخاب و  Networkو يا  Local COM Ports ،Local USBتواند باز شود. سپس نوع ارتباط كه مي 4-2اي مانند شكل كه پنجره
اب نموده و كليد را انتخ اس در ليست، آن اس جديد باشد. بعد از پيدا شدن يوپي افزار به دنبال يوپي را فشار دهيد تا نرم Searchكليد 
Add اس با تنظيمات از پيش تعيين شده ( را فشار دهيد تا يوپيDefaultافزار معرفي شود. سپس با انتخاب كليد  ) به نرمProperties  از
 وجود خواهد داشت. UPS) امكان تنظيمات جزئي مربوط به 4-1ي  (شكل شماره Connection Managerي  پنجره
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  اس پي ي جستجوي اتوماتيك يو: پنجره4-2شكل شماره

  

  
  تذكر:
و يا  Localاس از نوع  تواند مورد استفاده قرار گيرد كه ارتباط يوپيتنها زماني ميAuto Detectي  گزينه - الف

Network هاي  اس باشد و براي يوپيRemote ي  بايد با استفاده از دكمهAdd ي  در پنجرهNew Connection 

  افزار معرفي نمائيد. اس را به نرم و انجام تنظيمات مربوطه، يوپي Server Nameيا  IPره با وارد نمودن شما

اس و آن هم از  نماييد، تنها امكان كنترل يك يوپي استفاده مي Single Userنگارش  UPSwing Proچنانچه از  - ب

  ن قسمت اضافه نمائيد.اس را در اي را خواهيد داشت. بنابراين قادر هستيد تا فقط يك يوپي Localنوع 

  
امكان انجام  Properties ايو  New Connectionپس از باز شدن پنجره اس،  نمودن و يا اعمال تغييرات در تنظيمات يوپي Addجهت 

  .شده است يبند طبقه به شكل زير در سه گروه ماتيتنظ
1 - Connection  

باشد. به شكل شماره  يم افزارها نرم ساير از يدسترس ي اجازهو  نام صيس، تخصا يپ ويارتباط با  يبرقرار ي نحوه به مربوط ماتيشامل تنظ
  .دينمائ همراجع 4-1جدول  حاتيو توض 4- 3
2 - Preferences  

  جدول مندرج در حاتيو توض 4-4باشد. به شكل شماره  يم Sample Graph يزمان ي بازه ميتنظ و دهنده هشدار يابزارها نييشامل تع
  .ه شودعمراج 4- 2
3 - Sleep/Shutdown  

، Wakeup/Sleepو يا فرا رسيدن زمان خاموشي، با توجه به جدول زمانبندي  UPSبه  Sleep/Shutdownدر مواقعي چون ارسال پيام 
عامل، ارسال پيغام خاموشي به ساير  هاي باز، خاموش نمودن سيستم نمودن فايل Saveها،  Applicationافزار اقدام به بستن  نرم

نمايد. تنظيمات  مي UPSو در نهايت خاموش نمودن  UPSwing Netshutو  UPSwing Proافزارهاي  هاي مجهز به ديگر نرم تركامپيو
  )Auto Savingاند. (مكانيزم  در اين قسمت گنجانده شده Shutdown/Sleepمربوط به عمليات اجرائي 

  مراجعه شود. 4- 3و جدول  4- 5ي  جهت اطالعات بيشتر به شكل شماره
گردد. چنانچه در اين پنجره  اضافه مي Connection Managerاس جديد به ليست  يوپي ،OKتنظيمات و فشار دادن كليد  انجام پس از

 شود. مي نمايش دادهاس  يوپي پارامترهاي ورودي و خروجي ائيد مشخصاتنمرا انتخاب و كمي صبر  Connect) كليد 4- 1(شكل شماره 
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اس جديد را  ) ارتباط يوپيB، قسمت 3-1(شكل شماره  UPSwing Pro Consoleبرنامه  اصلي در پنل Connection Listدر قسمت  حال
توان بر روي آن ارتباط كليك نموده تا  هاي موجود در ليست مي اس جهت مانيتورينگ و كنترل هر يك از يوپي. نمودمالحظه توان  مي

  تمامي اطالعات مربوط به آن به نمايش در آيد.
  

  
  كر:تذ

 Connectionدر پنجره Disconnectاز طريق كليد راUPSابتدا ارتباط بابايدجهت انجام بعضي از تغييـرات - 1

Manager ي . فراموش نفرمائيد كه پس از اعمال تنظيمات جديد در پنجرهودقطع نم Connection Manager 

 .انتخاب نمائيد UPSرا جهت برقراري مجدد ارتباط با  Connectكليد 

توان  ) مي4- 1ي  (شكل شماره Connection Managerي   ها در پنجره اس در صورت وجود تعداد زيادي از يوپي - 2

هايي را انجام داد و  از طريق منوي باالي پنجره، فيلترينگ (Location)بندي محل استقرار آنها  بر اساس طبقه

 آن را تغيير داد. ها بتوان آنها را حذف يا مشخصات اس ي وضعيت يوپي ضمن مشاهده
  

 
 

   

 اس پي افزار با يو ي ارتباط نرم : تنظيمات نحوه4-3شكل شماره 
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  4-9، توضيحات شكل شماره Connection: تنظيمات 4-1جدول شماره 
  

Connection  
G

en
eral

  
UPS Name ود.اس نام مناسبي انتخاب نمتوان براي يوپيدر اين قسمت مي  

Shutdown Group 

  گزينه در اين قسمت امكان پذير است. 3انتخاب
- None : به صورت مستقل در هيچ گروهي نيست و اس  يوپياين ارتباط باShutdown شود مي. 

- Shutdown By First :در زمان خاموشي را متعلق به اين گروه  هاي اس يوپيتمام افزار  نرم
 .كند مي اس خاموش اولين يوپي

- Shutdown By Last :متعلق به اين گروه كه در حال  اس آخرين يوپيدر زمان خاموشي نها ت
نمايد. اين قابليت براي  افزار اقدام به خاموشي سيستم عامل مي دهي است نرم سرويس

  سرورهاي داري بيش از يك پاور كاربرد دارد.
Description توان در اينجا وارد نمود.اس را ميي يوپيي دربارهاتتوضيح  

Location 
اس در  بندي نمود تا دسترسي به اطالعات يوپي توان طبقهاس را در سه اليه ميمحل استقرار يوپي

  ها آسانتر باشد. اس يوپيوجود تعداد زيادي از  صورت

C
om

m
u

n
ication

  

Local  COM  Port يشمارهCOMPortكامپيوتر محلي متصل بهUPS باشد. مي  

Remote 

Server Name or IP 
) كه خواهان كنترل و Remote( ديگر UPSwing Proافزارمربوط به نرمIPسرور يا شمارهنام

  (هاي) آن هستيد. UPSمانيتورينگ 

UPS Name 
اس تعريف شده باشد. در  ) ممكن است چندين يوپيRemoteديگر (UPSwing Proافزاربر روي نرم

  ئيد.مورد نظر را وارد نما Remoteاس  اين قسمت نام يوپي
Password اس تعريف شده دردسترسي به يوپيعبوريكلمهPro UPSwing  مورد نظر در شبكه  

Network

Convertor IP شمارهIPاس مورد نظر به آن متصل است (مبدل سريال به شبكه)مربوط به مبدلي كه يوپي  
Port  شماره پورتTCPياUDP نمايد. آن استفاده ميتبادل اطالعات از  تجهكه مبدل سريال به شبكه  

Protocol  تواند  پروتكل ارتباط با مبدل سريال به شبكه كه ميTCP  ياUDP .باشد  

SNMP 
IP Address شمارهIPاس كه از پروتكل مديريت يوپيمبدلSNMP نمايد را در اينجا وارد نمائيد پشتيباني مي.  

R/W Community كند. همانند يك كلمه عبور عمل مي گردد. ي دسترسي به اطالعات در اينجا وارد مينام كميته  

R
em

ote A
ccess

  

Enable Remote Service 

و  Network Supportنگارش  UPSwing Proافزارهاي نرمسايراس توسطانتخاب اين گزينه يوپيبا
 Netshut UPSwingافزارهاي  و با نرم شده مانيتور و از راه دور كنترل UPSwing Telephonyافزار  نرم

هاي  توان از طريق درخواست همچنين در صورت فعال بودن اين گزينه مي د.نماي ميارتباط برقرار 
SNMP اس را كنترل و مانيتور نمود.  يوپي  

Password  
به جهت دسترسي  UPSwing Telephonyها و يا  UPSwing Proي عبور مورد استفاده براي سايركلمه

  شود. اس در اين قسمت وارد مي اطالعات يوپي

Listening SNMP IP 

توان مانيتورينگ هر  ميافزار در حال مانيتور شدن باشد، اس توسط نرمدرصورتيكه بيش از يك يوپي
تعريف  IPهاي جداگانه انجام داد. با وارد نمودن يك  IPرا تحت  SNMPاس از طريق پروتكل  يوپي

  شده در سيستم عامل در اين فيلد، اين امر ميسر خواهد شد.
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  اس : تنظيمات ابزارهاي هشداردهنده براي يوپي4-4شكل شماره

  

  
 Sleepو  Shutdownافزار در زمان  العمل نرم : تنظيمات و عكس4-5شكل شماره 

References 

Event Messenger 
را فعال و يا غير فعال نمود.  UPSمربوط به آن  يدهتوان هر يك از ابزارهاي هشدار دهندر اين قسمت مي

  در همين دفترچه مراجعه نمائيد. )5(بخش  ها جهت كسب اطالعات بيشتر به بخش هشداردهنده

Graph record 
interval 

، در Sample Graphاس در بخش  زماني جهت نمونه برداري از مقادير ورودي و خروجي يوپييتنظيم بازه
  گردد. اطالعات بيشتر در بخش پنجم از همين دفترچه وجود دارد. ظيم مياين قسمت تن

  4-4، توضيحات شكل شماره Preferences: تنظيمات4-2جدول شماره
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Sleep/Shutdown  
R

u
n

tim
e on

 B
attery M

od
e

*
  

Use 
Countdown 

Time  

در زمان قطع برق شهر  اس يوپيباعث فعال شدن عمل شمارش معكوس جهت خاموش شدن 
  شود. مي

Countdown Time  نمايد مشخص ميرا خاموش شدن شروع روند مدت زمان بين قطع برق و.   

Use Battery level 
Value 

بر اساس ميزان شارژ باتري در خاموشي شروع روند در زمان قطع برق و استفاده از باتري، شرط 
  شود. نظر گرفته مي

While Battery Level 
is greater than X% 

نمايد. به اين ترتيب كه  مقدار عددي ميزان شارژ باتري جهت آغاز به خاموشي را مشخص مي
محض كاهش شارژ اس از باتري استفاده نمايد، به  ي فوق فعال و يوپي كه گزينه در صورتي

  نمايد. را اجرا مي روند خاموش شدنافزار  باتري از مقدار تعيين شده، نرم

Power Fail detection 
time  

تا  نمايدتامين مياس به هر دليل برق خروجي خود را از باتري فاصله زماني بين حالتي كه يوپي
. گردد  ميشود در اين قسمت تعيين  اعالم مي افزار توسط نرم هنگامي كه پيغام قطع برق شهر

خواهد هشدار قطعي برق را  اين گزينه در مواقعي است كه كاربر نمياز  يكي از موارد استفاده
  اي برق شهر مشاهده نمايد. مرتباً به علت نوسانات لحظه

T
u

rn
 off

 

Turn off Computer 
، Shutdown ،Restartتوجه به نوع انتخاب عامل را با  افزار، سيستم در زمان خاموشي، نرم

Hibernate  و ياStandby نمايد. مي  

Auto Save 
Application Files  

هاي باز به طور خودكار  شود تا در زمان خاموشي تمامي فايل انتخاب اين گزينه باعث مي
ها به  ها بسته شوند. جهت اطالعات بيشتر در مورد ذخيره سازي فايل Applicationذخيره و 

  مراجعه نمائيد. "Auto Saving"بخش سوم قسمت 

Sleep/Shutdown 
UPS  

به خواب يا دستوراتي چون خاموش شدن و  افزار نرمشود تا  فعال بودن اين گزينه باعث مي
 هيچ وقت اس يوپي ،اين گزينه در صورت غير فعال بودن نمايد.ارسال  اس را به يوپي رفتن

  شود. نمي خاموش افزار ي نرم بوسيله
UPS 

Sleep/Shutdown 
delay* 

آن به  Sleep/Shutdown از زمان ارسال فرماناس  يوپياين گزينه تاخير زماني خاموش شدن 
  دهد. را نشان مي

Don't wake up on 
battery mode 

چنانچه برق  (Wake up)در زمان روشن شدن  اس يوپيشود كه  انتخاب اين گزينه باعث مي
اس از اين قابليت  در صورتيكه يوپي ) باشد، روشن نگردد.Power Failا نامناسب (شهر قطع و ي

  شود. پشتيباني ننمايد، اين گزينه نمايش داده نمي
 ) آمده است مراجعه نمائيد.4- 1- 2ي همين بخش (جهت تنظيم اين قسمت و كسب اطالعات بيشتر به نكات مهمي كه در ادامه*

  4-5، توضيحات شكل شماره Sleepو  Shutdown: تظيمات 4-3جدول شماره 
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  اس نكات مهمي در مورد تنظيمات ارتباط با يوپي -2-1-4
 Runtime on Battery Mode دارتنظيم مق -1-2-1-4

فزار ا توان شروطي را تعريف نمود كه در صورت رخداد آن، نرم اس از باتري، مي در زمان نامناسب بودن برق شهر و تامين خروجي يوپي
  خاموشي را اجرا نمايد.  روند

باشد. در صورت  در كل اين دو شرط بر اساس زمان (برحسب دقيقه) و يا بر اساس ميزان شارژ باتري (برحسب درصد) قابل تنظيم مي
نمايد. در صورتي كه هيچكدام از  ميرا آغاز وشي خام روندافزار  فعال بودن هر دو شرط در صورتي كه يكي از آنها برقرار شود آنگاه نرم

  نمايد. خاموشي را آغاز ميروند آنگاه  (Battery Low)افزار در زماني كه شارژ باتري به حالت ضعيفي رسيده باشد  آنها فعال نباشد، نرم
ها  ) وجود داشته و وضعيت آن4-5 (شكل شماره Propertiesدر پنجره  Sleep/Shutdownامكان تنظيم اين شروط از طريق بخش 

 در ادامه آمده است.ها  ي تنظيم آن باشد. شرايط و نحوه ) قابل مشاهده ميE، قسمت 3- 1افزار (شكل شماره  دركنسول نرم

  
1-1-2-1-4- Runtime  بر اساسCountdown Time  

استفاده از مود در اس  يوپي قرار گرفتنپس از روشن ماندن سيستم  زمانمدت گردد  ثبت مي Countdown Timeبه عنوان عددي كه 
به صورت معكوس شروع به شمارش  Countdown Timeها عدد  تريي استفاده از با . به اين ترتيب كه از لحظهنمايد را مشخص ميباتري 

بديهي است در صورتي كه قبل از اتمام  .كند ميشروع روند خاموش شدن را افزار  ، نرماتمام شمارش معكوسبه محض نمايد.  مي
  اتفاق بيافتد، بالفاصله روند خاموشي شروع خواهد شد. Battery Lowرويداد شمارش معكوس 

  
  اما ببينيم اين عدد را چگونه بايد تنظيم نمود. براي اين كار دو روش وجود دارد: 
      Backupاس خود بگرديد و سپس در قسمت  به دنبال مدل يوپي Productsـاراتل شده و در قسمت يك راه آن است كه وارد سايت ف - 1

 Time Chart را وارد نمائيد. اين  ن  ها و همچنين بار مورد استفاده، مقدار تقريبي آن را از جدول يافته و آ با توجه به نوع و تعداد باتري
  ير خواهد كرد كه به صورت تجربي بايد آن را در نظر گرفت.عدد با توجه به سپري شدن عمر باتري تغي

درباره آن  Testكه در بخش سوم، قسمت  Test Until Battery Lowآن است كه از طريق  شود تر كه پيشنهاد مياما راه مطمئن - 2
افزار  عدد ارائه شده توسط نرم ) و در نهايت3- 7اس را به حالت تست تا دشارژ كامل برده (شكل شماره  توضيح داده شده است، يوپي

سازي نمود. بدين  توان آن را شبيه گونه تست را ندارد مي اس قابليت انجام اين ) را يادداشت نمائيد. همچنين اگر يوپي3-8(شكل شماره 
ي برق  دو شاخهرا غير فعال نمائيد. سپس  Use Countdown timeگزينه  Sleep/Shutdownافزار و در قسمت  ترتيب كه ابتدا در نرم

 Battery Lowاس به حالت  كشد تا كامپيوتر خاموش شود يا باتري يوپي و مدت زماني كه طول مي كشيدهاس را از برق  ورودي يوپي
  را فعال نمائيد.  Use Countdown timeبرسد را در جائي بنويسيد. سپس مجدداً گزينه 

وارد نمائيد تا چنانچه پس از خاموش  Countdown timeراحل فوق را مقابل شود تا عددي كمتر از عدد به دست آمده از م مي توصيه
ها براي كار  ترياحتياج به روشن نمودن ضروري كامپيوتر را داشته باشيد، مقداري انرژي در با،  مجدداً احياناً اس يوپيشدن كامپيوتر و يا 
  وجود داشته باشد.

  
  تذكر:

دشارژ و عوامل ، عواملي چون مقدار و نوع باتري، عمر باتري، تعداد دفعات شارژها به  مدت زمان تخليه انرژي باتري
تا عدد به دست آمده از روش دوم را (به خصوص  شود . لذا پيشنهاد ميتواند عدد دقيقي باشد و نمي محيطي بستگي دارد

  افزار را مجدداً تنظيم نمائيد. در مواقع تغيير بار) ماهانه سنجيده و نرم
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2-1-2-1-4- Runtime  بر اساسBattery Level  
سطح شارژ باتري  رسيدنافزار، به محض  ترتيب كه نرم بر اساس درصد شارژ باتري خواهد بود. بدينخاموشي شروع روند در اين حالت 

  .نمايد ميآغاز  را خاموشيروند افزار،  از عدد تعيين شده در نرمتر  پايين
باشد.  ميزان شارژ باتري نيز خطي نمي تعيينها فرمول  اس بنابراين براي برخي يوپي ،شوند به صورت خطي دشارژ نمي ها از آنجا كه باتري
زمان سازي آن كه در باال نيز اشاره شده، درصد شارژ باتري در  يا شبيه Test Until Battery Lowگردد تا با استفاده از  لذا پيشنهاد مي

Baterry Low .را به دست آورده و طبق آن عدد مناسبي را در اين قسمت وارد نمائيد  
  

2-2-1-4-  UPS Sleep/Shutdown Delay و تنظيم آن  
 رافزاهاي در حال اجرا و سختعامل، برنامهبه نوع سيستمبسته  يكامپيوترهاي  سيستمنرمال مدت زمان مورد نياز براي خاموش شدن 

اس در مدت زمان كمتري خاموش  ي زماني بحراني است. زيرا چنانچه يوپي. اين مدت زمان، يك بازهمتفاوت خواهد بود ،مورد استفاده
ماند تا تمام  ود. مثالً زماني نميشدچار مشكل يا خرابي ست و ممكن ا هشد خاموشكامپيوتر  ،قبل از اتمام روند خاموشيگاه شود آن

شود تا يك بار در حالت نرمال كامپيوتر را  شود. لذا پيشنهاد مي مي Shutdown نادرستيعامل به صورت  ذخيره شده و يا سيستم ،ها فايل
بهتر آن است كه عدد بيشتري نسبت به عدد به دست آمده را مقابل تا زمان تقريبي مورد نياز براي خاموشي بدست آيد. نموده  خاموش
  برحسب دقيقه وارد نمود. Shutdown/Sleepدر قسمت  UPS Shutdown Delayگزينه 

يا  Sleepحالت  اس به نمايد تا زماني كه يوپي ارسال مي اس يوپيرا به  Shutdownيا  Sleepافزار دستور  با اين كار در زماني كه نرم
  شود. خاموشگردد تا كامپيوتر به صورت نرمال  اي ايجاد ميخاموشي رود وقفه

  
  اس يوپيحذف ارتباط با  -3-1-4

انتخاب نمائيد.  Toolbarرا از قسمت  Connection Managerنمائيد، ابتدا آيكون حذف ها را  اس يوپياگر مايل هستيد تا ارتباط با يكي از 
را فشار دهيد.  Removeكليد انتخاب و  را اسي را كه خواهان حذف آن هستيد ) يوپي4- 1بـاز شده (شكل شماره  ي هسپس در پنجر

) و از شما سوال خواهد كرد كه آيا مطمئن به حذف 4-6باز خواهد شد (شكل شماره  Confirmationاي به نام كه پنجره شود ميمالحظه 
  شويد. و يا انصراف از تصميم مي اس با يوپي به ترتيب باعث حذف ارتباط No يا و Yesكليدهاي ارتباط هستيد؟ با انتخاب يكي از 

  

  
  اسيوپي با ارتباطحذفييهدييتاي: پنجره4-6شكل شماره
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  اس تنظيمات داخلي يوپي -2-4
اس را انتخاب و سپس بر روي  ابتدا نام يوپيتوان از نوار منو در كنسول برنامه،  اس، مي تنظيمات داخلي يوپيدر جهت انجام تغييرات 

Internal Settings توان از  بر روي صفحه مانيتور ظاهر گردد. همچنين مي 4- 7اي مانند شكل شماره  هكليك نموده تا پنجرToolbar  آيكون
  مربوطه (دومين آيكون از سمت چپ) را انتخاب نمود. 

آورده شده است. الزم به ذكر است كه  4- 4در جدول شماره  Internal Settingsي  پنجرهتوضيحات مربوط به هر يك از موارد موجود در 
  تواند متفاوت باشد. اس مي هاي موجود در اين پنجره با توجه به نوع يوپي گزينه

  

  
 اس پي تنظيمات داخلي يو :4-7شكل شماره 

 
 
 

  
  تذكر:

افزار فاراتل  با واحد پشتيباني نرم جهت انجام تنظيمات داخلي، باشد، مي SNMPاس از نوع  در صورتي كه ارتباط با يوپي
   تماس حاصل فرماييد.
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 اس پي تنظيمات داخلي يو :4-4جدول شماره 

  

UPS Internal Settings 

Shutdown UPS at 
no load (Green Power)  

باشد به طور  استفاده از باتريدر حالتو بدون بار اسيوپيشود تا چنانچهانتخاب اين گزينه باعث مي
  اموش شود تا از اتالف انرژي و مصرف باتري جلوگيري نمايد.خودكار خ

Silent Site Wiring Fault 
(مانند  Site Wiring Faultدر هنگام  اس يوپي قطع هشدار صوتي داخلانتخـاب ايـن گـزينه بـاعث

  شود. ) مياس يوپيبودن فاز و نول در برق ورودي به  جا به جا و يامناسب  Earth فقدان
Silent on Backup Modeشود. در هنگام قطع برق يا در زمان استفاده از باتري مياسباعث قطع بوق داخلي يوپي  
Input High Impedance 

Detection 
  آيد. اس در حالت امپدانس باال بوجود مي با انتخاب اين گزينه امكان حفاظت از يوپي

Battery Ampere Hour 
رساني  . اين عمل باعث بهبود در اطالعنمائيدرا وارد  اس يوپياتري آمپر ساعت ب مقدار قسمتدر اين 

  شود. ها مي مربوط به وضعيت باتري

I/O Frequency 

مراجعه  1(به پيوست شماره  اس هاي مختلف فركانسي را براي يوپي توان محدوديت در اين قسمت مي
افزار به عنوان اخطار  هائي كه نرم پيامها به دليل حساسيت باال به  انتخاب نمود. در بعضي از مدل شود)

  كند دقت نمائيد.  به شما اعالم مي

Power Fail Detection 
Sensitivity 

شود. اين اس نسبت به قطع برق شهر و سوئيچ براي استفاده از باتري در اينجا تنظيم ميحساسيت يوپي
  تواند مفيد باشد. گزينه جهت كار با ژنراتورها مي

  شمندبان هو ديده
(Watchdog) 

هايي چون هنگ نمودن كامپيوتر،  گردد تا در زمان باعث مي )Watchdogبان هوشمند ( ديده سرويس
  گردد. Restartاس خروجي خود را قطع و وصل نمايد تا كامپيوتر  يوپي

را فعال و تنظيمات مرتبط با آن را  )Watchdogبان هوشمند ( ديده توان سرويس  در اين قسمت مي
افزار (در  اس چه مدت پس از عدم برقراري ارتباط با نرم م داد. ابتدا بايد تعيين نمود كه يوپيانجا

نمايد (بر حسب دقيقه) و در ادامه بايد تنظيم نمودن خود  Restartمواقعي چون هنگ نمودن) اقدام به 
  شود كه اين عمل را چند بار انجام دهد.

Charger 
Boost 

دقيقه خروجي خود را از باتري تامين نمايد  X1اس براي مدت زمان ه، اگر يوپيبا فعال نمودن اين گزين
(Battery Mode)  آنگاه پس از بازگشت به برق شهر، شارژر به مدتX2 تواند باتري را در يك دقيقه مي

) شارژ نمايد تا سرعت پر شدن باتري بيشتر شود. مقدار Boostسطح ولتاژ باالتري (حالت تقويت يا 
 باشد.در اين قسمت قابل تنظيم مي X2 و  X1 اژ شارژ باتري در اين حالت و مقادير ولت

Float باشد.ولتاژ شارژ باتري در حالت معمول در اين قسمت قابل تنظيم مي  
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  )UPS )Wake up/Sleep Scheduleزمانبندي روشن و خاموش شدن اتوماتيك  -3-4
و   (Sleep) هاي دلخواه بطور اتوماتيك خاموش را در زمان اس يوپي توان اين است كه مي  UPSwing Proافزار يكي از مزاياي استفاده از نرم

توان  بسيار مورد نياز است. به عنوان مثال مي ،. اين قابليت بخصوص در اداراتودنم (Wake up) آن را روشنپس از مدت زمان معيني 
هفته بعد راس ساعت  ي خاموش شده و شنبهظهر  12كه در هر هفته روز پنجشنبه راس ساعت  نمودريزي  را طوري برنامه اس يوپي
و  نموده Auto Savingر ابتدا شروع به عمليات افزا ، نرماس يوپي، چند دقيقه قبل از خاموش شدن اين حالتروشن شود. در  صبح 30/8

. اين قابليت به كـاربر نمايد ، كامپيوتر را خاموش ميويندوز Hibernateو يا با استفاده از قابليت  نمايد مي Shutdownرا  Windowsسپس 
  ونه فايل و اطالعاتي از دست نرود. و هيچگ هاو نيز، تمامي كارها به طور اتوماتيك انجام شد عدم حضوردهد كه در صورت  اطمينان مي

  :تواند تنظيم شود در كل زمانبندي به دو حالت مي
  بر اساس تاريخ - 1
  به صورت هفتگي - 2

 Sleep Permanently اس را به حالت پي وجود دارد مگر آنكه كاربر بخواهد تا يو Wakeup، يك زمان Sleepدر زمانبندي به ازاي هر زمان 
اس مادامي كه از طريق  پي تعريف نشده و يو Wakeupمشخص شده است اما زمان  Sleepرد. در اين حالت زمان يا خواب ماندگار بب

  ها) اس پي برخي از يودر باقي خواهد ماند. ( Sleepنشود، در حالت  Wakeupاس  پي ي تعبيه شده بر روي پنل جلوي يو دكمهيا  افزار نرم
، آيكون مربوطه را Toolbarدر منوي برنامه و يا از قسمت   UPSرا از قسمت  Sleep Scheduleگزينه اس يوپيبراي تنظيم زمانبندي 

  بخش تقسيم شده است. 3كه به  شود روي صفحه نمايش مشاهده مي 4- 8شكل شماره  انتخاب نمائيد. با انتخاب اين گزينه
  

  
  تذكر:

 افزار تفاده از نصب نرمسبا ا باشدوي سرور نصب بر ر Network Supportنگارش  UPSwing Proافزار  چنانچه نرم
Netshut  UPSwing  بــر رويClient  جهت  د.موها را نيز كنترل نزمانبندي روشن و خاموش شدن آن توانميها

  در همين دفترچه مراجعه نمائيد. UPSwing Netshutافزار  كسب اطالعات بيشتر به بخش مروري بر نرم
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  
 
 
  
  
  

  Wake upو  Sleep: جدول زمانبندي 4-8ل شماره شك
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  زمانبنديجدول فعال و يا غير فعال نمودن  -1-3-4
   توان سيستم زمانبندي را فعال و يا غير فعال نمود.مي "Enable Schedule"در قسمت اول با انتخاب گزينه  

  

  زمانبندي بر اساس تاريخ -2-3-4
) باز 4-9ي جديدي (شكل شماره  تا پنجره ادهرا فشار د Addشود. براي اين كار كليد تنظيم ميدر قسمت دوم، زمانبندي بر اساس تاريخ 

. سپس ساعت و در نهايت تاريخ مورد نظر را انتخاب و كليد گردد تعيين مي Wakeup)يا  Sleep( زمانبندي تدا نوعشود. در اين پنجره اب
''OK" جدول مربوطه در پنجره  را فشار دهيد. با اين كار زمان تنظيم شده درWakeup/Sleep Schedule by Date  شكل شماره  شدهظاهر)

  گردد. و نوع زمانبندي، تاريخ، ساعت، وضعيت و زمان باقيمانده درج مي )4- 8
 

  

  
  بر اساس تاريخ Wake upوSleepزمانريفتع:4-9شكل شماره

  
باشد. همچنين مياجرا به معناي در انتظار  "In queue"ركورد و عبارت  يابه معناي انقض Expireعبارت  )،Status( وضعيتستون در 

  گردند.به ترتيب باعث حذف و ويرايش ركورد مي Editو  Removeكليدهاي 
  

  
  تذكر:

 6نبايد از  Wake upو  Sleepنوشته شود، حداكثر فاصله زماني بين  "R"اس حرف پيچنانچه در انتهاي ورژن ميكروي يو
اس، از طريق پيباشد. جهت اطالع از ورژن ميكروي يوروز مي 10روز تجاوز كند و در غير اينصورت حداكثر فاصله 

  را انتخاب نمائيد. Informationي اس و سپس گزينهپيمنوي اصلي، ابتدا نام يو
  
  زمانبندي به صورت هفتگي -3-3-4

. ايام هفته نمودخاموش و روشن مرتبه دو  را اس يوپي روزانهتوان  بطور كلي مي دد.گردر قسمت سوم، زمانبندي بصورت هفتگي تنظيم مي
با  Wakeupستون وجود دارد. باالي ستون اول عبارت  چهار ها ست كه در مقابل هر يك از آنادر قسمت چپ صفحه نمايش داده شده 

 اس يوپيست كه بيانگر ساعت و دقيقه روشن و خاموش شدن با رنگ قرمز نمايش داده شده ا Sleepرنگ سبز و باالي ستون دوم عبارت 
در يك روز قرار  اس يوپيستون اول بوده و به منظور تعيين دومين حالت روشن و خاموش شدن  دوستون بعدي كامالً مشابه دو باشد.  مي

  .ائيديكبار روشن و خاموش نم را در روز فقط اس يوپيشود كه حتي المقدور  داده شده است. توصيه مي
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بطور پيش فرض در تمامي   Defaultكليد و تنظيمات تماميبراي پاك نمودن  Clearچهار كليد وجود دارد. كليد  ،در قسمت پايين صفحه
نيز براي تاييد و ثبت تغييرات و  OKدهد. كليد  قرار مي 17:00و ساعت خاموش شدن آن را  7:00را  اس يوپيساعت روشن شدن  ،روزها
 باشد. اي صرف نظر از تغييرات ميبر Cancelكليد 

  
  )(Test Schedule  اس يوپيتنظيم زمانبندي تست  -4-4

هاي زماني  باشد. در دوره مي اس يوپيتست زمانبندي مند است، امكان  از آن بهره UPSwing Proافزار  هايي كه نرم يكي ديگر از قابليت
به تست  اقدام اس يوپي ،آنبه دنبال ارسال نموده و  اس يوپيت باتري را به افزار دستور تس شود، نرم معيني كه توسط كاربر مشخص مي

  نمايد. نتيجه مي اعالم و ثانيه) 10(به مدت  باترياي  لحظه
. در واقع نمايد از طريق باتري تامين مي را قرار گرفته و برق خروجي  Battery Modeبطور خودكار در حالت اس يوپيدر عمل تست، 
 Battery پيغامو اگر باتري ضعيف باشد،  Battery OKشود. اگر باتري در وضعيت خوبي باشد پيغام  سازي ميشبيه شرايط قطع برق

Defect يد. ئه در اين صورت سريعاً جهت تعويض يا شارژ باتري اقدام نماكگردد   اعالم مي  
نوار  افزار و يا آيكون مربوطه را از ي اصلي نرمدر منو <UPS Name>را از قسمت  Test Scheduleبراي زمانبندي عمل تست، گزينه 

Toolbar  نمائيد.را مشاهده  4- 10شكل شماره  كرده تاانتخاب  
  

 
  اسپييواي: زمانبندي تست لحظه4-10شكل شماره

  
  هاي زير تنظيم گردد:تواند به صورت مان انجام تست ميز
 - At UPS Detectionاس : در آغاز برقراري ارتباط با يوپي  
-Daily در ساعت معين و : هر روز  
 - Weeklyوز مشخصي از هفته و در ساعت معين: در ر  
 - Monthlyهر شش ماه و چهار ماه، هر دو ماه، هر هر ماه، تنظيم تست براي انتخاب نوع تست و با قابليت  مشخص و ساعت : در روز

  ساليانه
شود.  نمايش داده مي )D، بخش 3- 1(شكل شماره  Last Testعبارت  در مقابل اس و يوپيوضعيت  يعمل تست در پنجره ي نتيجه

ها پس از عمل تست مطلع شد. جهت كسب  دهنده از وضعيت باتريتوان از طريق ابزارهاي موجود در سيستم هشدار يمهمچنين 
  ها) در همين دفترچه مراجعه نمائيد.دهندهاطالعات بيشتر به بخش پنجم (هشدار



 
  

    اس افزار و يوپي بخش چهارم: تنظيمات نرم

51 

  

  
  تذكر:
اي  به  ارسال فرامين كنترلي لحظه"ي زمانبندي به بخش سوم و قسمت  اس و خارج از برنامه اي يوپي جهت تست لحظه -الف
  مراجعه نمائيد. "اس يوپي
در  Backupيا  Battery Modeكند، به عنوان  برق خروجي را از باتري تامين مي اس يوپيافزار شرايطي را كه در آن  نرم - ب

 …و مجاز ي برق شهر از محدوده و يا فركانس قطع برق شهر، خارج بودن ولتاژ به دليل تواند رايط ميگيرد. اين ش نظر مي
 باشد.

  
  

  (System Settings)افزار  پيكربندي نرم -5-4            
پيكربندي  توان مي ،Toolbarو يا فشردن آيكون مربوطه در قسمت  System Settingsاز منوي اصلي و انتخاب  File يبا انتخاب گزينه

  شود. نمايش مشاهده مي يبر روي صفحه 4- 11. پس از انتخاب اين گزينه شكل شماره دادافزار را بطور دلخواه تغيير  نرم
 

  

  
  UPSwing Proافزار: تنظيمات عمومي نرم4-11شمارهشكل
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 توضيحات آيتم
R

em
ote A

ccess*
 

Enable 
Service  

. مانندديخود ارتباط برقرار نما يخانوادههم يافزارهانرم ريبا سا توانديم افزارنرم نه،يگز نيا نمودن فعال با
UPSwing Netshut ايدر شبكه و  يخاموش يجهت اجرا UPSwing Pro جهت  گريدRemote و نگيتوريمان

  .نگيكنترل
Port Number   پورت يك  توانيمبا اين گزينهTCP  اختصاص داد.فوق فيشده در ردجهت موارد عنوان ،  

W
eb

 Server*
 

Active at 
Startup  

امكان UPSwing Web Serverسرويس  ،افزار عنوان شد نصب نرم ي  همانطور كه در بخش مقدمه و مرحله
اين توان يم نهيگزاين  انتخاب. با دهد يها به شما م Web Browser ها را از طريق UPSكنترل و مانيتورينگ 

آن بايد ياجراو در غير اينصورت جهت  نموده اجراافزار به صورت اتوماتيك  نرم يا در هنگام اجرار سيسرو
تحت اس ييوپجهت كسب اطالعات بيشتر به بخش ششم (كنترل و مانيتورينگ  د.وعمل نم يبصورت دست

  وب) در همين دفترچه مراجعه نمائيد.
Port Number  پورتيكتوانيدر اين قسمت مTCPياستفادهجهتWeb Server  اداختصاص د.  

N
etw

ork
 &

 R
em

ote*
  

Request 
Interval  

در Remoteو  SNMP ، Network هاي نوعاس براي ارتباطافزار و يوپيي زماني تبادل اطالعات بين نرمفاصله
  گردد.اينجا برحسب ثانيه تعيين مي

  تواند باشد.ثانيه مي 4ي زماني عدد باشد آنگاه حداقل فاصله 32ار افزها در نرماساگر تعداد اين نوع يوپي
نوعاز اس يوپي ي كهگردد. اما در حالتاس ميافزايش اين فاصله باعث كاهش ترافيك در تعداد باالي يوپي

Network  شود. در نوعميمهم بين فواصل رويدادهاي باعث از دست رفتن باشد، باال بودن فاصله زماني
SNMP گردد.افزار، براي آن ارسال ميوقايع مهم حتي بدون درخواست نرم  

Automatic 
E-mail to Support 

Center 

به Emailرا از طريق  يپيام "Battery Defect"و "UPS Fault"در دو حالتافزارنرمگزينه،اينانتخاب با
كه در قسمت يتماس مشخصات به توجه با زين مركز نيا. ايدنممركز خدمات پس از فروش فاراتل ارسال مي

About  دينمايم يريگيپ را مشكل و نموده برقرار ارتباط افزارنرم صاحببا  است شدهبرنامه وارد.  

P
assw

ord
 S

ettin
gs

 

Enable 
Password 

Using this Password to protect UPSwing Pro Settings :انجام جهت كاربر نه،يگز نيا نمودن فعال با
  . شود يعبور م ي مجبور به وارد نمودن كلمه افزار نرم و اس ييوپ به مربوط تنظيمات

Password دينمائواردنجايادررادلخواهعبوركلمه. 
Confirm 
Password دينمائ وارد قسمت نيا در مجدداًعبور را  كلمه.  

  .باشنديم Network Supportمنحصر به نگارش  هاتيقابل نيا* 
  System Settingsدر  General ماتي: تنظ4-5شماره  جدول

  

  افزاري نرم و تغيير در مشخصات دارنده Network Supportبه  Single Userارتقاء نگارش  -6-4
نصب و اين امكان  Single Userافزار در حالت  را وارد نكرده باشيد نرم Licenseي  دليلي شمارهبه هر  ،افزار چنانچه در مراحل نصب نرم

ارتقاء دهيد. همچنين ممكن است بخواهيد  Network Supportرا به نگارش  برايتان فراهم است تا در هر زماني كه مايل باشيد آن
  است را تغيير دهيد.افزار را كه در زمان نصب وارد شده ي نرم مشخصات دارنده
را  Aboutو  Helpهاي گزينه Menu، از نوار UPSwing Pro Consoleمربوطه، در بخش  License Cardافزار پس از خريد  براي ارتقاء نرم

در مورد بر روي مانيتورتان ظاهر گردد. در اين پنجره عالوه بر توضيحاتي  4- 12اي مانند شكل شماره به ترتيب انتخاب نمائيد تا پنجره
كليك  "Activate"خود را در آن وارد نمائيد. پس از آن بر روي كليد  Licenseي  افزار و شماره ورژن، كادري نيز وجود دارد تا شماره نرم
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فزار ا ي نرم ارتقا يابد. همچنين مشخصات دارنده Network Supportافزار اعمال و به نگارش  نموده و منتظر بمانيد تا تغييرات بر روي نرم
  توان تغيير داد. مي 4-6را در همين پنجره طبق جدول شماره 

  

 
 UPSwing Proافزارنرمدرباره:4-12شمارهشكل

  

  

 
About UPSwing Pro 

C
ustom

er 
Inform

ation
 

User .در اين قسمت نام و يا نام شركت خود (و يا هر دو) را وارد نمائيد  

Email  در اين قسمت وارد نمائيد.آدرس پست الكترونيكي خود را  

Phone .تلفن تماس خود را در اين قسمت وارد نمائيد  
  

 About: مشخصات مورد نياز جهت ثبت در 4-6جدول شماره 

  

  
  تذكر:
در بخش  "License Cards"ي تهيه آن به قسمت و نحوهLicense Numberبراي كسب اطالعات بيشتر در مورد -الف

  مراجعه نمائيد.اول از همين دفترچه 

باشد و چنانچه  افزار و قابل نصب بر روي يك كامپيوتر مي فقط مختص به يك نرم Licenseتوجه داشته باشيد كه هر - ب

افزارها به طور خودكار از حالت  واحد براي دو يا چند كامپيوتر استفاده نمائيم، نرم Licenseاي بخواهيم از يك  در شبكه

Network Support  بهSingle User گردند. تبديل مي  
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  و رويدادهاي مختلف و مفيدي را به كاربران و مديران شبكه اطالع داد. رخدادهاتوان  ها ابزاري هستند كه از طريق آن مي دهنده هشدار
ردهنده و تعريف آنها پرداخته و سپس تنظيمات در اين بخش ابتدا به مرور انواع رويدادهاي پارامتري، غيرپارامتري، ابزارهاي هشدا

  شود. مربوطه شرح داده مي
  )Eventsرويدادها ( -1-5
  )General( عموميرويدادهاي  -1-1-5

  افزار رخ دهد آورده شده است. و نرم اس يوپيكه ممكن است در خالل كار  عموميمهم  رويدادهاي 5- 1در جدول شماره 
  

 شرح رويداد )Eventرويداد (

UPSwing Pro Started  افزار به صورت اتوماتيك يا دستي آغاز به كار نمود. نرم  

UPSwing Pro Ended و به كار خود پايان داده است. يا بر اثر خاموشي كامپيوتر بسته شدهافزار به صورت دستي ونرم  
UPS Detected  اط بوجود آمده مديريت نمود.توان آن را از طريق ارتباس را شناسايي كرده و ميافزار، يوپينرم  

Communication Lost  
اس قطع شده است. اين موضوع بر اثر قطع شدن كابل ارتباط سريال، هنگ افزار و يوپيارتباط بين نرم

افزار و...  كامپيوتر، قطع ارتباط به صورت دستي توسط نرم COM Portنمودن سيستم عامل، خراب شدن 
  باشد. مي

Turn off in X minutes  
Xعامل و ارسال دستور خاموشي به  سيستم خاموشيسازي اطالعات، ي ذخيرهدقيقه تا آغاز پروسه

  اس باقي مانده است. يوپي

Last UPS Countdown Ended 
(در صورت وجود) به پايان رسيده  Shutdown By Lastاس در گروهآخرين يوپيشمارش معكوس

  است.
Countdown Ended براي خاموشي به پايان رسيده است. شمارش معكوس  

Shutdown in one minute 1  دقيقه تا پايان شمارش معكوس برايShutdown .باقي مانده است  

Sleep in one minute  1  دقيقه تا پايان شمارش معكوس برايSleep .باقي مانده است  

Restart in one minute 1  دقيقه تا پايان شمارش معكوس برايRestart .باقي مانده است  

UPS Wake Up  از خواب يا خاموشي بيدار شده است.اسيوپي 

AC Power Fail  
توانند قطعي برق،  باشد. اين داليل مي اس به داليلي جهت استفاده مناسب نميبرق ورودي يوپي

  ضعيف و يا قوي بودن بيش از حد ولتاژ يا فركانس و... باشد.

AC Power Normal  
دهد.  اس عمل فيلترينگ را انجام مي ي مجاز بوده و يوپي اس نرمال و در محدوده يوپيبرق ورودي 

  بوده باشد. AC Power Failاس  دهد كه حالت قبلي يوپي اين رويداد در حالتي رخ مي

Input Voltage Boost  اس در حال تقويت آن است. د و يوپيباش ي مجاز مي اس كمتر از محدوده ولتاژ ورودي يوپي  

Input Voltage Buck  اس در حال تعديل آن است. و يوپي باشد ي مجاز مي اس بيش از محدوده ولتاژ ورودي يوپي  

Output Overload 

هاي مختلف در اين   هاي مدل  اس باشد. يوپي اس بيش از توان و حد مجاز آن ميمقدار بار مصرفي از يوپي
دفترچه  اس در جدول مشخصات فني يوپي شتر بهحالت رفتارهاي متفاوتي دارند. جهت اطالعات بي

  .مراجعه نمائيد آنراهنماي 
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Output Fault  اس يك مشكل رخ داده و براي حل آن با واحد پشتيباني تماس حاصل فرمائيد.براي يوپي  
Output Normal اس از يكي از دو حالت فوق خارج شده و عادي شده است.خروجي يوپي  

Battery Level falls down 
below X% 

اس  تنظيمات ارتباط با يوپي Runtimeسطح شارژ باتري به كمتر از مقدار تعيين شده در قسمت 
  افت كرده است.

Battery Low باشد. دهي مناسب و كافي نمي سطح ولتاژ باتري كاهش يافته و شارژ باتري جهت سرويس  
Normal Battery Test 

Completed باشد. ها مي ي سالمت آن و نشان دهنده شود م ميپس از عمل تست باتري اعال  

Test Result: Battery Defect  و نسبت به تعمير و يا تعويض آن بايد اقدام نمود. است ها خراب دهد كه باتري نشان مي  

Test Result: Unknown  
اد اس پس از دريافت فرمان تست باتري به حالت تست وارد نشود، اين رويددر صورتيكه يوپي

  گردد. ثبت مي

Deep Discharge Battery Test 
Completed .تست باتري تا دشارژ كامل انجام شده است  

Deep Discharge Battery Test 
Aborted تست باتري تا دشارژ كامل كه در حال اجرا بوده است را لغو كرد. ،كاربر  

Test For X Minute(s) 
Completed يت انجام شد.اي باتري با موفق تست دقيقه  

Test For X Minute(s) 
Interrupted 

اس به صورت  اتمام زمان تعيين شده به دليل دشارژ كامل توسط يوپياي باتري قبل ازتست دقيقه
  خودكار لغو شده است.

Test For X Minute(s) 
Aborted اي باتري قبل از اتمام زمان تعيين شده توسط كاربر لغو شده است. تست دقيقه  

UPS Phase Status Changes 
To Three Phase 

اين رويداد تنها براي كاديالك سه  اس از تك فاز به سه فاز تغيير كرده است.حالت عملكرد يوپي
  تواند رخ دهد. فاز مي

UPS Phase Status Changes 
To One Phase 

نها براي كاديالك سه اس از سه فاز به تك فاز تغيير كرده است. اين رويداد تحالت عملكرد يوپي
  تواند رخ دهد. فاز مي

  قابل تعريف در مسنجر عمومي: رويدادهاي 5-1جدول شماره 
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  )Parametric( رويدادهاي پارامتري -2-1-5
 درج 5- 2تا پارامترها را شناسايي نمائيم. اين پارامترها در جدول ) ابتدا الزم است قابل تعريف( پارامتري جهت آشنايي با رويدادهاي

  شده است.
  

  توضيحات پارامتر رديف
1  Input Voltage (R) ولتاژسه فاز  اسيوپي در و ولت به)شهر(برقاسيوپييورودولتاژ R

2  Input Voltage S ولتاژSولت به فاز سهيهااسيوپيدريورود  
3  Input Voltage T ولتاژTولت به فاز سهيهااسيوپيدريورود  
4  Output Voltage ولتبهاسيوپييخروجولتاژ 
5  Input Frequency هرتز به) شهر(برقاسيوپييورودفركانس  
6  Output Frequency هرتزبهاسيوپييخروجفركانس  
7  Load Level  درصدبهاسيوپيبهمتصلبارمقدار  
8  Battery Level درصدبهاسيوپييباترشارژمقدار  
9  Ambient Tempratureگراديسانتبهاسيوپيطيمحيدمامقدار  

  اس : ليست پارامترهاي مختلف يوپي5-2جدول شماره 
  

اس از  پارامتري مطلع شوند. مثالً زماني كه مقدار شارژ باتري يوپي و رويدادهاي واقع كاربران الزم دارند تا از تغييراتدر بسياري از م
افزار قابل تعريف  شود. اين مقادير و پارامترها توسط نرم 70%اس بزرگتر و مساوي عدد  ه يوپييا مقدار بار متصل ب تر شودمك %60

  باشند. مي
  آورده شده است. 5- 3باشد كه ليستي از آن در جدول شماره  اي مي مقايسه نمادهاييكي از مفاهيم همراه با رويدادهاي پارامتري، 

  
  

  : جدول نمادهاي مقايسه كننده5-3جدول شماره 
  
  
  
  
  
  

  مفهوم  نماد
 تر از كوچك 
 ي باتر مساو كوچك 
 مساوي با 
 تر مساوي با بزرگ 
 تر از بزرگ 
 نامساوي با 
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  دهنده هاي هشدار ابزارهاي اصلي در سيستم -2-5
  آورده شده است.يدادها جهت اعالم رو UPSwing Proافزار  دهنده نرم ابزارهاي اصلي موجود در سيستم هشدار 5- 4در جدول شماره 

 توضيحات نام ابزار
E-mail  

  
  

باشد. به اين مفهوم كه با  رويدادها امكان پذير مي تمامي در E-mailبا استفاده از اين سيستم امكان ارسال 
و تشريح  E-mailافزار اقدام به ارسال  نرم ،افزار، در زمان وقوع رويداد به نرم E-mailمعرفي آدرس 
  دهد. ميه و كاربر را در جريان آخرين رخدادها قرار رويدادها نمود

File Execution  

اجرا نمود. اين ابزار يكي از بهترين دلخواه  رويدادهاي مختلفي را در هر  توان برنامه با استفاده از اين ابزار مي
 زمان وقوع ا درتوان خواست ت ميباشد. براي مثال از اين ابزار  دهنده مي ترين ابزارهاي هشدار و كاربردي

شود  اين توانايي باعث مي ها نمايد. از يكسري فايل Backupاي اقدام به گرفتن  رويدادي، با اجرا نمودن برنامه
   پذيري در برنامه تا حد زيادي افزايش يابد. تا انعطاف

شد. شود تا دسترسي كامل داشته با در مود سرويس اجرا مي اجراييي  به صورت پيش فرض برنامهتذكر: 
به بعد). بنابراين اگر برنامه  7تواند با دسكتاپ تعامل داشته باشد (از ويندوز  برنامه مذكور نميدر اين حالت 

قرار  #فرم يا فريمي جهت نمايش داشته باشد، بايد در قسمت تعيين مسير و نام فايل اجرايي يك عالمت 
  .دهيم تا برنامه در مود كاربر اجرا گردد

Log 

ي اطالعات ثبت   سازد. بوسيله گيري از تمامي رويدادهاي مختلف را مهيا ميLogمكان ثبت واين ابزار ا
در  "الگ گزارشات"متنوع و مختلفي را تهيه نمود. براي آشنايي بيشتر به قسمت توان گزارشات  شده مي

  عه نمائيد.مراج بخشهمين 

Wake On LAN* 
فراهم  Magic Packetمورد نظر در شبكه از طريق ارسال هايروشن نمودن سيستمتوسط اين ابزار امكان

  .گردد مي

Pager  به شماره  با اين ابزار امكان ارسال پيام Pager  گردد.  مهيا مياز طريق مودم هاي مختلف  

Play Sound  

شود.  مي) در هر يك از رويدادها امكان پذير Wave Filesتوسط اين ابزار امكان پخش صوت و يا موسيقي (
مورد نظر خود را براي هر يك از رويدادها بصورت جداگانه انتخاب كرده و  فايل صوتيتواند  كاربر مي

توان از طريق  پخش نمايد. لذا مي Sound Cardهاي متصل به  Speakerها را از طريق  افزار آن نرم
  نمود.افزار مطلع  اس و يا نرم هاي صوتي تمامي افراد را از رويدادهاي مهم يوپي سيستم

Popup Messange  
و پس از وقوع هر يك از رويدادها  System Trayاين نوع هشدار به صورت يك پيام متني كوتاه، در باالي

  گردد. مينمايان 

SMS* 
تلفن همراه وجود خواهد داشت. با استفاده از اين ابزار امكان ارسال پيام كوتاه در هر يك از رويدادها بر روي 

  .باشد ميو يك عدد سيم كارت  GSM Modem دستگاه ز اين ابزار نياز بهبراي استفاده ا
SNMP Trap* با استفاده از اين ابزار امكان ارسالTrapهايSNMPگردد. افزارهاي مديريت شبكه فراهم مي به نرم  

Telephony* 

هاي تنظيم شده، به  لفنافزار در مواقع حساس و بحراني با تماس به شماره ت كند تا نرم اين ابزار كاري مي
صورت گويا هشداري را پخش نمايد. براي استفاده از اين ابــــزار احتيـــاج به مودم و خط تلفن و 

  باشد.  مي UPSwing Telephonyافزار  نــرم
  باشد. قابل ارائه و استفاده ميNetwork Supportافزار نگارشها تنها از طريق نرم دهنده اين نوع از هشدار*

  ابزارهاي سيستم هشداردهنده: 5-4جدول شماره 
  



 
 

    ها بخش پنجم: هشداردهنده

58 

 

  كربندي ابزارهاي هشداردهندهيپ -3-5
  تنظيمات كلي -1-3-5

 در م،يشد آشنا دهنده هشدار يابزارها انواع و يپارامتر يدادهايرو ،عمومي يدادهايرو مانند هاهشداردهنده به مربوط فيتعار با كه حال
  .ميينمايم مرور را افزارنرم در ماتيتنظ اعمال ينحوه قسمت نيا

ومين آيكون از سمت چپ و يا در باالي كنسول، س Messenger Settingsو سپس  Fileاز نوار منو، ابتدا  UPSwing Pro Consoleدر برنامه 
در اين قسمت  ها ي مانيتور ظاهر شود. تنظيمات مربوط به هشداردهنده روي صفحه 5- 1را انتخاب نمائيد تا شكلي مانند شكل شماره 

  باشد.پذير مي امكان
  

  سيستم هشداردهندهعموميپنجره تنظيم رويدادهاي:5-1شكل شماره

  

  
  عمومي: پنجره تعريف رويداد5-2شكل شماره
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هر ) Tools(قسمت يا فريم تقسيم شده است. در فريم سمت چپ باال  3فرمائيد، صفحه به  مالحظه مي 5- 1همانطور كه در شكل شماره 
 Tabحاوي دو   Eventsفرمائيد. فريم سمت راست يعني  توضيح داده شده است را مالحظه مي 5- 4يك از ابزارهائي كه در جدول شماره 

  باشد. مي(پارامتري)  Parametric) و عمومي( Generalهاي  با نام
متغير بوده و توضيحات مربوط به  ي انتخابي از ليست ابزار گزينهنام دارد كه با توجه  Advance Settings، نييپا چپ سمتفريم سوم، 

  كند.  ، اطالعات سمت راست تغيير ميابزار ليستهاي نمودن روي هر يك از گزينه Clickبا آمده است.  5-5آن در جدول 
ها فعال و يا  اس شويد تا يك ابزار به طور كامل براي تمامي يوپي ميباعث  Toolsهاي موجود در فريم  با فعال و يا غير فعال نمودن گزينه

تغييرات را اعمال نمود. بنابراين با توجه توان اين  هاي مربوط به ابزارها نيز مي Eventعيناً در مورد هر يك از  ،غير فعال گردد. همچنين
  انداخت.، همزمان چندين ابزار هشداردهنده را به كار Eventتوان در يك  ميپذيري باال در استفاده از ابزارها  به انعطاف

  

  
  تذكر:

بزارها را فعال و يا توان هر يك از ا ها مي اس اس معرفي شده باشد براي تك تك يوپي افزار بيش از يك يوپي چنانچه در نرم
اس مورد نظر را  ، ابتدا يوپيUPSwing Pro Consoleاز  Connection Managerغير فعال نمود. جهت انجام اين كار در بخش 

توان  مي Event Messengerو كادر  Preferencesرا كليك نمائيد. آنگاه در قسمت  Propertiesانتخاب كرده و سپس دكمه 
   اس فعال و يا غير فعال نمود. براي آن يوپيهر يك از ابزارها را 
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پارامتري را تعريف نمود (شكل  رويداد 10توان تا  (پارامتري) مي Parametric بخش همچنين با انتخاب هر يك از ابزارها و سپس انتخاب
را با پارامتر دلخواه اول  فيلد درباز شود.  5-4ه اي مانند شكل شماررا انتخاب كرده تا پنجره Define). براي اين كار دكمه 5- 3شماره 

انتخاب و در نهايت  5- 3اي را با توجه به جدول شماره  مقايسه يكي از عالئم مناسبسپس  نموده وانتخاب  5- 2توجه به جدول شماره 
نيز  UPSف شده باشد، در فيلد اس تعري يوپي 1افزار بيش از  نماييد. در صورتيكه در نرم وارددر فيلد آخر مقدار عددي مناسب را 

  شود.اس مورد نظر فعال  براي يوپيفقط ي آنها يا  توان تعيين نمود رويداد مورد نظر براي همه مي
  حذف نمود. Removeشرط را اصالح و يا آن را بوسيله كليد  Editبا انتخاب كليد  ،جهت ويرايش توان پس از تعريف مي همچنين

  

 

  : پنجره تنظيم رويدادهاي پارامتريك در سيستم هشداردهنده5-3شكل شماره

 

  
  : پنجره تعريف رويداد پارامتريك5-4شكل شماره
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  تنظيمات پيشرفته -2-3-5
           نييپا چپ سمت)، در فريم Toolsبا انتخاب هر يك از ابزارها ( Messenger Settingsي  پنجرهدر  همانطور كه گفته شد

)(Advance Settings مربوط به آن در ادامه آمده است. آيد كه توضيحات تنظيمات پيشرفته مربوط به آن ابزار به نمايش در مي  
ToolsAdvance

Settings حيتوض  

E
-m

ail
 

To 
براي درج. شوديم وارد قسمت نيا در گردديم ارسال آن به مربوطه يهشدارها كه يا E-mail آدرس
  .دونم جدا هم از "," عالمت با را هاآن توانمي آدرس نيچند

Sender 
Account Settings 

نيا با. گردديهشداردهنده از طريق سرور شركت فاراتل ارسال م يها E-mailفرض شيصورت پ به
.گردد ارسال خودتان نظر مورد سرور طريق از هاهشدار نيا تا ديبخواه است ممكن يمواقع رد حال
E-mailرا انتخاب كرده سپس آدرس  "Using other E-mail Server" ينهيگز ابتدا كار نيا انجام يبرا

ور موردسر كهيدر صورت ني. همچنديوارد نمائ بيمورد نظر را به ترت SMTP Serverفرستنده و آدرس 
يكلمه انتها در و انتخاب را مربوطه ينهيگز د،ينماياستفاده م  Secure Password Authenticationنظر از
  .ديوارد نمائ زيرا ن E-mail عبور

L
og

 

Path گردد. در اين قسمت تعيين ميالگهايسازي فايلمسير ذخيره  

Send E-mail 
when overflow 

باشد. به اين تريتب كه در صورتپذير ميبا اين گزينه امكانالگان پرشدنامكان ارسال ايميل در زم
ها را ايميل كرده وافزار ابتدا الگمقدار تعيين شده، نرم 10بيش از % الگسرريز شدن ركوردهاي 

  گذارد.اضافي را باقي مي10سپس آنها را حذف نموده و تنها %

Event Log 
زين مربوطهشود. همچنين سايز فايل  در اين قسمت تعيين ميEvent Logحداكثر تعداد ركوردهاي

  شود. محاسبه و در كنار آنها جهت اطالع نمايش داده ميKBبرحسب

Data Log 
برداري از پارامترهاي مختلف برق شهر و فاصله زماني نمونهو  Data Logحداكثر تعداد ركوردهاي 

  گردد. اينجا تعيين مي ، برحسب ثانيه درالگاس جهت ثبت در  يوپي

W
ake O

n L
A

N
 

WOL Hosts 

بايد در زمان رويداد مورد نظر براي آنها ارسال Magic Packetهاي كامپيوتري كه  سيستم MACآدرس 
Help/Contentsي راهنماي اين بخش به منوي  جهت مشاهده .دگرد گردد در اين بخش تعريف مي

  مراجعه نماييد. Wake On LANقسمت  File/Messenger Settingبخش 

P
ager

 

COM Port 
مشخص قسمت نيا در ،Pagerبه  اميو ارسال پ افزارنرم ياستفاده جهت نظر مورد مودم پورت يهشمار

  .گردديم

P
op

u
p

 
M

essage
 

Power Fail Interval 

رويداد كهي. در صورتدينمايم مشخص را يورود برق قطع اي و بودن نامناسب هشدار اعالم يزمان فاصله
AC Power Fail برق را اعالم يقطع كباري هيثان 300ابزار مثالً هر  نياز طريق ا افزاررخ داده باشد، نرم

  .دينمايم

S
M

S
  

COM Port Settings 

قسمت قرار دارد كه با توجه به نيافزار در ا نرم يمورد استفادهGSM Modemارتباط باماتيتنظ
شماره پورت متصل به مودم را زين Port Number. در قسمت گردديم ميمودم تنظ يدفترچه راهنما

 .ديانتخاب نمائ

Initial Strings  از  يبرخ درGSM Modem كه باشد داشته وجود يگريد خاص ماتيتنظ است ممكن هاكارت ميها و س
  .دينمائ وارد قسمت نيا در مودم يراهنما دفترچه به توجه با را آن

Additional Message  آن گردد، اضافه زين يمتن باشد، يم يداديرو يحاو كهيارسالاميپهمراهبهتاديباشليماكهيصورتدر
 .دينمائواردقسمتنيادررا
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S
N

M
P

 T
rap

  
Send SNMP Traps  

to these hosts 

ددر زمان رخدا نيوجود دارد. بنابرا SNMP يهابستهيرندهيگيهاHostتعريفبخش امكاننيادر
  .گردديارسال م SNMP يهابخش بسته نيشده در ا ستيل يها Host يبه تمام داد،يرو كي

IPكه  شود يباز م 5- 5مانند شكل شماره  ياپنجره ،Add يجديد با زدن دكمه Hostاضافه نمودن  جهت

  .ديرا انتخاب نمائ OKيدكمهونمودهواردراآنPortينام و شمارهاي

Add UPS and line status
اضافه SNMP يهابه بسته زيو برق شهر ن اسيوپي تيرخ داده، وضعداديروبه جزنهيگزنيانتخاب ابا
 .گردديم

Add parameters  
value 

)، مقداريو خروج يمربوط به ولتاژ و فركانس (ورود ريرخ داده، مقادداديروبه جزنهيگزنيانتخاب ابا
  .گرددياضافه مSNMPيهاه بستهبيو بار مصرفيباترتيظرف

Send SNMP traps  
every x min(s) 

ي فاصلهدر  SNMP يهابسته ارسال به اقدام افزارنرم،Eventكيحالت به جز در زمان رخدادنيادر
 .دينمايشده منييتعيزمان

  : تنظيمات پيشرفته در ابزارهاي سيستم هشداردهنده5-5جدول شماره 

  

  
 SNMP Trap: پنجره تنظيمات5-5رهشكل شما
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افزار  ي عملكرد نرم و نحوه هااس يوپي، در مورد وضعيت برق شهر هاييارائه گزارش UPSwing Pro افزار در نرم امكانات جالب ديگر از
و تغييرات  اني، اطالعات مختلفي مانند تعداد و مدت زمان قطع برقزم ي بازهتواند در مورد وضعيت برق در يك  باشد. كاربر مي مي

  را مشاهده نمايد.اس  مربوط به عملكرد يوپي
باشد كه در از وقوع يك حالت بحراني مي و بعد تر قبلي ظهور اطالعات جزئينحوه ،UPSwing Pro ياهاز جمله نكات برجسته در الگ
  ادامه توضيحات آن آمده است.

مانند شكل  Log Viewer ينمائيد تا پنجرهانتخاب  را View Logs و سپس View از منوي اصلي برنامه، گزينه هاالگ يهدهمشابراي 
  كون مربوطه را نيز انتخاب نمود.، آيToolbarتوان از  ي مانيتورتان ظاهر گردد. همچنين براي اين كار مي در صفحه 5- 6شماره 

  وجود دارد. Log Viewerي هاي مختلف و... امكان باز نمودن چندين پنجرهها در حالتبين الگ مقايسه ،پذيريجهت افزايش انعطاف
  پردازيم.هايي تقسيم شده است كه در ادامه به بررسي هر يك از آنها مي، به قسمت5- 5، طبق شكل شماره Log Viewerي اصلي  پنجره

  
  هاي ثبت شدهي الگمشاهده -1-4-5

   كه در شكل باشد. اين ليستي ثبت شده همراه با توضيحاتي كامل قابل مشاهده مياهليستي از تمامي الگ ،LogViewerي در پنجره
  آمده است. 5- 6هايي بوده كه توضيحات آن در جدول مشخص شده است داراي ستون 1ي شماره با 5- 6

  ر را از آخرين ركوردهاي ثبت شده آگاه نمايد.گردد تا كاربمي Refreshها بطور اتوماتيك هر چند ثانيه يكبار ليست الگ
ي زماني بين وقوع آن دو الگ و همچنين تعداد توان فاصلهالگ متفاوت در ليست، مي دو صفحه كليد و انتخاباز  Shiftبا فشردن كليد 

هاي در توان تعداد الگنوار ميهمچنين در اين  ه نمود.ظمالح (Status Bar)ركوردهاي مابين آنها را در زير ليست، يعني نوار وضعيت 
  هاي موجود را مشاهده نمود.حال نمايش از كل الگ

شود در صورت وجود اطالعات گردد بلكه همانطور كه در ليست نيز مشاهده ميدر زمان رخداد يك حالت، نه تنها الگ آن ثبت مي
  گردد.مي درجاس نيز پارامترهاي ورودي و خروجي يوپي ه،مربوط
توان تعريف نمود كه پس از پر شدن الگ، ركوردها براي افراد خاصي ايميل و فايل الگ خالي شود. براي انجام تنظيمات مي نيهمچن

  در همين بخش مراجعه نمائيد. "تنظيمات پيشرفته"يعني  "5- 3- 2"مربوطه به قسمت 

  )Log Viewer( الگ گزارشات -4-5  
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  Log Viewer: پنجره5-6شكل شماره

  
  توضيحات  نام ستون

ID 
) اهميت هركدام مشخص 5- 7ل ودهايي (جي آيكونباشد كه در ضمن بوسيلهداد ميي رديابي رخشماره
  گردد.مي

Description باشدتوضيح مختصري از رويداد ثبت شده مي. 
UPS Name شود. اسي كه رويداد به آن مرتبط مي نام يوپي  

Connection Type 
 اي Local ،Remote، Networkتواند از نوع  دهد كه مي اس را نشان مي برقراري ارتباط با يوپي چگونگي
SNMP به همراه توضيحاتي در آن خصوص باشد.  

Date & Time تاريخ و زمان ثبت رويداد  
Input Voltage اس (برق شهر) در زمان ثبت رويداد ولتاژ ورودي يوپي  

Output Voltage اس در زمان ثبت رويدادولتاژ خروجي يوپي 
Input Frequency اس (برق شهر) در زمان ثبت رويداد انس ورودي يوپيفرك  

Battery Level اس در زمان ثبت رويداد فركانس خروجي يوپي  
Load Level اس برحسب درصد سطح بار مصرفي متصل به يوپي  

Temperature اس برحسب سانتيگراددماي محيط كاري يوپي 
  Log Viewer ليست هاي موجود در : ليست ستون5-6جدول شماره 
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  توضيحات  نوع رويداد  آيكون

  Information گردد. رويدادهايي كه صرفاً جهت اطالع ثبت مي خبري  

  Warning ها توجه داشته باشد. رويدادهايي كه كاربر بايد به آن هشداري  

  Critical ها توجه خاصي داشته باشد. كاربر بايد به آن كه رويدادهايي بحراني  
  در الگ : انواع رويدادها5-7دول شماره ج

  

  بندي و انتخاب الگ درخت طبقه -2-4-5
ها، مواردي  بندي الگ از درخت طبقه Log Viewerدر  توان ، مينظرمورد  ركوردهايها و جهت سهولت دسترسي به  به دليل تنوع در الگ

  شده است. مشخص 5- 6شكل در  2ند. اين قسمت با شماره ه در ليست نمايش داده شواهاي دلخو تا تنها الگ ،را انتخاب نمود
در  .شود داده ميي انتخابي نمايش  مربوط به گزينه يها وجود دارد كه با انتخاب آن بالفاصله ليست الگ تيكدر كنار هر شاخه يك 

  .گردند ميي خاكستري رنگ مشخص و متمايز  هاي مربوط در ليست با زمينه ضمن با كليك نمودن روي هر شاخه الگ
  شوند: ي اصلي تقسيم مي ها به دو دسته به طور كلي الگبندي  درخت طبقهدر 

 Event Log5- 8گردد. انواع اصلي اين نوع الگ در جدول شماره  : در صورت رخداد يك حالت يك ركورد از اين الگ ثبت مي 
 آمده است.

 Data Logانواع  5-9شوند. در جدول شماره  بندي مي رده طبقه اس در اين اي از پارامترهاي مختلف يوپي هاي دوره : الگData 

Log .آورده شده است  
  

 توضيحات  نام شاخه
Line and UPS اس، شروع و پايان كار انواع رويدادهاي مختلف مربوط به برق شهر، يوپيUPSwing Pro   

Turn on/off  
سازي  اس و ذخيره يوپي اي ر، خاموشي كامپيوتAuto Savingانواع رويدادهاي مربوط به مكانيزم 

 ها  فايل

Test  يباتر يها رخدادهاي مربوط به انواع تست  
Messenger   رفتارها و عملكرد ابزارهاي هشداردهنده  

Connection  انواع برقراري ارتباط باUPSwing Proي وب،بوسيلهNetshut  وTelephony   
Seccurity  و عبورين كلمهعوض شدمسائل و تغييرات امنيتي مانند...  

Internal Settings  ي  اس بوسيله انواع تغييرات مربوط به تنظيمات داخلي يوپيUPSwing Pro   
  هاي رخداد) (الگ Evant Logبندي  ي طبقه : نحوه5- 8ي  جدول شماره
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  توضيحات  نام شاخه

Periodic 

  گردد. زار بصورت الگ ثبت مياف اي توسط نرم اس كه بطور دوره پارامترهاي مختلف يوپي
 Log، قسمت توان از طريق ابزارهاي هشداردهنده برداري اطالعات مي نمونه نيبراي تعيين فاصله زما

در همين بخش آمده  "تنظيمات پيشرفته"يعني  5-3-2اقدام نمود. توضيحات تكميلي در قسمت 
  است.

Urgent  

نمايد و به اطالعات پارامتري را در حافظه خود ذخيره مي اسافزار با هر بار برقراري ارتباط با يوپينرم
نمايد تا كاربر و يا ي موقت به شكل الگ ثبت ميآنها را از حافظه ،محض بروز رخدادي نامتعارف

هاي قبل از رخداد نيز دسترسي داشته و بدانند كه با چه روند تغييراتي اين حالت متخصصين به حالت
 يبراثبت الگ  بـه ادامه در افزارنرم ،يبحران داديرو وقوع از پس يحتت. ود آمده اسـبحراني به وج

اس را در بهترين حالت ي سياه يوپيافزار نقش جعبهدر واقع با اين قابليت نرم .پردازديـم هيثان چـند
  كند.ايفا مي

  اي) هاي داده (الگ Data Logبندي  ي طبقه : نحوه5- 9ي  جدول شماره
  ها نگ الگفيلتري -3-4-5

ها و دسترسي به اطالعات خاص مورد استفاده  مشخص شده است و جهت فيلتر نمودن الگ 5- 6ي  شمارهدر شكل  3اين قسمت با عدد 
  گيرد. قرار مي

سب ها به تنا را فشار دهيد تا ليست الگ Applyهاي دلخواه را در اين قسمت انتخاب و نهايتاً كليد  ابتدا حالت براي اعمال فيلترينگ،
  تغيير يابد.

 درج شده است. 5- 10هاي مربوط به فيلترينگ در جدول شماره  توضيح گزينه

 

 :ساسگ بر افيلترين  گزينه
Show X Last Recordsتعداد محدودي از آخرين ركوردهاي ثبت شده  

Event Type  اند توضيح داده شده 5-7ي  كه در جدول شماره اهميت آنها (خبري، هشداري، بحراني( 

Data Range  ها ي تاريخي الگ بازه  
Description  يشن"در صورت گذاشتن عبارت مورد نظر در داخل  ستون توضيحاتعين عبارت "كُت ،

  اس نام يوپي  UPS Name  شود.در فيلد انتخابي فيلد انتخابي جستجو مي

Connection Type  
، USBي كابل سريال يا  يلهبوس (Local)تواند از نوع محلي  اس كه مي نوع ارتباط با يوپي

Remote، Network اي و SNMP .باشد  
  الگهاي مربوط به فيلترينگ در  : آيتم5-10ي  جدول شماره

  



 
 

    ها بخش پنجم: هشداردهنده

67 

  جعبه ابزار الگ -3-4-5
توان كارهاي مختلفي را انجام داد كه در ادامه  مشخص شده است. از طريق اين ابزارها مي 4ي  ي شماره بوسيله 5- 6شكل اين قسمت در 

  شود. ر خصوص هر يك از ابزارها توضيح داده ميد
  
  افزارها هاي ديگر نرم ي الگ مشاهده -1-3-4-5

گردند. حال ممكن است كاربر بخواهد  تواند تعيين گردد ذخيره مي ها به صورت اتوماتيك در مسير خاصي كه توسط كاربر نيز مي الگ
 از اي و ”…Open for view“ و ”File“ده نمايد. در اين صورت با استفاده از ديگري را مشاه UPSwingافزار  اطالعات الگ مربوط به نرم

  .ديينما تعيينمورد نظر را  يهاليفا ريمساز سمت چپ را انتخاب نموده و  دوم كونيآ ابزارها نوار
و يا با  ”Open Default Logs“و  ”File“توان از  افزار مي هاي اصلي مربوط به همان نرم ي الگ براي بازگشت به حالت قبل و مشاهده

  فرض تغيير داد. ها را به حالت پيش از نوار ابزارها مسير فايل )چپ(سمت  انتخاب آيكون اول
  

  
  تذكر:

باشد كه براي توضيحات  پذير مي امكان Messenger Settingsي  ي پنجره ها بوسيله فرض ثبت الگ تغيير مسير پيش
  در همين بخش مراجعه نمود. "تنظيمات پيشرفته"ي يعن 5- 3- 2توان به قسمت  مربوطه مي

  
2-3-4-5- Export الگ  

وجود دارد.  ”…Export“و  ”File“يا از طريق ي آيكون سوم از سمت چپ در نوار ابزارها و  بوسيله txtها به فايل  الگ Exportامكان 
  نيز باز نمود. Excelي  توان آن را به راحتي در برنامه اي است كه مي فرمت فايل نهايي به گونه

  
  نمودار تغييرات پارامترها -3-3-4-5

در  5- 9 اي مانند شكل پنجره ”…Line Chart“و  ”Chart“ي  ي گزينه با استفاده از آيكون پنجم از سمت چپ در نوار ابزار و يا بوسيله
  شرح داده شده است. 5- 11ي  هاي مختلف آن در جدول شماره گردد كه قسمت ظاهر مي هصفح

  

  
  از الگ : تعيين پارامترهاي مختلف جهت تهيه نمودار5-7ي  شكل شماره
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  توضيحات  نام فريم

Parameters 
اس كه الزم است در نمودار آورده شوند در اين قسمت انتخاب  پارامترهاي مختلف يوپي

  گردند. مي

Date Range  

گردد. چنانچه قبالً از  تخاب ميشود در اين بخش ان ها كه نمودار از آن تهيه مي ي زماني الگ بازه
فرض  اي از ركوردها انتخاب شده باشند در اين قسمت به صورت پيش دسته ،ها ليست الگ

ي زماني بين اولين و آخرين الگ  گردد و در غير اين صورت فاصله ي زماني آنها درج مي محدوده
 شود. نمايش داده مي

UPS  شود. قسمت انتخاب مي تهيه نمودار از اين جهتاس مورد نظر  يوپي  

Chart Data  
گردد. در اين قسمت  اي و يا در زمان رخداد حالت ثبت مي يا به صورت دورهپارامتري هاي  الگ
  تهيه شود. نوعتوان تعيين نمود كه نمودار از كدام  مي

  ها ي نمودار از الگ : تنظيمات مربوط به تهيه5-11ي  جدول شماره
  

شاهد نمودار مربوطه  Draw Chartي  با كليك بر روي دكمه ”Parameters Value Chart“ي  نياز در پنجره پس از انتخاب ديتاهاي مورد
  خواهيم بود. 5- 10همانند شكل شماره 

  

  
  : نمودار تغييرات پارامترها5-8ي  شكل شماره

  
  ز نمودار پي برد.توان به مقادير واقعي آن لحظه ا مي نودهاو سپس كليلك بر روي يكي از  Lineبا انتخاب 

هاي ديگر توسط كليدهاي تعبيه شده در زير پنجره وجود  جهت استفاده در محيط Clip Boardهمچنين امكان پرينت و يا كپي نمودار به 
  دارد.

  
  آماري از رويدادها نمودار -4-3-4-5

 Event Count“ي  پنجره ”…Column Chart“ و Chartي  ي گزينه با كليلك بر روي آيكون ششم از سمت چپ در نوار ابزار و يا بوسيله

Chart”  شرح داده شده است.  5- 12هاي مختلف آن در جدول شماره  گردد كه قسمت در صفحه ظاهر مي 5-11مطابق شكل شماره  
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  : تعيين پارامترهاي مختلف جهت تهيه نمودار آماري از الگ5-9ي  شكل شماره

  توضيحات  نام فريم
Events اس را جهت آمارگيري انتخاب كرد.رويداد مختلف يوپيچندتوان تاميدر اين قسمت  

Date Range  
 ،ها گردد. چنانچه قبالً از ليست الگ شود در اين بخش انتخاب ميها كه نمودار از آن تهيه ميي زماني الگ بازه

گردد  ماني آنها درج ميي ز فرض محدوده اي از ركوردها انتخاب شده باشند در اين قسمت به صورت پيش دسته
 شود. ي زماني بين اولين و آخرين الگ نمايش داده مي و در غير اين صورت فاصله

UPS  
اس را براي تهيه نمودار انتخاب نمود. در صورت انتخاب بيش از يك توان يك يا چند يوپيدر اين قسمت مي

  بود.به راحتي براي كاربر ميسر خواهد  يآماري  اس امكان مقايسه يوپي

Time Period  
توان  آمار كلي نمايش داده خواهد شد. در غير اينصورت مي،هاي اين بخشدر صورت عدم انتخاب گزينه

  هاي نمودار را به صورت روزانه، ماهيانه و يا ساالنه تفكيك نمود. ستون
  ي نمودار از الگ : تنظيمات مربوط به تهيه5-12  ي جدول شماره

  
  به مركز خدمات پس از فروش فاراتل Log Filesارسال  -5-5

ثبت شده داشته  هاي هنگام تماس با مركز خدمات پس از فروش فاراتل، ممكن است كارشناسان نياز به مطالعه و مرور اطالعات الگ
و  File ي نهي) از نوار منو، گز3- 1(شكل شماره  UPSwing Pro ي در كنسول برنامه Log Fileحالت جهت ارسال  نيا درباشند. 
  .دينمائ انتخابرا  ”Send Log Files as email”سپس

  

  (Sample Graph) يثبت نمودار -6-5
اس  يوپيخروجي، ظرفيت باتري و بار مصرفي از /خروجي، فركانس ورودي/افزار تهيه نمودارهائي از ولتاژ ورودي از ديگر امكانات نرم

  باشد.مالحظه و مقايسه قابل در كنار هم  زماني ي بازه يك در فاكتورهاي مهم تماميشود تا  باشد. اين امكان باعث مي مي
در  5-10اي مانند شكل شماره  تا پنجره ودرا انتخاب نم Sample Graphو سپس  View ي گزينه  Menuبراي آشنايي با اين قابليت از نوار

  د.ومربوطه را انتخاب نمآيكون  Toolbarاز نوار  توان براي اين كار مي همچنين .ظاهر گرددمانيتور  ي صفحه
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  (ثبت نموداري) Sample Graphي  : پنجره5- 10شكل شماره 

  
ها  X ها (ستون عمودي) رنج اعـداد و محور Yشوند. محور خطوط رنگي باعث كشيده شدن نمودار مي Sample Graph ي با باز شدن پنجره 

  نمايد.  زماني را تعيين مي ي (رديف افقي) بازه
ها  اين دكمه .استفاده نمائيد وجود داردكه پائين، سمت چپ و يا باال، سمت راست  –نمودار از عالئم + و  ي دن صفحهبراي بزرگ كر

برابر در هر محور)  4(تا  4Xتا  1Xنمائي بين  . بازه بزرگصورت گيردنمائي  بزرگ هاY ها وX شوند كه به ترتيب در محور  باعث مي
  د. وهاي موجود در پائين، سمت راست استفاده نم از كليد توان مي Y و Xبراي حركت در محور  باشد. مي

كليد بااليي  :باشد كليد مي 3شامل  پارامترها كدام از . هرشود مالحظه مي، راهنماي خطوط رنگي Sample Graphپنجره  راستدر سمت 
نمايان گردد. كليد پائين سمت راست كه با عالمت يا  به ترتيب پنهان و پارامترشود تا خط مربوط به آن  باعث مي Showيا  Hideبه نام 

نهايت كليد پائيني سمت  و در ضخيم ياباريك و  پارامترسايز خط مربوط به آن  ،شود تا به دلخواه خط نشان داده شده است باعث مي
  را تغيير رنگ دهد. متغيرشود تا خط مربوط به آن  چپ باعث مي

ها) جلو رفته تا   Xشود نمودار با گذشت زمان (محور  وجود دارد كه باعث مي Auto Scrollبا نام  اي در پائين پنجره سمت راست گزينه
   قابل مشاهده باشد.هميشه آخرين حاالت 

شويد كه به ترتيب  نمايش تاريخ در نمودار روبرو مي ي گزينه در مورد نحوه 3، با  Date Formatدر پائين پنجره سمت راست قسمت 
  تغيير و نمايش داده شود.تا تاريخ بر اساس استاندارد اياالت متحده، اروپاي غربي و اروپاي شرقي، شود  باعث مي

  

  
  تذكر:

كليك  ،آن لحظه از نموداردر  ،چنانچه مايل هستيد تا اعداد دقيق مربوط به هر بخش از نمودار را بيابيد بر روي خطوط
  نمائيد.

  
  Sample Graphدر  هانمونه يبازبين و ذخيره -1-6-5

تا  كرده) نمودن نمودارها Recordافزار شروع به ضبط ( آن است كه به محض باز شدن اين پنجره، نرم Sample Graphاز ديگر امكانات 
وجود دارد به  كه با رنگ قرمز در پائين نمودار Recordبتوان به اطالعات مورد نظر دست يافت. عالمت  (Load)آن  نمودنبا اجرا   بعداً

  باشد. افزار در حال ضبط و نمونه برداري مي معناي آن است كه نرم
باز خواهد شد كه  5- 13اي به شكل  گاه پنجره د. آنودر پائين پنجره را انتخاب نم Open ي دكمهتوان  ميهاي قبلي  ن نمونهنمودبراي باز  

  قبلي وجود دارد. ي هاي ذخيره شده در آن ليستي از فايل
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  Sample Graphها در  ي باز نمودن نمونه : پنجره5- 11شكل شماره 
  

اطالعات  توان  مي Openها را پاك كرده و يا با انتخاب كليد  نمونه توان مي Deleteفشردن كليد ها از ليست و  با انتخاب يكي از نمونه
نمايان   Play سبز رنگ ي ه. با نمايش آن در پائين صفحه كلمنمايش دادSample Graph  ي در صفحه را نمونهمربوط به آن 

را انتخاب  Recordمالحظه و درصدد آن هستيد كه ضبط وقايع فعلي ادامه يابد از پائين پنجره كليد  قبلي را ي حال چنانچه نمونهشود.  مي
  نمائيد.

  

  
  تذكر:

 UPSwing Proاز  Connection Managerدر بخش Sample Graphبرداري در محيطي زماني نمونهجهت تعيين بازه

Consoleي  اس مورد نظر را انتخاب و سپس دكمه ، ابتدا يوپيProperties   را كليك و در قسمت"Graph record interval" 

  اس وارد نمائيد. ي زماني را بر حسب ثانيه براي آن يوپي بازه
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  اس تحت وب ششم: كنترل و مانيتورينگ يوپيبخش  -6
  

كنترل و مانيتورينگ لوازم الكترونيكي از طريق خطوط تلفن  ها در سراسر دنيا و همچنين بحث Web Browser گرايش مردم به استفاده از
قدرتمند مجهز نمايد تا  Web Serverرا به يك  UPSwing Proهاي افزار هاي كامپيوتري باعث شده است تا شركت فاراتل، نرم و يا شبكه

  از هر كجاي دنيا كنترل و يا مانيتورينگ نمائيد. خود را اس ييوپبا توجه به امكانات شبكه، 
  

  
  تذكر:

پذير  امكان Network Supportهاي  فقط براي نگارش UPSwing Proاز طريقتحت وباسكنترل و مانيتورينگ يوپي
  باشد. مي

  
  UPSwing Pro Web Serverتنظيمات  -1-6

  باشد. پذير مي امكان UPSwing Pro Web Serverسرويس از طريق   UPSwing Proافزار نرم Web Serverدسترسي به 
ي  از همين دفترچه نيز آورده شده است، از طريق برنامه 4- 5، كه در بخش چهارم و جدول شماره Web Serverتنظيمات مربوط به 

UPSwing Pro Console يپنجره و System Settings رد كه شرح آن در جدول باشد. در اين قسمت دو گزينه وجود دا پذير مي امكان
  آمده است. 6- 1شماره 

  
 توضيحات گزينه

Active at 

Start up  

نيز اجرا  UPSwing Pro Web Server، سرويس UPSwing Pro Managerدر هنگام اجرايبا فعال نمودن اين گزينه

بايد  Web Serverده از كاربر جهت استفا UPSwing Proگردد. در صورت غير فعال بودن اين گزينه، پس از اجراي  مي

راست كليك  System Trayافزار در  سرويس آن را به صورت دستي اجرا نمايد. براي اين كار بر روي آيكون نرم

را انتخاب نمائيد. همچنين براي متوقف نمودن اين  Start UPSwing Pro Web Server Service ي نموده و گزينه

  را انتخاب نمود. Stop UPSwing Pro Web Server Service ي گزينه به همين ترتيبتوان  سرويس مي

Port 

Number  

پيش فرض  ي گردد. شماره وارد مي UPSwing Pro Web Serverيپورت مورد استفادهيدر اين قسمت شماره

 وانت مينمايد در اين قسمت  افزار و يا سرويس ديگري از اين شماره پورت استفاده مي باشد. چنانچه نرم مي 8140

  را تغيير داد.  آن

 UPSwing Pro افزارنرم System Settings در وب سرويس : تنظيمات6-1جدول شماره 
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  باشد؟ در حال اجرا مي UPSwing Pro Web Serverچگونه تشخيص دهيم كه سرويس  -2-6
 System Trayدر بخش  UPSwing Pro Managerفعال بودن اين سرويس با حركت امواجي بر روي آيكون  6- 1با توجه به شكل شماره  

   گردد. ميمشخص 
  

  
 كونيآ توسط System Trayدر  UPSwing Pro Web Server فعال بودن سرويس شينما: 6-1شكل شماره 

  
  از طريق وب UPSwing Proي دسترسي به  نحوه -3-6

  

  
  وب طريق ازUPSwing Proدسترسي بهينحوه:6-2شمارهشكل

  

در  Web Serverنصب و سرويس  UPSwing Proافزار  نرم 1در اين شكل بر روي كامپيوتر شماره را در نظر بگيريد.  6- 2شكل شماره 
را از طريق وب، كنترل و مانيتورينگ نمائيم.  1شماره  PCاس متصل به  ، يوپي2شماره  PCباشد. اكنون قصد داريم به وسيله  حال اجرا مي

شويم. در قسمت  و يا... باشد مي  Internet Explorer،Firefoxآن، كه ممكن است  Web Browserوارد  2شماره  PCراي اين كار از پشت ب
Address شماره ،IP  و يا نام دامنهPC  را وارد و در ادامه شماره پورت اشغال شده توسط سرويس 1شمارهUPSwing Pro Web Server  را
گاه آدرس دسترسي  آن ،8140عدد  Web Serverباشد و شماره پورت  192.168.0.1كامپيوتر  IPبراي مثال اگر شماره  نمائيم. اضافه مي

http://192.168.0.1:8140 .خواهد بود  
  ظاهر خواهد شد. Web Browserدر  6- 3اي مشابه شكل شماره  با وارد نمودن آدرس صحيح، صفحه
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  تحت وب UPSwing Pro ي ورود بهصفحه:6-3شكل شماره

  

  
  تذكر:

  ) به دنبال رفع مشكل توسط يكي از موارد زير باشيد:6-3(شكل شماره  Loginي اصلي ورود يا  در صورت عدم رويت صفحه
 ) نباشد.Runفعال ( 1شماره  PCدر  UPSwing Pro Web Serverممكن است سرويس  - 1

 اشتباه باشد و... IPي مثال شماره اي بين دو كامپيوتر صحيح نباشد. برا بستر شبكه - 2

 1شماره  PC) در IISهاي ديگري (چون  افزار و يا سرويس شماره پورت را اشتباه وارد كرده و يا اين پورت توسط نرم - 3
هاي قبل گفته شده  را طبق آنچه در قسمت Web Serverاشغال شده باشد. براي برطرف نمودن چنين مشكلي شماره پورت 

  يد.است تغيير ده
 UPSWebSrv.exeشود. براي رفع آن برنامه  مانع از انجام كار مي 1شماره  PCنصب شده در  Firewallممكن است كه  - 4

  را در ليست سبز قرار دهيد.
  

1-3-6- Login with Admin Password  
 Passwordد نمائيد. چنانچه تا به حال ي عبور را وار ، كلمهPassword) و در كادر باال، مقابل عبارت 6- 3(شكل شماره  Loginدر صفحه 

  باشد. ، با حروف كوچك مي"admin"ي عبور به صورت پيش فرض  ، كلمهتغيير نكرده است
 باز خواهد شد. Web Browserدر  6- 4مانند شكل شماره  يي جديد پنجره Loginي عبور و انتخاب كليد  پس از وارد نمودن كلمه
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  تذكر:

ي الگ و  گردد. جهت مشاهده افزار ثبت مي ي عبور يك ركورد در الگ نرم ا نادرست بودن كلمهدر صورت درست و ي
 رديف  6- 2و يا به توضيحاتي كه در ادامه و جدول  "هاي ثبت شده ي الگ مشاهده"ر به  بخش پنجم يعنيتوضيحات بيشت

Event log مراجعه نمائيد. آمده است  

  
  تحت وب UPSwing Proافزارنرمكنسول:6-4شكل شماره

  
. در فريم سمت وجود دارند هايي در سمت راست اين صفحه به دو قسمت تقسيم شده است. يك ستون يا فريم در سمت چپ و فريم

وجود دارد. با  UPSwing Proافزار  هائي كه در ليست نرم اس آدرس و نام يوپي IPوجود دارد كه شامل ليستي از يك  Boxچپ، باال يك 
  كند. ميهاي سمت راست تغيير  ها اطالعات فريم ب هر كدام از آنانتخا

هاي سمت راست  . در حالت اول فريمBoxاس از  و يا انتخاب نام يوپي IPدر اين صفحه به طور كلي دو حالت وجود دارد: انتخاب شماره  
هاي  ت دوم اطالعات و تنظيمات موجود در فريمهاي ليست شده را نشان داده و در حال اس يوپي تماميبه طور كلي اطالعات مربوط به 

هاي سمت  توضيحاتي در مورد هر يك از فريم 6- 2باشد. در جدول شماره  اس انتخاب شده مي سمت راست، صرفاً مربوط به همان يوپي
  راست صفحه (در هر دو حالت) آورده شده است.

كه در زير بعضي از صفحات وجود دارد  Saveاز دكمه  از طريق وب امهبرن تنظيماتات در تغييربه خاطر داشته باشيد كه پس از اعمال  
  استفاده نمائيد.

در فريم سمت چپ يكسري Connection (Box) از طريق اين صفحه وجود دارد. در پايين ليست  Onlineهمچنين امكان ارسال دستورات 
شوند. اين كلمات و فرامين عبارتند  مياس انتخاب شده، فعال  يوپي وضعيتاس از ليست، بنا به  كلمات وجود دارند كه با انتخاب نام يوپي

 كنترليفرامين ارسال "ها عيناً مانند آنچه در بخش سوم قسمت  كه توضيحات آن Test و Restart ،Sleep ،Shutdown ،Wakeup ،Muteاز 
  د.باش آمده است مي" اس به يوپي

  
  



 
  

 اس تحت وب كنترل و مانيتورينگ يوپيبخش ششم: 

76 

 اتتوضيح  حالت  نام فريم

Data 

IP 
كنار يكديگر قابل در هاي موجود در ليست در يك صفحه و اسو مهم تمامي يوپيOn-Lineاطالعات

  رويت هستند.

UPS  
دهد. اين اطالعات عيناً همانند مواردي است كه در اس انتخاب شده را نشان مييوپيOn-Lineاطالعات

  بخش سوم از همين دفترچه آورده شده است.

Properties 

IP  
 چهارم يعني كه توضيحات آن در بخش System Settingsدر اين فريم امكان انجام تغييرات مربوط به

  آمده است وجود دارد. "اس افزار و يوپي تنظيمات نرم"

UPS  
اس انتخاب شده، مطابق آنچه در بخش چهارم  در اين قسمت امكان انجام تغييرات و تنظيمات مربوط به يوپي

  ) آمده است وجود دارد.4- 4و  4- 3فترچه (جداول شماره از همين د

Schedule 

IP  
هاي موجود در ليست در اين صفحه و در  اس براي تمامي يوپيWake upوSleepامكان رويت اولين زمان
  كنار يكديگر وجود دارد.

UPS  
در اين قسمت  ،دهاس انتخاب ش ي زمانبندي روشن و خاموش شدن و يا تست يوپيامكان تنظيم برنامه

  وجود دارد. جهت كسب اطالعات بيشتر به مطالب بخش چهارم از همين دفترچه مراجعه نمائيد.

Event Log 
IP  

وجود دارد. جهت كسب  ها اس افزار و يوپي هاي مربوط به نرمEventتماميتوانايي مروردر اين قسمت
مراجعه  5- 2 و 5- 1ل واجدو  "ها دهنده ارهشد" پنجم يعني ها به بخش Eventاطالعات بيشتر در مورد 

 نمائيد.

UPS  مشاهدهامكانEventاس انتخاب شده در اين فريم وجود دارد.هاي مربوط به يوپي  

Data Log  
IP 

   هاي موجود در ليست وجود دارد. اس هاي ذخيره شده در مورد يوپيDataتماميدر اين فريم
  بيابيد. "ها هشداردهنده"بخش  دررا ها  Logاطالعات بيشتر در مورد 

UPS  امكان ديدنData Logاس انتخاب شده در اين قسمت وجود دارد.مربوط به يوپي  
  6-4تحت وب، توضيحات شكل شماره  UPSwing Proافزار  نرم هاي مختلف قسمت: 6-2جدول شماره 

  

2-3-6- Login as Guest  
را انتخاب نموده و در صورتيكه تا به حال  Guestعبارت  User Nameي  ابل گزينهدر مقتوان  ) مي6- 3(شكل شماره  Loginدر صفحه 

كنترلينگ و مانيتورينگ  ي وارد صفحهيد. با اين كار يوارد نما Passwordرا در مقابل  ”guest“ايد عبارت  آن را تغيير نداده عبوري  كلمه
ي  . تنها تفاوت مهم در اين است كه اجازهنماييد مالحظه ميشود را  يمشاهده م adminشده و عيناً صفحاتي را كه در هنگام ورود با 

  اس وجود ندارد. بنابراين با ورود توسط  ي ارسال فرمان به يوپي اس و همچنين اجازه افزار و يوپي گونه تغييري بر روي تنظيمات نرم هيچ
Guest د.امكان مرور تنظيمات و يا موارد قابل مانيتورينگ وجود دار تنها  

  

   Web Remote Accessي عبور براي  تغيير كلمه -3-3-6
ابتدا  د. بدين ترتيب كهارا تغيير د Password توان مي) و در قسمت پايين آن به راحتي 6-3(شكل شماره  Loginي ورود يا  در صفحه

Username در مقابل  را انتخاب و سپسPasswordي عبور فعلي و در مقابل  ، كلمهNew Password  وConfirm ي عبور جديد را در  كلمه
اي باز خواهد شد و صحت تغيير را نشان  را انتخاب نمائيد. در ادامه پنجره Change Passwordي  هر دو بخش عيناً مانند هم تايپ و دكمه

  دهد.  مي
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4-3-6- Web Messenger Engine  
باشد. به اين ترتيب كه با استفاده از اين  ت وب هشداردهنده مي، توليد صفحاUPSwing Pro Web Serverيكي ديگر از امكانات سرويس 

) بر روي مانيتورتان باز شده و اعالم Web Browser(توسط  Web Baseي كوچكي به صورت  قابليت در زمان رخداد حالتي، صفحه
اس و برق شهر از  افزار، يوپي ايع مختلف نرمتوان از تمامي هشدارهاي مربوط به اتفاقات و وق نمايد. بنابراين به راحتي مي رويدادي را مي

  مطلع شد. On-Lineو به صورت  Web Browserهر كجاي دنيا توسط 
آن وجود  چپ) و در قسمت 6-4(شكل شماره  Loginورود يا پس از  Open Web Messenger Engineي پيام، با نام  لينك توليد كننده

ي ديگري به  و بالفاصله پس از آن صفحه Web Messenger Engine) به نام 6- 5ره ي كوچكي (شكل شما صفحه، دارد. با فشردن لينك
ها، هشدارها و وقايع اخير را به اطالع شما برساند. اين  ) تا پيغام6- 6باز خواهد شد (شكل شماره  UPSwing Pro Web Messageنام 

  باشد. مي 5- 2و  5- 1ول شماره ادفترچه و مطالب جدمانند توضيحات بخش پنجم از همين  ،مربوط به آنها رويدادها و توضيحات
  
  

 بصورت وب جهت اعالم وضعيتWeb Messenger Engineي: پنجره6-5شكل شماره

  
 Webي  شود. اما چنانچه صفحه ثانيه به طور خودكار بسته مي 30) بعد از 6- 6(شكل شماره  UPSwing Pro Web Messageي  صفحه

Messenger Engine ي  شد بالفاصله پس از وقوع حالتي صفحهباز باWeb Massage رساند.  را به اطالع شما مي باز شده و وقوع آن  
را  Viewي  ) كلمه6- 5(شكل شماره  Web Messenger Engineي  چنانچه در هر لحظه بخواهيد اطالعات اخير را مالحظه نمائيد، در صفحه

 Webي  را انتخاب نموده تا پنجره Maximumو يا  Minimum ،Mediumي از سه حالت يك توان يد. در اين صفحه همچنين ميانتخاب نمائ

Message  وقايع اتفاق افتاده باشد. تعداد كم، متوسط و زيادي ازبه ترتيب باعث به نمايش در آمدن  
  
  

 جهت اعالم وضعيت UPSwing Pro Web Messageي: پنجره6-6شكل شماره
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  اس توسط تلفن انيتورينگ يوپيم بخش هفتم: كنترل و -7
  

 هاي گويا در بين مردم بسيار رواج پيداكرده است. شركت اكنون بحث كنترل نمودن حساب بانكي و مواردي از اين قبيل توسط تلفن
توسط  يابه صورت گو طريق تلفن و از كنندگان بوجود آورده است تا افزارهاي خود اين امكان را براي مصرف نيز با تجهيز نرمفاراتل 

  هاي خود را مانيتور و كنترل نمايند. اس يوپي UPSwing Pro Telephonyنام  افزاري با نرم
  

  UPSwing Proبا  UPSwing Telephonyافزار  سازگاري نرم -1-7
 Networkنگارش  UPSwing Pro  افزار نرم با تواند مي قابل نصب بوده و Windowsعامل  تحت سيستم UPSwing Telephonyافزار نرم

Support عامل  سيستم (قابل نصب درWindows (را از طريق تلفن گويا در اختيار كاربر قرار دهد. نموده و اطالعات آن ارتباط برقرار  
  

  UPSwing Telephonyافزار  وظايف نرم -2-7
  ي مهم زير را برعهده دارد: افزار تلفني دو وظيفه در واقع نرم

  را اعالم نمايد. وقوع رويدادتواند در وقايع مختلف با شماره تلفني تماس گرفته و  هشداردهنده مي به عنوان يك سيستم - 1
كند. بدين ترتيب كه كاربر قادر خواهد بود در هر  عمل مياس  يوپيو  UPSwing Proافزار  به عنوان يك بستر ارتباطي بين كاربر، نرم - 2

  اس خود را مانيتور و كنترل نمايد. رمز ورودي، يوپيزمان با برقراري تماس تلفني و وارد نمودن 
  

  اندازي نصب و راه -3-7
تواند نصب گردد. حتي  مي ،هاي شبكه كه مجهز به مودم و خط تلفن باشد بر روي هر يك از كامپيوتر UPSwing Telephonyافزار  نرم
اندازي نمود. لطفاً دقت شود تا مودم مورد استفاده  ه است، راهنصب شد UPSwing Proافزار  را بر روي همان كامپيوتري كه نرم توان آن مي

هاي جديد در بازار اين قابليت را دارند. همچنين  را داشته باشد. هم اكنون بيشتر مودم Waveبوده و امكان پخش  Voice Supportاز نوع 
ي  شود تا نسخه عامل نصب كرده و حتي توصيه مي مرا به صورت كامل بر روي سيست آن  Driverي مناسب از مودم حتماً  براي استفاده

  نمائيد. Updateرا از اينترنت دريافت و   ن جديد آ
  

  
  تذكر:

شود در صورت  نيستند. لذا پيشنهاد مي Voice Supportهاي  هاي تلفن سانترال قادر به پشتيباني از مودم بعضي از سيستم
  ستقيم استفاده نمائيد.عدم برقراري ارتباط در اين حالت از خط تلفن م

  
شركت فاراتل را داخل   UPSwingافزار دي حاوي نرم سي Windowsبعد از اجرا شدن كامل  ،UPSwing Telephonyافزار جهت نصب نرم

اي مانند  حهـو صف شدهبه طور خودكار اجرا  )Installer( افزار رمـنصب ن ي تا برنامه نمائيددي درايو قرار دهيد. براي چند لحظه صبر  سي
را انتخاب نموده و  (UPSwing Telephony) راستين آيكون از سمت اولدر اين حالت  .گرددبر روي مانيتور ظاهر  7- 1شكل شماره 

افزار موجود در   كليك نمائيد. اگر در همان لحظه كامپيوتر به اينترنت متصل باشد آنگاه در صورتي كه ورژن نرم Installسپس بر روي 
  نمايد. باالتر باشد، برنامه آن را جهت دانلود و نصب پيشنهاد مي CDاز ورژن  سايت فاراتل
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  افزار مورد نياز جهت نصب نرم Installerي  برنامه: 7-1 هشكل شمار

  
  
  

  نصب آغازآمدگويي بهي خوش: مرحله7-2شكل شماره
 اي مانند صفحه مرحله آخر در برنامه نصب گردد. پيوترتان كپي وروي كام بر ههاي مربوط فايل تا هدونمرا دنبال  Install Wizard حال

عمل به  اين Yes درصورت انتخاب گزينه نمائيد.Restart  يكبار كامپيوترتان را خواهد تا مي شما شودكه از نمايان مي 7- 3شكل شماره 
  شود. گذاشته مي شما ي به عهدهشدن Restart  اينصورت وظيفه درغير وشده همان لحظه انجام  در صورت خودكار
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  ي نصب: آخرين مرحله7-3شكل شماره
  

  
  تذكر:
  شود. Restart يكبار كامپيوتر بايد، تكميل شدن مراحل نصب دقت بفرمائيدكه جهت استفاده و لطفا

  افزار پس از نصب نرم -4-7
 الزم است ابتدا كار ي براي ادامه نو روشن شده است. از وكامپيوترتان يكبار رسيده تمامبه ا UPSwing Telephonyنصب  ي اكنون برنامه

  اتي در كامپيوتر ايجاد شده است.تغييرچه  بدانيم كه
 UPSwingبگرديد. در شاخه  "Faratel"به دنبال شاخه  "All Programs"را فشار داده و در قسمت  Windowsدر محيط  Startي  دكمه - 

Telephony مالحظه خواهيد كرد.الف - 7- 4را همانند شكل شماره  افزار آيكون مربوط به اين نرم  
  خواهيد ديد. ب- 7- 4را همانند شكل شماره  UPSwing Telephonyآيكون  Desktopهمچنين بر روي  - 
  

  

.  

  Desktopب: آيكون  All Programsالف: منوي 
  افزار : تغييرات بوجود آمده پس از نصب نرم7-4يشكل شماره

  
 7-1در جدول شماره  ها هاي مختلفي دارد و توضيح هر يك از آن را خواهيد يافت كه شكل System Trayقسمت  در Managerآيكون 

  آمده است. 
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  )Runباشد. ( در حال اجرا مي UPSwing Pro Managerسرويس   

  )Stopمتوقف شده است. ( UPSwing Managerسرويس  

  وجود ندارد. UPSwing Proافزار  تباط با نرمدر حال حاضر امكان برقراري ار 

 System Trayدر Managerهاي آيكون: حالت7-1جدول شماره

  

  افزار هاي اصلي نرم معرفي بخش -5-7
  از دو بخش اصلي تشكيل شده است: UPSwing Telephonyافزار  نرم

1 - UPSwing Telephony Managerشروع به كار زا پس همواره به صورت خودكار و عمل كرده ويندوز : به صورت يك سرويس در 
 از آماده زنگ خوردن و Answeringسيستم  و برقرار UPSwing Pro افزار نرم ارتباط با ،Managerشدن  اجرا با گردد. مي اجرا ويندوز

  باشد. هاي تنظيم شده مي وقوع حالتي جهت ارسال پيام صوتي به شماره تلفن انتظار طرفي در
2 - UPSwing Telephony Consoleنمودن عملكرد سيستم  مانيتور يا اي است كه جهت انجام تنظيمات مربوطه و : برنامهTelephony  

   گيرد. مي استفاده قرار مورد
  

  افزار تلفني نرمConsole اجراي  -6-7
دو بار كليك  System Trayدر قسمت افزار  بر روي آيكون اين نرم UPSwing Telephonyافزار  جهت انجام تنظيمات متفاوت بر روي نرم

 UPSwing Telephonyي  برنامه توان ن كار همچنين ميبر روي مانيتورتان ظاهر گردد. براي اي 7-5اي مشابه شكل شماره  نمائيد تا پنجره

Console  را از شاخهAll Programs/Faratel  انتخاب و در نهايتUPSwing Telephony د. ورا اجرا نم  
  
  

 UPSwing Telephonyافزار: كنسول نرم7-5مارهشكل ش
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  تنظيمات -7-7
دريافت و آنرا از طريق  UPSwing Proافزار  را از نرماس  يوپياي است كه اطالعات مربوط به  افزار تلفني برنامه همانطور كه اشاره شد نرم

اعمال   UPSwing Telephonyو  UPSwing Proافزار  نرم هر دو در دارد. بنابراين بايد تنظيماتي را برقراري تماس تلفني به كاربر اعالم مي
  نمود.

  
  UPSwing Proتنظيمات در  -1-7-7

، آيكون UPSwing Proي  برنامه Consoleافزار در بخش چهارم در  اس به نرم با توجه به مطالب عنوان شده در قسمت معرفي يوپي
Connection Manager  را از قسمتToolbar مورد نظر را از ليست انتخاب و كليد اس  يوپيمائيد. سپس انتخاب نProperties  را فشار

 Enableي  كه گزينه نمائيددقت  Remote Accessو در قسمت  Connectionدر بخش  Propertiesي  ). در پنجره4- 1دهيد (شكل شماره 

Remote Service  فعال و در مقابلPassword ي عبور  ). اين كلمه4- 3انتخاب كرده باشيد (شكل شماره  رعبوي  اعدادي را به عنوان كلمه
  گردد.  افزار تلفني از شما سئوال مي در هنگام تماس با نرم

  

  افزار تلفني به نرم UPSwing Proمعرفي   -2-7-7
 7-6اي مانند شكل شماره  ئيد تا پنجرهاولين آيكون از سمت چپ را كليك نماي تلفني  برنامه Consoleدر  تنظيمات مربوطه،جهت انجام 

  ود.را انتخاب نم Connectionو سپس  Fileي  گزينه Menuتوان از نوار  گردد. همچنين مي نمايان
شود. گردد معرفي مي افزار تلفني ارسال مي را كه اطالعات از آنجا براي نرم UPSwing Proافزار  اس و نرم در اين پنجره مشخصات يوپي

  آورده شده است. 7-2ات مربوط به اين پنجره در جدول شماره توضيح
  
 

 UPSwing Proافزار با  ي ارتباط نرم ي تنظيمات نحوه : پنجره7-6شكل شماره 

  
  

 

 
\  
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  توضيحات آيتم

UPS Name 
ا وارد باشد را در اينج مي UPSwing Proافزار  هاي نرماسمطابق آنچه در ليست يوپيمورد نظر،اس يوپينام

  نمائيد.

U
P

Sw
ing P

ro L
ocation

  Same 
Computer  

افزار تلفني قرار دارد نصب شده است، اين  بر روي همان كامپيوتري كه نرم UPSwing Proافزار  چنانچه نرم
  گزينه را انتخاب نمائيد.

IP Address 
on Network  

هاي داخل شبكه نصب شده است اين بر روي يكي ديگر از كامپيوترUPSwing Proافزاردر صورتيكه نرم
 آن كامپيوتر را وارد نمائيد. IPگزينه را فعال كرده و شماره 

Computer on 
Network  

توان با انتخاب اين گزينه  مي ،كامپيوتر مورد نظر IPاين گزينه مانند رديف باال بوده با اين تفاوت كه به جاي
  د.ورا وارد نم نام آن

TCP Port Number 
را در  Telephonyجهت برقراري ارتباط با نرم افزار UPSwing Proافزاره پورت اشغال شده توسط نرمشمار

  اين قسمت وارد نمائيد.

Connection Test 
ه و در صورت صحيح بودن شدآزمايش  UPSwing Proافزاربا انتخاب اين كليد، صحت برقراري ارتباط با نرم

  شود. نمايش داده مي "Connection Failed" صورت، پيامغيراينو در  "Connection Successfully"ارتباط پيام 

  7- 6ي  ، توضيحات شكل شمارهConnectionي: تنظيمات پنجره7-2جدول شماره
 

  

  افزار تنظيمات نرم -3-7-7
ي  در صفحه 7-7شماره اي مانند شكل  انتخاب نمائيد تا پنجره UPSwing Telephonyي  دومين آيكون از سمت چپ را در پنجره

را انتخاب نمائيد. اين پنجره  Settings، ابتدا فايل و سپس Menuتوانيد از نوار  مانيتورتان ظاهر گردد. همچنين براي رويت اين پنجره مي
ه آمد 7- 3باشد. كه شرح آن در جدول شماره  مي Incomingو  Outgoingهاي  ، زنگModemشامل سه قسمت جهت تنظيمات مربوط به 

  است.
  
 

  UPSwing Telephonyافزارنرمي تنظيمات: پنجره7-7شكل شماره
 

 



 
 

  وسط تلفنت اس يبخش هفتم: كنترل و مانيتورينگ يوپ

84 

  توضيحات آيتم
M

odem
 List  

گردد بدين  Resetبايد يكبار  Telephonyاز داخل ليست، مودم مورد نظر را انتخاب نمائيد. با تغيير مودم برنامه 
را  OKنمودن برنامه دكمه  Restartخواهد تا براي  يشود و از شما م اي باز مي ترتيب كه پس از تغييرات، پنجره

بارگذاري شده و آيكون  Windowsدر  ،هاي برنامه از نو فشار دهيد. پس از اين كار و با مقداري صبر سرويس
  آيد. به نمايش در مي System Trayافزار در قسمت  مربوط به نرم

Fax Speed  
باشد. در اين قسمت سرعت مربوط به دستگاه  مي Faxرشات از طريق افزار تلفني ارسال گزا يكي از امكانات نرم

Fax افزار با همان سرعت اقدام به ارسال اطالعات نمايد. گردد تا نرم گيرنده تنظيم مي  

O
utgoing

 

Enable 
Outgoing Calls 

افزار تلفني  ، نرمUPSwing Proافزار  اس و يا نرم هاي مختلف مربوط به يوپي اين امكان وجود دارد كه در حالت
اقدام به گرفتن شماره تلفن نموده و حالت پيش آمده را به صورت گويا به اطالع برساند. با انتخاب اين گزينه 

  گردد. قابليت گفته شده فعال مي

Number of  
Retries  

گيري  ام به شمارهافزار تلفني اقد در صورت اشغال بودن تلفن گيرنده و يا مهيا نبودن امكان برقراري تماس، نرم
  گردد. افزار جهت برقراري ارتباط تلفني تنظيم مي هاي نرم نمايد. در اين قسمت تعداد تالش مجدد مي

Retry After 
Minute(s)  

  شود. افزار جهت برقراري ارتباط تلفني در اين قسمت و برحسب دقيقه تنظيم مي هاي نرم فاصله زماني تالش

Customize 
Dial Number 

هاي انتخابي  ها و حالت توان شماره تلفن باز شده و از طريق آن مي Web Browser ي انتخاب اين كليد پنجرهبا 
  جهت برقراري تماس تلفني و اعالم هشدار را تنظيم نمائيد.

  براي انجام اين تنظيمات به توضيحات مندرج در بخش پنجم از همين دفترچه مراجعه نمائيد.

Incom
ing

  Enable 
Incoming Calls 

افزار و  شود تا از هر كجا و از طريق تماس تلفني با نرم افزار تلفني اين امكان براي شما فراهم مي از طريق نرم
را مانيتور و يا دستوراتي را به آن ارسال نمائيد. با انتخاب اين گزينه قابليت  UPS، عبوري  وارد نمودن شماره
  گردد.  گفته شده فعال مي

Answer Alerts 
 After x 
Ring(s) 

  دهي نمايد. گويي و سرويس افزار اقدام به پاسخ شود كه پس از چند زنگ، نرم در اين قسمت تعيين مي
  

  7- 7، توضيحات شكل شماره Settingsي  : تنظيمات پنجره7-3جدول شماره 

  

  استفاده از سيستم تلفني -8-7
  برداري قرار دهيد. بهرهحال همه چيز مهيا است تا سيستم تلفني را تست و مورد 

  
  دهنده حالت اول) هشدار

فرمائيد كه پس از  اس را تست نمائيد. مالحظه مي ) وارد نموده و يوپيBattery Test OKشماره تلفن خود را مثالً براي نتيجه تست باتري (
  .نمايد را به صورت گويا اعالم مي ي آن گيري نموده و نتيجه افزار اقدام به شماره تست، نرم
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  حالت دوم) كنترل و مانيتور
گيري نموده و منتظر بمانيد تا تلفن گويا پس از خوش آمدگويي كلمه  ، را شمارهTelephonyافزار  مجهز به نرم و به كامپيوترتلفن متصل 

تلفني براي شما پخش را فشار دهيد. حال منوي  #وارد نموده و كليد  را  عبوري  كلمهپس از شنيدن صداي بوق  .را از شما بپرسد عبور
  دهد. هاي مختلف سيستم تلفني توسط وارد نمودن شماره را نشان مي ي وارد شدن به قسمت نحوه 7-8شود. شكل  مي

  تذكر:
  ي عبور را اشتباه وارد نمائيد، ارتباط تلفني قطع خواهد شد.بار متوالي كلمه4چنانچه بيش از - 
اس را در ليست خود داشته باشد، اين  به طور همزمان چندين يوپي UPSwing Proر افزا با توجه به اينكه ممكن است نرم - 

هاي مورد نظر دسترسي داشته باشيد. بدين ترتيب كه  اس افزار تلفني تعبيه شده است كه به هر يك از يوپي امكان در نرم
اس را در اختيار  توان همان يوپي ها مي سا مرتبط به هر يك از يوپي عبوري  در هنگام برقراري ارتباط تلفني با ورود كلمه

 م كرده و از ايشانافزار تلفني آن را به كاربر اعال داشت. حال چنانچه چندين ارتباط داراي يك كلمه عبور يكسان باشد، نرم
  خواهد با توجه به نياز خود رديف مورد نظر را انتخاب نمايد. مي

 
  

  

  افزاري از طريق تلفن گويالف نرمهاي مختدسترسي به قسمت: 7-8شكل شماره 
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 Windowsعامل  تحت سيستم UPSwing Netshutافزار   اندازي نرم  نصب و راه: هشتمبخش  -8

  

از  "UPSwing Netshutافزار  مروري بر نرم"، قسمت اين بخش آغاز گردد قبل از توصيه مي UPSwing Netshutافزار  جهت آشنايي با نرم
  دفترچه را مطالعه نمائيد. بخش اول در همين

  

  UPSwing Netshutافزار  لزوم استفاده از نرم -1-8
افزار  نرمآشنا شديم به اين نكته پي برديم كه كامپيوتر مجهز به اين  UPSwing Proافزار  هاي قبلي با اساس كار نرم همانطور كه در بخش

هاي  . حال بايد فكري براي ديگر كامپيوتردهد به درستي و كامل انجام مي را Auto Savingهاي بحراني و زمانبندي شده مكانيزم  در زمان
توان بر روي هر يك از كامپيوترهاي شبكه يك نسخه  براي اين كار مثالً مي اس متصل هستند نمائيم. شبكه كه از نظر تغذيه به يوپي

License  دار ازUPSwing Pro طريق پروتكل افزارها از  را نصب نمائيم. زيرا كه اين نرمTCP/IP توانند به هم متصل شده و براي هم  مي
اس نيز خواهند بود كه از نظر امنيتي  قادر به كنترل و مانيتورينگ يوپياما با اين كار هر يك از كاربران ارسال نمايند.  Shutdownدستور 

باشد. به اين ترتيب كه با نصب اين  مي UPSwing Netshutافزار  اين كار هميشه مناسب نيست. بنابراين راه حل مناسب، استفاده از نرم
ها فراهم  براي آن Shutdownتنها امكان دريافت دستور ، UPSwing Proها و يا سرورهاي شبكه و معرفي  Clientافزار بر روي تك تك  نرم
العملي رخ داده عكس Eventتا با توجه به بوده  UPSwing Proافزار دائماً گوش به زنگ نرم UPSwing Netshutافزار شود. در واقع نرم مي

  نشان دهد.
  باشد.  تر مي ارزان UPSwing Proافزار  افزار به راحتي قابل نصب و از نظر قيمت نيز از نرم اين نرم

  
  UPSwing Netshutافزار  وظايف نرم -2-8
   UPSwing Proافزار  از نرم Shutdownدريافت دستور  - 1

، Hibernate ،Standbyهاي در حال اجرا و در نهايت  سازي اطالعات، بستن برنامه اقدام به ذخيره Netshutافزار  در اين حالت نرم
Shutdown  و ياRestart فرا از طريق باتري دهي ها در زمان برق باتري دشارژتواند در هنگام  نمايد. اين عمليات مي نمودن كامپيوتر مي ،

  .رخ دهد …اس و يوپي Sleepرسيدن زمان 

  اس در يوپي Power Failشدن پس از حالت  Shutdownها جهت  Serverها و يا  Clientبندي  امكان اولويت - 2
هاي  ها صرف كامپيوتر شوند تا انرژي ذخيره شده در باتري تر هستند زودتر خاموش مي با اين كار كامپيوترهايي كه از نظر كاري كم ارزش

  برق شوند. فقدان ها در زمان آنروشني مان تر نمودن مدت ز تر جهت طوالني با ارزش
  ها   از آن Log File) و همچنين تهيه …و  Power Failهاي مختلفي (مانند اعالم پيام هشدار به كاربر در حالت - 3
 

 

  

  UPSwing Proبا  UPSwing Netshutافزار  سازگاري نرم -3-8
تواند ارتباط برقرار نمايد.  عاملي مي تحت هر سيستم UPSwing Plusو  UPSwing Proافزارهاي  با تمام نرم UPSwing Netshutافزار  نرم

ها مجهز به  Clientنمائيد درحاليكه ساير  استفاده مي Linuxعامل  تحت سيستم UPSwing Proافزار  بنابراين ممكن است شما از نرم
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توانيد به راحتي به  ها مي Clientبر روي هر يك از  UPSwing Netshutافزار  باشند، با اين حال با نصب نرم Windowsعامل  سيستم
UPSwing Pro .متصل شويد  

ارتباط برقرار  UPSwing Proهاي قديمي از  نتواند با بعضي از ورژن UPSwing Netshutها،  رساني روز  ممكن است به دليل تغييرات و به
را از سايت شركت فاراتل دريافت  UPSwing Netshutو  UPSwing Proهاي جديد  نمايد. پيشنهاد اول ما اين است كه هميشه ورژن

  افزارهاي ديگر را بيابيد. افزار با نرم سازگاري آن نرم Readme.txtنمائيد و يا در فايل 
  

  افزار نصب نرم -4-8
  باشد: به شرح زير مي UPSwing Netshut افزار مراحل نصب نرم

  دي درايو قرار دهيد. را داخل سي UPSwing Netshutافزار  رمدي حاوي ن ، سيWindowsبعد از اجرا شدن كامل  - 1
سمت چپ  آيكون ازبه طور خودكار اجرا شده سپس بر روي دومين  (Installer) افزار ي نصب نرم براي چند لحظه صبر نمائيد تا برنامه

. حال بر روي عبارت نمايش داده شودان بر روي مانيتورت 8- 1اي مانند شكل شماره  ) كليك نموده تا صفحهUPSwing Netshutپنجره (
Install سايت افزار موجود در  . اگر در همان لحظه كامپيوتر به اينترنت متصل باشد آنگاه در صورتي كه ورژن نرمرفته آنرا فشار دهيد

ي شكل  نتخاب، پنجرهنمايد. در هر صورت پس از ا باشد، برنامه آن را جهت دانلود و نصب پيشنهاد مي CDفاراتل باالتر از ورژن 
  را فشار دهيد. Nextشود. در اين پنجره كليد  بر روي صفحه نمايش داده مي 8-2ي  شماره

  

  
  افزار مورد نياز جهت نصب نرم Installerي  : برنامه8-1 ي رهشكل شما

 

  
  تذكر:

بگرديد و  UPSwing_Netshut سپس Windowsدي به دنبال فولدر  چنانچه برنامه بطور اتوماتيك اجرا نشد در داخل سي
  ظاهر خواهد شد. 8- 2اي مشابه شكل شماره  را اجرا نمائيد. خواهيد ديد كه پنجره Setup.exeفايل 
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  آمدگويي به مراحل نصب ي خوش : مر حله8-2 ي شكل شماره
  
افزار را خودتان انتخاب نمائيد  سير نصب نرمنمائيد. چنانچه مايل باشيد تا م را روي مانيتور خود مالحظه مي 8- 3اكنون شكل شماره  - 2

افزار را تغيير  توان مسير نرم ي جديد مي در پنجره Changeرا فشار دهيد. سپس با زدن كليد  Nextي  را انتخاب و دكمه Customگزينه 
  )8- 4را فشار دهيد. (شكل شماره  Nextرا انتخاب و كليد  Completeي  داده و در غير اينصورت گزينه

  

 

  ي انتخاب نوع نصب: مرحله8-3شكل شماره
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  ي انتخاب مسير نصب : مرحله8-4شكل شماره 
  
ها و  را فشار داده و چند لحظه صبر نمائيد تا فايل Installفرمائيد. لطفاً كليد  را مالحظه مي 8- 5اي مشابه شكل شماره  اكنون پنجره - 3

  )8- 6ب شوند. (شكل شماره اطالعات مورد نياز بر روي كامپيوتر كپي و نص
  

 

  ي تاييد براي نصب: مرحله8-5شكل شماره
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  ها ي كپي و نصب فايل : مرحله8-6شكل شماره 
  
تان را وارد نمائيد. توجه نمائيد كه طبق  افزار نرم Licenseشود تا شماره  خواست مي از شما در 8- 7در اين مرحله مطابق شكل شماره  - 4

احتياج به يك  Clientافزار به ازاي هر  افزاري شركت فاراتل در همين دفترچه آورده شده، براي نصب نرم الت نرمآنچه در قسمت محصو
License  جداگانه داريد. بنابراين چنانچهLicense Card ايد  افزار را از سازمان فروش شركت فاراتل خريداري نموده مربوط به اين نرم
  ي كار وارد نمائيد. خوانده و در اين قسمت جهت ادامه خود را از روي آن Licenseشماره 

 

  افزار نرم Licenseي وارد نمودن  : مرحله8-7شكل شماره 
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   گردد. ظاهر مي 8- 8اي مانند شكل شماره  در اين مرحله پنجره - 5
معرفي نموده و  8- 1طبق جدول شماره  Netshutافزار  نمايد به نرم را كنترل مي آن UPSwing Proافزار  اسي را كه نرم در اين قسمت يوپي

را فشار داده تا  Nextرا فشار دهيد. چنانچه به هر دليلي نتوانستيد تنظيمات درستي را در اين مرحله وارد نمائيد كليد  Nextسپس كليد 
  پس از نصب، تنظيمات درست را اعمال نمائيد.

  

  
  

 Netshutبه  UPSwing Proافزار  ي معرفي نرم : مرحله8- 8شكل شماره 
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 توضيحات  گزينه

R
em

ote Settings
  

Server 
(IP Address)  

IP افزار  كامپيوتري را كه نرمUPSwing Pro  وارد نمائيد. در اين قسمت آن نصب است رابر روي  

TCP Port Number  
ارتباط برقرار  Netshutباشد و از طريق آن با  مي UPSwing Proافزار  ختيار نرمشماره پورتي كه در ا

  نمايد را در اين قسمت وارد نمائيد. مي

UPS Name  

تعريف شده است وارد  UPSwing Proافزار  را مطابق با آنچه در نرم UPSدر اين قسمت دقيقاً نام 
معرفي شده باشد بنابراين در اين  UPSچندين ممكن است  UPSwing Proافزار  نمائيد. بر روي نرم

  شود را وارد نمائيد. اي كه اين كامپيوتر از آن تغذيه مي UPSقسمت نام 

Data Request 
Interval 

در اين قسمت مشخص  UPSwing Pro افزار افزار با نرمفاصله زماني تبادل اطالعات بين اين نرم
  گردد. مي

UPSwing Pro Detection  
بودن، عبارت  چك شده و در صورت صحيح UPSwing Proدن اين كليد، صحت برقراري ارتباط با با فشر

UPSwing Pro Detected Successfully"" گردد. در كادر پايين آن درج مي  

T
urn off 

C
om

puter
 Shutdown

  Restart  نمايد. ميخاموش انتخاب  نوع به با توجهرا عامل  افزار سيستم در زمان خاموشي، نرم
Hibernate 
Standby  

Countdown Time  نمايد. مدت زمان بين قطع برق و خاموش شدن اين كامپيوتر را مشخص مي  

P
assw

ord Settings
  

Enable Password 

و يا استفاده   Settingsي عبور، كاربر به هنگام وارد شدن در قسمت  در اين قسمت با فعال نمودن كلمه
شود تا در صورت  در هنگام شمارش معكوس مجبور به وارد نمودن كلمه عبور مي "Pause"از كليد 

  ها را تغيير دهد. صحيح بودن بتواند آن
Password ي عبور دلخواه را در اينجا وارد نمائيد. كلمه  

Confirm Password مائيد.را جهت جلوگيري از اشتباه در زمان ثبت مجدداً در اين قسمت وارد ن عبوري  كلمه  
 UPSwing Netshutافزار  : تنظيمات نرم8- 1جدول شماره 

  
دي  افزار را از داخل سي دي حاوي نرم فرمائيد. ابتدا سي را بر روي مانيتورتان مالحظه مي 8-9اي مشابه شكل شماره  اكنون پنجره - 6

شود. بنابراين يا با  Restartمناسب، كامپيوتر بايد يكبار  را داخل پاكت قرار دهيد. براي اتمام كار و ايجاد تغييرات ن درايو در آورده و آ
اين مهم را به زمان ديگري  Noي  اين كار را هم اكنون انجام داده و يا با انتخاب گزينه Finishو فشردن كليد  Yesي  عالمت زدن گزينه

  موكول نمائيد.
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  ي نصب : آخرين مرحله8-9شكل شماره 

  

  
  تذكر:

  شود. Restartمائيد كه جهت استفاده و تكميل شدن مراحل نصب، كامپيوتر يكبار لطفاً دقت بفر

  

  افزار پس از نصب نرم -5-8
افزار صورت  اكنون مراحل نصب به اتمام رسيده و كامپيوترتان يكبار از نو روشن شده است. حال ببينيم چه اتفاقاتي پس از نصب نرم

  گرفته است:
 UPSwing"ي  بگرديد. در شاخه Faratel""ي  به دنبال شاخه All Program""وز را فشار داده و در قسمت در محيط ويند Startي  دكمه - 

Netshut" مالحظه خواهيد نمود. 8-10افزار را همانند شكل شماره  هاي مربوط به اين نرم فايل  
  

.  

  افزار : تغييرات بوجود آمده پس از نصب نرم8-10شكل شماره
  
ها  گيرد و توضيح هر يك از آن هاي مختلفي به خود مي توان مالحظه نمود كه رنگ مي System Trayزار را نيز در قسمت اف آيكون نرم - 

  آورده شده است. 8- 2در جدول شماره 
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  توضيح حالت  نام حالت  رنگ  آيكون

 
  باشد. در وضعيت نرمال مي UPSبرقرار بوده و  UPSافزار و  ارتباط با نرم Normal  سبز

 
 خاكستري

Remote 
Connection 

Error 

تواند به خاطر تنظيمات  افزار وجود ندارد. دليل آن مي و يا نرم UPSارتباط با 
  و يا تنظيمات شبكه باشد. UPSwing Proنادرست در 

 
  گردد. مناسب نبوده و خروجي از باتري تامين مي UPSبرق ورودي  Power Fail  قرمز

 
  سياه

Shutdown 

نمايد. علت اين  ثانيه خاموش مي 30افزار، كامپيوتر را بعد از  لت نرمدر اين حا
 UPSwingافزار  در نرم Restartو  Shutdown  ،Sleepرخداد به واسطه رسيدن زمان

Pro باشد. مي  

Quick 
Shutdown 

نمايد. علت اين  ثانيه خاموش مي 10افزار، كامپيوتر را بعد از در اين حالت نرم
 Lowمانند  UPSwing Proافزار  اعالم حالت بحراني توسط نرم ي سطهرخداد به وا

Battery  و ياUPS Fault باشد. مي  
 System Tayدر Netshutهاي آيكون: حالت8-2جدول شماره

  
 UPSwing Netshutافزار  اجراي كنسول نرم -6-8

دوبار كليك نموده و يا در  System Trayدر  UPSwing Netshutروي آيكون  UPSجهت انجام تنظيمات و يا مطلع شدن از وضعيت كلي 
  افزار را انتخاب نمائيد. ، آيكون نرمUPSwing Netshutسپس  وAll Programs  و Faratel ي شاخه

  

  
 UPSwing Neshutافزار: كنسول نرم8-11شكل شماره
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  افزار نمايش وضعيت در كنسول نرم -7-8
  توان مشاهده نمود. مي 8- 3افزار را طبق جدول شماره  و نرم UPS) وضعيت كلي 8- 11زار (شكل شماره اف با اجراي كنسول نرم

  

  توضيحات  ها آيتم

Connection Status  

UPSwing Pro 
Connection Error  

  برقرار نيست.  UPSwing Proافزار ارتباط با نرم

Connection OK  ارتباط باUPSwing Pro  وUPS .برقرار است  
UPS Connection 

Error  
  برقرار نيست. UPSبا  UPSwing Proافزار ارتباط بين نرم

Status 

UPS Power Normal  برق وروديUPS.مناسب است 
UPS Power Fail  برق وروديUPSگردد.باشد) و خروجي از باتري تامين مي نامناسب بوده (مثالً قطع مي  
Shutting Down باشد.موش نمودن سيستم ميافزار در حال خا نرم  

Auto Saving  عامل است. هاي باز و خاموش نمودن سيستم افزار در حال ذخيره و بستن فايل نرم  
Netshut Agent 

Started 
  شد) Runشروع به كار كرد. ( Netshutافزار  نرم

Netshut Agent 

Ended 
  كار خود را پايان داد. (بسته شد) Netshutافزار  نرم

Runtime Remaining 

Paused on X min 

دقيقه مانده به خاموش شدن كامپيوتر توسط كاربر متوقف Xشمارش معكوس در
  شد.

Run Time 
Remaining 

نمايد. بدين ترتيب كه  افزار پس از آن اقدام به خاموش نمودن سيستم مي ي مقدار زماني است كه نرم دهنده نشان
شود. همچنين در  ها، زمان نوشته شده در اين قسمت شمارش معكوس مي از باتري UPS ي پس از قطع برق و استفاده

  خارج نمائيد. Netshut ي ، خاموش نمودن سيستم را از عهدهPauseتوان با زدن كليد  طول شمارش مي
  نمايش در كنسول و الگهاي مختلف قابل: حالت8-3جدول شماره

  

  )Event Logي رويدادها ( مشاهده -8-8
باز خواهد شد. در اين فايل رويدادهاي اتفاق افتاده  ''event.log'' تحت عنوان Textدر كنسول برنامه يك فايل " "Event Logزدن كليد  با

  )8-12آيد. (شكل شماره  تواند مهم باشد به صورت يك ليست به نمايش در مي كه براي كاربر مي
  

  

 Netshutافزار: الگ نرم8-12شكل شماره
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  هاي زير تشكيل شده است: ن ليست از بخشاي
   Computer Name - نام و يا :IP افزار  كامپيوتري كه نرمNetshut باشد. در آن نصب مي  
   - Server Name يا : نامIP افزار  كامپيوتري كه نرمUPSwing Pro  در آن نصب بوده وNetshut  بصورتRemote است. متصل به آن  
   - UPS Name نام :UPS افزار  اي كه با نرمNetshut افزار  توسط نرمUPSwing Pro .در ارتباط است  
   - Event Descriptionجدول در شوند ذخيره ميالگ هايي كه در رويدادشود.  : رويدادهاي اتفاق افتاده در اين قسمت نمايش داده مي 

  .آمده است 8-3 ي شماره
   - Date & Timeدهد. را نشان مي : تاريخ و زمان ثبت رويداد  
  
  تنظيمات -9-8

) 8- 13را تغيير داد. (شكل شماره  Netshutافزار  توان تنظيمات مربوط به نرم در كنسول برنامه مي" Show Settings"كليد  با زدن
 باشد. از همين بخش مي 8- 1توضيحات مربوط به هركدام از فيلدها دقيقاً مانند جدول شماره 

  

  
 Netshutمات: تنظي8-13شكل شماره

 
  )(Uninstallافزار  براندازي نرم -10-8

و يا  Removeرا  UPSwing Netshutافزار  ، نرمControl Panelدر بخش  Add/Remove Programكار به راحتي از قسمت  براي اين
Uninstall نمائيد. 

 



 
    SDCتغييرات فركانس خروجي در دستگاه هاي  -1پيوست 
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  فاراتل SDCهاي  ات فركانس خروجي در دستگاهتغيير -1پيوست 
  

اس در  اند اين امكان وجود دارد تا يوپي طراحي شده Double Conversionشركت فاراتل كه با تكنولوژي  SDCنواده هاي خا اس در يوپي
  حالت فركانسي در ورودي و خروجي كار كند. دويكي از 

  
   Synchronized 3Hz Deviationحالت اول)

رفته و از  Power Failاس به حالت  در خارج از آن بازه، يوپي، فركانس ورودي را دنبال و 503Hzدر اين حالت فركانس خروجي در بازه 
  )1خواهد بود. (شكل شماره  50Hzكند. در اين حالت فركانس خروجي  باتري جهت تامين خروجي استفاده مي

  

  
  1شكل شماره 

  
  Synchronized 5Hz Deviationحالت دوم) 

  )2يافته است. (شكل شماره  تغيير 50 5Hzركانس به ي ف اين حالت شبيه حالت اول بوده با اين تفاوت كه بازه
  

  
  2شكل شماره 
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