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نظام سكادا  SCADAو اشتراطاته لمحطات المعالجة
 - 1عموميات
 1 – 1تمهيد

لممشاركة في تشغيؿ و إدارة المحطة يجب أف يتـ تقديـ نظاـ سكادا لتجميع ومتابعة وتخزيف معمومات

عف النوعية والضغط والمستويات والدفؽ مف خبلؿ المحطة وحالة القاطع وأجيزة الضخ والصمامات

والقطع األخرى التي تتكوف منيا المحطة  .يجب أف يقدـ أيضاً نظاـ سكادا أجيزة يتـ إقبلعيا وايقافيا
عف بعد بخصوص لتجييزات األساسية وفتح واغبلؽ الصمامات واألجيزة االتوماتيكية لممواد األخرى

التي تتكوف منيا المحطة كما ىي موصوفة في المواصفات .

تمكف المعمومات المعروضة في غرفة التحكـ ىيئة اإلشراؼ مف التقدير السريع لعممية المعالجة وحالة

المحطة مف خبلؿ المشروع والقياـ بالتغييرات البلزمة أينما تطمب ذلؾ .

يتـ تقديـ ىيئة النظاـ الكمي لنظاـ سكادا التصوري في الممحؽ  ME/ 4والذي يضـ جميع التجييزات التي

يجب أف يتـ تقديميا والتي يجب أف يتـ استخداميا كدليؿ لتشكيؿ النظاـ المقدـ .

إف البيانات المرسمة إلى المحطة الرئيسية لغرفة التحكـ يجب أف يتـ معالجتيا ليتـ عرضيا عمى المخطط

البياني التمثيمي والواجيات البينية الخاصة بالتشغيؿ ومسجبلت اإلنذار والحدث المتوضعة في غرفة
التحكـ

يجب أف يرتكز المفيوـ الشامؿ لمتحكـ بالمراقبة واإلشراؼ عمى األعماؿ عمى نظاـ التحكـ الموزع حيث

يستجيب كؿ قسـ فردي لؤلعماؿ بشكؿ اتوماتيكي لمشروطالموضعية ومف ثـ لشروط العمؿ الكمي.

يجب أف تشمؿ لوحات التحكـ الموضعية ولوحات اإلقبلع عمى أجيزة تحكـ موضعية بالموحات لتقوـ

بتنفيذ وظائؼ التحكـ المتتالية واالتوماتيكية الموضعية الكاممة ألجؿ مناطؽ المعالجة الخاصة .

يجب أف ال يضعؼ فقداف الكمبيوترات الرئيسية والمحطات الفرعية فعالية النظاـ ليقوـ بتنفيذ أجيزة التحكـ

المترددة واالتوماتيكية الموضعية .

يجب أف يكوف نظاـ سكادا مسؤوؿ عف التحكـ الكمي لعمميات المعالجة االتوماتيكية وخاصة بالنسبة

ألجيزة التحكـ في المناطؽ الواسعة لكؿ مف ناحية التمدد الجغرافي وكذلؾ لمناطؽ المعالجة  /الشروط
ولضماف وصوؿ بيانات التشغيؿ الكاممة وتوفرىا في غرفة التحكـ .

يجب أف يكوف أيضاً ممكناً لضبط جميع نقاط الجياز والمؤقتات في أجيزة التحكـ الموضعية لموحة أو
حتى ليتـ إنزاؿ حمؿ برنامج جديد إلى لوحات التحكـ الموضعية لموحة .
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يجب أف تتوافؽ التجييزات في ىذا الجزء بشكؿ عاـ مع الشروط المتعمقة بتمؾ الموجودة في الجزء

الخامس والجزء السادس .

 2 -1مؤهالت مورد النظام

يجب عمى المتعيد تقديـ نظاـ سكادا وفقا" ألصوؿ ثابتة وموثوقا" بيا بالنسبة لخدمة ما بعد البيع.

يطمب مف مورد نظاـ سكادا أف يثبت خبرتو لػ  / 5 /سنوات مضت عمى األقؿ في التصميـ والتصنيع
وصبلحية األنظمة ذات الحجـ المماثؿ ونوع وتعقيد المشروع والمقترح .

يطمب إلى المتعيد الممتزـ بتقديـ النظاـ أف يكوف لديو مقدرة ذاتية وكادر قادر عمى التعامؿ مع كامؿ

األمور اليندسية المتعمقة بالنظاـ و التنسيؽ والتمويف والتصنيع واإلنشاء والتركيب والفحص وصبلحية

جياز سكادا .

 3 – 1العرض الفني

يجب أف يقدـ العارض العرض الفني كجزء مف العرض  .يجب أف يقدـ العرض الفني التفاصيؿ
والمواصفات حوؿ كيفية قياـ المتعيد بتمبية الشروط المذكورة في المواصفات .

يجب أف يقدـ المتعيد العرض الفني بتفاصيؿ كافية وبذلؾ يتـ انجاز ىيئة نظاـ سكادا التي يشمميا

الممحؽ  ME/3و ىي فقط بياف بالشروط مف أجؿ المشروع والحموؿ البديمة والتي تحقؽ الشروط
الوظيفية و المطموبة وسيتـ أخذىا باالعتبار في حاؿ تـ عرض الحموؿ البديمة .وكذلؾ فإنو يجب أف
يتـ التركيز عمى الحؿ البديؿ لمشروط األساسية الموجودة في العرض الفني .

يجب أف يكوف النظاـ المعروض ذا وقت حقيقي ومتعدد المستخدميف و متعدد الميمات ويتـ بناؤه عمى

منصة مفتوحة بالنسبة لمبرمجيات والمعدات مع القدرة عمى االتصاؿ باألنظمة األخرى .

يجب أف يقدـ النظاـ إمكانية التنقؿ والقياس والتشغيؿ الداخمي ويجب أف ترتكز عمى مقاييس دولية .

سيكوف ىذا أحد المعايير الرئيسية لتقييـ النظاـ المعروض .

يجب أف يحوي العرض الفني عمىتفنيد ليذا الجزء مف المواصفات فقرة فقرة والممخص الموافؽ لكؿ فقرة

التي يجب أف يقدـ فييا المتعيد األجزاء الكاممة التالية لكؿ فقرة بشكؿ مناسب :
 -مف دوف

استثناء في حاؿ كاف العرض عمى توافؽ كامؿ مع الشروط والشروط المحددة

لممواصفات .

 االستثناءات في حاؿ اختبلؼ العرض عف الشروط المحددة في المواصفات .يجب تقديـ تفسيركامؿ وواضح عف التغيير ويضـ ىذا التفسير اإلشارة إلى فقرات المواصفات المتضمنة ذلؾ

وتفسير عف كيفية تمبية العرض الذي يقابمو لؤلىداؼ الوظائفية المرادة لممواصفات  .يجب أف

يكوف التغاير إلى األفضؿ إذا ما تمت المقارنة مع الشروط األصمية .
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يجب أف يحتوي العرض الفني عمى المعمومات المحددة التالية :

المعدات المعروضة

التطابؽ مع المواصفات بحيث يكوف محتوى التجييزات و األداء ىو أساس التقييـ  .يجب مبلحظة أف
مقصد المواصفات ىو الحصوؿ عمى تجييزات قياسية متوفرة تجاريا" وبذلؾ فإنو سيتـ دراسة التجييزات

الموجودة حالياً في االنتاج والمتوفرة تجارياً فقط .
البرمجيات المعروضة

يجب أف يكوف التطابؽ مع المواصفات والمقياس المستخدـ والفتح وروتيف البرمجيات المعيارية األساس

الذي يقوـ عميو التقييـ .

يجب أف يتـ بياف أي مزايا ومواصفات غير مطموبة في المواصفات و لكنيا موجودة فييا .

 المخططات العامة لمنظاـ والتي تشير لنوعية وموقع المعدات األساسية-

قطع التبديؿ المطموبة وتجييزات الفحص التي تعتمد عمى بيانات اإلنجاز التاريخية بما فييا تردد

الخدمة ومتوسط المدة الزمنية وعدد مرات التصميحات المنجزة في األنظمة ذات التعقيد والحجـ المناظر

-

فحص النظاـ القياسي لمورد النظاـ واجراءات القبوؿ والتركيب

خدمات الصيانة المتوفرة لكؿ مف خدمات الطوارئ والخدمات الروتينية  .يجب أف يبيف المتعيد

قدرات وموقع أقرب مركز خدمة لمموقع  .إذا ما قصد المتعيد أف يقيـ عقدا" ثانويا" لكؿ مف خدمات
الصيانة أو جزء منيا فإنو يجب أف يتـ تثبيتيا مع االسـ والعنواف و قدرات المؤسسة الخاصة بتقديـ

الخدمة .
-

يجب أف يتـ تقديـ مواصفات تجييزات ودورات تدريب عمى النظاـ  .إف ىدؼ المواصفات ىو

الحصوؿ عمى تدريب مبرمج نظامياً وقياسياً عمى ما يقدمو مورد النظاـ واضافة إلى التدريب
االختصاصي عمى تنفيذ األعماؿ في موقع العمؿ  .يعتمد التقييـ عمى التطابؽ مع مواصفات محتويات

منيج التدريب المعروضة وتجييزات التدريب .

األم ثمة الصحيحة الفنية لممشاريع الخمسة والسابقة والكاممة في نفس المجاؿ مع األسماء والعناويف ورقـ

الياتؼ لمشخص المؤىؿ لتدقيؽ الحاالت التي يضعيا المتعيد  .مواصفات تبيف كيؼ يمكف لمخططات

مورد النظاـ أف تمبي الوظائؼ والمواقع المتعددة بينما يتـ انجاز األجزاء المختمفة األخرى.

إف ىدؼ المواصفات ىو الحصوؿ عمى نظاـ مجيز بمورد نظاـ ذات مقدرات ذاتية .يطمب مف مورد

النظاـ أف يحدد في عرضو تمؾ الوظائؼ التي ينوي أف يجعميا عقداً فرعياً لممؤسسات األخرى وتضـ
اسـ وعنواف ومقدرات ىذه المؤسسات .يجب أف يتـ التأكيد أف ىذه العرض الفني ال يمغي شروط

المخططات البيانية لممصنع وقبوؿ البيانات المعروضة .
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 4 – 1المجال

يبيف فيما يمي الشروط

الخاصة البلزمة لتجييزات سكادا .أما التجييزات اإلضافية فيجب أف يوردىا

المتعيد أينما كانت ىذه التجييزات مطموبة ألجؿ التشغيؿ األمثؿ لنظاـ سكادا .
يجب أف تشمؿ التجييزات الواجب تقديميا ما يمي و ليس عمى سبيؿ الحصر :

أ ) أف يتـ تشغيؿ نظاـ سكادا بيف جياز التحكـ الموضعي عف بعد لموحة المرتكزة خارج المحطات
والمحطة الرئيسية بوجو عاـ كما ىي مبينة في المخططات البيانية لييئة النظاـ في الممحؽ . ME/ 4

يجب أف يتـ تجييز النظاـ بجميع تجييزات الدخؿ والخرج الضرورية لمراقبة المحطة والتحكـ بيا كما ىي
محددة في الممحؽ  ME / 3جدوؿ دخؿ وخرج السكادا .

ب ) المودمات ووصبلت األسبلؾ الصمبة وأدلة االتصاالت وتغذية الطاقة وجميع القطع األخرى

الضرورية البلزمة لنقؿ البيانات.

ج ) جميع الكاببلت والوصبلت ألجؿ كؿ محطة خارجية بيف :

 تجييزات المجاؿ  /الصناديؽ التي توضع فييا الموحة وتجييزات المحطة الخارجية لسكادا ألجؿإشارات الدخؿ و الخرج .

 وحدات -وحدة عدـ انقطاع التيار الكيربائي وتجييزات المحطة الخارجية لسكادا -تجييزات محطة سكادا الخارجية وتجييزات البلسمكي إرساؿ  /استقباؿ

 جميع التجييزات األخرى التي تشكؿ جزءا" مف نظاـ سكادا والتي ىي ضرورية ألجؿ التشغيؿاألمثؿ لممحطة الخارجية وىي غير محددة ىنا .

د ) المحطة الرئيسية الواجب تركيبيا في غرفة التحكـ والمجيزة بجميع مواصفات البرمجيات الضرورية
لجمع المعمومات مف المحطات الخارجية وتستقبؿ وتعالج البيانات لعرضيا وتسجيميا وتدوينيا ألجؿ

البيانات التاريخية والروتينية  ....الخ وورشات العمؿ اليندسية .....الخ
ىػ ) يجب أف يتـ تقديـ ما يمي في غرفة التحكـ :

 مكتب التحكـ الذي يشكؿ الواجيات البينية الموجودة عمييا المعمومات الخاصة بالتشغيؿ لعرضبيانات جياز القياس عف بعد.

 طابعات لمطباعة وتشمؿ البيانات لتسجيؿ بيانات جياز القياس عف بعد العرض التمثيمي لورشة األعماؿ الطابعة الميزرية لطباعة التقرير -نظاـ تغذية الطاقة المستمرة

و ) مشغؿ محطات ورشة األعماؿ والمتممة بموحة مفاتيح لعرض بيانات جياز القياس عف بعد والتحكـ

بعممية الوقت الحقيقي لممحطة والتجييزات .
ز ) جميع الوصبلت والكاببلت بيف :
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 تجييزات المحطة الرئيسية و  MMISومحطات تشغيؿ ورشة األعماؿ وورشة األعماؿ اليندسيةلسجبلت البيانات والمخططات البيانية التمثيمية .

 تجييزات المحطة الرئيسية وأنظمة تغذية الطاقة المستمرة . تجييزات سكادا وتجييزات االتصاؿ وتجييزات شبكة المنطقة الموضعية والمحطات الخارجية ....الخ

 جميع التجييزات األخرى التي تشكؿ جزء مف نظاـ سكادا والتي تكوف ضرورية لتجعميا مفيومةوحقيقية مثؿ كراسي غرفة التشغيؿ والخزانات والسجبلت والمواد األخرى لممفروشات البلزمة

لغرفة التحكـ

 -يجب تقديـ طاوالت كمبيوتر وكراسي جموس ذات جودة عالية لكؿ MMI

ح ) تركيب وفحص وتجييز ورشة األعماؿ بجميع التجييزات التي تتطمبيا المحطات الخارجية والمحطة
الرئيسية لتقديـ تحكـ باإلشراؼ تحكماً مقنعاً وحقيقياً ونظاـ الحصوؿ عمى البيانات .

ط ) التمويف بقطع الغيار وأدوات الفحص والتغذية لمدة عاـ واحد لممواد المستيمكة والوثائؽ الكاممة
وتشغيؿ وصيانة لممنشأة وتقديـ التعميمات وتدريب ىيئة التشغيؿ كما ىو مفصؿ ومذكور باإلضافة إلى

ذلؾ فإف المتعيد يكوف مسؤوالً عف تقديـ جميع األجيزة الضرورية والخدمات الضرورية إلنجاز نظاـ
تشغيؿ متكامؿ كما ىو مبيف ومحدد في المخططات البيانية

 5 – 1التغذية بالطاقة

يجب أف تكوف أجيزة محطة سكادا الخارجية مناسبة لمعمؿ وفؽ  203فولط و  53ىيرتز لتغذية طاقة

الطور الواحد وأف تجيز بوحدة تغذية طاقة مستمرة ذات سعة كافية لتمكف تجييزات المحطة الخارجية مف
العمؿ لمدة  0ساعات عمى األقؿ بعد فقداف التغذية .

يجب أف يتـ تقديـ جياز إنذار في المحطة الرئيسية لتبيف حدوث عطؿ في التغذية في أي محطة

خارجية يجب أف تعمؿ تجييزات المحطة الرئيسية واألجيزة الممحقة بػ (  ) 003فولط و (  ) 53ىيرتز
لتغذيةبطاقة ذات طور واحد .

وأف تجيز بتغذية طاقة مستمرة وسعة كافية لتمكف تجييزات المحطة الرئيسية مف العمؿ لمدة  5ساعات

عمى األقؿ  .بعد فقداف طاقة منابع التغذية .

يجب أف يتـ ضـ صمامات إقرار فمطية والتوتر تكوف مناسبة ليتـ تشغيؿ النظاـ وفقاً لمتفاوت في تغذية

منابع التغذية .

إف تغذية الطاقة لمتجييزات الفردية يجب أف يكوف لدييا فاصمات ومفاتيح مستقمة  .يجب أف يتـ استخداـ

المفاتيح ذات القطب المضاعؼ لتقوـ بقطع تغذية التيار المتناوب (  ) ACذو الطور الوحيد.
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يجب أف يتـ عزؿ مورد التغذية الذي يغذي بطاقات الواجية البينية لمدخؿ والخرج عف مورد التغذية الذي
يغذي بقية التجييزات .

في حاؿ عطؿ مغذي الطاقة الكمي فإف النظاـ سيتـ إعادة إقبلعو اتوماتيكياً عند استعادة تغذية الطاقة .
إف العمؿ األوؿ ىو يجب أف يتـ إرساؿ طمب فحص لجميع المحطات الخارجية  .يجب أف يتـ حذؼ أي

تابع مف نتائج التحكـ لـ يتـ إكمالو وذلؾ بشكؿ اتوماتيكي .

 6 – 1التداخل والكمون العابر

يجب أف يتـ تجييز النظاـ بحماية ضد أعطاؿ النظاـ وخراب المعدات الناتج عف الكمونات العابرة

الكيربائية عمى الطاقة وشبكة أسبلؾ اإلشارة  .تتضمف الكمونات

العابرة االتي تتولد عف األحماؿ

الكيربائية الكبيرة وعف أعطاؿ خطوط الطاقة وضربات الصاعقة التي تحدث موجات عارمة في الطاقة
أو كاببلت اإلشارة  .إضافة" إلى ذلؾ يجب أف يكوف لدى جميع مداخؿ ومخارج المجاؿ تجييزات
تتحمؿ الكموف وتتطابؽ مع شروط C37.9 Ca

. ANSI

يجب أف يتـ تزويد مانعات صواعؽ بشكؿ يتوافؽ مع المقطع  4-6لممواصفات .

يجب أف يتـ تزويد التجييزات التي تـ تمديدىا بحماية تداخؿ التردد البلسمكي منعا" إللحاؽ الضرر
بالمعدات و ومنعا" لحدوث أعطاؿ ضمف النظاـ بحماية مداخؿ ذات تردد السمكي ضد دمار المعدات

وأعطاؿ النظاـ .

يجب أف ال تتجاوز األخطاء الناجمة التداخؿ بالتردد البلسمكي % 3.0مف مسافة االمتداد لمتعرض

لمقاومة حقؿ ذات  03فولط  /ـ لمعدؿ التردد مف  73إلى  ( 0333ميغاىيرتز )

 7 – 1التأريض

يجب أف يقدـ المتعيد نظاـ تأريض كمبيوتري يتوافؽ بوجو عاـ مع الشروط المنصوص عمييا في المقطع

 2 -6لتجييزات غرفة تحكـ سكادا  .إف كؿ جياز مف أجيزة سكادا يجب أف يتـ ربطو بشكؿ مستقؿ
بالتأريض عبر نواقؿ تأريض نحاسية معزولة معيرة ألجؿ أدنى تيار عطؿ متوقع .

يجب أف يتـ ربط المحطات الخارجية بنواقؿ تأريض نحاسية معزولة بأقرب نقطة تأريض آلية .
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 – 2شروط المعدات
 1-2عموميات

يجب أف تكوف المعدات الموردة وفؽ أحدث التصاميـ المتوفرة مف المتينة و التي تستخدـ تقنيات ميدانية

معتمدة وقادرة أف تقدـ أداء" مرضيا" وفؽ شروط المحيط والبيئة المحددة دوف االستفادة مف التكيؼ
باليواء .

يجب أف تكوف جميع األجيزة الموردة استوائية كي تناسب شروط المناخ االستوائي .

يجب أف يكوف النظاـ متكيفا" مف منطمؽ أنو يؤدي إلى نظاـ يمكف تمديده واعادة تشكيمو وتعديمو

بسيولة  .يجب أف يكوف النظاـ قابؿ لمتوسيع كي يتوافؽ مع الشروط المستقبمية المتوقعة .

يجب أف يتـ تنفيذ محطات خارجية إضافية في المستقبؿ دوف أف يتـ إيقاؼ النظاـ عف العمؿ ودوف أف

يعرض العمؿ المستمر لباقي النظاـ لمخطر .

يجب أف يتـ تصميـ النظاـ ألجؿ التشغيؿ المستمر المأموف مف التعطؿ وبقدر قميؿ مف الصيانة .

يجب أف يتـ تم ركز أي عطؿ في أي جزء مف النظاـ بذلؾ الجزء فقط ويجب أف ال يتسبب بأي دمار
لؤلجزاء األخرى لمنظاـ  .يجب أف ال يتسبب أي عطؿ حرج في المحتويات بتمؼ البيانات أو فقداف في

الوظائؼ الدائمة .

 2-2المحطات الخارجية :

إف تجييزات المحطة الخارجية يجب أف يتـ تقديميا في غبلؼ محيط ذا صفيحة فوالذية مف النوع
الصناعي ومانع لتسرب الغبار ويتـ تركيبيا عمى األرضية وتنتصب في اليواء الحر وتتطابؽ مع درجة

حماية  54يجب أف يضـ مغمؼ المحيط سخانات شريطية يتـ التحكـ بيا ح ارريا و أباجورات دخؿ مفمترة

وتجاويؼ سحب وتثبيتات إنارة ومقابس تغذية .....الخ ويجب أف يتـ تركيبيا وانياءىا بوجو عاـ بشكؿ
يتوافؽ مع الشروطفي المقطع (  ) 2 – 6لموحات المعدات وال يسمح بوجود مراوح تيوية .

إف تجييزات المحطة الخارجية التي تـ تزويدىا يجب أف يتـ تصميميا ليتـ تركيبيا ببيئة استوائية ورطبة

ومغبرة وأف يتـ تشغيميا بشكؿ مرضي بدرجات ح اررة بيف  5و  ْ 55سيمسيوس والى أكثر مف % 95
مف الرطوبة النسبية وكذلؾ يجب أف يتـ تقرير عدـ حدوث أي كثافة .

إف الواجية البينية بيف تجييزات المحطة الخارجية وتجييزات محطة المضخات وتجييزات محطة المعالجة

وأدوات تركيب الموقع .....الخ يجب أف تكوف عبر مقصورات مرتبة تتوضع في لوحات اإلقبلع النسبية
ومراكز التحكـ بالمحرؾ ولوحات األدوات ولوحات التحكـ الموضعية ولوحات اإلشراؼ  ...الخ .
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يجب أف يتـ تقديـ جدوؿ شامؿ ومخططات بيانية تبيف تفاصيؿ النياية وميمة كؿ دارة في حاؿ أراد مورد

النظاـ أف يدمج المحطة الخارجية ببعض مف ىذه الموحات فإنو يجب أف يتـ التركيز عمى ىذا في العرض

مشي اًر بشكؿ واضح كيؼ سيتـ تنفيذ ىذا الدمج وكيؼ سيتـ تنفيذ الواجيات البينية بيف ىذه األنظمة

المتنوعة .

يجب أف تكوف كؿ محطة ترتكز عمى تحكـ موضعي بالموحة  PLCو خارجية بعيدة عبارة عف وحدة

مستقمة وقادرة أف تنجز ميمة جمع البيانات والتحكـ بشكؿ مستقؿ عف المحطة الرئيسية .

يجب أف تجيز كؿ محطة خارجية كحد أدنى بالعدد المطموب مف الدخؿ والخرج كما ىي مبينة في

الممحؽ  . ME/3جدوؿ سكادا لمدخؿ  /الخرج إضافة  % 23مف قطع الغيار الفعالة واضافة إلى سعة
تتسع  % 23مف الدخؿ  /الخرج المستقبمي باإلضافة إلى القياس المعياري (  ) I / Oلمدخؿ والخرج

المطموبيف .

يجب أف يكوف التحكـ الموضعي بموحة المحطة النائية وكؿ مف قياس  I / Oقادرة أف يتـ ضبطيا

وتعييرىا باستخداـ كمبيوتر محموؿ مستخدماً محطة العمؿ اليندسية في المحطة الرئيسية في غرفة
الكمبيوتر  .يجب أف تكوف جميع الدخوالت ليا دليؿ زمني وتنتقؿ إلى المحطة الرئيسية .

يجب أف يكوف الدليؿ الزمني ىو الزمف الحقيقي لمحدث ويجب أف يكوف زمف الوقوع واالستبانة خبلؿ ثانية

واحدة .

يجب أف تجيز عممية النيايات البينية بأقفاؿ نياية مف نوع البراغي وحواجز بيف النيايات المتجاورة ليتـ

وصميا بدخؿ مجاؿ العمؿ  .يجب أف تكوف جميع النيايات مناسبة لقبوؿ وضـ أسبلؾ تزيد مساحتيا
عف  0.5ممـ 2وأف تكوف مجيزة بموحات دالة مميزة تتطابؽ مع المخططات البيانية لموصبلت الخمفية

المعتمدة  .يجب أف يحكـ إغبلؽ جميع مداخؿ الكاببلت والنواقؿ ليتـ تأكيد أف مغمفات المحيط مانعة
لتسرب الغبار والديداف .

يجب أف تبقى شبكة أسبلؾ المحطة وشبكة األسبلؾ المنطقية منفصمة  .يجب أف تضـ كؿ محطة نائية

برمجيات قياسية وأف تكوف شفافة بالنسبة لممشغؿ لتقوـ بإقبلع نظاـ االتصاؿ بشكؿ اتوماتيكي وأف يتـ

تسجيؿ كؿ إعادة تشكيؿ طرأت حتى الوقت الحالي  .إف الييئات المشكمة والمخزنة في أي جياز تحكـ
موضعي بالموحات يجب أف تكوف ذات تحميؿ عالي وتمكف رؤيتيا عمى أي كمبيوتر محموؿ محمي أو
محطة العمؿ اليندسية في المحطة الرئيسية في غرفة الكمبيوتر

 3-2أجهزة التحكم المنطقية القابمة لمبرمجة

يجب أف يتـ تقديـ أجيزة التحكـ المنطقية في المحطات النائية وأيضاً في لوحات التحكـ واإلقبلع ألجؿ

التحكـ بالتجييزات بشكؿ يتوافؽ مع الشروط المذكورة في المواصفات والمخططات البيانية .
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يجب أف تكوف جميع أجيزة التحكـ المنطقية القابمة لمبرمجة لموحات المقدمة لمنظاـ مف نفس الجية

المصنعة لتقدـ تجييزات قياسية وقابمة لمتبديؿ .

إف جياز التحكـ المنطقي وجميع أجيزتو المشتركة يجب أف يتـ تصميميا ليقوـ بوظيفتو بشكؿ مستمر
بدرجات ح اررة تتراوح بيف  3إلى  63مف الرطوبة ومف  3إلى  % 95مف الرطوبة النسبية الغير مكثفة .

يجب أف يكوف جياز التحكـ المنطقي مناسب لمتشغيؿ بطور واحد  203فولط  03 +و 53 %

ىيرتز ومزودة بتغذية طاقة مساعدة بتغذية  04فولط تيار مباشر  ،يجب اف تتوافؽ إف مقاومة RFI

وكموف األرضي والتفري الكيروستاتي مع . IEC 801

يجب أف تتطابؽ معدات جياز التحكـ بالموحة مع  ULو  C SAو  FMفئة  0و  Div.2و CE

يجب أف تزود جميع أجيزة التحكـ المنطقية الموضعية بموارد تغذية طاقة خافضة .في حاؿ فقداف الطاقة
لمورد واحد أو عطؿ معيار تغذية الطاقة فإف المورد السميـ سيقوـ بتأميف الطاقة الضرورية وبذلؾ فإف

االتصاؿ والمعالجة لف يتأثر أبداً .

يجب تزويد مؤشر حالة لمتعريؼ بتعطؿ التغذية بالطاقة  .يجب أف يتـ حماية أجيزة التحكـ المنطقية

القابمة لمبرمجة مف قبؿ مجموعة دارات الحراسة مع التفحص الذاتي عف المواصفات ومساعدات الوضعية

لمبرمجيات والتي تنبو المشغؿ عف حدوث أي عطؿ في جياز التحكـ الموضعي المنطقي القابؿ

لمبرمجة .

يجب أف يتـ تجييز النظاـ بإشارات الداللة الضوئية التالية والتي تشير إلى وجود عطؿ وذلؾ بالحد

األدنى :

 الطاقة في حاؿ التشغيؿ -عطؿ I / O

 عطؿ في تغذية الطاقة خطأ في ذاكرة المعالج تشغيؿ مسح I / O -توقؼ مسح I / O

 -مستوى البطارية منخفض

 يجب أنيتوفر جياز إنذار موجز مزدوج كأنو خرج رقمي مف جياز التحكـ الموضعي المنطقي القابؿلمبرمجة مف أجؿ اإلشارة عف بعد .

يجب أف يتـ تزويد وحدة المعالجة المركزية لجياز التحكـ الموضعي المنطقي القابؿ لمبرمجة بمعالج

رياضي وأف يتـ استخداـ ذاكرة وميضية لدعـ ذاكرة جياز التحكـ المنطقي بالموحة وأجيزة التعميمات.
يجب أف يكوف مف الممكف أف يتـ إنجاز حقؿ تـ تحسينو بإنزاؿ حمؿ ممؼ مف خبلؿ فتحة اتصاالت

جياز التحكـ الموضعي بالموحة .
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يجب أف يجيز كؿ جياز تحكـ محمي بالموحة بذاكرة  K 502كحد أدنى ولكف شروط الذاكرة الفعمية
يجب أف يكوف عمى محاذاة البرنامج الموضعي المحمؿ بػ  % 23إضافي .

يجب أف يتطابؽ برمجة جياز التحكـ المنطقي مع مقياس لغة لمبرمجة  IEC 1131 - 3وأف يدعـ كحد
أدنى بػ :

 المخطط البياني السممي الجدوؿ البياني الوظيفي الترددي المخطط البياني لوظيفة القفؿ -النص البنيوي

 -فاتحة التعميمات

يجب أف يتـ ضـ التجييزات في البرمجيات مف أجؿ تحرير البرنامج وتتبع ومراقبة البرنامج وحالة الدخؿ
و الخرج .

يجب أف تضـ البرمجيات أيضاً خدمة تمكف مف إحداث تغيرات في البيانات ومف منع احداث تغيير في

البيانات الخاصة بالبرنامج لمنع التغيرات الغير مقصودة لمبرنامج .

يجب أف تضـ أجيزة التحكـ المنطقية خدمة ألجؿ مقاييس  I / Oالبعيدة وبذلؾ يمكف وضع مقاييس O

 I /عمى بعد أكثر مف  4كيمو مترات عف جياز التحكـ المنطقي .

يجب أف يكوف جياز التحكـ المنطقي بالموحة قادرا" أف يدعـ إيثيرنت  TCP / IPويجب أف يتـ وصميا

داخمياً عبر حمقة بصرية نسيجية باستخداـ قاعدة ليا شكؿ حرؼ  033 / 03 Tبموصبلت السمؾ
الكيربائي لممفتاح .

إف شبكة االتصاالت بيف أجيزة التحكـ المنطقي القابؿ لبرمجة ربما تكوف مف خاصية جياز التحكـ

المنطقي المقترح لكف يجب أف تمبي شبكة االتصاالت الخاصة المعايير التالية :
أ – السرعة

ب -برتوكوؿ
شبكة أخرى

:

 0ميغا بايت

 :شبكة األنداد والتي تسمح ألي عقدة في الشبكة لممبادرة بمبادلة المعمومات مع أي

ج -موصؿ الشبكة  :يجب أف تضـ جياز التحكـ بالوسيمة والتي تقدـ منفذ ديمقراطي وحاسـ مف العقد

إلى الوسائؿ

د -العناصر اإلضافية الكاببلت اإلضافية

يجب أف يكوف لدى كؿ قياس  I / Oمواصفات مميزة لموحة مع مؤشرات ليديو تعرؼ وتبيف الحالة
السميمة ( الخضراء ) والغير سميمة ( حمراء ) .
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يجب أف تكوف عناويف المعيار ذات ىيئة وتشكيمة برمجية وليس ممؼ ذو بطاقة يتوضع بشكؿ غير

مستقؿ و ىذا يعني يمكف أف يتوضع كؿ معيار في أي شؽ إف أي قيمة تـ حسابيا أو قياسيا في أي
قياس يجب أف تكوف سيمة الوصوؿ بشكؿ مباشر بوساطة أي جياز في النظاـ .

يجب أف يتطابؽ كؿ معيار  I / Oمع  IEC 801- 4لمكمونات السريعة و  IEC 801 – 5ألجؿ

الموجات العارمة و المقاومة و  EMI , RFIفي  IEC 801 – 3وكذلؾ الحماية مف التفري الكيروستاتي
الذي يعتمد عمى . IEC 801 – 3

يجب أف تكوف معايير الدخؿ الرقمي قادرة عمى قبوؿ مبلمسات المفاتيح والمفاتيح الثابتة والصمبة

والمنطؽ ذو المستوى العالي .

يجب أف تقدـ المعايير أيضاً طاقة تيار مستمر لمبلمسات الحقؿ الجاؼ أو المفاتيح الترانزستورية .

يجب أف يكوف دخوؿ المبلمس معزوؿ بشكؿ بصري لحماية دارات الدخؿ مف الكمونات العابرة والكموف

الذي يزيد عف  233فولط . RMS

بالنسبة لمعايير الخرج الرقمية أو المناظرة فإنو يجب أف يكوف مف الممكف أف يتـ تحديد ما يحدث لمخرج

بخصوص عطؿ المصنؼ .

يمكف لممستخدميف أف يشكموا معيار الخرج إلغبلؽ جميع المخارج أو جعميا صف اًر والذىاب إلى حالة

األماف المعرفة مسبقاً أو تثبيت آخر قيمة التي تتمقاىا المعيار تماماً قبؿ انتياء مدة مؤقت الحراسة  .في
حاؿ حدوث العطؿ الكامؿ لممعيار والذي يتطمب مف المستخدـ أف يقوـ بتبديؿ معيار  I / Oالمعطؿ

.يجب أف يتـ بشكؿ آلي إرساؿ الييئة المشكمة إلى المعيار الجديد الذي تـ تبديمو .

يجب أف تقبؿ معايير الدخؿ المناظرة (  ) 23 – 4ميغا آمبير لمتيار المستمر (  ) 5 – 0فولط لمتيار

المستمر ومزدوجة ح اررية و  RTDو مف (  ) 03 – 3فولط لمتيار المتناوب ونيايات وحيدة ذات تردد
نبضي ومخارج تفاضمية مف النواقؿ المركبة في الحقؿ .

يجب أف يتـ تقديـ حماية عادية النمط ذات (  ) 03فولط لمتيار المستمر كحد أدنى ويجب أف يتـ

ضبط دخؿ اإلشارة  % 3.0مف االمتداد الكامؿ لممقياس .

يجب أف يتـ تصفية كؿ إشارة قياسية لتحتوي أي تردد بػ (  ) % 3.0 +يجب أف تكوف المحطة أيضاً

قادرة عمى تقديـ تيار مستمر ألدوات التركيب في الحقؿ حسب الحاجة .

يجب أف تكوف معايير الخرج الرقمية قادرة عمى تقديـ مبلمس صمبة أو ذات مماسات جافة إما عف طريؽ
النبض المحظي أو بنمط القفؿ لمتحكـ بالحمؿ المزود بالطاقة لمتيار المتناوب والتيار المستمر .

يجب أف تكوف جميع دارات الخرج لمتيار المستمر صمامات ثنائية تحدد التيار ودارات خرج لمتيار

المتناوب وأف تشمؿ الفاصمات .يجب أف تكوف القيمة االسمية لمبلمسات الخرج الجافة  0آمبير وبػ
 203فولط لمتيار المتناوب كحد أدنى .
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يجب أف تكوف مقاومة العزؿ (  ) 0333أوـ كحد أدنى لمتيار المستمر (  ) 033فولط وتوتر العزؿ يجب

أف يكوف (  ) 033فولط لمتيار المستمر كحد أدنى بيف أي جياز مف نيايات الحقؿ أو أي جياز أخرأو

األرضي .يجب أف تحوؿ معايير الخرج القياسية كممات البيانات إلى إشارة خرج مماثمة تناسبية القياسية

لمتيار المباشر معزوؿ مف  23 – 4ميممي أمبير لضبط نقاط الجياز في أجيزة التحكـ بالعمؿ الموضعي
وسرعات المضخات و معدالت التجريع وأماكف الصمامات .

يجب أف يكوف قدرة تشغيؿ حمؿ الخرج  633أوـ كحد أدنى لكؿ خرج  .يجب أف تكوف الدقة بمعدؿ 3.5

 %مف معدؿ االمتداد عمى كامؿ المقياس .

يجب أف يكوف نمط تعطؿ الخرج بالنسبة لمعايير الخرج قاببل" لبلختبار وبػذلؾ بالنسػبة لممحطػة أو عطػؿ

االتصاؿ فإنو يجب أف يتـ وضع جميع الخروجات إما في وضػع عػدـ الناقميػة أو العػودة إلػى (  ) 3ألجػؿ

الخروجات القياسية أو أف تبقى كما ىي قبؿ أف تتعرض لمعطؿ .

إف تحوؿ التيار المستمر والمتناوب مف القياسي إلى الرقمي وتحػوؿ التيػار المتنػاوب والمسػتمر مػف الرقمػي

إلى القياسي الػذي تػـ تحقيقػو ليسػمح باالنتقػاؿ الرقمػي فػي نظػاـ نقػؿ البيانػات يجػب أف يمبػي أدنػى حػد مػف

الشروطالمذكورة في األسفؿ .

درجة الوضوح
المحظية
قابمية التكرار
الدقة

ADC

DAC

 02بايت

 03بايت

 0+أقؿ فعالية (  ) LSBبايت

 0 +أقؿ فعالية (  ) LSBبايت

LBS 3.5 +

LBS 3.5 +

 % 3.0 +مف المعدؿ الكامؿ

 % 3.0 +مف المعدؿ الكامؿ

يجػػب أف يػػتـ تقػػديـ كمبيػػوترات شخصػػية محمولػػة مػػف أجػػؿ برمجػػة أجيػزة الػػتحكـ المنطقيػػة القابمػػة لمبرمجػػة
وكذلؾ لتحري الخمؿ والذي يط أر عمى أجيزة التحكـ المنطقية أو البرامج في حاؿ حدوث عطػؿ إلصػبلحو

.

يجػػب أف يػػتـ إكمػػاؿ الكمبيػػوترات الشخصػػية الموضػػعية بالبرمجيػػات المطموبػػة وأف تكػػوف قػػادرة عمػػى تقػػديـ
منفذ لمعايرة عممية الػدخؿ  /الخػرج ألجػؿ عػزؿ العطػؿ لمواجيػة البينيػة لممحطػة عبػر الػتحكـ بكممػة المػرور

في الحالة المستمرة .

يجب أف يسمح الكمبيوتر المحموؿ لجميع نقاط الدخؿ والخرج بأف يتـ مراقبتيا بشكؿ اختياري دوف التدخؿ

بتشغيؿ النظاـ الطبيعي .

يجػب أف يػػتـ قطػػع عمميػػة تشػػغيؿ المحطػػة العاديػػة فػي حالػػة الػػتحكـ واكمػػاؿ الػػتحكـ بمعػػايير الػػدخؿ والخػػرج
يجب أف يتـ تقديره مف قبؿ الكمبيوتر المحموؿ .
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يمكف أف يتـ اختيار أي معيار أو نقطة دخؿ وخرج ويمكف أف تدخؿ البيانػات الجديػدة عبػر لوحػة المفػاتيح

الصغيرة الموجودة في الكمبيوتر المحموؿ .

يجب أف يتـ عرض البيانات الجديدة عمى الكمبيوتر المحموؿ لتأكيد دخوؿ البيانات يجػب أف يػتـ اسػتخداـ

الكمبيػػوتر المحمػػوؿ أيض ػاً لتقػػديـ معينػػات تقػػوـ بتشػػخيص وجػػود عطػػؿ فػػي النظػػاـ لتشػػمؿ حالػػة الخطػػوط
الراىنة ذات النظاـ الفرعي المتنوع .

يجب أف يكوف الكمبيوتر المحموؿ  GH3 0.66بنتيوـ

 IVكحد أدنػى ومكمػؿ  MBRAM 256و

 GB 63قػػرص صػػمب واثنػػاف  2.1 PC MCIAويتطػػابؽ مػػع ثقػػوب بطاقػػة الكمبيػػوتر المحمػػوؿ
وجميػع األجيػزة الممحقػػة القياسػية مثػػؿ لوحػػة المفػاتيح والفػػأرة وميػػاي الطاقػة وأشػػرطة القػػدرة الطاقػػة ......

الخ يجب أنتكوف شاشة العرض شاشة نشطة ممونة القالب الخارجي مف نوع

15 TFTXGA

يجب أف تؤمف البطاريات التي تـ تقديميا  4ساعات مف العمؿ دوف تغذية المنبع الرئيسي .
يجب أف تكوف البطاريات قابمة لمنقؿ دوف انخفاض في مستوى الطاقة .

يجب أف يتـ تقديـ مجموعة إضافية مف البطاريات مع كؿ كومبيوتر محموؿ .

 4 – 2المحطة الرئيسية

يجػػب أف تتػػألؼ المحطػػة الرئيسػػية مػػف شػػبكة كومبيػػوتر كاممػػة مػػع مخػػدمات البيانػػات ومحطػػات عمػػؿ التػػي

تحوي العماؿ الفنيػيف والطرفيػات الخاصػة بالمراقبػة اإلداريػة وأجيػزة الػدخوؿ والخػروج والمحطػات اليندسػية

وممحقػػات الشػػبكة ومعػػدات االتصػػاؿ وشػػبكة نظػػاـ وحػػدة حفػػظ الطاقػػة ولوحػػة تمثيػػؿ متداخمػػة الصػػور وكافػػة
المعدات الموجودة حوؿ الحافة الخارجية لمشبكة والمطموبة لضماف التشغيؿ المبلئـ لمنظومة . SCADA

يجػػب أف تركػػب معػػدات المحطػػة الرئيسػػية فػػي مركػػز القيػػادة وغرفػة الكمبيػػوتر الموجػػودة فػػي مبنػػى اإلدارة .
يجػػب أف تكػػوف المحطػػة الرئيسػػية مػػف صػػناعة قياسػػية وأف تصػػدر عػػف صػػانع لػػو منش ػ ت وكػػادر وأمػػاكف

لتأميف القطع التبديمية محمياً وذلؾ بغية تقديـ الخدمة والصيانة لؤلجيزة .

يجػػب أف تقػػدـ تركيبػػة محطػػة احتياطيػػة مزدوجػػة س ػريعة األداء  .يجػػب أف تكػػوف تركيبػػة المحطػػة الرئيسػػية

المزدوجة مصممة بحيث تكوف محطة رئيسية واحدة عمى اعتبارىا المحطػة القياديػة بينمػا المحطػة األخػرى
مصممة ومخصصة عمى أنيا احتياطية .

الوظيفػػة األساسػػية لممحطػػة القياديػػة ىػػي تحصػػيؿ البيانػػات واعػػداد التقػػارير والػػتحكـ بالمعالجػػة  .والوظيفػػة
الرئيسية لممحطة االحتياطية ىي أف تعمؿ بمثابة إسناد داعـ لممحطة القياديػة فػي حػاؿ العطػؿ  .يجػب أف

يعمؿ مفتاح التمويؿ آلياً عند وجود العطؿ في المحطة القيادية .

يجب أف يكوف التمويؿ كامبلً وأف يكوف نظاـ العمؿ االحتياطي قاببلً لمعمؿ خبلؿ (  ) 5ثواني  .ال يجػب

أف يعمؿ التحويؿ في حاؿ كانت محطة اإلسناد معطمة في حاؿ التحويؿ .
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يجػػب عمػػى محطػػة اإلسػػناد أف تقػػوـ بتخػزيف بيانػػات محطػػة المعالجػػة التػػي تمػػت معالجتيػػا عمػػى قػػرص وأف

تقػوـ بإرسػاؿ رسػالة إلػى كافػة ال ػ  MMISوالمحطػات العاممػة المرتبطػة بالنظػاـ والػى الحالػة النيائيػة التػي
حدث فييا التحويؿ وأف يقوـ بإقبلع محولة النظاـ .

يجب أف تتضمف عممية التحويؿ الفوري لكافة القيـ المحيطة  .ال يجب أف يكوف ىناؾ فقػداف فػي البيانػات
كنتيجػػة ليػػذا التحويػػؿ  .عنػػدما تعػػود المحطػػة القياديػػة إلػػى الخدمػػة تقػػوـ قاعػػدة بياناتيػػا بػػالتزامف مػػع قاعػػدة

البيانػػات الفعالػػة وىػػذه المحطػػة ( التػػي كانػػت سػػابقاً ىػػي المحطػػة القياديػػة ) سػػوؼ تعمػػؿ ا ف عمػػى أنيػػا
محطة احتياطية .

رغػػـ أف أجي ػزة المحطػػة الرئيسػػية يجػػب أف تركػػب فػػي مكػػاف مكيػػؼ فإنيػػا يجػػب أف تكػػوف مصػػممة لمعمػػؿ

بشػػكؿ أمثػػؿ فػػي درجػػة حػ اررة الغرفػػة مػػف  05مئويػػة وحتػػى  43مئويػػة وبرطوبػػة نسػػبية تصػػؿ حتػػى % 93

دوف أف ينتج عف ذلؾ أي تكاثؼ لمبخار .

يجب أف يمضي النظاـ في عممية اإلغبلؽ الطبيعية دوف فقػداف فػي الػذاكرة عنػد تجػاوز درجػة الحػ اررة تمػؾ

القػػيـ المبينػػة  .يجػػب أف يكػػوف النظػػاـ فػػي حػػاؿ لػػـ يكػػف فػػي وضػػعية العمػػؿ قػػادرا" عمػػى تحمػػؿ ىبػػوط فػػي

درجػػة الحػ اررة يصػػؿ حتػػى (  ) 5مئويػػة و ارتفػػاع يصػػؿ حتػػى (  ) 55مئويػػة دوف حػػدوث ضػػرر لمقطػػع
والبرمجيات .

يج ػػب أف تق ػػوـ لوح ػػات ال ػػتحكـ المنطق ػػي (

 ) PLCبمعالج ػػة البيان ػػات الػ ػواردة إل ػػى المحط ػػة الرئيس ػػية

والمعمومات الواردة إلى مخدمي البيانات االثنيف .

عن ػػدما تس ػػتخدـ المعموم ػػات المتاح ػػة ف ػػي مخ ػػدمات البيان ػػات لي ػػتـ استحض ػػارىا عم ػػى ال ػ ػ

المحطات العاممة وعمى مسجبلت البيانات وعمى المخططات التمثيمية .

 MMISوعم ػػى

يجػػب أف تقػػوـ بتخ ػزيف المعمومػػات عمػػى مػػدار الػػزمف فػػي جيػػاز تخ ػزيف لمبيانػػات تبػػيف مواصػػفاتو الحق ػاً

في ( المواصفات ) .

يجب أف تتضمف األجيزة المحيطية المشػتركة بػيف كػبل المحطتػيف الرئيسػيتيف لوحػة أجيػزة القيػاس بمػا فييػا

 MMISوط ػػابعتي بيان ػػات وطابع ػػات التق ػػارير والمخط ػػط التمثيم ػػي وطابع ػػة بخ ػػاخ ممون ػػة ومحط ػػات عامم ػػة
وأجيػ ػزة االتص ػػاؿ ض ػػمف الش ػػبكة وكاف ػػة األجيػ ػزة المحيطي ػػة األخ ػػرى واألجيػ ػزة البلزم ػػة لمتش ػػغيؿ األنس ػػب

والصيانة األفضؿ لنظاـ مراقبة وتحكـ دقيؽ تعتمد عميو .

 5 - 2مخدم البيانات

يجػػب أف يكػػوف مػػف النوعيػػة الصػػناعية ومثبػػت الفعاليػػة مناسػػباً لمعمػػؿ المسػػتمر لمػػدة  24سػػاعة فػػي اليػػوـ

وسبعة أياـ في األسبوع .

يجب أف يعتمد مخدـ البيانات عمى وحدات معالجة مركزية مف نوع  Intel Xeonمع  500ؾ  .مف النػوع

L3ذات عمؿ ( كاش ) و سرعةساعة داخمية ال تقؿ عف  0جيغا ىرتز .
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يجب أف يكوف لكؿ مخدـ عمى األقؿ نظاـ معالجة متعدد تماثمي ذو معالج مضاعؼ .

يجب أف يكوف كؿ مخدـ مناسػباً لتوظيػؼ كامػؿ النظػاـ بشػكؿ تمقػائي كامػؿ وفػؽ مػا ىػو وارد فػي الممحػؽ

 ME/4وذو استثمار لوحدة المعالجة المركزية بما ال يتجاوز  % 53عند حمؿ الذروة .

يجػػب أف يتضػػمف األمػػر وسػػيمة مػػا لمراقبػػة اسػػتخداـ وحػػدة المعالجػػة المركزيػػة  .يجػػب أف يػػزود المخػػدـ
بسػػاعة تػػدؿ عمػػى الػػزمف الحقيقػػي مػػع عبػػوة الحتػواء البطاريػػة وظيفتيػػا بيػػاف الوقػػت الحػػالي والتػػاريخ الحػػالي

خبلؿ تشغيؿ النظاـ دوف الحاجة إلى تدخؿ مف أحد .

يجب أف يكوف لممخدـ ميزة ا ماف عند حدوث العطؿ بحيث تكتشؼ العطؿ وشيؾ الحدوث عمى المصدر

الرئيسي لمطاقة وتقوـ بتخزيف البيانات الحرجة لمتشغيؿ وذلػؾ بيػدؼ إعػادة اإلقػبلع فػي الفتػرة التػي ال تػزاؿ
فييا الطاقة في مستوى ٍ
كاؼ ليسمح بالعمؿ المقبػوؿ وبشػكؿ مماثػؿ بعػد اإلغػبلؽ تقػوـ ىػذه الميػزة بتحسػس
عودة الطاقة إلى مستواىا الطبيعي وتجعؿ وبشكؿ تمقائي ا لػة تعػود إلػى العمػؿ عنػد النقطػة المرغػوب بيػا

دوف تدخؿ يدوي .

يجػب أف يػزود النظػاـ بػأمور روتينيػة تشخيصػية لبلختبػار الػذاتي والتػي يػتـ تنفيػذىا تمقائيػاً فػي كػؿ مػرة يػػتـ

فييا تغذية المعالج بالطاقة .

يتـ التشغيؿ االعتباري لجياز محاكاة ومضاىاة مجموعة األجيزة أو أف يتـ تشغيؿ مجموعة العمميات التي
يستمزميا التشغيؿ .

يجب تركيب برمجية لمسح النظاـ ضد وجود الفيروسات وأف تعمؿ فػي كػؿ مػرة يػتـ فييػا إدخػاؿ ممػؼ عػف

طريؽ مصدر خارجي .

يجػػب أف يحػػوي المخػػدـ عمػػى ذاكػرة كافيػػة لكافػػة الشػػروط المطموبػػة فػػي المواصػػفات بمػػا فييػػا كافػػة الشػػروط

المستقبمية مع سعة احتياطية مقػدارىا  . % 03يجػب أف يأخػذ حسػاب السػعة االحتياطيػة بالحسػباف نظػاـ
التشػػغيؿ وأف تكػػوف كافػػة ب ػرامج التطبيقػػات محممػػة وتعمػػؿ بػػالتوازي مػػع بعضػػيا الػػبعض وأنػػو تمػػت برمجػػة

النظاـ في الخمفية  ...الػخ  .عمػى أيػة حػاؿ ال يجػب أف تكػوف الػذاكرة الرئيسػية لكػؿ مخػدـ أقػؿ مػف IGB
RAM

قابمة لمتوسع حتى (  . ) 4GBيجب أف تكوف الذواكر  RAMمف النوع األحدث ذو السرعة

العالية  ECC RAMوالقادرة عمى اكتشاؼ تمؼ المعمومات أو تعطؿ الذاكرة .

يجب أف يتضمف األمػر ميػزة تنظيػؼ الػذاكرة وذلػؾ لمتقمػيص مػف أخطػاء التكػافؤ المػزدوج والتقميػؿ مػا أمكػف

مف االنييارات المفاجئة .

يجب أف يستخدـ المخدـ بنية لمنظاـ ترتكز عمى مسارات البيانات المتعددة  .يجب أف تقدـ ثقوب I / O

عدد عشرة عمى األقؿ مع مجموعة مؤلفة مف موصبلت  PCIو  EISAإضافة إلى ذلؾ يجب تقديـ
متحكميف اثنيف Ultra Wide SCSI-3

مدمجة عمى لوحة النظاـ  .يجب أف يكوف كؿ مسار بيانات
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مستقبلً وأف يكوف لو إمكانية الدخوؿ المباشر إلى الذاكرة الرئيسية والى مجموعات وحدة المعالجة

المركزية.

 6 – 2وسائل تخزين البيانات الغير منظمة في مواقع محددة

يجب أف يزود كؿ مخدـ بأقراص صمبة ذات سعة ذاكرة كافية لمعالجة شروط كؿ نظاـ مع سعة احتياطيػة

مق ػ ػ ػ ػػدارىا  % 53عم ػ ػ ػ ػػى أف ال تك ػ ػ ػ ػػوف أق ػ ػ ػ ػػؿ م ػ ػ ػ ػػف سػ ػ ػ ػ ػواقة ق ػ ػ ػ ػػرص ص ػ ػ ػ ػػمب ثنائي ػ ػ ػ ػػة الػ ػ ػ ػ ػرقـ م ػ ػ ػ ػػف ن ػ ػ ػ ػػوع

(  . ) 160 GB SATAيجب أف تأخذ حسابات سعة الذاكرة بعيف االعتبار قاعدة البيانػات بأكمميػا ونظػاـ

التشغيؿ وبرامج التطبيقات والممفات التاريخية كاممة لمدة  45يوماً كحد أدنى واضػافة إلػى الممفػات العاممػة

 ...الخ  .ال يجػب أف يتجػاوز زمػف الوصػوؿ الوسػطي ال ػ (  ) 03.5ميمػي ثانيػة وأف يكػوف الػتحكـ بسػرعة
النظاـ الفرعي  % 0 +مف السرعة المنتقاة مف خبلؿ عدد الدورات في الدقيقة الواحدة .

يجػب أف يكػػوف لمقػرص الصػػمب رؤوس ذات تقسػيـ ذاتػػي إلػى خانػػات وبرمجيػات تحميميػػة وبرمجيػات تجزئػػة

لؤلق ػراص وأف يكػػوف لي ػػا دوراف عمػػى مح ػػور بشػػكؿ مت ػزامف م ػػع واجيػػة بيني ػػة  . SCSI-2يجػػب أف تك ػػوف
السواقات الصمبة قابمة لمتبادؿ بشكؿ سريع وأف يكوف لكؿ مخدـ تسييبلت ألجؿ عشرة سواقات صمبة عمى
األقؿ عمى شكؿ تركيبة متنوعة لسواقات ذات أوج كامؿ أو نصؼ أوج .

يجب تركيب سواقة (  ) 48 XCD_ RWفي كؿ مخدـ .

يجب تقديـ سواقتيف مغناطيسيتيف بصريتيف مف جودة عالية وذلؾ مف أجؿ تخػزيف المعمومػات عمػى المػدى

الطويػػؿ  ...الػػخ  .يج ػب أف يكػػوف لمنظػػاـ الفرعػػي الخػػاص بالس ػواقة سػػعة تخ ػزيف بمقػػدار  2.6غيغػػا بايػػت
عمى األقؿ ومعدؿ تحويؿ البيانات مقداره (  ) 653ميغا بايت في الثانية الواحدة .
يجب أف يقدـ المتعيد خمسيف قرص تخزيف مؤقت ذات مسارات تخزيف مبلئمة .

 7 – 2الواجهات البينية بين اإلنسان واآللة ومحطات العمل :

يجب تركيب طاولة تحكـ مؤلؼ مف ثبلثة واجيات بينية ممونػة ذات تصػميـ عػالي تػربط بػيف اإلنسػاف و

ا لة وذلؾ في مركز القيادة  .يجب أف تترؾ مساحة عمى طاولة التحكـ لوضع جيازي ىاتؼ .

يجب أف تكوف الواجيات البينيػة التػي تػربط اإلنسػاف وا لػة مػف أصػؿ تصػميـ لوحػة الػتحكـ المقتػرح لمركػز

القيادة وأف تشكؿ الواجية البينيػة الرئيسػية لمحاسػب ولمقػائـ عمػى تشػغيمو  .يجػب أف تػزود الواجيػات البينيػة
الت ػػي تػ ػربط ب ػػيف اإلنس ػػاف وا ل ػػة الق ػػائـ عم ػػى تش ػػغيميا بوس ػػائؿ ال ػػتحكـ ورس ػػومات تتعم ػػؽ بالتوقي ػػت الػ ػدقيؽ

والوضعيات والبيانات والمعمومات اإلحصائية عند الطمب وكمما طمب ذلؾ .

يجب أف تكوف كؿ واجية بينية لربط عمؿ اإلنساف با لة مف النوع عالي التحمؿ وعمى شكؿ محطة عمػؿ

كومبيوتريػػة مػػف النػػوع الصػػناعي و مػػف النػػوع المتػػيف الػػذي يوضػػع عمػػى سػػطح المكتػػب مناسػػبة لمعمػػؿ
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المسػػتمر لمػػدة  24سػػاعة فػػي اليػػوـ وسػػبعة أيػػاـ فػػي األسػػبوع  .يجػػب أف تعتمػػد ىػػذه الواجيػػات عمػػى عمػػؿ
وحدات معالجة مركزية عند  0.3غيغا ىرتز وبقيمة كاش أدناىا ( . ) 513 KB ECCT 2

يجػب أف تكػوف الػذاكرة الرئيسػية مػف النػوع (  ) I GB MB RAMيجػب أف تػزود كػؿ مػف ىػذه الواجيػات

بمأخػ ػػذيف تسمسػ ػػميف O

/

( . ) Ultra wide scsi

 Iعمػ ػػى األقػ ػػؿ ومأخػ ػػذيف لتوصػ ػػيؿ أق ػ ػراص مؤقتػ ػػة (  ) USBومأخػ ػ ػذ واحػ ػػد

يجب أف تزود كؿ مف ىذه الواجيات بقرص صمب سعتو (  ) 80 GB SATAعمى األقؿ .

يجػػب أف تتضػػمف كػػؿ واجيػػة مػػف ىػػذه الواجيػػات شاشػػة  LCDرقيقػػة مقاومػػة وشاشػػة مراقبػػة ممونػػة ذات
تركيز عالي مف قياس  23بوصة لكي تظير الصور الثابتة والمتحركة .

يجب أف تكوف شاشة المراقبة مػف النػوع المػزود بمحػور مػع زوايػا حاممػة نحػو األعمػى ونحػو األسػفؿ تسػمح

بمشاىدة الزوايا حتى  ( 078 / ْ 078أفقي  /شاقولي ) .

يجب أف ال يقؿ لمعاف الشاشة عف( )270 cd /m3مع نسبة تبايف مقدارىا ( . ) 700 : 1

يجب أف يكوف تركيز البكسؿ (  ) 3.264عمى األقؿ مع زمف استجابة مقػداره  25ميمػي ثانيػة  .يجػب أف

تكػوف الشاشػة متوافقػة مػع  . VESAيجػب أف تػزود الواجيػات البينيػة بكػرت فيػديو ذو 256 MB DDR

عمى األقؿ قاببلً عمى عرض  06.7مميوف لوف حقيقي .

يجب أف يكوف بمقدور شاشة المراقبة عرض مساحة أقميا 03 24 ×0283بكسؿ  .يجػب أف تكػوف كافػة
صي عرض الشاشة مخزنة في محطة العمؿ ذاتيا وأف يتـ استجرار البيانات المتعمقة بػالزمف الحقيقػي مػف

المخػػدـ فقػػط  .يجػػب تقػػديـ ( فػػارة ) بصػرية عمػػى كػػؿ واجيػػة بينيػػة بيػػدؼ توضػػيع المؤشػػر عمػػى الشاشػػة .
يجب أف يتبع المؤشر حركة ( الفارة البصرية ) وفؽ ما يتـ تحريكيا .

يػػتـ اسػػتخداـ كبسػػات الفػػارة النتقػػاء العمميػػات والمفػػاتيح المختصػرة  .يجػػب أف تظيػػر ىػػذه الواجيػػات بشػػكؿ

فوري كافة المعمومات التي أدخميا المستخدـ وأف يستجيب النظاـ ألي أمر تشغيؿ خبلؿ (  ) 0ثواني

ال يجب أف يتسبب التعامؿ الخاط مع لوحة األزرار إما عف قصد أو عف غير قصد ( عمى سبيؿ المثاؿ

بواس ػػطة تش ػػغيؿ ع ػػدة مف ػػاتيح معػ ػاس أو بواس ػػطة التسمس ػػؿ غي ػػر الص ػػحيح لعممي ػػات المف ػػاتيح ) ف ػػي التش ػػغيؿ

الخاط أو أف يتسبب في تمؼ أو تعطؿ أي جزء مف النظاـ  .يجب أف تزود كافة الواجيات البينية بموحة
مفاتيح مرتبة بالشكؿ الطبيعي (  ) QWERTYمع رقعة مرقمة و  02مفتاح وظيفة عمى األقؿ .

يجب أف تكوف محطات العمؿ مناظرة بشكؿ عاـ لمواجيػات البينيػة مػا عػدا قيػاس شاشػة المرلقبػة الممونػة

حيث أنو يجب أف يكوف (  07بوصة ) بدالً مف (  23بوصة ) .

 8 – 2مسجالت البيانات :

يجػػب تقػػديـ طػػابعتي بيانػػات مسػػجمة ذات سػػرعة عاليػػة وتشػػغيؿ صػػامت ومتينػػة وذلػػؾ فػػي مركػػز القيػػادة .

يجب تقديـ طابعػة ليزريػة إضػافية مػف أجػؿ طباعػة التقػارير  .يجػب أف تكػوف مركبػة لوحػدىا وذات وثوقيػة
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عاليػػة وأف تتطمػػب صػػيانة محػػدودة  .يجػػب أف تػػزود كػػؿ طابعػػة بماسػػكة لمػػورؽ ( إال فيمػػا يخ ػص الطابعػػة
الميزرية ) وأف يكوف ليا حاضنة لتخزيف وتغذية الورؽ  .يجػب أف تكػوف كػؿ طابعػة نقطيػة مػف النػوع ذو (

 24إبرة ) وأف تقدـ طباعة ثنائية النزعة ذات تركيز عالي باستخداـ صػيغة مصػفوفة نقطيػة ( . ) 6 × 8
يجب أف تكوف مساحة توزع األحرؼ ىي (  03أحرؼ ) في البوصة الواحدة وأف تكوف المسافة الخطية 6

أسطر في كؿ بوصة واحدة وأف التقؿ سرعة الطباعة عف  243سطر  /الدقيقة .

يجػػب اسػػتخداـ ش ػريطة طابعػػة حم ػراء وسػػوداء قياسػػية وغيػػر قابمػػة لمكشػػط يجػػب أف يكػػوف بمقػػدور الطابعػػة

طباعػػة خػػط اعتيػػادي بعػػرض (  002عنصػػر ) وخػػط ذو عػػرض مضػػغوط بعػػرض (  243عنصػػر ) إمػػا
عمى ورؽ طباعة باالستخداـ اليدوي أو ورؽ طباعة عف طريؽ ممقـ الورؽ .

يجب تقديـ ميزة تحسس لمورؽ بشكؿ اتوماتيكي مما يسمح بإيقاؼ عممية الطباعة واعبلـ المعالج المركزي
وبالتػػالي القػػائـ بالتشػػغيؿ وذلػػؾ لمنػػع فقػػداف المعمومػػات الطباعيػػة .يجػػب تقػػديـ وسػػائؿ داللػػة وتحكػػـ أخ ػرى

كمفتػػاح التشػػغيؿ ومسػػف دفػػع حركػػة الػػورؽ  ..الػػخ يجػػب اسػػتخداـ طابعػػات البيانػػات فػػي إصػػدار التقػػارير

الخاصة باإلنذارات في حالة العطؿ .

يجب أف تقوـ طابعة التقارير بشكؿ فوري بطباعة توصيؼ الحالة بالموف األسػود فػي حػاؿ حػدوثيا كتوقػؼ

مضخة الحبر مثبلً أو جريانيا عمى غير المطموب أو فتح الصماـ أو إغبلؽ الصماـ  ...الخ

يجب أف تطبع المبلحظات الخاصة بحالة اإلنذار بالموف األحمر  .يجب أيضاً ذكر وقػت كػؿ حالػة عطػؿ

وانذار ووقت حؿ المشكمة .

يجب أف يتضمف كؿ سجؿ بشكؿ عاـ التاريخ والوقػت بالسػاعات والػدقائؽ وتحديػد مكػاف العطػؿ وتوصػيؼ

الحالػػة أو حالػػة اإلنػػذار .يجػػب أف يػػتـ بيػػاف محطػػة المعالجػػة عمػػى اليسػػار مػػع محطػػة المعالجػػة أو القيمػػة
المقاسة مع الوحدات اليندسية عمى الجانب األيمف .

يجػػب أف تكػػوف صػػي التسػػجيؿ والتقػػارير واضػػحة لممسػػتخدميف وأف تكػػوف خاضػػعة لموافقػػة الػ ػ ( ) S.O

يجػػب تقػػديـ مػػا يسػػيؿ تعػػديؿ السػػجبلت بتػواريخ مسػػتقبمية وذلػػؾ بإضػػافة عشػرة صػػي تسػػجيؿ أخػػرى جديػػدة
وتغيير التردد الذي طبعت عنده السجبلت .مف المتصور أف يتـ إقبلع الطباعة فػي الطابعػة الموجػودة فػي

محطة عمؿ محػددة أو محطػة عمػؿ فػي الخدمػة عنػدما يحػدث تغييػر فػي حالػة محطػة المعالجػة أو شػروط
اإلنذار في فترات إعادة اإلقبلع أو عند الطمب  .عمى أية حاؿ يجب أف يكوف باإلمكاف تحديد طباعػة أي
طابعة أو تسجيؿ أي حالة إنذار في حاؿ حصوليا عف طريؽ الواجيات البينية .

يجػػب تخصػػيص منطقػػة تخ ػزيف كافيػػة بحيػػث يػػتـ تنفيػػذ الوظػػائؼ األخػػرى أثنػػاء عمميػػة الطباعػػة وتمكػػيف

الطابعات بأف تخرج مف الخدمة لفترة قصيرة  ،عمى سبيؿ المثاؿ أثناء تبديؿ الورؽ أو شريطة الطباعة.

يجػػب أف يػػتـ إعػػادة تخصػػيص ميمػػة الطباعػػة بشػػكؿ آلػػي إلػػى طابعػػة أخػػرى عنػػدما تكػػوف الطابعػػة خػػارج

الخدمة  .عمى أية حاؿ يجب أف يكوف لمستثمر البرنامج خيار في أف يسيطر عمى إعادة تخصيص ميمة

الطباعة في حاؿ رغب في ذلؾ وذلؾ عـ طريؽ الواجية البينية .
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خػبلؿ الفتػرة االنتقاليػػة يجػب أف يػػتـ تعميػػؽ كافػػة أوامػر الطباعػػة حتػػى تمتمػ مسػاحة التخػزيف الفاصػػمة عنػػد

ذلؾ الوقت تتـ الطباعة اوتوماتيكياً عمى الطابعة البديمة المكمفة بالميمة .و لدى انتياء الفترة االنتقالية تػتـ
تأدية الميمة الطباعية المخزنة أصبل" عمى الطابعة المكمفة أساسا" بالميمة.

يجب إصدار إنذار لممستخدـ كممػا وصػمت مػبلءة مسػاحة التخػزيف الفاصػمة إلػى (  ) % 93وذلػؾ لتحػذيره
م ػػف أج ػػؿ تطبي ػػؽ إع ػػادة التكمي ػػؼ األوتوم ػػاتيكي الس ػػتخراج النس ػػخة المطبوع ػػة  .يج ػػب أف تك ػػوف الطابع ػػة

المقدمة بسػرعة طباعػة حػدىا األدنػى  02صػفحة فػي الدقيقػة بػنص طباعػة تركيػزه (  ) 600 dpiوقػادرة
عمى محاكاة (  .) PCL 5يجب أف تزود الطابعة بػ ( 4 MB ,وحدة المعالجة المركزيػة, RISC

ذات

 RAMوواجية بينية ثنائية النزعة  .يجب أف يكوف كؿ مف الواجية البينية والذاكرة قابميف لمتحػديث مػف

قبؿ المستخدـ  .يجب أف تزود الطابعة بحوض الحتواء الورؽ بسعة (  233ورقة ) عمى االقػؿ مػع تغذيػة
خاصة بالمغمفات  .يجب أف تقدـ شاشة  LCDلمداللة عمى وضعية الطابعة واألعطاؿ واستعصاء الورؽ .

 9 – 2طابعة بخاخ ممونة

يجب أف تقدـ طابعة بخاخ ممونة مربوطة مف خبلؿ شبكة مع النظاـ مع القػدرة عمػى نقػؿ مػا يعػرض عمػى

الفيديو عمى ورؽ ليصبح وثيقة مسجمة بشكؿ دائـ .

يجب أف تكوف المجموعة الموردة قابمة لمتركيب عمػى طاولػة المكتػب وأف تكػوف قابمػة عمػى إعػادة إنتػاج مػا

يعرض عمى الشاشة مف أي واجية بينية تمثيمية مف الواجيات الثبلثة .

يجب أف تستخدـ الطابعة أيضاً لطباعة المخططات واألشكاؿ يجب أف تكوف بمقدور الطابعة طباعػة ورؽ

قياسي . A4 , A3

يجػػب أف تكػػوف تقنيػػة الطباعػػة المسػػتخدمة ىػػي ( البخػػاخ ) بكثافػػة نقطيػػة ليسػػت بأقػػؿ مػػف 633 × 633

نقطة في البوصة الواحدة .

يجػػب أف يػػتـ اسػػتيعاب المعمومػػات الواجػػب طباعتيػػا قبػػؿ البػػدء بالطباعػػة يجػػب أف يكػػوف انتقػػاء المسػػتخدـ

لمصػفحات الواجػػب نسػػخيا عػػف طريػػؽ كبسػػة زر مػف أي لوحػػة أزرار  .يجػػب أف يكػػوف ممكنػاً تحديػػد عػػدد

النسخ المطموبة .

 11 – 2المخطط التمثيمي

يجػػب أف يػػزود مركػػز القيػػادة بمخطػػط تمثيمػػي مػػف الرقاقػػات المختمفػػة يجػػب أف تكػػوف المسػػاحة الفاعم ػة مػػف

المخطط التمثيمي تقريباً (  4ـ ×  2ـ ) .

يج ػػب أف تك ػػوف القيم ػػة المحظي ػػة لك ػػؿ قي ػػاس م ػػأخوذ لممس ػػتوى الرئيس ػػي ولمت ػػدفؽ ولمض ػػغط والج ػػودة الم ػػاء

معروضة عمػى مؤشػرات بيانيػة رقميػة مؤلفػة مػف سػبعة أرقػاـ (  ) 4 1/2وارتفػاع كػؿ رقػـ لػيس بأقػؿ مػف
23مـ عمى المخطط التمثيمي .
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يجب أف تنبض خطوط الجرياف الموجودة عمى المخطط لمداللة عمى التدفؽ الجاري  .يجب أف يتـ التحكـ
باإلنارة بواسطة الكومبيوتر مف وفؽ بيانات واردة مف نظاـ ( سكادا)

يجػػب أف يكػػوف المخطػػط التمثيمػػي ذا جػػودة عاليػػة يتػػألؼ مػػف إطػػار قاعػػدة داعػػـ ومػػف أشػػكاؿ تظيػػر عمػػى

شاشة مركبة عمى السطح ليس حجمو بأقؿ مف  48مـ ×  48مـ .

يجػػب أف يص ػػمـ اإلط ػػار الػػداعـ وأف يعم ػػؿ ىندس ػػياً ليشػػكؿ ج ػػزءاً واح ػػداس متكػػامبلً  .يج ػػب أف يك ػػوف متينػ ػاً

وصامداً ومؤلفاً مف مجموعة عناصر مصبوبة عمى شكؿ خميط .

يجب أف تكوف األشكاؿ المكونة لمخطط التمثيمي مصنوعة مف مادة ببلستيؾ حػراري وأف يكػوف ليػا سػطح

مف مادة الحديد الغير لماع وغير العاكس والمضاد لمكيرباء الساكنة .

يجب أف تكوف كافة األشكاؿ مربعة بشكؿ تاـ لدى تركيبيا بحيث تشكؿ خطوطػاً مشػتركة موحػدة ومصػغرة
أفقية وشاقولية ال تقبؿ الخطوط المشتركة غير المنتظمة أو األشكاؿ الرخوة .

يجب أف يكوف المخطط مبيناً بحيث تمثؿ األشكاؿ المتنوعة سطحاً منبسطاً بدوف وجود أشكاؿ بارزة .

يجػػب أف يكػػوف المخطػػط التمثيمػػي إمػػا مطبوعػػا" بشػػكؿ نػػافر أو عمػػى شػػكؿ مسػػتوي باسػػتخداـ أحبػػار ممونػػة

ذات مظير طباعي عمى شكؿ كميشة وذلؾ مف أجؿ ديمومة الطباعة و مقاومتيا لمحؾ و الخدش .

يجب أف يكوف لوف القطػع التػي تكػوف أرضػية المخطػط فاتحػا" كمػوف الشػمع وىػو خاضػع لموافقػة المينػدس
بحيث يتبلئـ مع لوف و ديكور غرفة التحكـ.

يجب تركيب مجموعات مف المؤشرات الرقمية لتشكؿ أشكاال" متناسبة بالحجـ مع األحجػاـ المتعػددة لمقطػع

المستخدمة في الشكؿ الفني لممخطط.

يجب اف يقػدـ المتعيػد عينػة بقيػاس 233مػـ×233مػـ مػف الشػكؿ الفنػي لممخطػط يظيػر البنيػة المقترحػة و

ذلؾ أثناء التقدـ لمناقصة.

 11-2التغذية بالطاقة المستمرة :

يجػػب أف يػػتـ تقػػديـ التغذيػػة بالطاقػػة المسػػتمرة الرئيسػػي فػػي المحطػػة الرئيسػػية لمحصػػوؿ عمػػى تغذيػػة طاقػػة

لجياز الكمبيوتر والسكادا وتجييزات االتصاالت عف بعد لمدة  4ساعات بعد فقداف دخؿ مورد الطاقة .

يجػب أف يػتـ تقػديـ أيضػاً وحػدة المعالجػة المركػزي لكػؿ مػف محطػةمف محطػات سػكادا الخارجيػة لتقػديـ 0

ساعات مف البديؿ االحتياطي عند فقداف تغذية منابع التغذية لمطاقة .

يجػػب أف تقػػوـ وحػػدة المعالجػػة المركزيػػة ىػػذه بتغذيػػة جميػػع لوحػػات اإلش ػراؼ ولوحػػات الػػتحكـ الموضػػعي

ولوحات األدوات التي تشترؾ مع المحطة الخارجية الخاصة  .إف العمميات الحسابية التي تحدد أحجاـ -

وحدة عدـ انقطاع التيار الكيربائي المقدمة يجب أف يتـ تضمينيا في العرض .

يجب أف تتكوف مما يمي لكف يجب أف ال تقتصر عمى المواد الرئيسية التالية لمتجييزات
 شاحف بطارية  /مقوـ21
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 مقوـ عكسي ثابت لمتيار -مفتاح ثابت مع تحويمة

 حاوية الحتواء بطارية مصنوعة مف كادميـ النيكؿ تتطابؽ بشكؿ عاـ مع القطع 9 – 5يجب أف يكوف النظاـ قادرا" عمى تشغيؿ الحاالت التالية مف التشغيؿ
أ -الحالة العادية  :في أثناء التشغيؿ العادي فإنو يجب أف تقدـ -وحدة عدـ انقطػاع التيػار الكيربػائي
طاقة حرة مؤقتة منتظمة بشكؿ دقيؽ إلى حمميا .

يجب أف يتـ تقديـ الطاقة إلى المقوـ مف مصدر التيار المتناوب الرئيسي .يجب أف يجيػز المقػوـ العكسػي

لمتيار بقدرة تيار مباشر منتظـ  .يجب أف يحوؿ المقوـ العكسي قدرة التيار المباشر إلى قدرة تيػار متنػاوب
ألجؿ الحمؿ .

ب -حالة الطوارئ  :في حاؿ عطؿ طاقة التيار المتنػاوب الرئيسػية فػإف طاقػة الػدخؿ إلػى محػوؿ التيػار

العكسػػي يجػػب أف تتمقػػى التغذيػػة مػػف البطاريػػة و فػػي اسػػتعادة تخػزيف طاقػػة التيػػار المتنػػاوب ثانيػػة فيجػػب
تغذية المحولة بالطاقة بشكؿ آلي مف المقوـ .
يجػػب أف يتمقػػى تغذيت ػة اتوماتيكي ػاً مػػف المقػػوـ فػػي حػػاؿ لػػـ يػػتـ اسػػتعادة تخ ػزيف طاقػػة التيػػار المتنػػاوب قبػػؿ

الوصوؿ إلى حد تفري البطارية ( بما أف حد التفري قدـ تػـ تصػميمو مػف قبػؿ الجيػة المصػنعة لمبطاريػة )

يجب أف يوقؼ -وحدة عدـ انقطاع التيار الكيربائي نفسو عف العمؿ اتوماتيكياً بطريقػة منتظمػة  .يجػب

أف تعطى إشارة إلى وحدة المعالجة المركزية ليوقؼ نفسػو عػف العمػؿ بسػرعة خػبلؿ  03دقيقػة قبػؿ انتيػاء

الوقت .

ج -حالة التحويل  :يجب أف ينقؿ المفتاح الثابت الحمؿ اتوماتيكياً دوف أي انقطاع إلػى المصػدر البػديؿ
لطاقة التيار المتناوب في حاؿ عطؿ خرج -وحدة عدـ انقطاع التيار الكيربائي .

ويجب أف يتـ تقديـ أجيزة مناظرة تعمؿ يدوياً وبػذلؾ تمكػف ل ػ -وحػدة عػدـ انقطػاع التيػار الكيربػائي مػف

التوقؼ عف الخدمة ألجؿ الصيانة .

يجب أف يتـ تقديـ قواطع الدارة عمى أنيا جػزء مػف المفتػاح الثابػت وبػذلؾ فػإف -وحػدة عػدـ انقطػاع التيػار

الكيربائي الكاممة التي تشمؿ المفتاح الثابت ربما يتـ عزليا كيربائياً ألجؿ الصػيانة فػور نقػؿ الحمػؿ إلػى
المصدر البديؿ .

يجب أف يصحب اتوماتيكياً إعادة نقؿ الحمؿ بتزامف -وحدة عدـ انقطػاع التيػار الكيربػائي إلػى المصػدر

البديؿ وموازاة -وحدة عدـ انقطاع التيار الكيربائي بيبوط الحمؿ وأخي اًر فصؿ المصدر البديؿ .

د -حالة هبوط القيمةة  :إذا كػاف ضػرورياً أخػذ البطاريػة ألجػؿ الصػيانة فإنػو يجػب أف يػتـ فصػؿ مػدخؿ
التيار المباشر إلى -وحدة عدـ انقطاع التيار الكيربائي يدوياً بوساطة قاطع الدارة .
21

مدير الموقع :د.م عبد الرزاق التركمبني ...
موقع الهندست البيئيت www.4enveng.com :
جدة (موببيل  )00699900066900السعوديت
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

يجػب أف يسػػتمر -وحػدة عػػدـ انقطػاع التيػػار الكيربػائي فػػي ظػؿ ىػػذه الظػروؼ فػػي العمػؿ كمػػا ىػو محػػدد

ىنػا ليقػػدـ حمايػػة مػف حػػدوث عػػدـ التشػغيؿ مػػف البطاريػػة وتمػورات التيػار والتػػوتر فػػي الخػرج بمػػا فييػػا تمػػؾ

التي بسببيا انتقاؿ الحمؿ بيف ذاتو ومصدر التزامف الخارجي .

يجػػب أف يكػػوف لوحػػدة تخ ػزيف الطاقػػة حمايػػة داخميػػة ضػػد ىبػػوط التػػوتر و زيػػادة التيػػار بمػػا فييػػا ض ػربات
الصواعؽ وذلؾ في المنبع الرئيسي لمتيار المتناوب و إفراط التوتر و التيار عند المخرج بما فييا تمؾ التػي

يسببيا تحويؿ الحمؿ بيف ىذا المنبع ذاتو وبيف المنبع المتزامف معو .

يجػػب أف يكػػوف بمقػػدور وحػػدة تخػزيف الطاقػػة بكامميػػا أف يػػتـ إقبلعيػا بتشػػغيؿ مفتػػاح واحػػد حيػػث يجػػب أف
يبدأ تشغيمو بتػردد إقػبلع اتومػاتيكي  .يجػب أف يكػوف مقػوـ وحػدة تخػزيف الطاقػة مػف النػوع الثابػت والصػمب
بتوتر ثابت ودارات تحكـ لمتيار الثابت .

يجب أف ال يزيد خرج التوتر لممقوـ عف  % 0وفؽ الحاالت التالية :
 -مف البلحمؿ إلى الحمؿ %033

 -توتر الدخؿ و تغاير التردد بػ % 03

 تغيرات درجة الح اررة المحيطة بػ  03درجات بمقياس سمسيوسيجب أف يكوف المقوـ قادر عمى تغذية تيار فرط الحمؿ ال يقؿ عف  % 025مف تيار الحمؿ الكامؿ .
إف حػدود التيػار يجػػب أف تحػدث ب ػ  % 025مػػف تيػار الحمػؿ الكامػػؿ فػي أثنػاء زواؿ أي حالػػة مػف حػػاالت

فرط الحمؿ .

يجػػب أف يعػػود المقػػوـ إلػػى حالػػة التشػػغيؿ الطبيعيػػة دوف انخفػػاض مسػػتوى االنجػػاز أو المحتويػػات .إف دارة

الدخؿ إلى المقوـ يجب أف تشمؿ عمى محوؿ عزؿ مف النوع الجاؼ الفئة . C

يجب أف تكوف دارة المقوـ دارة مسير مؤقتة و يجب أف تسمح لموحدة أف تأخذ الحمػؿ بشػكؿ تػدريجي بمػدة

بعد  05ثانية مف توليد دارة الدخؿ .

يجب أف تحدد مجموعة دارات المقوـ التغذية المرتدة لمتيار المتوافؽ لمدخؿ إلى المصػدر إلػى  % 03كحػد

أقصى مف الخمؿ الكمي في التوافػؽ فػي الػدخؿ االسػمي والحمػؿ الػذي تػـ حسػاب قيمتػو االسػمية فػي المقػوـ
العكسي .

يجب أف ال يقؿ عامؿ قدرة المقوـ عف( ) 3.85فػي تػوتر وتػواتر الػدخؿ االسػمي وبتشػغيؿ المقػوـ العكسػي

بالحمؿ الذي تـ قياس قيمتو االسمية .

يجب أف يتـ تزويد فواصؿ المقوـ والحماية مف فرط الحمؿ بقاطع دارة الدخؿ وفواصـ الخرج  .إف أجيزة
فػػرط الحمػػؿ يجػػب أف ال يػػتـ تشػػغيميا فػػي حػػاؿ تػػـ إقػػبلع المقػػوـ وفػػؽ أي حالػػة مػػف الحػػاالت المحػػددة فػػي

قائمة التشغيؿ .
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يجب أف يكوف المقوـ العكسي ذا تصميـ لتعديؿ عرض النبض يولد ثبلثة أطوار لقدرة التيار المتناوب .

يجػػب أف يكػػوف المقػػوـ العكسػػي قػػادر عمػػى تغذيػػة الحمػػؿ المحػػدد بحػػد أعمػػى و  % 25 +مػػف أي مصػػدر
توتر ضمف نطاؽ تشغيؿ البطارية .إف المقوـ العكسي لتوتر الخرج الساكف الثابت يجب أف ال ينحرؼ
عف  % 2 +وفقاً لمشروط التالية :

  3إلى  % 033مف تغيرات الحمؿ -تغيرات درجة ح اررة المحيط

 -تغيرات توتر الناقؿ لمتيار المباشر مف (  ) % 03 -كحد أدنى إلى  ) % 25 ( +كحد أقصى

يج ػػب أف ال تتج ػػاوز تغيػ ػرات الت ػػوتر ال ازئ ػػؿ لممق ػػوـ العكس ػػي  % 05 +م ػػف تنفي ػػذ أو إ ازل ػػة الحم ػػؿ بنس ػػبة
 .%033يجػػب أف يعػػود أيض ػاً تػػوتر خػػرج النظػػاـ ضػػمف  % 05 +مػػف تنفيػػذ أو إ ازلػػة حمػػؿ .% 033
يجب أف يشمؿ قسـ المقوـ العكسي لمتيار عمى مفتاح ساكف متكامؿ مع حموؿ .

يجب أف تحوي وحدة التحكـ المشتركة عمى دارة نقؿ اتوماتيكية و يجب أف تراقب حالة اإلشارات المنطقيػة

لممقػػوـ العكسػػي لمتيػػار وحػػاالت اإلنػػذار وأف تػػؤمف االنتقػػاؿ المتواصػػؿ لمحمػػؿ إلػػى المصػػدر البػػديؿ دوف أف

تتجػاوز الحػدود العػػابرة المحػددة ىنػػا وذلػؾ فػػي حػاؿ حػدث خمػػؿ فػي -وحػػدة عػدـ انقطػػاع التيػار الكيربػػائي
.

يجب أف يتـ فصـ كؿ دارة نصؼ ناقؿ لمطاقػة لمنػع أعطػاؿ أنصػاؼ النواقػؿ المتػرددة والمتعاقبػة  .يجػب

أف يتـ تقديـ مصابيح إشارة لتبيف الفاصمات المنصيرة .

يجػب أف ال يتسػػبب -وحػدة عػػدـ انقطػاع التيػػار الكيربػػائي بإحػداث ضػػجة فػي حػػاؿ زيػادة مسػػتوى ضػػغط

الضجيج لػ  dBA 73وقياسيا  0ـ مػف سػطحيا وفػؽ أي حالػة مػف حػاالت التشػغيؿ وأي حمػؿ يزيػد عػف
النسبة العظمى .

يجب أف يكوف المصدر الرئيسي لمتيار المتناوب إما ذا طور واحد أو ذو سػمكية أو  0أطػوار أو تغذيػة ذو

أربعػػة أسػػبلؾ واف األخيػرة ىػػي المفضػػمة إف تيػػار الخػػرج المتنػػاوب الحيػػادي معػػزوالً كيربائيػاً عػػف ىيكػػؿ -
وحػدة عػدـ انقطػاع التيػار الكيربػائي إف قاعػدة وىيكػؿ -وحػدة عػدـ انقطػاع التيػار الكيربػائي

يجػب أف

تتصؿ بنظاـ التأريض إف تيػار الخػرج المتنػاوب الحيػادي ل ػ -وحػدة عػدـ انقطػاع التيػار الكيربػائي يجػب

أف يرتبط بأرضية المحطة الرئيسية عبر الحمقة المفصولة .

يجب أف يتـ تقديـ محوالت العزؿ لمصدري دخؿ التيار المتناوب كمييما .
يجب أف يتـ أخذ مورديف منفصميف مف كؿ جانب مف جوانب ناقؿ لوحة التوزيع  405فولط ألجؿ -وحدة

عػػدـ انقطػػاع التيػػار الكيربػػائي

الكيربائي األخرى .

الرئيسػػي لممحطػػة الرئيسػػية  .ألجػػؿ لوحػػات -وحػػدة عػػدـ انقطػػاع التيػػار

يجػػب أف يػػتـ الحصػػوؿ عمػػى مػػورديف منفصػػميف مػػف مختمػػؼ األط ػوار مػػف لوحػػة التوزيػػع المتعمقػػة ببػػذلؾ /

 MCCواحد مف المورد الرئيسي والثاني مف حالة التحويؿ .
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يجػػب أف يضػػمف تصػػميـ -وحػػدة عػػدـ انقطػػاع التيػػار الكيربػػائي أف يػػتـ تخفيػػؼ آثػػار المغنطػػة و أنيػػا
غير مؤذية لتشغيؿ أنظمة سكادا وأنظمة المعدات .

يجب أف يقيـ -وحدة عدـ انقطاع التيػار الكيربػائي حمايػة مػف الفولطيػة المنخفضػة والعاليػة وفػرط التيػار
بما فييا تموراإلنارة في المصدر الرئيسي لمتيار المتناوب .

يجػػب أف تكػػوف جميػػع المفػػاتيح الثابتػػة قابمػػة لئل ازلػػة أثنػػاء تشػػغيؿ المفتػػاح دوف أف ينقطػػع الحمػػؿ  .قػػد تػػـ
توحيد نزعة تيار المفاتيح الساكنة ألجيزة النقؿ الثابت ذات السرعة العالية طبيعياً .

إف المفػػاتيح الثابتػػة والتحويميػػة فػػي نفػػس الوقػػت مثػػؿ المفػػاتيح الثابتػػة والتػػي يجػػب أف تقػػدـ وصػػبلت إيجابيػػة
لمحمؿ إلى المصدر البديؿ مستقمة عف المنطقي الداخمي ومورد التحكـ  .يجب أف يتـ تقديـ قاطعات الدارة

في قسـ المفاتيح الثابتة لػ -وحدة عدـ انقطاع التيار الكيربائي

التي تقدـ العزؿ الكامػؿ لممفػاتيح الثابتػة

لػ -وحدة عدـ انقطاع التيار الكيربائي ألجؿ الصػيانة يجػب أف تكػوف قواطػع الػدارة قابمػة ألف يػتـ إقفاليػا
بحالة القطع .

يجب أف يتـ تقديـ العدادات والمؤشرات وأجيزة التحكـ ولكف يجب أف ال يتـ تحديدىا بما يمي :

 عداد توتر خرج -وحدة عدـ انقطاع التيار الكيربائي ( مفتاح انتقاء عداد التوتر ألجػؿ -وحػدةعدـ انقطاع التيار الكيربائي الرئيسي )

 مقيػاس شػدة التيػػار الكيربػائي لخػػرج -وحػدة عػػدـ انقطػاع التيػػار الكيربػائي ( مفتػػاح انتقػاء آمبيػػرألجؿ -وحدة عدـ انقطاع التيار الكيربائي الرئيسي )

 عداد تواتر الخرج -وحدة عدـ انقطاع التيار الكيربائي ( النوع الرقمي ) -عداد توتر التيار المباشر لخرج المقوـ

 -مقياس شدة التيار الكيربائي لخرج المقوـ

 مقياس شدة التيار الكيربائي لتفري  /شحف البطارية -مؤشر منبع التغذية

 مؤشر منبع التغذية المتناوب -مؤشر المقوـ

 مؤشر المقوـ العكسي -مؤشر التزامف

 مؤشر إعادة النقؿ الذاتي -مؤشر الشحف المعزز

 مؤشر اإلنذار المختصر -مؤشر عطؿ منبع التغذية

 مؤشر عطؿ المقوـ العكسي24
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 -مؤشر درجة الح اررة المرتفعة لممقوـ

 مؤشر عطؿ تأريض التيار المباشر -مؤشر ارتفاع توتر التيار المباشر

 مؤشر انخفاض توتر التيار المباشر س مؤشر التشغيؿ بتغذية البطارية -مؤشر عطؿ درجة التيوية

 مؤشر احتراؽ فاصمة خرج المقوـ -مؤشر عطؿ المقوـ

 -مؤشر ارتفاع توتر المقوـ

 مؤشر انخفاض توتر المقوـ مؤشر درجة الح اررة المرتفعة لممقوـ مؤشر قفؿ مفتاح التحويمة الثابت -مؤشر عطؿ التزامف

 مؤشر عطؿ إشارة التزامف مؤشر عطؿ الطور -مؤشر فرط الحمؿ

 -مؤشر ارتفاع توتر منابع التغذية المتناوبة

 مؤشر انخفاض توتر منابع التغذية المتناوبة -مؤشر ارتفاع تردد منابع التغذية المتناوبة

 مؤشر انخفاض تردد منابع التغذية المتناوبة -زر كبس فحص المصباح

 -زر كبس قبوؿ جياز اإلنذار

 زر كبس إعادة إقبلع جياز اإلنذار -مفتاح التحويؿ الثابت والمدمج

 مفتاح تشغيؿ  /إغبلؽ منابع التغذيةإف مرحمة اإلنذار الموجز الػذي يقػدـ زوج مضػاعؼ لممماسػات ذات الخاليػة مػف التػوتر لئلشػارة عػف بعػد
يجب أف يتـ تقديمو في حاؿ تـ تشغيؿ أي جياز إنذار في لوحات -وحدة عدـ انقطاع التيػار الكيربػائي

.
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يجب أف تكوف أجيزة اإلنذار الموجزة ىي دخػوؿ نظػاـ سػكادا ليػتـ عرضػو عمػى  MMIوسػجبلت البيانػات

في مركز القيادة .

يجب أف يتـ وضع قسـ -وحدة عدـ انقطاع التيار الكيربائي في حجرات ثابتػة وحػرة ذات ارتفػاع متسػاو

قػادر أفٍ يوصػؿ النيايػة بالنيايػة بالتناكػب  .يجػب أف يكػوف لػدى كػؿ غرفػة تبريػد ىػواء قسػري لضػػماف أف
كؿ عنصر يعمؿ بالقيـ االسمية البيئية. .

يجػػب أف يك ػػوف ل ػػدى محرك ػػات النافخ ػػات حوام ػػؿ محكم ػػة اإلغ ػػبلؽ ويج ػػب أف ي ػػتـ تجييزى ػػا بطريق ػػة م ػػا

لتسػػييؿ تبػػديميـ  .يجػػب أف يكػػوف لػػدى كػػؿ حجػرة نافخػػات إضػػافية واف عطػػؿ أي منفػػاخ سيسػػبب بتشػػغيؿ

أجيزة اإلنذار المناسبة .يجب أف يكوف لمدخؿ ىواء فمتر قياس يمكف تبديمو مف خارج الحجرة.

يجػػب أف يكػػوف لػػدى كػػؿ مػػدخؿ ى ػواء وفتحػػات لمعػػادـ وواقيػػات معدنيػػة ممتػػدة وبػػذلؾ فػػإف إ ازلػػة المنػػافخ أو
المصافي ال يسمح بالدخوؿ إلى األجزاء الحية .

يجػػب أف يكػػوف أي مػػنفخ مركػػب عمػػى ظيػػر الحج ػرة لػػوح حػػارؼ لنزعػػة التيػػار أفقػػي ويمكػػف نقمػػو و يػػتـ

تركيبػػو فػػوؽ م ػدخؿ المػػنفخ لتمنػػع دخػػوؿ الغبػػار والقط ػرات إلػػى الحج ػرة عنػػدما ال يكػػوف النػػافخ فػػي وضػػعية

العمؿ .

يجػػب أف تكػػوف دارات الػػتحكـ ومفػػاتيح تحويػػؿ الطاقػػة ذات بنيػػة معياريػػة وموضػػوعة فػػي مجموعػػات وفق ػاً

لموظيفة والمعايير التي ليا الوظيفة نفسيا  .يجب أف تكوف قابمة لمتبادؿ .

يجػػب أف يكػػوف كػػؿ معيػػار مػػف النمػػوذج السػػحب إلػػى الخػػارج ويمكػػف إزالتيػػا مػػف الواجيػػة يجػػب أف تسػػمح

الطبقػػة الداخميػػة بوجػػود منفػػذ جػػاىز إلػػى المعػػايير والمحتويػػات األخػػرى .إف مواقػػع األجػزاء ونقػػاط الفحػػص
والنيايات يجب أف تكوف متػوفرة بشػكؿ جػاىز وآمػف لفحػص الػدارة والتعػديؿ والصػيانة دوف إ ازلػة أي معيػار

مجاور أو محتػوى .فػي حػاؿ تػـ وضػع عنصػر خمػؼ العناصػر األخػرى مثػؿ المحػوالت والممفػات الخانقػة

 ...الخ .يجب أف يتـ تركيب العناصر الموجودة فػي الواجيػة عمػى لوحػة دوارة وبػذلؾ فػإف النفػاذ السػيؿ
إلى العناصر يتـ مف الخمؼ  .يجب أف يتـ صنع الحجرات بشكؿ يتوافؽ مع الشروط المتعمقػة بػذلؾ فػي
الجزء (  ) 2 – 5لممواصفات  .يجب أف يتوافؽ مغمؼ حجرة -وحدة عدـ انقطاع التيػار الكيربػائي مػع
 IP 54ومغمػؼ حجػرة البطاريػة مػع  . IP 23إف ترتيػب البطاريػة مػع الحجػرة يجػب أف يكػوف كمػا ىػو

محدد في المقطع ( ) 9 – 5يجب أف يكوف العبور -وحدة عدـ انقطاع التيار الكيربائي والبطاريات مف
األماـ عبر أبواب ليا مفصبلت يتـ قفميا بالمفتاح .

يجب أف يكوف ارتفاع لوحة -وحدة عدـ انقطاع التيار الكيربائي نفس ارتفاع الموحات األخػرى الموجػودة

في الغرفة الموضوعة فييا إف أي جياز تحكـ مركب مع الحجرة أو خمؼ الباب يجػب أف يكػوف لديػو منفػذ
خاؿ مف أي شبكة معدنية حية أو دارات .

يجب أف يكوف لدى باب قفؿ مناسب ويجب أف تكوف المفاتيح ألجؿ أبواب الحجرة الرئيسية قابمة لمتبادؿ .

إف أي جياز تحكـ يمكف أف يتـ استخدامو لعزؿ أي جزء مف النظاـ لمصيانة يجػب أف يػتـ قفمػو فػي وضػع
26

مدير الموقع :د.م عبد الرزاق التركمبني ...
موقع الهندست البيئيت www.4enveng.com :
جدة (موببيل  )00699900066900السعوديت
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

القطع ) .(OFFإذا تـ استخداـ القفؿ الكامؿ فإنو يجب أف يكوف لدى كؿ جياز تحكـ قفؿ مختمؼ حيػث
يجب أف ال يكوف قابؿ لمتبادؿ مع مفتاح الباب وأف يشغيؿ أي جياز تحكـ آخر .

يجب حجب أوعزؿ كؿ باسبار خطي لتجنب التبلمس الفجائي ويجػب أف يػتـ االسػتعماؿ باسػتخداـ لوحػات
الحجرة لفصؿ األقساـ والمفصولة عف المصدر الكيربائي لتحقيؽ ا ماف أثناء عممية الصيانة.

 12-2التجهيزات المتنوعة

يجب أف يتـ وضع مركز القيادة في مبنى اإلدارة  .يجب أف يتـ تقديـ منضدة التحكـ التػي تضػـ MMIS

ولوحات التوزيع واليواتؼ في الموقػع المناسػب فػي مركػز إصػدار األوامػر ويجػب أف يػتـ تصػميميا وبناؤىػا
لتناسب الحيز المتوفر .يجب أف تضـ أيضاً مركز إصدار األوامر المخطط البياني التمثيمي .

يجػػب أف يػػتـ تقػػديـ المخطػػط والتصػػميـ العػػاـ لمركػػز القيػػادة الػػذي يوضػػح األسػػموب و الشػػكؿ ليػػذه النقطػػة

المركزيػػة مػػع العػػرض الخػػاص بالتصػػميـ .يجػػب أف يػػتـ تنفيػػذ التصػػميـ مػػف قبػػؿ مؤسسػػة تصػػميـ داخميػػة
تقنية وأف يتـ تحسينو بشكؿ أفضؿ خبلؿ مدة العقد بما يناسب األسموب العاـ الذي يتفؽ عميو فػي الجيػاز

الخارجي .

يجػػب أف يوضػػع مخػػدـ البيانػػات ومحطػػة العمػػؿ اليندسػػية وأجي ػزة االتصػػاؿ لمشػػبكة ونظػػاـ -وحػػدة عػػدـ
انقطاع التيار الكيربائي وجميع التجييزات المشتركة في مركز القيادة  .يجػب أف يقػدـ مبػرد ىػواء يعمػؿ

لمدة  24ساعة في اليوـ وذلؾ في مركز القيادة وفؽ ما ىو محدد .

يجػػب أف يقػػوـ المتعيػػد بتقػػديـ جميػػع المػواد الضػػرورية ألجػػؿ تطػػوير مركػػز القيػػادة ويجػػب أف يشػػمؿ جميػػع

األثاثات والخزانات والتجييزات .

يجب أف تتكامؿ مع تصميـ وديكور مركز القيادة  .يجب أف يتـ تصمـ المكاتب وفقاً لمبادئ التقانة مع
وجود مناطؽ الكتابة والمواد المرئيػة وأجيػزة الػتحكـ فػي المواقػع المناسػبة .يجػب أف يػؤمف الترتيػب األمػاكف

المريحة لمعماؿ الجالسيف مع حجيرة فسيحة لمرجميف.

يج ػػب أف يك ػػوف ف ػػي األم ػػاكف الت ػػي تش ػػغميا الطابع ػػات س ػػبلت أو وس ػػائؿ أخ ػػرى معتم ػػدة اللتق ػػاط واحتػ ػواء

السجبلت المطبوعة بشكؿ أنيػؽ  .يجػب أف يػتـ تزويػد أسػطح الكتابػة الرقيقػة أو مػا يعادليػا فػوؽ أسػطح

الورشة كاممة .

يجب أف يكوف عمؿ المكاتب والطاوالت مناظرا" لو وأف يخضع لموافقة  S.Oقبؿ المباشػرة بصػناعتيا

 .يجػػب أف تكػػوف األب ػواب واألغطيػػة التػػي يمكػػف إزالتيػػا فػػي المكتػػب مصػػممة بحيػػث تػػؤمف ممػػرا" إلػػى كػػؿ

عنصر وكبؿ داخمي .

يجب أف يكوف أي باب أو غطاء قابؿ لمقفؿ .إف جميع الكاببلت التي تشترؾ مػع التجييػزات المركبػة عمػى
أو مكتب التحكـ والتجييزات األخرى يجػب أف يػتـ إخفاؤىػا عػف النظػر بفجػوات داخميػة لكنيػا نفػوذة يمكػف

الوصوؿ إلييا.
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ويج ػػب أف ت ػػدخؿ المكت ػػب أو التجييػ ػزات م ػػف األرض ػػية الموج ػػودة ف ػػي األس ػػفؿ مباشػ ػرة إل ػػى التجييػ ػزات إف

األسبلؾ والكاببلت المكشوفة فوؽ مستوى األرض يجب أف يتـ رفضيا .

يجب أف يتـ تثبيت الكبؿ وشبكة األسبلؾ الموجودة في الفجوات والنواقؿ الكبمية مع التجييزات بشكؿ أنيػؽ

فػػي الحاضػػف  .بعػػد إتمػػاـ المحطػػة يجػػب أف يكػػوف لػػدى الفجػوات عمػػى األقػػؿ سػػعة إضػػافية  % 23لتسػػمح
بإجراء تعديبلت ممكنة في المستقبؿ .

يجب أف يتـ تجييز كراسي العماؿ بأذرع مرتفعة  .يجب أف تكوف الكراسي مػف النػوع الػدوار ومصػنوعة

مف المعدف ومحشو ومنجد تنجيداً غير قابؿ لبلحتراؽ .

يجب أف يكوف لكؿ كرسي دواليب أرضية أو وسائؿ أخرى معتمدة لتجنػب أي تػراكـ فػي الكيربػاء السػاكنة

 .يجػب أف تكػوف أذرع الك ارسػي ذات ارتفػاع مناسػب وبػذلؾ يمكػف وضػعيا تحػت منصػة العمػؿ عنػػدما ال
تكػػوف فػػي حالػػة االسػػتخداـ  .يجػػب أف يتوافػػؽ لػػوف الطبقػػة النيائيػػة والتنجيػػد لك ارسػػي غرفػػة الػػتحكـ مػػع
الكراسي والغرفة نفسيا  .إف جميع الكاببلت وشبكات األسبلؾ الغير مدرعة المركبة أسفؿ وتحت األرضػية

يجب أف يتـ تركيبيا في مجموعة الخراطيـ والنواقؿ القوية االحتماؿ المعمقة .

إف الكػػاببلت المدرعػػة يجػػب أف يػػتـ تركيبيػػا عمػػى أح ػواض الكبػػؿ  .يجػػب أف يػػتـ دعػػـ األح ػواض وشػػبكة
الخراطيـ مف قبؿ بنية المبنى ولكف ليس قبؿ نظاـ األرضية  .يجػب أف يكػوف لػدى أنظمػة األحػواض سػعة

إضػػافية  % 23بعػػد إنياؤىػػا  .إف الطبقػػات النيائيػػة لمجػػدراف ومخػػارج مأخػػذ الطاقػػة واإلنػػارة كمػػا ىػػي
محددة .

يجػػب أف يػػتـ تخ ػزيف جميػػع كتيبػػات التعميمػػات والتشػػغيؿ والمخططػػات البيانيػػة لمتسػػجيؿ وجػػداوؿ التسػػجيؿ

وصفيحات تسجيؿ البيانات والمكاتب البصرية والمواد المناظرة فػي خػزائف فوالذيػة ذات قفػؿ ثابػت التػي يػتـ

تقديميا مف قبؿ المتعيد .

ويجب أف يتـ وضعيا في غرفة الكمبيوتر وعمى أية حػاؿ فإنػو يجػب أف يػتـ تجييػز الخ ازنػات لتوافػؽ حجػـ

وشكؿ السجبلت المطموب تخزينيا .
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 3شروط البرمجيات
 1-3الشروط بوجه عام

يجػػب أف يضػػـ نظػػاـ سػػكادا جميػػع الب ػرامج الضػػرورية لتقػػديـ نظػػاـ التشػػغيؿ والمعػػالج الكامػػؿ  .يجػػب أف
تتكػػوف البرمجيػػات مػػف تمػػؾ البػرامج الضػػرورية ألجػػؿ النظػػاـ ليقػػوـ بوظائفػػو المحػػددة ىنػػا بشػػكؿ فعػػاؿ وكػػي

يمكف مف التحضير الفعاؿ والمناسب لمبرامج الجديدة .

يجػػب أف يكػػوف النظػػاـ ممكػػف التشػػغيؿ بػػنمط أمػػامي  /خمفػػي  .يجػػب أف يقػػدر المتعيػػد المسػػؤولية الكاممػػة
ألجؿ التشغيؿ الناجح لجميع البرمجيات والبرامج التطبيقية المقدمة كجزء مف النظاـ .

يجب أف يتـ معالجة جميع البرامج وبشكؿ كامؿ وأف تكوف ىذه البػرامج قابمػة لمتشػغيؿ قبػؿ تغذيػة النظػاـ .

يجب أف ال يطمب مف رب العمؿ أف يستنفذ أي جيد برمجي كي يحقؽ نظاـ تشغيمي كامؿ .

يجػػب أف تكػػوف مجموعػػة البرمجيػػات قياسػػية ومعياريػػة وأف يكػػوف مػػف السػػيؿ نسػػبياً أف يػػتـ وصػػؼ وتكػػويف
بشكؿ أساسي مجموعة مدمجة مف معايير البرمجيات القياسية المعتمدة .

يجػب أف يػػتـ تصػميـ المعػػايير القياسػية الفرديػػة بحيػث أف التكيػػؼ مػع شػػروط النظػاـ المحػػددة يجػب أف يػػتـ

انجازىا عبر مدخؿ البيانات المحددة في الجداوؿ البراميترية المخزنة .

يجػ ػػب أف يقػ ػػدـ المتعيػ ػػد جميػ ػػع البرمجيػ ػػات والت ػ ػراخيص التػ ػػي تػ ػػـ تشػ ػػكيميا بشػ ػػكؿ كامػ ػػؿ إلنجػ ػػاز شػ ػػروط

المواصفات التي تضـ أي برمجيات تشكيمية داعمة يتـ استخداميا لتوليد النظاـ .

يجػب أف تكػػوف جميػػع البػرامج شػػاممة بطبيعتيػػا وبػػذلؾ فإنػػو يمكػػف لممسػػتخدـ أف يقػػوـ بإضػػافة وظػػائؼ فػػي

وقػت متػأخر .إف جػػداوؿ بػدء البػرامج التطبيقيػػة المسػتقبمية وخدمػػة شػروط I/Oالتػي تضػػـ تكػويف تشػػكيبلت
طباعػػة جديػػدة وواجيػػة بينيػػة أخ ػػرى لمنظػػاـ يجػػب أف يػػتـ إنجازى ػػا دوف إعػػادة جمػػع البرمجيػػات التطبيقي ػػة

الموجودة  .يجب أف تكوف جميع البرمجيات مف أحدث النسخ والنسخ المعدلػة المتػوفرة عنػد إتمػاـ العقػد إال
أف يتـ الموافقة عمييا مف قبؿ الميندس .

إف جميع البرمجيات التي يجب أف يتـ حفظيا كامبلً مف قبؿ المتعيد مف خبلؿ العقػد ومػدة الكفالػة وجميػع
النسخ المعدلة التحسينات التي طرأت عمى البرنامج أثناء ىذه الفترة يجب أف يتـ تنفيذىا .

يجب أف يتـ تقدير جميع التكاليؼ حتى يتـ ضميا في قيمػة العقػد  .إف المواصػفات المحػددة ألجػؿ النظػاـ

قػػد تػػـ تقػػديميا لتكػػوف كػػدليؿ وىكػػذا فإنػػو يجػػب أف يػػتـ األخػػذ بعػػيف االعتبػػار جميػػع العػػروض القياسػػية التػػي
قدمتيا الجية الصانعة التي يمكف أف تنجز جميع الوظائؼ المحددة .

يجػػب أف يكػػوف النظػػاـ قػػادر أف يقبػػؿ توجييػػات التشػػغيؿ بعمميػػة الػػتحكـ ب ػالنمط الح ػواري  .يجػػب أف يػػتـ

تحقيؽ مدة صبلحية البيانات وفؽ دخؿ المشغؿ ويجب أف يتـ رفض جميع الدخوؿ الغير شرعية .

إف براميترات النظاـ مثؿ التاريخ والوقت ونقاط االضبط وحدود جياز اإلنذار وثوابت ضبط الحمقػة ....الػخ

يجب أف يتـ إدخاليا أو تعديميا عبر . MMIS
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يجػػب أف يػػتـ تسػػجيؿ أي إدخ ػاؿ أحػػدث تعػػديبل" عمػػى النظػػاـ بمسػػجؿ بيانػػات الحػػدث مػػع البيانػػات والقيمػػة

الحالية والقيمة السابقة .

 2-3نظام التشغيل

يجب أف يكوف نظاـ التشغيؿ :

 MICROSOFT WINDOWS NT VER. 4.0أو أعمى.

يجب أف يزود نظاـ التشغيؿ إيقافا" منتظما" إثر فقداف التغذية أو وجود توتر منخفض وأف يتـ إعادة

إقبلع النظاـ اتوماتيكياً بما فييا المعالج واألجيزة الممحقة عند استعادة الطاقة دوف تدخؿ الشخص

ستمررية
المشغؿ  .يجب أف يقوـ نظاـ الحماية مف تعطؿ الطاقة بتأميف الحماية مف فقداف البرنامج أو ا ا

العمؿ  .عند حدوث ذلؾ يجب أف تقوـ برمجيات التشغيؿ بتشغيؿ أقؿ مف  % 03مف زمف وحدة
المعالجة المركزية عند تشغيؿ معدؿ مختمؼ مف البرامج التطبيقية .

 3-3البرمجيات الداعمة

يجب أف تشمؿ برمجيات الدعـ مجموعة مف البرامج التي تبسط اسػتثمار وتنفيػذ البرنػامج الجديػد وتسػمح

بفحص وتدقيؽ التشغيؿ الوظائفي لمتجييزات يصحبو إيجاد وخمؽ بيئة فعالة لمنظاـ .

يجػػب أف تقػػدـ برمجيػػات الػػدعـ المقػػدرة عمػػى البرمجػػة االساسػػية مػػف محطػػة العمػػؿ اليندس ػية  .يجػػب أف

يسػػمح نظػػاـ التشػػغيؿ األساسػػي بابتكػػار و تحريػػر ممفػػات االختبػػار عػػف طريػػؽ الشػػبكة و أف يكػػوف بمقػػدوره
العمؿ في كؿ مف نمطي التشغيؿ مف طرؼ واحد أو النمط التحاوري .

يجػػب أف تعطػػي برمجيػػات الػػدعـ تسػػييبل" عػػف طريػػؽ الشػػبكة بواسػػطة  MMIو عػػف طريػػؽ محطػػة العمػػؿ
اليندسي بحيث يسمح لممبرمج أوالمشغؿ بالدخوؿ وطباعة وتغير المحتويات لمواقع الػذاكرة المسػموح بيػا
وكذلؾ أف يسمح بتفعيؿ مداخؿ المعالجة الجديدة ومخارج التحكـ .

يجػػب أف يتضػػمف أيضػػا" تسػػييبلت لتخ ػزيف المحتويػػات مػػف مختمػػؼ مواقػػع الػػذاكرة وكػػذلؾ البحػػث عػػف
برامج عمؿ محددة .

يجب أف تحوي برمجيات الدعـ عمى أمور روتينية تشخيصية مف أجؿ فحص إنجػاز النظػاـ فػي المنػاطؽ

التالية عمى األقؿ :

 -الذاكرة الرئيسية

 التنقؿ بيف وحدات الذاكرة الكمية والرئيسية تنفيذ جميع التعميمات -نظاـ I/O

 تشغيؿ معالج  I/Oواألجيزة الممحقة -تشغيؿ شبكة االتصاالت
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 -يجب أف يتـ اإلعبلـ عف فشؿ اجتياز أي مف ىذه االختبارات .

يجب أف يتـ تقديـ أدوات ومحررات التشكيؿ إما عمى اعتبارىا برمجيات داعمػة أو أنيػا جػزء مػف برنػامج

التطبيؽ وبذلؾ فإنو يمكف أف يتـ إعادة تشكيؿ وتعديؿ وتحديد النظاـ وفؽ ماىو وحسب الحاجة لذلؾ .

يجػػب أف ال يتطمػػب األمػػر أي بيئػػة برمجػػة عنػػد اسػػتخداـ أدوات التحريػػر و التشػػكيؿ  .يجػػب أف ال يمػػزـ

األمر تعديبل" واعادة تجميع أو تشكيؿ لرمز المصدر إلجراء التغيرات التي طرأت عمػى مسػتخدـ مسػتوى
النظاـ .

يجب أف يتـ تنفيذ تعديؿ وتشكيؿ الييئة فػي  MMISأو محطػة األعمػاؿ اليندسػية  .يجػب أف يػتـ اسػتخداـ

أجيزة تحرير وأدوات الييئة ألجؿ ما يمي :

 صياغة أو تعديؿ البيانات التي تخص الزمف الحقيقي -صياغة وتعديؿ الرموز المعتادة

 صياغة أو تعديؿ قاعدة البيانات -صياغة أو تعديؿ التقارير

يجب أف تكوف جميع التغيػرات التػي طػرأت عمػى الصػياغة قػادرة عمػى البقػاء مسػتمرة العمػؿ أثنػاء كػوف
النظاـ في حالة التشغيؿ دوف أف يؤدي ذلؾ إلى قطع عممية جمع المعمومات أو التحكـ بالمعالج.

في أثناء عممية الصياغة يجب أف يكػوف البرنػامج قػادرا"عمى تفحػص البنيػات التػي تحمػؿ بطاقػات بيانيػة
ألجػػؿ الوصػػبلت الصػػحيحة واألسػػماء المناسػػبة وأي عطػػؿ عرضػػي  .يجػػب أف يػػتـ إرسػػاؿ رسػػالة إنػػذار

لممستخدـ .

فػػإف يجػػب أف يػػتـ ذلػػؾ بشػػكؿ اتومػػاتيكي فػػي أثنػػاء صػػياغة وتعػػديؿ بيانػػات الػػزمف الحقيقػػي أو قػوائـ جػػرد
األجي ػزة وجميػػع قواعػػد البيانػػات المشػػتركة بم ػا يتناسػػب مػػع الصػػياغة الجديػػدة .يجػػب أف تسػػمح أدوات

صياغة التقرير لمف يصوغو بتحديد التقرير وطمب الحسابات والػزمف ( التػي يػتـ أخػذىا إمػا بالوقػت أو
الحدث ) في حاؿ توجب تزويد التقرير والجياز الذي سيتـ إرساؿ التقرير إليو .

يجػ ػػب أف تكػ ػػوف التجيي ػ ػزات المتاحػ ػػة لتقػ ػػديـ التقريػ ػػر منػ ػػاظرة لتمػ ػػؾ المسػ ػػتخدمة مػ ػػع الب ػ ػرامج المجدولػ ػػة
والمستخدمة تجارياً .

 4-3الشروط العامة المتعمقة بالبرامج التطبيقية

يجػػب أف يػػتـ تزويػػد مجموعػػة البرمجيػػات المعياريػػة المبػػرىف عمػػى عمميػػا ميػػدانيا" لتوليػػد قاعػػدة البيانػػات

والمراقبػػة والػػتحكـ والجمػػع والتحميػػؿ والتخ ػزيف والتحضػػير وطباعػػة وعػػرض معمومػػات التشػػغيؿ مػػف أجػػؿ
التقارير الزمنية واإلدارية واقبلع المحطة ودورات التشغيؿ العادية واإلغبلؽ .
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يجػػب أف تكػػوف مجموعػػة البرمجيػػات ىػػذه مػػف النػػوع الموجػػو بالمعالجػػة وأف يػػتـ تصػػميميا بحيػػث يػػتـ

استخداميا مف قبؿ فنيي وميندسي التحكـ بالمعالجة بعد أف يتـ تمقي جميع التعميمات األساسية الموجودة
في النظاـ الخاص  .يجب أف ال تتطمب حاالت اإلجابة أو دخؿ التشغيؿ معرفة لغة البرمجة .

يجب أف تكوف قاعدة البيانات المتعمقة بالزمف الحقيقي والمقدمة ذات نظػاـ إدارة منطقيػة بقاعػدة البيانػات

وأف تتمقػى الػدعـ فيمػا يخػص لغػة المحاكمػة المنطقيػة  SQLوفػؽ مػا ىػو محػدد فػي ( ISO 9075 .

. ) 1989يجػػب أف تقػػدـ قاعػػدة البيانػػات مجموعػػة متكاممػػة " مػػف البيانػػات الواضػػحة وأف تػػدعـ الجبػػر

المنطقي بما فييا المواحؽ ذات الجداوؿ المتعددة .

يجػػب أف ال يكػػوف بمقػػدور البرنػػامج أف يكتػػب فػػوؽ منػػاطؽ الػػذاكرة أو القػػرص الرئيسػػياف فػػي حالػػة وجػػود

عطؿ .

يجب أف تتضمف جميع البرامج ذات زمف التشغيؿ المحدد القياـ بالتفحص الدائـ وامكانيػة العثػور عمػى

األعطػػاؿ المنطقيػػة فػػي الحػػاالت غيػػر الفعالػػة و فػػي القفػػز مػػف عمميػػة إلػػى أخػػرى وفػػي التفريعػػات و فػػي

ظروؼ مختمفة او الخ  ...وذلؾ في حاؿ تمؼ البرمجيات .

يجب أف تكوف البرامج التطبيقية المقدمة قادرة عمى القياـ بالميمات التالية :

 -مسػػح دخػػؿ التيػػار أو التػػوتر ودخ ػػؿ تعػػديؿ زمػػف النػػبض ودخػػؿ الن ػػبض الواجػػب حسػػابو ودخػػؿ حال ػػة

اإلنذار و التماس .

يجب أف ال تكػوف القيمػة االسػمية لمنظػاـ أقػؿ مػف  833نقطػة فػي الدقيقػة  .يجػب أف تتػوفر عمػى األقػؿ 4

قػػيـ مسػػح اسػػمية قياسػػية ( مػرة كػػؿ ثانيػػة و  2ثانيػػة و  03ثانيػػة و  03ثانيػػة ) مػػع القػػدرة عمػػى تخصػػيص
أي مف ىذه القيـ االسمية بحيث تحوؿ إلى نقطة  .إضافة" إلى ذلؾ يجب أف يتـ مسػح مػداخؿ التمػاس

عمػػى األقػػؿ م ػرة كػػؿ دقيقػػة و أف يػػتـ مسػػح دخػػؿ النػػبض بمعػػدؿ يبػػيف تسػػجيؿ وتحديػػد وجػػود كػػؿ نػػبض

.يجب أف تتـ معالجة المعمومات مسبقاً في المحطات الخارجية .

يجب أف تتوفر الفمترة الرقمية إما عف طريؽ ثابت تصفية محدد أو بواسطة طرؽ مختمفة لممعادلػة .إضػافة

إلى ذلؾ فإنو يجب أف يتـ تزويد نقطة االنطبلؽ صفر القابمة لمضبط في كؿ دخػؿ قياسػي فػي قاعػدة

البيانػػات  .يج ػػب أف يػػتـ اس ػػتخداـ نقط ػػة االنطػػبلؽ ى ػػذه لتحدي ػػد الصػػفر الفع ػػاؿ لك ػػؿ نقطػػة وب ػػذلؾ ي ػػتـ
تخفيؼ أثر الضجة عند نقطة الصفر لمنبع اإلشارة .

 -أداء جميػػع محػػاورات البيانػػات إلػػى الوحػػدات اليندسػػية وتحػػديث جميػػع ممفػػات البيانػػات باإلضػػافة إلػػى

تق ػػديـ جمي ػػع الحس ػػابات الكمي ػػة واإلجمالي ػػة وك ػػذلؾ أي ش ػػروط حس ػػابية مح ػػددة بم ػػا فيي ػػا ش ػػروط اإلش ػػارة

والتخطػػيط عمػػى شػػكؿ خطػػوط .حسػػاب البيانػػات الصػػادرة ع ػف المحسػػاس مرتك ػزا" عمػػى اإلدخ ػاؿ اليػػدوي

المتعمؽ بالتدفؽ المتراكـ و التدفؽ الكامؿ والوزف اإلجمالي مػف التػدفؽ و والتحميػؿ والنسػب والمعػدالت
المئويػػة والنتػػائج المخبريػػة و الحػػد األدنػػى والمتوسػػط الحسػػابي والنسػػب المتوسػػطة واالنح ػراؼ المعيػػاري و
استخداـ الطاقة الخ ...و تخزيف ىذه المعمومات مف أجؿ العودة إلييا مستقببل" أو إنشاء تقارير عنيا .
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أنج ػػاز الحس ػػابات المعياري ػػة و الخاص ػػة المطموب ػػة ل ػػزوـ محط ػػة معالج ػػة المي ػػاه بم ػػا فيي ػػا حس ػػاب الق ػػيـاالجمالية و المعدؿ الوسطي و العمميات الجبرية و النسبة المئوية لمزواؿ و معدؿ الكفاءة المئوي و الحجـ

و التركيز و الحمؿ الناجـ عف احتجاز المياه.

-القي ػػاـ بالمراقب ػػة اإلنذاري ػػة لمتماس ػػات و لكاف ػػة الم ػػداخؿ القياس ػػية .ويج ػػب أف ي ػػتـ أيضػ ػاً فح ػػص المػ ػداخؿ

القياسية لبياف حدود المسافات الفاصمة وذلؾ عبر تفقد الحداألغمى و األدنى .

-تقػ ػػديـ لوغاريتمػ ػػات تحكػ ػػـ بالمعالجػ ػػة القياسػ ػػية ألجػ ػػؿ العمػ ػػؿ المسػ ػػتقبمي والحاضػ ػػر  .يجػ ػػب أف تكػ ػػوف

لوغاريتمات التحكـ عبارة عػف مجموعػة كاممػة مػف عناصػر الػتحكـ المعياريػة والتػي ربمػا يػتـ اسػتخداميا

لتشػػكيؿ التغذيػػة االرتداديػػة والتغذيػػة المتقدمػػة واسػػتراتيجيات الػػتحكـ المتقدمػػة والحسػػابية والتػػي يجػػب أف
تتضػػمف م ازيػػا متناسػػبة و متكاممػػة ومشػػتقة مػػع مي ػزة عػػدـ التوقػػؼ وذات وظػػائؼ تناسػػبية منطقيػػة و

مشػػتركة مػػف أجػػؿ اسػػتثمار الػػتحكـ و الحسػػابات و االنتقػػاء ا لػػي و االنح ػراؼ و القػػيـ االسػػمية و نسػػبة
التمكؤ. .

 -أف يس ػػمح بإض ػػافة أو ح ػػذؼ م ػػدخؿ أو مخ ػػرج لمنظ ػػاـ وتع ػػديؿ البيان ػػات الموج ػػودة ف ػػي ال ػػذاكرة حس ػػب

المطم ػػوب دوف إع ػػادة البرمج ػػة .أف يش ػػرؼ و يض ػػبط جمي ػػع اإلجػ ػراءات الروتيني ػػة البلزم ػػة لبلس ػػتجابة
لمتطمبػػات المشػػغؿ فيمػػا يخػػص تغيػرات الػػتحكـ و مػػا يظيػػر عمػػى شاشػػة العػػرض و التعػػديبلت المسػػموح
بي ػػا والت ػػي تطػ ػ أر عم ػػى المش ػػغؿ وعم ػػى الطباع ػػة وجمي ػػع متطمب ػػات المش ػػغؿ أألخ ػػرى  .يج ػػب أف ي ػػتـ تمبي ػػة
متطمبات المشغؿ عمى أساس التقاطع بيف البيانات ويجب أف تنسجـ مع العمميات التػي تجػري بشػكؿ

اعتيادي .

-أف يسمح بإدخاؿ البيانات المبرمجة يدوياً عبر أي  MMIأو أي محطة عمػؿ يعمػؿ بيػا القػائـ بالتشػغيؿ

 .تتػػألؼ ىػػذه البيانػػات م ػف بيانػػات مخبريػػة و مػػف إدخػػاؿ أوتعػػديؿ بعػػض األمػػور كالحػػدود التػػي يعمػػؿ
وفقيا اإلنذار ونقاط االنطبلؽ أو الثوابت .

يجب أف يتـ طمب الصياغة عبر الشاشة المختصة ولوحة التوزيع قبؿ الدخوؿ الفعمي إلى ذاكرة المعػالج

 .يجب أف تمنع المستويات مستويات األولوية لبرمجيات مف إدخاؿ أية بيانات غير مسموح بو.

 -أف يػػدعـ جميػػع الشاشػػات البيانيػػة البلزمػػة ل ػ MMIالخاصػػة بالمشػػغؿ ومحطػػة العمػػؿ .يجػػب أف تقػػوـ

البرمجيػػات بتنسػػيؽ ع ػػرض الصػػور الخاص ػػة بالبيانػػات المتحركػػة والثابت ػػة  .يجػػب أف ي ػػتـ إعػػادة تجدي ػػد

البيانات بنسبة ال تتجاوز الخرج المرئي المفيد .

 -أف ي ػ ػدعـ جميػ ػػع عمميػ ػػات إرسػ ػػاؿ التقػ ػػارير وتسػ ػػجيميا  .يجػ ػػب أف تكػ ػػوف جميػ ػػع التقػ ػػارير والسػ ػػجبلت

والمطبوعات خالية العناويف والصي التي يمكف برمجتيا وطبعيا في زمف التغذية مف عمػى سػبيؿ المثػاؿ .

الص ػػفحات المطبوعػ ػػة مسػ ػػبقاً غيػ ػػر مقبول ػػة  .تبػػػيف ىػػػذه المواص ػػفات فق ػػط السػ ػػجبلت األساسػػػية والتقػػػارير

والمطبوعػػات البلزمػػة لمػػنح المتعيػػد مواصػػفات عامػػة عػػف الكميػػة وعػػف الط ػ ارزات و عػػف و مػػدى التعقيػػد.
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يجب أف يتـ إعداد الصيغة النيائية و المتغيرات التي تتوجب طباعتيا مف قبؿ الميندس مػع المتعيػد بعػد

أف تتـ إحالة العطاء عميو العقد

يجب أف تتـ جميع العمميات الحسابية في زمف الطباعة  .يجب أف تحوي كؿ صفحة مف صفحات التقرير

اسـ األعماؿ ونوع التقرير وزمف وتاريخ إصدار التقرير المعد ورقـ الصفحة .

مػػف الممكػػف إنشػػاء وتفعيػػؿ جميػػع السػػجبلت والتقػػارير المػػوجزة ،باسػػتثناء حالػػة اإلنػػذار والسػػجبلت الثابتػػة
المبرمجة ،يدوياً وأف يتـ إلغاء األمر مف قبؿ  VDUالعائد لممشغؿ  .يجب أف يسمح النظاـ أيضػاً لممشػغؿ
بأف يطمب طباعة صفحات محددة بدالً مف طباعة التقرير بأكممو .

إدارة قاعدة البيانات و مايظير عمى شاشة العرض  .يجب تزويػد عمميػة التحريػر و التوليػد التفػاعمي لمػا

يعرض و لقواعد البيانات  .يجب أف يػتـ إنشػاء جميػع الممفػات وبنيػة قاعػدة البيانػات و قاعػدة البيانػات

اتوماتيكيػاً فػػي نظػػاـ اإلدارة .يجػػب أف يكػػوف مػػف الممكػػف إعادةتخصػػيص حجػػـ قاعػػدة البيانػػات وانشػػاؤىا
دوف تعػػديؿ البرمجيػػات أو البيانػػات الموجػػودة  .يجػػب أف يػػتـ توثيػػؽ جميػػع مػػا يعػػرض عمػػى الشاشػػة وبنيػة

قاعدة البيانات و معطياتيا ذاتياً .

يجب أف تكوف الشروط المحددة لمبرامج التطبيقية المتعمقة بذلكوفؽ ماىو مبيف أدناه .

 5-3معالج اإلشارة

يجب أف يتـ استخداـ المتغيرات الحقيقية لتمثؿ بيانات المعالجة ذات دخؿ إشارة قياسي لمنظاـ .

يجب أف يمثؿ النظاـ كؿ إشارة مف إشارات الدخؿ وفؽ تردد المسح المختار وأف ي يقوـ بالتحويؿ األنسب
لمقيـ بيدؼ الحصوؿ عمى القيـ اليندسية الفورية .

يجب أف يتـ استخداـ ىػذه القػيـ لتحػديث بيانػات الػزمف الحقيقػ ٍي الموجػودة فػي مػايعرض عمػى شاشػة MMI

ولتفحص شروط اإلنذار والتخزيف الستخداـ معدؿ الحسابات خبلؿ دقائؽ .

يجب أف تتوافر حاالت التشغيؿ الثبلثة لمماسحات :
المسح أثناء التوقف  :في ىذه الحالة يتـ تجاىؿ دخؿ اإلشارة الخاص مف قبؿ النظاـ ويتـ توضيح موقػع
الػػذاكرة الػػذي يحتػػوي عمػػى القػػيـ اليندسػػية المباش ػرة وعػػروض  VDUويجػػب أف تظيػػر السػػجبلت كممػػة "

إغػػبلؽ " "  " OFFفػػي مكػػاف قيمػػة البراميتػػر .إضػػافة" إلػػى ذلػػؾ فػػإف وضػػع القيمػػة القياسػػية فػػي حالػػة
المسح أثناء التوقؼ يؤدي بجميع المتغيرات التي تـ حسابيا ألف تتحوؿ آليا" إلى حالة االستراحة .

المسح أثناء العمل :في ىذه الحالة يمكف أف تحدث المعالجة الطبيعية لممتغير كما ىو مطموب.
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المسح أثناء االستراحة :في ىػذه الحالػة يجػب أف ال يػتـ تحويػؿ ومسػح دخػؿ اإلشػارة مػع السػماح لمشػغؿ
المحطة بإدخاؿ قيمة ىندسية مزيفة مف المشػغؿ "  " VDUو التػي يسػتخدميا النظػاـ طالمػا بقيػت اإلشػارة
في حالة االستراحة أو إلى أف يدخؿ مشغؿ المحطة القيمة الجديدة .

يجػػب أف تعمػػؿ جميػػع عمميػػات المعالجػػة األخػػرى بمػػا فييػػا المتغي ػرات الحسػػابية التػػي تسػػتخدـ متغي ػرات
االستراحة الخاصة بشكؿ طبيعي  .يجب أف تشمؿ معروضات  CRTالقيمة المزيفة المتعمقػة بػالمتغير

المتبوع بالحرؼ . B

يقبؿ التقرير المدوف بالطريقة االستثنائية لمحصوؿ عمى بيانات ميدانية في ىػذه الحالػة .يجػب أف يتمقػى

النظػػاـ البيانػػات مػػف األجي ػزة الميدانيػػة فػػي حػػاؿ توجػػب الكشػػؼ عػػف أي تغيػػر ميػػـ و معالجتػػو و عرضػػو
عمى الشاشة مف قبؿ النظاـ في أقؿ مف  0ثواني .يعرؼ التغيػر اليػاـ بأنػو يعنػي أي تغيػر فػي حالػة نقطػة

محددة أو أي تغير يط أر عمى نقطة مناظرة خارج الحزمة الميتػة المحػددة  .عمػى أيػة حػاؿ فإنػو يجػب تنفيػذ

المسح الكامؿ لكؿ جياز ميداني عمى األقؿ كؿ  03دقيقة .

يج ػػب أف ي ػػتـ تخػ ػزيف الق ػػيـ المباشػ ػرة لجمي ػػع بيان ػػات المتغيػ ػرات لم ػػدة خم ػػس دق ػػائؽ .يج ػػب أف ي ػػتـ تخػ ػزيف

المتوسػ ػػطات الحسػ ػػابية الفرديػ ػػة التػ ػػي مػ ػػدتيا  5دقػ ػػائؽ عمػ ػػى القػ ػػرص لمػ ػػدة  24سػ ػػاعة عمػ ػػى األقػ ػػؿ ليػ ػػتـ
استخداميا ألجؿ التوجيو والتسجيؿ .

يجب أف يعالج النظاـ الحاالت الشاذة و حاالت تعطؿ األجيزة الميدانية واألعطػاؿ الناتجػة عنيػا والخمػؿ

في تشغيؿ المحطة الخارجية وأحداث التشكيمكحالة اإلنذار .

يجب أف يتـ تقديـ ثبلث مستويات لئلنذار كحد أدنى ويجب أف يتـ تشكيؿ كػؿ حالػة إنػذار عمػى مسػتوى

محدد لمحزمة ذات التمكؤ المغناطيسي .

يجػػب تعريػػؼ النظػػاـ عمػػى النقػػاط المنػػاظرة وكػػأف يقػػوـ تغيػػر القيمػػة مػػف حالػػة اإلنػػذار إلػػى الحالػػة العاديػػة
بمعالجة اإلنذار فقط إذا كانت القيمة قد تجاوزت القيمة بعرض حزمة ذات تخمؼ مغناطيسي .

يجػب أف يقػػدـ النظػػاـ طريقػػة مناسػػبة لئلفػػادة مػػف إعػػبلـ أجيػزة اإلنػػذار لممشػػغؿ  .يجػػب أف يػػتـ تسػػجيؿ كػػؿ

حالػة إبػبلغ عػػف إنػذار .يجػػب أف يحتػوي كػػؿ مػدخؿ سػجمعمى حػػد أدنػى مػػف نقػاط التعريػػؼ وزمػف وتػػاريخ

إببلغ المشغؿ ونوع اإلنذار .

يجب أف تقوـ كؿ حالة إنذار جديدة بإحداث إنذار مسموع وتقديـ مدخؿ سػجؿ لئلنػذار  .يجػب أف يكػوف

مػػف ممكن ػا" منػػع إيقػػاؼ جيػػاز اإلنػػذار الصػػوتي مػػف قبػػؿ شػػخص مفػػوض يسػػتخدـ أحػػد المفػػاتيح الوظائفيػػة
لموحة المفاتيح

 6-3معالجة بيانات الدخل المبرمجة يدوياً

يجب تزويد برمجيات التطبيقية لتسييؿ إدخاؿ البيانات يدويإلى شاشػات  MMIومحطػة العمػؿ  .يجػب أف
تتكوف البيانات مف قيـ إضافية لممؼ بيانات التيار مثاؿ ( التحميؿ المخبري ) .
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وادخػػاؿ حػػدود إنػػذار وتغي ػرات فػػي النقػػاط المحػػددة والتعػػديبلت التػػي تط ػ أر لتقػػديـ قػػيـ مزيفػػة وس ػريعة لممػػؼ

البيانات ألجؿ المتغيرات التي تط أر في حالة االستراحة لمتشغيؿ .

يجب أف يتـ إدخاؿ جميع البيانات يدوياً وتخزينيا في وحدات ىندسية مناسبة  .يجب أف يتـ عرض جميع

البيانات المدخمة ألجؿ التأكيد عمى جياز إدخػاؿ البيانػات قبػؿ التنسػيؽ مػع قاعػدة البيانػات  .يجػب أف يػتـ

استخداـ أولوية البرمجيات بحيث تتطمب كممات مرور لتأكيد األماف.

 7 – 3عرض بيانات محطة ورشة األعمال و

MMI

أ -بوجه عام
يجػب أف يػػتـ عػرض جميػػع مػا يعػػرض مػف البيانػػات ،ماعػدا تمػػؾ التػي تتطمػػب الحصػوؿ عمػػى معمومػػات
مف ممفات محفوظة عمى مدار الوقت بوسائؿ مؤقتة ،بشكؿ كامؿ خبلؿ  0ثواني بعد طمب المشغؿ ذلؾ

.يجب أف يكوف ممكنا" وجػود عػرض بيانػات محطػة ورشػة األعمػاؿ و شاشػات  MMIوذلػؾ لتغيػر وجيػة
نظر المشغؿ بخصوص تحريؾ المعمومات المجاورة .

يجػػب أف يكػػوف ممكن ػا" أيض ػاس أخػػذ لقطػػات عػػف قػػرب وعػػف بعػػد لمػػايعرض ويجػػب أف يػػتـ تكبيػػر وتصػػغير

المقياس النسبي لممواصفات تبعاً لذلؾ .

تس ػػمح المقط ػػات ع ػػف بع ػػد بأخ ػػذ نظػ ػرة أوس ػػع  .يج ػػب اس ػػتخداـ مق ػػاوـ لمض ػػجيج إل ازل ػػة التفاص ػػيؿ ال ازئ ػػدة

وبالعكس القياـ بتقديـ تفاصيؿ أكثر حوؿ منطقة ما محددة .

يجب أف تتوافر جميع المعمومات المبثوثة في مايعرض عمى الشاشة  .يجب أف تبلتب العروض بحيث

يمكف يمكف الوصوؿ إلػى معمومػات وتشػغيؿ النظػاـ بطريقػة سػيمة وبسػرعة وحتػى مػف دوف إمكانيػة حػدوث

فعػػؿ خػػاط  .يجػػب أف يػػتـ اختيػػار مختمػػؼ أنػواع مػػايعرض عمػػى الشاشػػة بوسػػاطة مفػػاتيح وظائفيػػة معينػػة
وكذلؾ عف طريؽ اختيار المؤشر عف طريؽ الدليؿ أو بنقر الفارة عمى النقاط الممتقطة في العروض .

يجب أف يكوف ألنػواع العػرض التػي تتػألؼ مػف أكثػر مػف صػفحة ميػزة تسمسػؿ العػرض حيػث يػؤدي تعػداد

الصفحات بدءا" مف صفحة يعطي الصفحة األولى  .وتعداد الصفحات بالعكس مػف أوؿ صػفحة سػيعطي

الصفحة األخيرة .

يجػػب أف يكػػوف ممكن ػا" أيضػػا اختيػػار أي صػػفحة مباش ػرة دوف أف يكػػوف ىنػػاؾ تعػػداد صػػفحات مػػف األمػػاـ
متردد خبلؿ الصفحات .

يجػػب أف يشػػمؿ مػػايعرض عمػػى الشاشػػة كحػػد أدنػػى فيرسػػا" وعروض ػا" ترتكػػز عمػػى نقطػػة واحػػدة ألجػػؿ
الدخوؿ الرقمي والقياسي والقيـ التي تـ حسابيا وعروض تفقد األجيزة وعروض النزعػة والعػروض البيانيػة
وعروض حالة المحيط وقائمة األحداث وقائمة جياز اإلنذار وصفحات تصحيح المعمومات المطموبة .
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يجب أف تتضمف ىذه العروض التاريخ واليوـ وأف أف تقوـ وبشكؿ دائـ بتحديثيا وبتثبيت جميع قيـ العممية

في وحدات ىندسية .

يجب أف يشمؿ النظاـ عمى ميزة إنشاء الرسوـ عمى الشاشة بشكؿ تفاعمي والتي تسمح لممستخدـ المفػوض
بخمؽ عروض جديدة وتعديؿ أو حذؼ العروض الموجودة .

يجػػب أف تشػػمؿ وظيفػػة اإلنشػػاء عمػػى عمميػػة ارتبػػاط تفاعميػػة تسػػمح لممسػػتخدـ بتوص ػيؿ التمثػػيبلت البيانيػػة

والرقمية والرمزية بمتغيرات قاعدة البيانات الديناميكية .

يجػػب أف يكػػوف ممكنػا" تمثيػػؿ البيانػػات المتحركػػة المنػػاظرة بعػػرض بيػػاني كرسػػـ بيػػاني قابػػؿ لمقيػػاس بالبػػار
ومتغاير الطوؿ وكأنو نص رقمي .

يج ػػب أف تك ػػوف الع ػػروض ق ػػادرة عم ػػى االس ػػتخداـ الكام ػػؿ لحم ػػوؿ شاش ػػات  MMIف ػػي المعموم ػػات البياني ػػة

واإلنشائية .

يجب أف يكوف مف ممكنا" توسيع وتحريؾ وتدوير وعكس صػورة الػنص والموحػات مػع اإلشػارة إلػى العػرض

المقدـ .

يجب أف تقدـ مكتبة تحوي عمى لوحات ورموز ذات استخداـ شائع ليتـ استخدميا فػي مػايعرض .يجػب أف

يكوف باإلمكاف إضافة رموز ولوحات إضافية إلى ىذه المكتبة الستخداميا في المستقبؿ .

يقػػوـ المتعيػػد بتحػػديث المكتبػػة يؤكػػد أف جميػػع الرمػػوز والموحػػات المسػػتخدمة فػػي إنشػػاء العػػروض قػػد تػػـ
إضافتيا إلى المكتبة .

ب -وظيفة الشاشة

يجب أف يتـ تقسيـ شاشة العرض إلى أربعة مناطؽ منفصمة كالتالي :

 خةةط العن ةوان  :يجػػب أف يػػتـ تصػػميـ خػػط العن ػواف عمػػى أنػػو خػػط لمعن ػواف ويجػػب أف يب ػيف الوقػػتوالتػػاريخ الحػػالي مػػف الجيػػة اليسػػرى وعن ػواف العػػرض فػػي الوسػػط ورقػػـ الصػػفحة مػػع ال ػرقـ الكمػػي

لمصفحات لمعرض مف جية اليد اليمنى  .يجب أف يبيف قيـ بياف الوقت كالتالي :الساعة/الدقيقة /

الثانية و اليوـ/الشير  /السنة .

 منطقة الواجهةة  :يجػب أف يػتـ وضػع الخطػيف التػالييف المصػمميف عمػى أنيمػا منطقػة الواجيػةجانباً إلرساؿ اإلنذارات لمفت االنتباه الفوري لممشغؿ .يجػب أف يػتـ عػرض آخػر إنػذار محػدد عمػى
األقؿ في النظاـ وبالموف األحمػر وبػنفس الصػيغة كمػا يظيػر عمػى قائمػة اإلنػذار .يجػب أف يظيػر

كؿ مدخؿ في منطقة المقدمة في جميع شاشات  MMIو محطة ورشة العمؿ مباشرة" بعد حػدوث
اإلنذار ويجب أف يستمر حتى يقوـ المشغؿ بإيقاؼ االنذار .

 خةةةط الحةةةوار  :إف الخػػط السػػفمي مػػف الشاشػػة يػػدعى خػػط الح ػوار .يجػػب أف يخصػػص لعػػرضالجػػداوؿ التػػي تشػػكؿ مػػدخبل" يغيػره المشػػغؿ أو أف يػػتـ إدخاليػػا عبػػر المفػػاتيح الوظائفيػػة .فػػي نيايػة
37

مدير الموقع :د.م عبد الرزاق التركمبني ...
موقع الهندست البيئيت www.4enveng.com :
جدة (موببيل  )00699900066900السعوديت
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

الرسالة ربمػا يتغيػر شػكؿ عػرض خػط الحػوار لػدؿ عمػى قػراءة الرسػالةو /أو االسػتجابة ليػا  .يجػب

أنيدؿ دائما" عمى المدخؿ الغير فعاؿ بعبارة "غير فعاؿ".

 منطقة العرض  :يجب أف تتوفر المنطقة المتبقية مف الشاشة التي تدعى منطقة العرض لتمثيػؿالعروض وفؽ مايتـ اختيارىا .
عرض الوقت والتةاري  :يجػب يعػرض وقػت اليػوـ بالسػاعات والػدقائؽ والثػواني والتػاريخ الػذي يبػيف الشػير
واليػػوـ والسػػنة  .يجػػب أف يكػػوف لػػدى المشػػغؿ المفػػوض القػػدرة عمػػى تعػػديؿ الوقػػت والتػػاريخ بإدخػػاؿ بيانػػات

عبر لوحة توزيع MMI

عةةةرض فهةةةرس العمميةةةات  :يجػػب أف يع ػرض ا الفيػػرس الرئيسػػي كػػدليؿ لخيػػارات العػػرض والمحطػػات
الخارجية والعمميات المتاحة  .إضافة" إلى ذلؾ يجب أف تقديـ فيرس بالعروضات إما و فؽ التمسؿ فػي
القائمة أووفؽ نوع العمؿ .

يجب أف يتـ عرض نوع القائمة حيف الطمب ويجب أف تقدـ قائمة بالخيارات المتعمقة بالعرض .يجب أف

يشمؿ ىذا النوع مف الفيارس ما يمي :

 -فيرس مراجعة رقمي بحيث يرتب مجموعات النزعة ليتـ اختيارىا و ممراجعتيا .

 فيػػرس العػػرض البيػػاني والػػذي يرتػػب ممخػػص العػػروض البيانيػػة و فيػػرس العروضػػات الػػذي يرتػػبالعروض الموجزة الموجودة و الفيػرس الػذي مػف النػوع العامػؿ ليسػمح لممشػغؿ بتحديػد الفواصػؿ
الزمنية ونقاط العرض األخرى والتي يجب أف تشمؿ العروض األخرى.

 فيػػرس تحديػػد النزعػػة  X-Yالػػذي يعػػرض مطابقػػة النقػػاط لممتغي ػرات ويسػػمح بتحديػػد نقػػط جديػػدةوالمدة الزمنية لمنزعة المرغوب بو.

 فيرس تحديد مراجعة المجموعة والذي يعرض النقاط المتنوعة المحددة لمختمؼ المجموعات والتػيتسمح بإحداث تعديبلت .

 فيرس تحديد النزعة الرقمي الذي يعرض النقاط المحددة حالياً الخاصػة بمجموعػات النزعػة الرقمػيوالذي يسمح في تحديد النقاط الجديدة والفترة الزمنية لمنزعة المرغوب .

 فيرس تحديد النزعة القياسي والذي يعرض نقاط التطػابؽ لممتغيػرات التػي تػـ تحديػدىا حاليػاً وفقػا"-

لمنزعةات القياسية مما تسمح بتعيف نقاط جديدة لمتوجيو .

هة ) عروض المحطة الخارجية :

عند اختيار المحطة الخارجية ألجؿ البيانات فإنو يجب عرضو جميع البراميترات التي تشػترؾ مػع المحطػة

الخارجيػػة الخاصػػة عمػػى محطػػة ورشػػة األعمػػاؿ  . MMI/يجػػب أف يػػتـ تمثيػػؿ المػػدخؿ فػػي محطػػة ورشػػة

العمؿ  MMI /بوحدات ىندسية مناسبة .
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يجب أف يتـ تمثيؿ البيانات الصادرة مف المحطات الخارجية عمى شكؿ صفحة تقدـ القيـ الحالية لجميػع

القيـ المقاسة و حالة المحطة بأكمميا .

يجػػب أف يشػػمؿ العػػرض عمػػودا" يبػػيف الوظ ػائؼ إلػػى اليسػػار وعمػػود بػػالقيـ الت ػي تػػـ قياسػػيا أو أوضػػاع

المحطة وعمود يبيف الوحدات إلى اليميف .بما أنو مف الممكف عدـ تفعيؿ نقاط بمفردىا ( وىي فػي حالػة

المسح المتوقؼ لمتشغيؿ ) فإنو يجب أف تكوف ىناؾ وظيفة ترتيب جميع النقػاط التػي تػـ تفعيميػا حاليػاً.
يجب أف تشمؿ القائمة اسـ النقطة والتوصيؼ و الوضعية .

و-عرض نقطة بمفردها :

 اسـ النقطة ورقـ المطابقة -حالة ووضعية المسح

 -ثابت التصفية الرقمي – قيمة أو حالة التيار

 الدخؿ الخطي أو الغير خطي إذا كاف غير خطياً  ،يجب تعريؼ الترتيب المستخدـ . -معدؿ دخؿ األداة.

 يجب أف يتـ بياف الحدود الدنيا و العميػا لئلنػذار مػع ومػيض واحػد مناسػب عنػدما يكػوف فػي حالػةاإلنذار وزمف الحدوث .

 ق ػػيـ المع ػػدالت الص ػػغرى والكب ػػرى لمتق ػػارير الش ػػيرية واليومي ػػة والس ػػاعية م ػػع النس ػػب اإلجمالي ػػة ووعمميات التكامؿ وفؽ ىو مطموب.

 -أزمنة العمؿ المتراكمة وواجيات جداوؿ الصيانة.

 نوع التحكـ وتجييزات المتحكمات المستخدمة و حالة الحمقة ورقـ نقطة المخرج. المحطة الخارجية التي يرتبط بيا المدخؿ.-

و -عرض المجموعة

يج ػػب أف يك ػػوف ىن ػػاؾ ع ػػروض ل ػ ػ 43مجموع ػػة كح ػػد أدنػ ػى .س ػػيعرض ع ػػرض المجموع ػػة المخت ػػار النق ػػاط

المحددة بترتيبيا المحدد بما فييا رقـ نقطة التطابؽ واسـ النقطة والقيمة الحالية لكؿ نقطة.

ز -عرض النزعة :

يجب أف يقدـ عرض النزعة الرقمي نزعة وصػؿ يصػؿ حتػى أربػع نقػاط محػددة فػي الرسػـ البيػانيفي مقابػؿ

ال ػػزمف  .يج ػػب أف يك ػػوف ل ػػدى ك ػػؿ نقط ػػة م ػػف النق ػػاط المعين ػػة رقػ ػـ مطابقػ ػة واس ػػـ نقط ػػة والوض ػػع الػ ػراىف

معروضة" بػالموف المسػتخدـ فػي النزعػة .يجػب أف يػتـ توجيػو كػؿ نقطػة بمػوف مختمػؼ وأف يكػوف لػدييا خػط
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نزعة متطابؽ مع رقـ نقطة التطابؽ  .يجب أف تكوف المدة زمنية قابمػة لبلختيػار مػف قبػؿ المسػتخدـ وأف
تكوف إما حالية أو قديمة  .يجب أف يتـ عرض المدة الزمنية المختارة وتاريخ وزمف اإلقبلع .

يجب أف يكوف عرض النزعة المماثؿ قادرا" عمى إنشاء رسـ بياني عمى الشاشػة ألربػع متغيػرات مسػتقمة
وبشكؿ آني  .يجب أف تتكوف المعمومات الثابتة الموجػودة عمػى الشاشػة مػف إحػداثيات  Y , Xوالتػي سػيتـ

بناء عمييا رسـ المتغيرات رسماً بيانياً .
ً
يجب أف يمثؿ خط االحداثيات العمودي القيمة ويجب أف يتـ تعديمو مف (  3إلػى  . ) % 033يجػب أف

تتوض ػػع أرق ػػاـ النس ػػبة المئوي ػػة عم ػػى الخ ػػط بمس ػػافات فاص ػػمة ق ػػدرىا  . % 03ويج ػػب أف تتوض ػػع دالالت

الشػػبكة عمػػى الخػػط بمسػػافات فاصػػمة ( . ) % 2-1/2يجػػب أف يمثػػؿ خػػط االحػػداثيات األفقػػي الوقػػت وأف
يػتـ تعديمػػو فػي مسػػافات زمنيػػة  5دقػائؽ أوسػػاعة أو ثمانيػة سػاعات أو  24سػػاعة حسػب طمػػب المشػػغؿ.
يجب أف يكوف دليؿ الوقت المبيف عند أقصى النياية اليمنى وفؽ ما يختاره المشغؿ .

يجػػب أف توضػػع دالالت الشػػبكة فػػي الخػػط بمسػػافات فاصػػمة تناسػػب المسػػافات الفاصػػمة المعدلػػة التػػي تػػـ

اختيارىا مف قبؿ المشغؿ  .يجب أف تتـ مناقشة ىذه العوامؿ وأف يتـ اعتمادىا مف قبؿ الميندس .

يجب أف يكوف المشغؿ قاد اًر عمى أف يختار أكثر مف أربع متغيرات مناظرة وقيـ تـ حسابيا أو مزيج مف

كمييمػػا ليػػتـ رسػػميا بياني ػاً عمػػى الشاشػػة عبػػر لوحػػة توزيػػع محطػػة ورشػػة األعمػػاؿ  . MMI /يجػػب أف يػػتـ
عرض كؿ منحني بياني بألواف مستقمة  .يجب أف يكوف تركيز المنحني في المحور الشاقولي أفضؿ مف

 . % 0.5يجب أف يعطي المحور األفقي مواقع نقط كافية إلنشاء خط منحني .

بالنسبة لكؿ بارامتر مماثؿ يعرض عمى الشاشة يجب أف يعػرض محطػة ورشػة العمػؿ  MMI /اسػـ النقطػة

ومواصػػفات النقطػػة بػػنفس المػػوف الػػذي لػػدى الخػػط المنحن ػي االمماثػػؿ عمػػى الشاشػػة لكػػؿ نقطػػة .يجػػب أف
تعرض محطة ورشة األعمػاؿ MMI /وحػدات ىندسػية مطابقػة ومعػدؿ درجػة مػف(  ) 3إلػى كامػؿ البراميتػر

المناظر .

يجب أف يتـ عرضالقيمة الحالية ( مع الوحدات اليندسية المناسبة ) لكؿ براميتر مناظر والذي تـ توجييو

مػف محطػة ورشػة األعمػاؿ  .MMI /يجػب أف يكػوف المشػغؿ باسػتخداـ الفػارة قػادرة عمػى عػرض أي قيمػة
مف القيـ التالية مكاف القيمة الحالية :

 قيمة المؤشر  :يمكف أف يتـ وضع المؤشر أفقياً عمى طوؿ الشاشػة وقػراءات الخػرج األربعػة والتػيتقدـ القيمة في مكاف المؤشر .تجب اإلشارة أيضاً لموقت والتاريخ.

 نقطة االنطبلؽ  :سيعرض خػرج القػراءة نقػاط بػدء اإلنػذار الحػالي فيمػا يخػص المنحنيػات البيانيػةالمناسبة .

يجب أف يكوف النظاـ قػادرا" عمػى تقػديـ عػرض النزعػة لجميػع المتغيػرات المنػاظرة التػي تنتقػؿ إلػى المحطػة
الرئيسية ألجؿ العرض في غرفة التحكـ .
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يجب أف يتـ الحصوؿ عمى عرض نزعة كحػد أدنػى ( اسػتناداً عمػى مجموعػات توافقيػة مختمفػة لمنقػاط التػي

تػػـ اختيارىػػا ) بوسػػاطة النظػػاـ ويجػػب أف تكػػوف متاحػػة أليػػا" أثنػػاء إقػػبلع النظػػاـ .ربمػػا يعتمػػد عػػرض النزعػػة

الرقمية والقياسية عمى التيار أو عمى البيانات المحفوظة عمى مدار الزمف.

ػتخرجيا مػػف
فػػي حػػاؿ تػػـ االعتمػػاد عمػػى البيان ػات المحفوظػػة عمػػى مػػدار الػػزمف فػػإف البيانػػات الواجػػب اسػ ا

الممفػات التاريخيػػة ىػػي التػي ربمػػا تخػػزف بشػكؿ منفصػػؿ ،واذا كانػػت ىػذه ىػػي الحالػػة فعمػى النظػػاـ أف يحػػث
بشكؿ اتوماتيكي المستخدـ الستخداـ الممفات األرشيفية المناسبة .

يجب أف يكوف مف الممكف استخداـ أنواع مختمفة مف الجداوؿ لعرض بيانات النزعة  .عبلوة عمى الطريقة

 XYفيجب أف يتوفر مقياس بػار البيػاني والمخططػات الدائريػة ومخططػات االسػتطارة ومخططػات ( hi-b

) ..الخ
ج ) عرض الرسوم البيانية :
يجب أف تصور عروض لوف الرسـ البياني العممية األساسية والتحكـ الترددي والمخططات البيانيػة لمخطػة

واألقسػػاـ الخاصػػة لمعمػػؿ والم ػواد األساسػػية لممحطػػة والمسػػتويات والػػدفؽ  ....الػػخ وفػػؽ إدارتيػػا مػػف قبػػؿ

الميندس .

يجب أف تكوف العروض ذات أثر تبادلي لممشغؿ لمقياـ بالتحكـ بالعممية مباشرة مػف الشاشػة إف التجييػزات

الممثمة في العروض يجب أف يتـ عنونتيا بشكؿ مناسب .

يجػػب أف تتػػوفر جميػػع قواعػػد بيانػػات التيػػار لعػػرض الرسػػـ البيػػاني  .يجػػب أف يكػػوف ممكنػا" تعػػديؿ العػػرض

الموجود أو إنشاء عرض جديد عف طريؽ البرمجة في حالةوجود بيئة عمؿ .يعمؿ متعيػد نظػاـ سػكادا مػع
الميندس بعد منح العقد ليحددوا المخططات الفعمية .

يجب أف تخضع الرسوـ البيانية لمعروض المطروحػة لمموافقػة قبػؿ فحػص القبػوؿ مػف المصػنع .يجػب أف

تقػدـ ىػذه العػروض تمثػيبل" تصػويريا" لكػؿ قسػـ مػف أقسػاـ األعمػاؿ الداخميػة التػي تبػيف القيمػة العدديػة لكػػؿ
قيمة مقاسة في ذلؾ القسـ وحالة كؿ عنصر مثؿ :

 ا ليػػات والتجيي ػزات :التشػػغيؿ  ،اإليقػػاؼ واإلعتػػاؽ والعطػػؿ وم ػدى التػػوفر أو عػػدـ التػػوفر ( ألجػػؿالتحكـ اليدوي أو االتوماتيكي أو عف بعد ) و حالة اإلنذار الموجز .

 القيـ  :مفتوح ومغمؽ ومعطؿ و ومدى التوفر أو عدـ التوفر ( ألجؿ التشغيؿ اليدوي عف بعد ) -قواطع الدارة  :مفتوح ومغمؽ ومعتؽ .

يجب أف يتـ تمثيؿ التغيرات التي تط أر عمى الحالة عف طريؽ تغير فػي المػوف وتغيػر األشػكاؿ المرسػومة .

يج ػػب أف تػ ػؤدي أيضػ ػاً ح ػػاالت العط ػػؿ إل ػػى إظي ػػار فقػ ػرات ف ػػي قائم ػػة اإلن ػػذار وف ػػي واجي ػػة االحتف ػػاظ
بالمعمومات ،عند حدوث اإلنذار  ،في كؿ صفحة .

يجب أف يشمؿ ذلؾ العروض البيانية التالية كحد أدنى :
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 المخططات البيانية الكاممة لممحطة التي تبيف مجموعات العمؿ الرئيسية -وضع الخطط لكؿ عممية بوجو عاـ مع P&ID

 المخطػػط البيػػاني لكػػؿ مجموعػػة مػػف التجيي ػزات الرئيسػػية مثػػؿ أعمػػاؿ سػػحب الميػػاه إلػػى الػػداخؿ أوأعماؿ محطة الضخ

 المخطط التمثيمي لكؿ حمقة تحكـ بالعممية -المخطط التمثيمي لكؿ حمقة تحكـ تسمسمية.

يجب أف تعرض المخططات البيانية طبقات تفاصيؿ المعمومات المسػتمرة التخػزيف بحيػث يحػوي أخفػض

مستوى لممعمومات كؿ متغير تـ قياسو مع حالة األجيزة التي تشترؾ في العممية أومجموعة التجييزات .

يجب أف ال يحتوي أي مخطط بياني عمى بيانات أكثر مف التي يمكف أف تطرح بشكؿ مريح وواضح عمى

شاشة العرض .

يجب أف يػتـ عػرض القػيـ القياسػية لمػزمف الحقيقػي المباشػر مبلصػقة لمكػوف المعالجػة الموافػؽ  .ىػذا يعنػي

أف يجب أف يتـ عرض نسبة الدفؽ التي تـ قياسيا منسقة عمى شكؿ صفوؼ بعػد رمػز قيػاس الػدفؽ وأف
يتـ بيانيا في الوحدة اليندسية الصحيحة .

يجػػب أف يػػتـ بيػػاف أي قػػيـ قياسػػية أو نقػػاط الحالػػة والتػػي يػػتـ عرضػػيا عمػػى الشاشػػة والتػػي ىػػي فػػي حالػػة

اإلنذار ( الغير معروؼ ) .يجب أف تبيف في وضع الوميض .

يجػػب أف يػػتـ اسػػتخداـ األلػواف التػػي تشػػير إلػػى اإلنػػذار وتوضػػح حالتػػو  .يجػػب أف يػػتـ بيػػاف التصػػميـ عمػػى

شكؿ نقطة و  /أو التصميـ عمى شكؿ حمقة بعد عنصر العممية المباشر .

في حػاؿ حػدوث حالػة اإلنػذار يجػب أف يكػوف تسمسػؿ الػدالالت مقػاببل"" لتمػؾ الػدالالت المحػددة ألجيػزة

إصدار اإلنذارالموجودة عمى الموحة في القسـ  . 2-5يجب أف يوجد ( زر قبػوؿ اإلنػذار ) عم ػى الشاشػة
ليذا الغرض .

يجػػب بيػػاف حمقػػات الػػتحكـ بالمعالجػػة و تسمسػػميا بشػػكؿ بيػػاني وأف تصػػور العمميػػة الفعميػػة لحمقػػة الػػتحكـ .
يجب أف يحدد العرض العممية والتجييزات التي نضميا الحمقة .

يجػػب أف تميػػز شاشػػة العػػرض اإلضػػافية التػػي توضػػع لمصػػورة الحيػػة نقػػاط االنطػػبلؽ وخػػرج الػػتحكـ وأجيػزة

اإلنذار والبرامترات والحالة وحدود اإلنذار وحدود الخرج والقيـ الحسابية والنقػاط المشػتركة والبراميتػرات ....
الخ كما ىو مطموب .

يج ػػب أف يك ػػوف ممكنػ ػا" بالنس ػػبة لممس ػػتخدـ المف ػػوض تع ػػديؿ جمي ػػع براميتػػرات ال ػػتحكـ واإلن ػػذار م ػػف شاش ػػة
العرض ىذه  .يجب أف يتـ تحميؿ أي براميتر مف البراميترات المعدلة الموجودة في المحطة الخارجيػة إلػى

المحطة الخارجية عف طريؽ النظاـ .
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ويجب أف يتوليد إنذار في حاؿ تعطؿ حدوث التحميػؿ بشػكؿ صػحيح  .يجػب أف يتضػمف ذلػؾ الفيػرس
ال ػػذي يق ػػدـ القػ ػوائـ واالختب ػػارات لجميػ ػػع شاش ػػات ع ػػرض المخطط ػػات البياني ػػة المت ػػوفرة  .لكن ػػو ل ػػيس مػػػف

الضروري أف يتـ اختبار شاشات العرض مف ىذا الفيرس .

يجب أف يكوف ممكنا" طمب أي صفحة مباشرة مف لوحة المفاتيح أو االنتقػاؿ إلػى أي صػفحة وذلػؾ بػالنقر
عمػػى النقػػاط المطموبػػة فػػي المخطػػط البيػػاني الكامػػؿ لممحطػػة ومػػف ثػػـ االنتقػػاؿ باتجػػاه األمػػاـ إلػػى الصػػفحة

المطموبة  .يتصور أنو سيتـ طمب  533صفحة شاشة عرض لممخططات البيانية كحد أدنى
ط ) شاشات العرض الموجزة
يجػػب أف تكػػوف شاشػػات العػػرض المػػوجزة لئلنػػذار مػػف صػػفحات VDUوالتػػي تقػػدـ قائمػػة مناسػػبة بالترتيػػب
الزمني لجميع النقاط والموجودة حالياً في حالة اإلنذار والتي يجب أف تضـ التاريخ والوقت لحدوث اإلنذار

ورقـ مطابقة النقاط واسـ النقطة والحالة الراىنة وحالة اإلنذار وحالة اإلنذار التي تـ خرقيا .

إذا لػػـ يكػػف ىنػػاؾ نقػػاط إنػػذار فػػي النظػػاـ فػػإف ىػػذه يجػػب أف يػػتـ اإلشػػارة إليػػو فػػي النظػػاـ إف أي إنػػذار غيػػر
مصرح بو يجب أف يتـ اإلشػارة إليػو وذلػؾ بإعطػاء ومػيض فػي مػدخؿ القائمػة  .عنػدما تػزوؿ حالػة اإلنػذار
فإنو يجب أف يتـ إزالة المدخؿ مف القائمة ويجب أف يتـ إغبلؽ القائمة .

يجب أف يتـ تقػدـ التجييػزات ألجػؿ كػتـ اإلنػذار  .يجػب أف يػتـ تقػديـ مػوجز كػتـ اإلنػذار وأف يكػوف مؤلػؼ

مػػف رقػػـ مطابقػػة النقطػػة واسػػـ النقطػػة وجميػػع النقػػاط التػػي ال ي ػزاؿ يػػتـ مسػػحيا فعمي ػاً لكػػف تػػـ كػػتـ رسػػالتيا

اإلنذارية

يجب أف تتكوف شاشة عرض موجز الحدث مف قائمة تحتوي جميع تغيرات الحالة التػي تطػ أر فػي النظػاـ

 .يجب أف تضع شاشة العرض األحداث الخمسيف األخيرة في قائمة تمؾ األحػداث التػي حػدثت فػي النظػاـ
في الترتيب الزمني عف حدوث حالة جديدة فإنو يتـ إزالة توضح أقدـ المداخؿ لتقديـ المداخؿ الجديدة .

يجػػب أف يػػتـ إضػػافة جميػػع المػػداخؿ الجديػػدة إلػػى أسػػفؿ القائمػػة يجػػب أف يػػتـ اختيػػار شاشػػة العػػرض عبػػر
ممحؽ شاشة العرض الموجزة أثناء اختبار شاشة العرض فإف الصفحة التي تحوي الحدث األخير يجب أف

تظير أوالً .

يجػػب أف يػػتـ ترتيػػب المػػداخؿ فػػي شاشػػة العػػرض بمجموعػػات خماسػػية ومػػدخؿ واحػػد لمسػػطر  .يجػػب أف
تتكوف الصيغة لممدخؿ في القائمة مػف تػاريخ وزمػف وقػوع الحػدث (  ) dd/mm/yy hh:mm:ssوالمختزلػة
التذكرية لممحطة الخارجية ورقـ مطابقة النقطػة واسػـ النقطػة والحػدث  .إف األحػداث التػي ىػي نتيجػة لفعػؿ

المشغؿ عبر نظاـ السكادا .

يجب أف تحمؿ بطاقة بيانية مكتوب عمييا بالحرؼ (  ( ) C0ألجؿ فعؿ التحكـ )
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ي ) شاشة عرض الجهاز الممحق :
يجب أف تختصر شاشة عرض الجياز الممحؽ الحالة الحالية لجميع األجيزة الموجودة في النظاـ بما فييػا

الطابع ػ ػػات و  MMISومحط ػ ػػات ورش ػ ػػات األعم ػ ػػاؿ وأجيػ ػ ػزة تخ ػ ػزيف البيان ػ ػػات الحجمي ػ ػػة والواجي ػ ػػة البيني ػ ػػة
لبلتصاالت والمحطات الخارجية عف بعد  ...الخ .

يجب أف تشير شاشة العرض إذا ما تـ اكتشاؼ حدوث خطأ أو حدث عطؿ يجب أف يسمح بتعيف المواد

القادرة عمى العمؿ كوسيمة دعـ لؤلجيزة المعطمة وكذلؾ جميع أنواع الطباعة لمختمؼ الطابعات .
يجب أف يتـ استخداـ شاشة العرض بشكؿ أساسي ألجؿ غايات الصيانة .

 8-3تسجيل األداء

يجب أف يقوـ مسجؿ اإلنذار بطباعة جميع اإلنذارات بأحرؼ ممتدة بالموف األحمر كما تحػدث  .يجػب أف

تضـ رسالة اإلنذار زمف الحدوث واسػـ النقطػة ورقػـ مطابقػة النقطػة وحالػة إنػذار وحػدوث الخمػؿ والتصػريح
باإلنذار والعود إلى الحالة الطبيعية يجب أف يتـ طباعتيا

يجػب أف يػتـ تسػجيؿ حالػة التجييػزات فػي مسػجؿ األحػداث أينمػا حػػدث تغيػر فػي الحالػة  .يجػب أف يشػػمؿ
مسػػجؿ حالػػة التجيي ػزات الوقػػت والتػػاريخ واسػػـ التجيي ػزات ورقػػـ مطابقػػة النقطػػة والتغيػػر الخػػاص الػػذي ط ػ أر

عمى الحالة إنو مف الميـ أف يتـ تسجيؿ المواد كما وردت ولـ يتـ فقدانيا .

يجب أف يتـ تقديـ مجموعة مخمد لمصدمة فعاؿ لمكموف لمختمؼ األحداث التػي تػرد خاصػة خػبلؿ حػاالت

العمؿ العالية والتي تمت برمجتيا مع األخذ بعيف االعتبار سرعة الطباعة .

يجػػب أف تختصػػر مطبوعػػة مػػوجز اإلنػػذار اليػػوـ جميػػع اإلنػػذارات لفتػرة  24سػػاعة السػػابقة  .سػػيتـ تشػػغيؿ

طباعة ىذه المطبوعة بشكؿ يػدوياً ولكػف يجػب أف يػتـ تقػديـ التسػييبلت وبػذلؾ فإنػو ربمػا يكػوف ممكنػاً ألف
يبدأ تشغيمو اتوماتيكياً كؿ يوـ إذا كاف ذلؾ مرغوباً .

يجب أف يتـ تقديـ ىذه المطبوعة بشكؿ دائـ مف البيانات المخزنة فػي القػرص إلػى المسػجؿ اإلحصػائي .
يجػػب أف تتكػػوف ىػػذه المطبوعػػة مػػف رقػػـ مطابقػػة النقطػػة واسػػـ النقطػػة وزمػػف الحػػدوث والحالػػة ( مرتفػػع –

منخفض – العطؿ – العادية ) وزمف العودة إلى الحالة الطبيعية إذا كاف مناسب .

يجب أف يكوف المستخدـ المفوض قادر عمػى منػع أحػداث أو إنػذارات محػددة  .يجػب أف يمخػص الحػدث /
اإلنػػذار المكتػػوـ ىػػذه النقػػاط التػػي ال ي ػزاؿ مسػػحيا بشػػكؿ فعػػاؿ لكػػف تػػـ كػػتـ رسػػائميا  .سػػيتـ تشػػغيؿ ىػػذه

المطبوعة يدوياً كما ىو مطموب .

ويجػػب أف يػػتـ توليػػدىا مػػف البيانػػات المخزنػػة عمػػى القػػرص إلػػى المسػػجؿ اإلحصػػائي وأف تتكػػوف مػػف رقػػـ

مطابقة النقطة واسـ النقطة .

يجب أف يسجؿ تقرير اختصار حالة النقطة أو التجييزات حالة جميع النقاط الموجودة في النظػاـ بمػا فييػا

المتغيرات الحسابية .
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يجب أف يتـ تشػغيؿ المطبوعػة يػدوياً وأف تتكػوف مػف رقػـ مطابقػة النقطػة واسػـ النقطػة وحالػة التيػار ( ىػذا

يعني حالة  ،التشغيؿ ،إطفاء  ،ارتفاع  ،انخفاض  ،وفعاؿ وعدـ القدرة والمسح  ...الخ )

يجػػب أف يقػػدـ النظػػاـ أيض ػاً ألجػػؿ عػػرض و  /أو طبػػع جميػػع اإلنػػذارات واألحػػداث المسػػجمة أللػػؼ حػػدث

متنوع  .يجب أف يكوف المستخدـ قادرا" عمى عد الصفحات مف األماـ والخمؼ عف طريؽ المسجؿ

 -9-3تقارير اإلدارة

يجب أف يشمؿ النظاـ عمى مولد لمتقرير الذي يجب أف يمكف المستخدميف المفوضيف لخمؽ وحدث وتعديؿ
تقارير اإلدارة .

يجػػب أف تسػػمح ىػػذه التقػػارير باسػػتعادة البيانػػات مػػف كػػبل قاعػػدتي البيانػػات المتصػػمة والمنفصػػمة ولتشػػكيؿ

البيانات ألجؿ طباعتيا في الحاالت التي تحتاج فييا البيانات ألف يتـ الحصوؿ عمييػا مػف قاعػدة البيانػات

المنفصمة حيث يجب أف يتـ مساعدة المستخدـ آليا" عمى الحصوؿ عمى الممؼ المتعمؽ بذلؾ .

يجػب أف تكػوف التقػارير ذات شػكؿ حػر ويجػب أف يكػػوف المسػتخدـ معػروؼ  .يجػب أف يكػوف مػف الممكػػف
بالنسبة لممستخدـ تحديد البيانػات الخمفيػة والثابتػة الموجػودة فػي التقريػر والموغػو ووضػع قػيـ قاعػدة البيانػات
وعدد األرقاـ الفعالة لمقيـ وبيانات وزمف التقرير والقيـ الحسابية  ...الخ

يجب أف يكػوف مولػد التقريػر قػادر كحػد أدنػى عمػى تنفيػذ الحسػابات ألجػؿ القػيـ الصػغرى والعظمػى ومعػدؿ

القيمػػة المطمق ػػة لمجػػذر التربيع ػػي والحس ػػابي وذلػػؾ م ػػع طػػابع الوق ػػت والت ػػاريخ ووظػػائؼ الب ػػوليف والوظ ػػائؼ
الشرطية ومعالجة الوقت والتاريخ واجراء الفحص ألجؿ التعادؿ وأقؿ أو أكثر مف صفر  ...الخ

يجب أف يقدـ النظاـ تقرير يضع التجييزات فػي جػداوؿ لحسػاب وطباعػة التقريػر  .يجػب أف تكػوف طباعػة

التقرير قابمة ألف يتـ وضعيا في جداوؿ إما عمى أساس مدة محددة وزمف وتػاريخ محػدد ومعػروؼ أو رفقػاً

لطمػػب المشػػغؿ المفػػوض عبػػر محطػػة ورشػػة األعمػػاؿ MMI /يػػتـ تقػػديـ بعػػض التقػػارير التػػي تػػـ تصػػويرىا

أسؼ كمثاؿ عف الدرجة المطموبة إلدارة التقارير
ً
أ -تقرير موجز التشغيل بالمناوبة

يجب أف يختصر تقرير التشغيؿ بالمناوبة تشغيؿ المحطػة لكػؿ ومعػدالت السػاعة الطباعػة ومعػدالت اليػوـ

لمتيار كحد أقصى وأدنى واجمالي أينما كاف مناسباً .

يجب أف تكوف صيغة التقرير مناظرة لتقرير التشغيؿ اليومي لكف يجب أف تحوي عمى بيانات بقيـ حسابية

أو حقيقية التي يوجد ليا  5دقائؽ ومعدالت ساعتو وتقدـ الحسابات في المستودع  .يجػب أف يػتـ طباعػة
بناء عمى طمب المشغؿ .
ىذا التقرير ً
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ب -تقرير موجز التشغيل اليومي :
يجػػب أف يختصػػر تقريػػر المشػػغؿ اليػػومي تشػػغيؿ المحطػػة أليػػاـ سػػابقة  .يجػػب أف يػػتـ توليػػد التقريػػر بطمػػب

عادة بعد األياـ التي تسبؽ دخوؿ نتائج التحميؿ المخبري .

يج ػػب أف تعتم ػػد المعموم ػػات المطبوع ػػات عم ػػى الحس ػػابات باس ػػتخداـ المع ػػدالت الس ػػاعية المخزن ػػة وبيان ػػات
الدخؿ اليدوية والمخبرية.

يجػب أف تكػوف صػيغة التقريػر مػف البيانػات الصػحيحة واسػـ المحطػة واسػـ التقريػر ورقػـ الصػفحة وعنػاويف

المجموعة والعناويف الفرعيػة ومطابقػات النقطػة والوحػدات اليندسػية وجػدوؿ المعػدالت السػاعية لمنقػاط التػي

تضميا الصفحة .

يجػػب أف يػػتـ حسػػاب المعػػدالت الصػػغرى والكبػػرى والكميػػة اليوميػػة أينمػػا كػػاف ذلػػؾ مناسػػباً وأف يػػتـ طباعتيػػا
لكؿ نقطة مف النقاط وأف يتـ تخزينيا ألجؿ االستخداـ مع تقرير التشغيؿ الشيري .

إف القيـ التي ليس بيانات متوفرة يجب أف يتـ تركيا فارغة أو أف يتـ تعريفيا بحرؼ خاص
يجب أف يتوفر تقرير التشغيؿ اليومي ليتـ طباعتيا عند الطمب كما ىو مفضؿ عمى األغمب إلى منتصؼ

ػاء مػف اليػوـ التػالي فإنػو
الميؿ لميوـ التالي عمى أية حاؿ إذا لـ يكف التقرير مطموباً في الساعة (  ) 00مس ً
يجب طباعتو اتوماتيكياً  .باإلضافة يجػب أف يكػوف مػف الممكػف طباعػة تقريػر المخبػر ذاتيػاً مػف أي MMl
دوف طباعة موجز التشغيؿ اليومي بأكممو .
ج ) تقرير موجز التشغيل الشهري :
يجػػب أف يختصػػر تقريػػر التشػػغيؿ الشػػيري تشػػغيؿ المحطػػة لمشػػير التقػػويمي السػػابؽ  .يجػػب أف يػػتـ تقػػديـ

التقرير وفقاً لمطمب مف  MMISعادة بعد أف يتـ إدخاؿ جميع نتائج الشير السابؽ .

يجػػب أف تتكػػوف المعمومػػات المطبوعػػة مػػف معػػدالت والنسػػب اليوميػػة والبيانػػات المخبريػػة والبيانػػات التػػي تػػـ

إدخاليػػا يػػدوياً  .يجػػب أف يحتػػوي التقريػػر أيضػاً عمػػى أشػػكاؿ تعبػػر عػػف اسػػتيبلؾ الطاقػػة واألحػػداث الغيػػر
عادية

يجػب أف تكػػوف صػػيغة التقريػػر منػػاظرة لصػػيغة تقريػػر التشػػغيؿ اليػػومي ويجػػب أف تتكػػوف مػػف الشػػير والعػػاـ
واسـ المحطة واسـ التقرير ورقـ الصفحة وعناويف المجموعة والعناويف الفرعية ومطابقات النقطة والوحدات

اليندسية وجدوؿ المعدالت اليومية لمنقاط التي تـ ضميا في الصفحة .

إف المجاميع الصغرى والمعدالت الكبرى الشيرية أينمػا كػاف ذلػؾ مناسػباً يجػب أف يػتـ أيضػاً طباعتيػا لكػؿ
عمود مف أعمدة النقاط المطبوعة .

يجب أف يتوفر تقرير التشغيؿ الشيري لمطباعػة وفػؽ الطمػب خػبلؿ الشػير التقػويمي التػالي بأكممػو  .إذا لػـ

يتـ طمب تقرير التشغيؿ الشػيري فػي الثػامف والعشػريف مػف الشػير التػالي فإنػو يجػب أف يػتـ طباعػة التقريػر

اتوماتيكياً
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د ) تقرير موجز تشغيل المحطة السنوي
يجب أف يختصر تقرير موجز تشغيؿ المحطة السنوي تشػغيؿ المحطػة لمسػنة التقويميػة السػابقة  .يجػب أف

يتكوف التقرير مف المعدالت الشيرية أو الكمية لمتنوعات المحطة اليامة والدخؿ اليػدوي والتخػزيف المسػتمر

عمى القرص

يجػػب أف يتطػػابؽ صػػيغة التقريػػر مػػع تقريػػر التشػػغيؿ الشػػيري باسػػتثناء الشػػير الػػذي تػػـ حذفػػو مػػف العن ػواف

واستبداؿ بعمود التاريخ والسنة المستبدؿ باألشير التقويمية .

 -11-3التحكمات عن بعد

يجب أف تنشأ جميع أجيزة التحكـ عف بعد مف أي  MMIيجب أف تكوف طريقة التنفيذ ألمر التحكـ بسيط

قدر اإلمكاف وأف تقدـ حتى األمف الكافي ضد التشغيؿ المزيؼ وفقاً ألقفاؿ لوحة التوزيع الغير المناسبة .
تمخص الخطوات التالية طريقة التنفيذ المتوقعة :

 -اختيار شاشة عرض  MMIوالتي تحتوي التجييزات التي يجب أف يتـ التحكـ بيا

 اختيار التجييزات ليتـ التحكـ بيا وذلؾ بوضع المؤشر عمى التجييزات وبالضغط عمى المؤشر سيظير صندوؽ المناظرة عمى الشاشة مبمغاً المشغؿ بالتجييزات التي يتـ اختيارىا ألجؿ التحكـ .إف صندوؽ المنػاظرة سػيحتوي عمػى جميػع المعمومػات اإلضػافية بمػا يخػص التجييػزات ورمػوز زر

الكبس لتأكيدي أو إزالة التشغيؿ

 يجب أف يتـ إرساؿ إشػارة إعػادة فحػص االختيػار إلػى المحطػة الخارجيػة البعيػدة لتجييزىػا السػتبلـاألمر المناسب .

 -إذا مػػا كػػاف الطمػػب عمػػى ص ػراع مػػع الحالػػة الراىنػػة لمجيػػاز فػػإف مؤشػػر أمػػر الصػػبلحية يجػػب أف

يظيػػر عمػػى الشاشػػة يجػػب أف يكػػوف م ػف الممكػػف أيضػاً حػػذؼ ىػػذا االختيػػار وذلػػؾ بالضػػغط عمػػى

مفتاح إلغاء (  ) cancelوبذلؾ ستختفي الرسالة

 لمشروع باألمر يجب أف يتـ الضغط عمى مفتاح التنفيذ (  ) executeالموجودة عمى لوحة مفاتيح MMIىذا يجب أف يبدأ بترتيبات التنفيذ  /إعػادة فحػص التنفيػذ إلػى المحطػة الخارجيػة  .يجػب أف
تنتيي الوظيفػة عنػد اسػتبلـ المعمومػات التػي تؤكػد عمػى التنفيػذ النػاجح لعمميػة تشػغيؿ الػتحكـ  .إف

زمف اإلجابة بػيف فتػرة دخػوؿ األمػر مركػز األمػر  /غرفػة الػتحكـ وحدوثػو فػي المحطػة يجػب أف ال

يتجاوز  0ثواني

 يجب أف يسمح بمدة  05ثانية بيف مدة االختيار وأمر التنفيذ وبعػد ذلػؾ فػإف االختيػار سػيتـ إلغػاؤهاتوماتيكياً

 عنػػد عػػودة حالػػة التغيػػر إلػػى المحطػػة الرئيسػػية فػػإف شاشػػة العػػرض و قائمػػة األحػػداث واألحػػداثالمسجمة يجب أف يتـ إضافتيا والحاقيا بالحرؼ (  ) Cليشير أف الحدث ىو نتيجة لفعؿ التحكـ
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إف التحكمات مف  MMIيجب أف يكػوف ممكنػاً فقػط لمحطػة خارجيػة واحػدة فػي الوقػت ذاتػو وبشػكؿ منػاظر
يجػػب أف يػػتـ الػػتحكـ بالمحطػػات الخارجيػػة عبػػر  MMIواحػػدة فقػػط فػػي الوقػػت ذاتػػو فػػي حػػاؿ حػػدث أمػريف
اختيػػار تحكػػـ فػػي المحطػػة الخارجيػػة فػػي الوقػػت نفسػػو أو أنػػو تػػـ إصػػدار أمػػر اختيػػار تحكػػـ قبػػؿ أف يػػتـ أو

يمغي االختيار فإنو يجب أف يتـ إلغاء االختياريف كمييما .

يجب أف تعطى إشارة واضحة لمشغبلت األفعاؿ المطموبػة قبػؿ أف يػتـ إصػدار اختيػار أخػر عمػى أيػة حػاؿ

فإف التحكـ في نفس الوقت بالمحطة الخارجية المنفصمة مف قبؿ  MMIآخر يجب أف يكوف ممكناً

-11-3إدارة األمن

يجب أف تضـ البرمجيات ألجؿ إدارة األمف النظاـ الذي سيمنع حدوث تغيرات غير معتمدة لنظاـ التشغيؿ
والبرمجيات التطبيقية والوصوؿ الغير معترؼ بو لوظائؼ النظاـ .

يجب أف يمنع أيضاً نظاـ أألمف المستخدميف الغير مفوضيف مػف إعػادة تشػغيؿ النظػاـ أو إنيػاؤه أو تعميػؽ

النظاـ المتعمؽ بالبرامج

يجب أف يكوف نظاـ األماف معتمدا" عمى المستخدـ وأف يتـ إيجاد سجؿ لممراجعة في النظػاـ والػذي بػدوره
يقوـ بوضع بطاقة معنونػة لكػؿ عمميػة تشػغيؿ مػع مطابقػة المسػتخدـ .إف أسػاليب األمػف التػي تعتمػد عمػى

مستوى واحد غير مقبولة .

يجب أف يقدـ برنامج إدارة األمف الوظائؼ التالية :

 تحديد المستخدميف وكممات المرور واألسماء المسجمة تحديد المجموعات إلى أي مستخدـ ىي تنتمي -تحديد ممرات األماف

 تحديد المستخدـ و  /أو حقوؽ المجموعة  /االمتيازات -تحديد مناطؽ األمف

 يجػػب أف يكػػوف لػػدى كػػؿ مسػػتخدـ ىويػػة وكممػػة مػػرور مميػزة واف اسػػتخداـ كممػػة المػػرور العش ػوائيةيج ػػب أف يك ػػوف مفروضػ ػا" بش ػػكؿ حتم ػػي .يج ػػب أف يك ػػوف المس ػػتخدـ ق ػػاد اًر عم ػػى أف يغي ػػر كمم ػػة

مروره.

 -يجػػب أف يرتكػػز منفػػذ الشػػركة عمػػى أسػػس فرديػػة  .يجػػب أف يكػػوف الوصػػوؿ إلػػى الكمبيػػوترات فػػي

الشبكة بحيػث ال يسػمح اتوماتيكيػاً بالوصػوؿ إلػى الكمبيػوترات األخػرى فػي الشػبكة نفسػيا أو شػبكة
أخرى ممحقة.

 يجب أف يعادؿ مستوى األمف األدنى المنجز فئػة  C1كمػا ىػي محػددة فػي قسػـ  USلمعػايير تقػيـنظاـ حماية الكمبيوتر الموثوقة CSC-STD-001-83
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 - 4نظام االتصال والواجهة البينية
 1 – 4عموميات:

يجب أف تقدـ شبكة االتصاؿ الموزعػة حمقػة لتبػادؿ المعمومػات بػيف المحطػة الرئيسػية والمحطػات الخارجيػة

المتنوعة والبعيدة .

يجب أف تتكوف شبكة االتصاؿ مف حمقة اتصاؿ مضاعفة موصولة إلى كؿ محطة خارجية بعيدة بوسػاطة

أسبلؾ صمبة .

يجػػب أف يكػػوف لػػدى نظػػاـ االتصػػاؿ سػػعة مػػرور مػػف أصػػؿ النظػػاـ فيػػو وكافيػػة لتسػػمح بمعالجػػة مجموعػػة

البيانػػات الروتيني ػة إضػػافة إلػػى االحتيػػاطي ألجػػؿ المػػرور الغيػػر متوقػػع أمثػػاؿ ( )ad hocتفحػػص حالػػة
المحطة الخارجية وفترات الفعالية العالية خاصة عند الطاقة المرتفعة بعد تعطؿ الطاقة  ...الخ

إف تمدي ػػد عم ػػؿ الم ػػرور الكم ػػي ي ػػتـ وفقػ ػاً ألي تمدي ػػد مس ػػتقبمي متص ػػور وزي ػػادة غي ػػر متوقع ػػة ف ػػي ع ػػدد

المحطات الخارجية وتحميؿ المعمومات لممحطة الخارجية وتواتر مجموعات المعمومات .

إف وصبلت األسبلؾ الصمبة تتكوف مف كبؿ أساسػي ذو أليػاؼ ضػوئية وكػاببلت عاديػة و وكبػؿ الػدعـ

ليعطي ممر اتصالي بديؿ ألجؿ األمف و توفر البيانات .

يجػػب أف يكػػوف لكػػؿ كبػػؿ واجيػػات بينيػػة الكترونيػػة منفصػػمة مػػزود كػػؿ واحػػد منيػػا بجيػػاز يوصػػؿ حمقػػة
االتصاؿ مف أجؿ الحصوؿ عمى دقػة أكبػر فػي البيانػات  .يجػب أف يكػوف النظػاـ قػادرا" عمػى التحويػؿ

االتوماتيكي إلى كبؿ الدعـ ألي حمقة لئلشارة إلى وجود عطؿ أولي في الكبؿ .

يجب أف يتـ إنشاء االتصاؿ بيف المحطات الخارجية والمحطػة الرئيسػية إمػا كجيػاز لشػبكة أعمػاؿ منطقػة

موضعية ذات ترابط متداخؿ (  ) LANأو شبكة أعماؿ لمنطقة واسعة (  .) WANيجب أف تدعـ كؿ مف
شبكات األعماؿ الواسعة والموضعية برتوكوؿ  TCP / IPوتتوافػؽ ىاتػاف الشػبكتاف مػع  SNMPفػي جيػاز

. IEFE 802.3 CSMA / CDباإلضافة إلى ذلػؾ فػإف التوصػيبلت األساسػية ذات السػرعة العاليػة بػيف
شبكات أعماؿ المنطقة الموضعية أو مػع الكمبيػوتر يجػب أف تكػوف عبػر  . FDDIيجػب أف تػدعـ شػبكات

أعماؿ المنطقة الواسعة إرساؿ حزـ  IPفوؽ  X . 25وصمة .

يجب أف يتـ تقديـ تجييزات الواجيػة البينيػة لحمقػة االتصػاؿ مثػؿ وحػدات نيايػة تييئػة الخػط ووحػدات عػزؿ

الخط والواقيات مف الصواعؽ والتمور و ذلؾ لتأميف حماية التجييزات والمستخدميف .

يجب أف يتـ تقديـ أجيزة اإلنذار في  MMISلتنبو المشغميف عند حدوث عطؿ في حمقػة االتصػاؿ وعطػؿ

وتوقؼ معايير االتصاؿ وفقداف االتصاؿ األمني بالمحطة الخارجية البعيدة والمعطمة .

يجب أف يػتـ فحػص تجييػزات المحطػة الخارجيػة بشػكؿ متػردد مػف قبػؿ المحطػة الخارجيػة .يجػب أف يكػوف

لممحطة الخارجية التي تـ تحديدىا مف قبؿ المحطة الرئيسية العنواف الخاص بيا .
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يجػػب أف يػػتـ الػػرد عمػػى طمػػب المحطػػة الرئيسػػية تقريػػر حالػػة المحطػػة و /أو ماشػػابو عبػػر نظػػاـ سػػكادا إلػػى

المحطة الرئيسية .

يجػػب أف يكػػوف النظػػاـ مصػػمما" بحيػػث يكػػوف ىنػػاؾ انتقػػاؿ متكػػرر إمػػا فػػي النزعػػة أو فػػي حالػػة الػػدوراف
المسػػتمر فػػي أي نيايػػة ال يمكػػف أف يكػػوف عائػػد إلػػى أي عطػػؿ أو خمػػؿ فػػي تشػػغيؿ الم ػواد أو المحطػػة أو

التجييزات .

يجػػب أف تكػػوف ىنػػاؾ مي ػزة الوقػػت المسػػتقطع أينمػػا كػػاف ذلػػؾ ضػػرورياً وبػػذلؾ لػػف يتػػرؾ النظػػاـ فػػي حالػػة

التعميؽ بانتظار رد مف المشغؿ أو أي تجييزات في حاؿ طمب استجابة المشغؿ واذا لـ يػتـ تمقػي أي حالػة

بعد  05ثانية تقريباً فعمى النظاـ أف يمغي الوظيفة بشكؿ اتوماتيكي .

يجب أف تجيز المحطات الخارجية بمودمات و  /أو فتحات مزدوجة و أف يكوف ذلػؾ بشػكؿ مباشػر ودوف

فقداف لممعمومات .

 2 – 4الكابالت

يجػػب أف يػػتـ اسػػتخداـ كػػاببلت ذات اليػػاؼ ضػػوئية مػػف أجػػؿ كػػاببلت سػػكادا  .يجػػب أف يتكػػوف كػػؿ كابػػؿ

ألياؼ ضوئية مف  4نوى كحد أدنى في بنية األنبوب األسفنجية السائبة .

يج ػػب أف يحت ػػوي ك ػػؿ أنبػ ػوب محش ػػو بالج ػػؿ األس ػػفنجي الرخ ػػو ألي ػػاؼ متع ػػددة تمت ػػؼ ح ػػوؿ عض ػػو المتان ػػة

المركزي العازؿ .يتـ غمر نواة الكبؿ بطبقة جيؿ حابسة ورطبة ويحاط بقميص داخمي حػراري مػف المػدائف
وضفيرة (كيفبلر) ودرع فوالذي وقميص خارجي مف البولثيميف ذا كثافة عالية .

يجػػب أف يػػتـ تقػػديـ ىيكػػؿ التوزي ػع الرئيسػػي فػػي غرفػػة الػػتحكـ فػػي مبنػػى اإلدارة ألجػػؿ احت ػواء نياي ػات كػػؿ

كػػاببلت سػػكادا  .يجػػب أف يقػػدـ  MDFوسػػيمة ذات وصػػمة تصػػالبية تصػػؿ خػػط خرطػػوـ األليػػاؼ الرئيسػػي
وفتحات التجييزات ووصبلت الصوت وشبكة أعماؿ المنطقة الموضعية ووصبلت النظاـ األخرى .

يجب أف تشمؿ  MDFعمى خزانة ثابتة أرضية أينما تـ تركيب لوحات توصيؿ لنياية الكاببلت  .يجب أف
يكوف مف الممكف أف تنتيي الكاببلت النحاسية و ذات األلياؼ في نفس مجاؿ التصميح .

يجػػب أف تكػػوف لوحػػة التوص ػػيؿ ذات حامػػؿ تركيػػب لتركيبي ػػا مػػع سػػمات لترتي ػػب التخمخػػؿ فػػي األلي ػػاؼ

الداخمة الذي تحتاجو النيايات .

يجػػب أف يػػتـ تقػػديـ درج التخ ػزيف فػػي الخ ازنػػة لتخ ػزيف وحمايػػة كػػاببلت التوصػػيؿ الضػػوئية ذات الطػػوؿ
ال ازئػػد وكػػذلؾ نظػػاـ فيمكػػرو لتخفيػػؼ الجيػػد وذلػػؾ لتثبيػػت كػػوردات التوصػػيؿ المرئيػػة يجػػب أف يكػػوف مػػف
الممكف الحصوؿ عمى منفذ إلى خمفية لوحة التوصيؿ وذلؾ بتحريؾ وفتح لوحة التوصيؿ ( بما فييا مجػاؿ

التوصيؿ ) وذلؾ لمحصوؿ عمى منفذ إلى داخؿ الوحدة .

يجب أف يتـ تقديـ ىياكؿ توزيع متوسطة  IDFمع المحطات الخارجية  .يجػب أف تكػوف  IDFبشػكؿ عػاـ

ذات لوحات توصيؿ يتـ تركيبيا عمى حامؿ مع خزانات المحطة الخارجية .
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يجػػب أف تكػػوف لوحػػات التوصػػيؿ منػػاظرة لتم ػؾ الموحػػات التوصػػيمية المسػػتخدمة فػػي  MDFيجػػب أف يػػتـ
تصنيع كوردات التوصيؿ حمقية مصنوعة مف سيراميؾ عالي الجودة .

يجػػب أف يكػػوف مػػف الممكػػف لموصػػبلت ألف يػػتـ ترتيبيػػا فػػي إعػػدادات مزدوجػػة مػػع إمكانيػػة عكػػس نزعػػة
االستقباؿ واإلرساؿ في األلياؼ يجب أف يتـ قيػاس جميػع لوحػات التوصػيؿ ألجػؿ تزويػد أكثػر مػف % 25

مف الشروط المتوقعة .

يجػػب أف يػػتـ ربػػط  4 – 2كػػاببلت ليفيػػة بكػػاببلت مػػف  MDFإلػػى كػػؿ  IDFإف الػربط بػػيف الكمبيػػوت ارت
المسػػتخدمة والعنصػػر البشػػري الػػذي يقػػوـ بتشػػغيميا مػػف طريػػؽ الواجيػػات البينيػػة  MMIوجميػػع الممحقػػات

األخرى التي ترتبط بالشبكة يجب أف يكوف عبر حمقات ليفية ضوئية في منافذ يتـ تركيبيا عمى الحائط.

يجب أف يكوف لدى المنافذ المركبة عمى الحائط سعة تخزيف ذات ارتخػاء ليفػي (  0.5ـ كحػد أدنػى ) وأف

يتـ دمجيا مع التصميـ الداخمي الكمي لمركز القيادة .

يجب أف تكوف المنافذ مناسبة كواجية بينية متعػددة الوسػائؿ ويجػب أف تكػوف قػادرة عمػى تزويػد المعمومػات

واشارات الصوت والرؤية وكذلؾ ألجؿ الوصبلت النحاسية والميفية .

يجب أف يتـ تقديـ فاحصيف لفحص فقد األنسجة وذلؾ لفحص التخفيؼ الصػوتي لمحمقػات الكاممػة  .يجػب

أف يكوف فاحص فقد األنسجة قادر عمى تنفيذ فحص التخفيؼ لؤلنسجة ذات النيايات المتعددة والحالة في

 nm 853و nm 0033

يج ػػب أف ي ػػتـ تق ػػديـ جي ػػازيف م ػػف األدوات وذل ػػؾ إلني ػػاء الك ػػاببلت النس ػػيجية الض ػػوئية ويج ػػب أف تش ػػمؿ

الصػػناديؽ ألجػػؿ تركي ػػب الوصػػبلت يج ػػب أف يشػػمؿ ك ػػؿ جيػػاز عم ػػى الوصػػبلت والمػ ػواد المسػػتيمكة مث ػػؿ
الراتينجات اإلبوكسيو ومكنات التجميخ والطبقات  ...الخ ألجؿ ما يقارب  033وصمة .

 3 – 4برتوكول االتصال

يجػػب أف تتصػػؿ كػػؿ محطػػة خارجيػػة بالمحطػػة الرئيسػػية عبػػر نظػػاـ االتصػػاؿ المػػزدوج حيػػث أف العطػػؿ فػػي

العنصر الواحد عمى سبيؿ المثاؿ كبؿ االتصاالت ومعايير االتصاؿ والمودـ  ...الخ ال يؤثر مسير العمؿ
الطبيعي لعناصر األخرى  .يجب أف يتـ استخداـ تقنيات االسترداد االتوماتيكية كما ىو مطموب.

يجب أف يتـ تشغيؿ المحطة الرئيسية والمحطات الخارجية وفقاً لترتيبات الرد عمى التساؤؿ ولذلؾ فإنو بعػد
إرساؿ الطمب إلى المحطة الخارجية فإنو يجب عدـ إرساؿ تساؤؿ جديد إلى نفس المحطة الخارجية إال أف
يػػتـ الحصػػوؿ عمػػى الػػرد عمػػى التسػػاؤؿ السػػابؽ والعمػػؿ بموجبػػو عمػػى أيػػة حػػاؿ يجػػب أف يػػتـ تشػػكيؿ ميػزات

إعادة محاولة اوتوماتيكية .

يجب أف تعتمد التساؤالت عف المحطات الخارجية عمى مفاىيـ أي تغير يط أر عمى الحالة أو اإلجابة عمػى

جميػػع المفػػاىيـ ف ػػي حالػػة اإلجاب ػػة عمػػى التس ػػاؤؿ حػػوؿ التغي ػػر يط ػ أر عم ػػى الحالػػة ف ػػإف المحطػػة الخارجيػ ػة
الخاضعة لمفحص التي لـ يط أر عمى معموماتيا أي تغيػر ( وفػؽ الموجػة الميتػة المحػددة مسػبقاً ) أو الحالػة
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يجػػب أف تعطػػي رد بػػأف جميػػع التجيي ػ ازت سػػميمة  .عنػػد الػػرد عمػػى االسػػتجابة عمػػى جميػػع التسػػاؤالت فػػإف

المحطة الخارجية يجب أف تستجيب مع جميع البيانات سواء أكاف ىناؾ تغيرات طرأت أـ ال .

يجب أف يكوف مف الممكف بالنسبة لنوعي التسػاؤالت كمييمػا أف تختػار محطػة خارجيػة خاصػة ونػوع محػدد

مف التساؤالت مف لوحة مفاتيح القرص .

إذا مػػا عطمػػت المحطػػة الخارجيػػة باإلجابػػة عمػػى التسػػاؤالت قبػػؿ الػػزمف المحػػدد مسػػبقاً فإنػػو يجػػب أف يػػتـ
عرض إنذار مرئي  /بصري في المحطة الرئيسية وقت إجابة النظاـ يجب أف يكوف خبلؿ ثانيتيف .

يجب أف يتـ معالجة التحكـ عف بعد بإرساؿ رمز تـ اختياره مسبقاً واستعادة الرمز المختػار مسػبقاً وفحػص

االختيار المسبؽ واتباعو مباشرة أف يتـ إرساؿ بشكؿ اتوماتيكي رمز التنفيذ واعادة فحص .

يجػػب أف ال تكػػوف ىنػػاؾ فواصػػؿ بػػيف الخطػوات الناجحػػة فػػي ىػػذا الترتيػػب يجػػب أف يػػتـ فحػػص كػػؿ مرحمػػة

داخمياً بوساطة نظاـ التحكـ عف بعد وقبؿ التقدـ إلى الخطوة التي تمييا .

يجب أف ترسؿ المحطة الرئيسػية أوامػر فحػص حاليػة بشػكؿ نظػامي إلػى كػؿ محطػة خارجيػة لتطمػب عػودة

مقابس المؤشرات وأجيزة اإلنذار .

عنػد اإلقػبلع وبعػد عطػؿ االتصػاؿ يجػب أف يػػتـ إرسػاؿ طمػب الفحػص اتوماتيكيػاً لجميػع مقػابس المؤشػرات
وأجيزة اإلنذار بالعودة إلى المحطات الخارجية .

يجب أف يتـ استخداـ برتوكوؿ رسالة األمف الفعالة لتأكيد االتصاالت الحقيقية وا منة ز يجب أف يسػتخدـ

نظاـ سكادا عناويف ورسالة رد ذات رموز رقمية .

يجب أف يتـ استخداـ عناويف مميزة لكػؿ محطػة خارجيػة  .يجػب أف يػتـ تقػديـ أمػف االتصػاؿ ألجػؿ إرسػاؿ

البيانػػات فػػي كػػبل النزعػػة يػػف بػػيف المحطػػة الرئيسػػية والمحطػػات الخارجيػػة مػػف قبػػؿ تقنيػػة عطػػؿ  CRCأو
ط ارئ ػػؽ مماثم ػػة والت ػػي يج ػػب أف تش ػػير إل ػػى القط ػػع العشػ ػوائية وأعط ػػاؿ االنفج ػػار وتػ ػرفض أعط ػػاؿ إرس ػػاؿ
المعمومػات  .يجػػب أف يػػتـ إنجػاز جميػػع الفحػػوص األمنيػة فػػي المحطػػة الرئيسػية بوسػػاطة المعػػدات لتسػػييؿ

التمديد ولتجنب شروط البرمجيات المخصصة
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 - 5التوثيق
 1 – 5بوجه عام

يج ػػدب أف ي ػػتـ كتاب ػػة جمي ػػع الوث ػػائؽ بطريق ػػة دقيق ػػة واض ػػحة يج ػػب أف ي ػػتـ رف ػػض الكتيب ػػات الت ػػي تح ػػوي
مواصفات غامضة ومضطربة أو غيػر مفيومػة ويجػب أف يعيػد متعيػد النظػاـ كتابػة الكتيبػات عمػى حسػابو

ليناؿ رضا الميندس .

يجػػب أف يػػتـ كتابػػة الوثػػائؽ بشػػكؿ محػػدد ليػػذا المشػػروع ولكنيػػا ربمػػا تحتػػوي وثػػائؽ قياسػػية معدلػػة ووثػػائؽ
قياسػػية عمػػى أيػػة حػػاؿ إف جميػػع الوثػػائؽ القياسػػية المقدمػػة يجػػب أف يكػػوف لجميػػع أجزاؤىػػا اسػػتخداـ واضػػح

وتمؾ التي ليس ليا استخداـ يجب أف يتـ حذفيا .

إف مجموعة الوثائؽ التي يجب أف يتـ تقديميا مع نظاـ يجب أف تحتوي عمى أألقؿ ما يمي :
 -0توثيؽ عممية إنشاء النظاـ

 -2كتيب صيانة المعدات لكؿ مادة مف مواد التجييزات
 -0كتيب التشغيؿ لكؿ مادة مف مواد التجييزات

 -4كتيب تشغيؿ البرمجيات لجميع البرامج والبيانات
 -5دليؿ صيانة البرمجيات لجميع البرمجيات

 -6كتيب المشغؿ في استخداـ النظاـ والتجييزات التي يستخدميا اإلنساف

 -7معيار التحمؿ والموضوع والمصدر المثبت لكؿ برنامج عمى أقراص فموبي مناسػبة ألجػؿ تحميميػا
مباشرة إلى النظاـ

 -8تثبيػت معيػػار التحميػؿ عمػػى أقػراص فمػػوبي لجميػع برمجيػػات النظػاـ مناسػػبة ألجػؿ تحميميػػا مباشػرة
عمى النظاـ ( مثؿ الستعادة النظاـ بعد العطؿ )

 -9قائمة المصدر لجميع البرمجيات التطبيقية
-03
يجب أف يتـ تقديـ خمسة نسخ لكؿ مف الوثائؽ السابقة

يجػػب أف يػػتـ توريػػد مػػف المػػادة (  ) 2حتػػى (  ) 6لممينػػدس عمػػى األقػػؿ قبػػؿ شػػير يػػف مػػف تشػػغيؿ النظػػاـ

الذي يتـ فحصو في الجية المصنعة .

سيرفض الميندس بدأ فحص النظاـ في ورشة أعماؿ الجية المصػنعة إال أف يػتـ تسػميـ الوثػائؽ فػي الوقػت

المحدد .
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يجب أف يتـ توريد المادة (  )9( ) 8 ( ) 7 ( ) 0مباشرة بعد فحص النظاـ فػي الموقػع يجػب أف تحػوي
الكتيبػػات التوضػػيحات والرسػػوـ البيانيػػة المفصػػمة والمخططػػات البيانيػػة السػػمكية والتعميمػػات البلزمػػة لتركيػػب

وتشغيؿ وصيانة التجييزات يجب أف يتـ ترقيـ األجزاء الموضحة ألجؿ تحقيؽ المطابقة .

يجب أف يتـ تطبيؽ جميع المعمومػات المػذكورة فيػع بشػكؿ محػدد لمتجييػزات المقدمػة ويجػب أف تشػمؿ فقػط

التعميمات التي يمكف تطبيقيا .

يجػػب أف تتحػػد جميػػع التوضػػيحات مػػع طباعػػة الصػػفحة لتشػػكؿ كتػػاب مرجػػع دائػػـ إذا مػػا قػػاـ متعيػػد النظػػاـ

بإرساؿ أي وثائؽ أو المعمومات الغنية األخرى والتي يعتبرىػا بشػكؿ خػاص أف بعػض المعمومػات يجػب أف

يتـ تصميميا وأف يػتـ اسػتخدميا فقػط لتصػميـ وتكػويف وتشػغيؿ أو صػيانة النظػاـ والػى الدرجػة التػي يسػمح
بيا القانوف لف يتـ نشرىا أو أف يتـ كشفيا

 2 – 5توثيق عممية إنشاء النظام

يجػب أف تشػػمؿ الوثػػائؽ التػي سػػيتـ إنشػػاؤىا جميػػع الوثػائؽ التػػي تػػـ تحػػديثيا لػتعكس عمميػػة إنشػػاء النظػػاـ .
يجػب أف يػتـ تسػػجيؿ أيضػاً جميػػع األعطػاؿ واألخطػػاء التػي تحػػدث فػي النظػػاـ والتعػديبلت التػػي تطػ أر عمػػى
النظاـ والناتجة عف المصنع و  /أو فحوص قبوؿ المجاؿ في الوثائؽ

 3 -5كتيب صيانة الوثائق
يجب أف تقدـ ىذه الوثيقة التفاصيؿ التالية :

 -0المخططات البيانية اإلجمالية :

يجب أف يتـ تقديـ مخططات بيانيػة إطاريػة لكػؿ نػوع مػف أنػواع التجييػزات اإلشػارية لتبػيف دفػؽ المعمومػات

بيف األجزاء المعروفة لمنظاـ

 -المخططات البيانية الرئيسية والمدمجة التي تبيف التداخبلت بيف الوحدات ويتـ تحديد ذلؾ بكتابة أرقاـ

 -2المخططات البيانية لموحدة

يجػػب أف تكػػوف المخططػػات البيانيػػة لمػػدارة مطموبػػة لكػػؿ وحػػدة ووحػػدة فرعيػػة ولوحػػة قابسػػية الوصػػؿ والػػدارة

المدمجة التي يتـ استخداميا في النظاـ ويجب أف تبيف بالتفصيؿ كؿ وصمة ومستوى توتر ونقػاط الفحػص

ومجموعة المحتويات والقيمة والنوع

يجب أف يتـ تقديـ قائمة المحتويات التي تبيف القيمة والتحمؿ والقيمة االسمية ونوع ورقـ وقائمة المعمومات

الجية الصانعة لكؿ محتوى سوية مع رقـ مرجع الدارة .

يجػػب أف تكػػوف الق ػوائـ بشػػكؿ مثػػالي جػػزء مػػف المخطػػط البيػػاني لمػػدارة ولكػػف ربمػػا يػػتـ عرضػػيا فػػي لوحػػات

منفصمة أينما كاف ذلؾ ضرورياً .
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إف مخط ػػط المحتوي ػػات الت ػػي يب ػػيف موق ػػع ك ػػؿ محت ػػوى عم ػػى ح ػػدا والمس ػػتخدـ ف ػػي الوح ػػدة والوح ػػدة الفرعي ػػة

والموحػ ػػات القابسػ ػػية الوصػ ػػؿ والممي ػ ػزة ب ػ ػرقـ مرجػ ػػع الػ ػػدارة وألجػ ػػؿ أغ ػ ػراض الصػ ػػيانة يجػ ػػب أف يػ ػػتـ تقػ ػػديـ

المخططػػات البيانيػػة الخدميػػة التػي تبػػيف المحتويػػات ووصػػبلتيا الداخميػػة ألجػػؿ النظػػاـ الرقمػػي يجػػب أف يػػتـ
عرض جميع العناصر المنطقية سوية مع جداوؿ الترتيب الزمني .

يجب أف يتـ تقديـ أيضاً جميع المخططات البيانية المنطقية ويجب أف تبيف جميع الوظائؼ المنطقية عمى

شػػكؿ مخطػػط بيػػاني وعوض ػاً عػػف ذلػػؾ ربمػػا يػػتـ اس ػتخداـ شػػكؿ جبػػري كامػػؿ والػػذي يتػػألؼ مػػف معػػادالت

منطقية

 -0الرسوـ البيانية لممعمومات حوؿ التجييزات
يجػػب أف تعػػرض رسػػومات المجمػػس العػػاـ لمتجيي ػزات مخطػػط التجيي ػزات فػػي حجي ػرات صػػغيرة سػػوية مػػع
التفاصػػيؿ التػػي تخػػص الوحػػدات والوحػػدات الفرعيػػة المتنوعػػة  .يجػػب أف يػػتـ تقػػديـ أيض ػاً الرسػػوـ البيانيػػة
لشػػبكة األسػػبلؾ الموض ػػوعة فػػي حجػ ػرة صػػغيرة والت ػػي تبػػيف مجموعػػة أس ػػبلـ الوحػػدة ال ػػداخمي مػػع الحجػػرة
الصػػغيرة أو الشػػبكة باإلضػػافة إلػػى الخػػدمات المتنوعػػة التػػي يػػتـ تقػػديميا ىػػذا يعنػػي أجي ػزة اإلنػػذار والتوزيػػع

والتغذية  ....الخ

يجػب أف تبػػيف المخططػػات البيانيػػة الوصػبلت الداخميػػة الوصػػبلت البلزمػػة بػيف حجيػرات التجييػزات وجميػػع

المواد التي ترتبط بالتجييزات بواسطة كاببلت خارجية .

يجػػب أف تبػػيف نػػوع الكبػػؿ ( الحجػػـ والمػػوف والعػػازؿ  ...الػػخ ) التػػي سػػيتـ اسػػتخداميا ألجػػؿ ىػػذه الوصػػبلت

وأي ترتيػػب خػػاص ألجػػؿ النيايػػة فػػي حػػاؿ تتطمػػب أخػػذ احتياطػػات محػػددة مػػع األخػػذ بعػػيف االعتبػػار مسػػار
الكاببلت ومجموعات الكاببلت والتأريض ...الخ فإنو يجب أف يتـ عرض ىذه التعميمات .

يجب أف يتـ ضـ أي رسومات بيانية ميكانيكية أو عف قطػع الغيػار التػي تعػرض تفاصػيؿ مختمػؼ األجػزاء

المطموبة في النظاـ .

 -4نظرية تشغيؿ النظاـ

 -5المواصػػفات المفصػػمة حػػوؿ وظػػائؼ كػػؿ وحػػدة ووحػػدة فرعيػػة وطريقػػة تشػػغيميا والعبلقػػة بػػيف الوحػػدات
والوحدات الفرعية

 -6تعميمػات الصػػيانة التػػي يجػػب أف تصػػؼ بشػػكؿ كامػؿ جميػػع نػواحي الصػػيانة الصػػحيحة والوقايػػة كػػذلؾ
الحيطات التي يجب أف يتـ أخذىا أثناء التدريب الخاط .

يجب أف تشمؿ تعميمات الصيانة الوقائية جميع الفحوصات المرئيػة التطبيقيػة وفحػص المعػدات وروتينيػات

المعاينة والتعديبلت البلزمة ألجؿ الصيانة المؤقتة لمنظاـ .

يجب أف تشمؿ تعميمات الصيانة الوقائيػة أدلػة لتضػع األعطػاؿ الوظيفيػة أسػفبلً إلػى مسػتوى تبػديؿ البطاقػة
يجػػب أف تضػػـ ىػػذه األدلػػة تفاصػػيؿ مناسػػبة لتبػػيف بسػػرعة وبشػػكؿ فعػػاؿ سػػبب عطػػؿ التجيي ػزات وأف تحػػدد

المصادر المحتممة لحدوث الخمؿ وعبلمات السبب المحتمؿ والتعميمات ألجؿ معالجة العطؿ الوظيفي .
55

مدير الموقع :د.م عبد الرزاق التركمبني ...
موقع الهندست البيئيت www.4enveng.com :
جدة (موببيل  )00699900066900السعوديت
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -7التعديبلت يجب أف يتـ تنفيذىا وتركيبيا أينما كاف ذلؾ مناسباً

 -8معمومات عف قطػع الغيػار يجػب أف يػتـ تقػديميا لػتمكف مػف مطابقػة كػؿ قطعػة تبػديؿ أو معيػار الحقػؿ
القابؿ لمتصميح  .يجب أف تتطابؽ جميع قطع الغبار الموجودة في القائمة في الرسوـ البيانية

يجب أف تكوف المطابقة ذات مستوى مف التفاصيؿ الكافية ألجؿ الحصوؿ عمى أي جزء قابؿ لمتصػميح أو

التبديؿ يجب أف يتـ تقديـ المرسبلت المتبادلة بيف أرقاـ جية المتعيد لمنظاـ وأرقاـ الجية الصانعة

 4 -5كتيب التشغيل

يجب أف يغطي ىذا الكتيب نواحي تشغيؿ النظاـ واالحتياطات التي يجب أف يتـ اتخاذىػا أثنػاء التشػغيؿ .

يجب أف يتـ تقديـ تعميمات واضحة ودقيقة خطوة خطػوة أينمػا كػاف ذلػؾ ممكنػاً لػذلؾ فػإف أي شػخص لػيس

لديػػو أي تجربػػة فػػي الكمبيػػوتر يجػػب أف يكػػوف قػػادر عمػػى تشػػغيؿ النظػػاـ بنجػػاح دوف إمكانيػػة بحػػدوث أي
دم ػػار لمنظ ػػاـ  .يج ػػب أف يعط ػػى انتب ػػاه م ػػف ن ػػوع خ ػػاص الس ػػتخداـ البػ ػرامج التشخيص ػػية وتفس ػػير الرس ػػائؿ
التشخيصية واألسباب المتوقعة التي تسببت في عطؿ النظاـ

يجب أف يتـ اإلشارة إلى حدوث عطؿ ممكف في النظاـ وذلؾ باتخاذ إشارات مناسبة وأفعاؿ صحيحة

 5 -5كتيب صيانة البرمجيات

يجػػب أف تقػػدـ ىػػذه الوثػػائؽ مواصػػفات مفصػػمة لنظػػاـ البرمجيػػات بأكممػػو ويجػػب أف يكػػوف مناسػػب لصػػيانة
البرمجيات وتعديؿ نظاـ البرمجيات بأكممو  .يجب أف تشمؿ الوثيقة ما يمي كحد أدنى .

 -0مقدمة نظاـ عامة لجميع البرامج بما فييا تنظيـ البرمجيات مع الرسوـ البيانية إذا أمكف

 -2يجب أف يتـ تقديـ الوثائؽ التالية ألجؿ كؿ برنامج بما فييا نظاـ التشغيؿ وبرامج االستخداـ
 -المواصفات العامة لوظيفػة البرنػامج وطريقػة التشػغيؿ والمعمومػات الكاممػة عػف التجييػزات التػي تػـ

تقديميا

 -مواصفات االنجاز كؿ واجياتو البينية خاصة حيث يشارؾ البرنامج البرامج األخرى المعمومات

 -المواصػػفات الس ػرية والتػػي يجػػب أف تشػػمؿ المخططػػات لكتمػػة وجػػداوؿ انسػػياب المعمومػػات وادراج

قائمػػة رمػػوز مجموعػػة المصػػادر الموجػػودة فػػي الحاشػػية وخريطػػة معيػػار العمػػؿ وقائم ػة بجميػػع الرمػػوز

المعرفة (متغيرات وعناويف ) تـ تذيميا لتعرض استخداميـ ومعانييـ وادراج قائمة بجميع رسػائؿ الخػرج

خاصػػة رسػػائؿ العطػػؿ ( ىػػذا يعنػػي تقػػارير العطػػؿ ) سػػوية مػػع معػػانييـ مثػػؿ ( جػػزء مػػف رمػػز المصػػدر
الذي يولد رسالة عطؿ )

 -مواصفات الدخؿ والخرج ( المخططات واألجيزة والتشكيبلت )

 شػػروط المخػػزف ( ذواكػػر القػػرص  .الخػػط الرئيسػػي ) مخططػػات الممػػؼ و  /أو ق ػوائـ الجػػداوؿ /المخططات
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 التخمينات حوؿ حالة ا لة قبؿ تشغيؿ البرنامج ( مثاؿ استخداـ المسجؿ ومجموعة المحظورات ) -دليػػؿ البرمجػػة الػػذي يعػػرض كتيبػػو تشػػغيؿ البرنػػامج وتصػػؼ الطريقػػة التػػي يػػتـ فييػػا وضػػع الرمػػز

والت ػػاريخ ( مث ػػاؿ اس ػػتخداـ المتغيػ ػ ارت ا ني ػػة بأص ػػناؼ مجموع ػػة ال ػػتحكـ ب ػػالمتغيرات ألج ػػؿ التع ػػديبلت
والمحاورات أو التمديد في المستقبؿ

 6- 5دليل صيانة البرمجيات

يجػػب أف يقػػدـ ىػػذا الكتيػػب التفاصػػيؿ لجميػػع ن ػواحي صػػيانة البرمجيػػات بشػػكؿ مبسػػط والتػػي يمكػػف أف يػػتـ

بسيولة مف قبؿ شخص ذو معرفة محدودة ببرمجيات النظاـ  .يجب أف تأخذ المحتويات شكؿ التعميمات

التي يػتـ إعطاؤىػا خطػوة – خطػوة ألجػؿ اإلجػراءات والتػدابير البلزمػة ليػتـ تنفيػذىا لكػؿ وظيفػة أينمػا كانػت
المواصفات المفصمة متوفرة في الكتيبات األخرى فإف المواصفات يجب أف تكػوف ذات رسػائؿ تبادليػة أينمػا

كاف ممكنػاً يجػب أف يػتـ عػرض المخططػات البيانيػة واألمثمػة لػيمكف اإلجػراءات مػف أف يػتـ فيميػا بسػيولة
ولتقمؿ مف فرص حدوث عطؿ .

يجب أف يتـ دمج الممحػؽ الػذي يػدرج رسػائؿ العطػؿ التػي يمكػف أف يػتـ توقفيػا سػوية مػع معانييػا واألفعػاؿ

العبلجية الممكنة في الكتيب

 7 -5كتيب التشغيل

يجب أ ،يتـ تحضػير كتيػب منفصػؿ ألجػؿ اسػتخداـ لمسػتخدـ غرفػة الػتحكـ حػوؿ كيفيػة تشػغيؿ نظػاـ جمػع

المعمومات والتحكـ واإلشراؼ وجميع وظائؼ تشغيؿ اإلنساف لآللة التي يقدميا النظاـ .

يج ػػب أف يك ػػوف ى ػػذا الكتي ػػب عب ػػارة ع ػػف كت ػػاب مس ػػتقؿ غي ػػر مكت ػػوب بالمص ػػطمحات الفني ػػة وم ػػنظـ ألج ػػؿ
الوصوؿ السريع لكػؿ المواصػفات مفصػمة لخطػوات المشػغؿ يجػب أف يحتػوي المحتػوى مػا يمػي ولكػف يجػب

أف ال يتـ تحديده بما يمي :

 نظرة شاممة بسيطة لمنظاـ بكاممو  ،التي تشير إلى وظيفة وغرض كؿ قطعة مف التجييزات -مواصفات تفصيمية لتشغيؿ حامؿ المشغؿ بما فييا عروض  VDUالمناسبة

 مواصفات تفصيمية لمتشغيؿ والواجية البينية لجميع الموحات ذات األسبلؾ الصمبة يجػب أف يػػتـ تنفيػذ اإلجػراءات الكاممػة المتخػػذة خطػوة – خطػػوة مػف قبػػؿ المشػغؿ لتنفيػػذ كػؿ وظيفػػةمحددة بما فييا إقبلع أو إغبلؽ النظاـ أو المحتويات الفردية

 المواصفات الكاممة لتشغيؿ جميع تجييزات التي تتعمؽ بالقياس عف بعد -اإلجراءات ألجؿ القرص والورقة والشريط ....الخ

 المواصفات الكاممػة لجميػع وظػائؼ الػتحكـ بالمحطػة  .يجػب أف يػتـ وصػؼ جميػع دخػوؿ المشػغؿإلى ىذه الوظائؼ
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 درج جميع أسماء نقاط قاعدة البيانات مع مواصفات النقطة النسبية عطؿ النظاـ ورسائؿ التشغيؿ الغير فعالة -فيرس كامؿ بالمصطمحات

 -8 -5وثائق

يقػر رب العمػؿ حقيقػة أنػػو ال يمكػف كشػؼ جميػػع المشػاكؿ التػي تتعمػؽ بػػالزمف الحقيقػي األقفػاؿ الداخميػػة
لمبرمجيات والميمات الفعالة واستخداـ المعدات أثناء فحوص القبوؿ .

ىكػػذا يجػػب أف يبحػػث المتعيػػد ويشػػخص ويصػػمح ويحػػدث ويػػوزع كافػػة الوثػػائؽ المتعمقػػة بػػالعيوب التػػي

تتضح أثناء فترة الكفالة  .يجب أف تسمـ جميع الوثائؽ لرب العمؿ خبلؿ  03يوما" لحؿ المشكمة .
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