SCAN~LINK Technologies Inc.

RAPIDPAIR v1.3 БАҒДАРЛАМАСЫН
ПАЙДАЛАНУҒА АРНАЛҒАН НҰСҚАУЛЫҚ
Бұл нұсқаулық RapidPair бағдарламасын орнататын мамандар үшін арналған. Осы документ
SCAN~LINK RapidPair бағдарламасын және донглын орнату үшін қадамдық нұсқаулық
береді. Бұл құрылғы RapidPair-дің барлық сипаттарын қысқаша көрсетіп, SCAN~LINK
жүйесін пайдалану кезінде осы сипаттарды тиімді пайдалану жолдарын баяндайды.
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Қысқаша сипаты
RapidPair бағдарламасы SCAN~LINK Антеннасын қалпына келтіру мен көрсеткіш
жүйесінің қосылуында жүзеге асады. Сонымен қатар SCAN LINK ~ түйіндерімен
қосымша байланысы үшін де қажет. Бұл нұсқаулық RapidPair бағдарламасын орнату мен
пайдалану үшін және SCAN~LINK түйінін қалпына келтіру туралы ақпаратты қамтиды.
RapidPair қалай орнату керек
Бұл бөлімде RapidPair компьютерге қалай орнату керектігі жөнінде ақпарат бар. Ол әрі
қарай SCAN ~ LINK түйінін пайдалануға рұқсат етіледі. RapidPair орнату алдында сіздің
жүйеңіздің келесі жүйе талаптарына сай келетіндігіне көз жеткізіңіз.
RapidPair үшін жүйелік талаптар
- Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10
- 1 USB кіру
- RapidPair USB электронды кілт (донгл)
- CP210x Windows драйвері (ZIC2410 / RF200)
- FTDI Windows драйвер (SS200 / SM200 / SN220)
- Microsoft.NET 3.5 Framework
- Ғаламторға қосылу (RapidPair жаңарту)
RapidPair орнату
RapidPair орнату пакеті SCAN ~ LINK веб-парқшасында қол жетімді. Сондықтан соңғы
орнату пакеті туралы қосымша ақпарат туралы алдын ала SCAN ~ LINK мамынмен
кеңесіп алыңыз.
Орнату пакеті .RAR мұрағатын көрсетеді. Ол RapidPair орнату файлын құрайды. Сонымен
қатар қосымша драйверге арналған электронды кілт пен қажетт Microsoft .NET Framework
орнату файлдары бар. Орнату пакетін алған соң .RAR файлының мазмұнын орнатпай
тұрып, мақсатты компьютер каталогына еңгізіңіз.
Орнату пакеті мақсатты компьютерде орнатылып болған соң RapidPair орнату
бағдарламасын "RapidPair Installer.msi ' атты файлды екі рет басу арқылы қосыңыз.
Мақсатты компьютердегі Windows нұсқасы мен ПК қауіпсіздігіне байланысты RapidPair
орнатылған кезде және екі рет басылғанда, сіз Windows бағдарламасының қауіпсіздігі
үшін ескертумен кездесесіз. RapidPair орнатуды жалғастыру үшін диалогтік жүйеде
«Орындау» бастырмасын басуыңыз қажет.
Орнату кезінде дилогтік жүйені көресіз, ол RapidPair іске қосу үшін "Microsoft .NET 3.5
Framework " қажет дегенді көрсетеді. «Иә» бастырмасын басқан кезде ғаламтор браузері
ашылады. Сол кезде сіз веб-парақшаға бірден ауысасыз, ол жерден .NET Framework
орнату тұғырнамасын жүктеп аласыз. Жүктеуді жалғастыру үшін сізге ғаламторға қосылу
қажет. .NET Framework тұғырнамасын орнатуды аяқтау үшін .NET Framework орнату
тұғырнамысының ережесімен жүріңіз.
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.NET Framework орнату файлын жүктеу үшін ғаламторға қосылу жоқ болса, "NET орнату"
бөлімінде келтірілген нұсқаулар арқылы жүріңіз, сонда сізге .NET 3.5 Framework орнату
үшін RapidPair орнату пакетін пайдаланған жөн.
RapidPair талаптарына сай орнатылған соң, "RapidPair Installer.msi" файлын қайта іске
қосуыңыз керек. Бағдарламаны орнатудағы бірінші экран бетінде Сурет 1 бейне шығады,
сол кезде әрі қарай жалғастыру үшін "Next" бастырмасын басыңыз.

Сурет 1 – RapidPair орнатудағы экран беті
RapidPair заңды келісімін оқу үшін "Next" басыңыз. RapidPair әрі қарай орнату үшін сіз
тұтынушыға арналған заңды келісімдерді қабылдауыңыз тиіс. Келісімдерді оқып,
қабылдаған соң "Next" басыңыз, сол кезде сурет 2 көрсетілгендей келесі экран шығады.
Мұнда сіз RapidPair бағдарламасы қайда орналасатынын анықтайсыз. Сонымен қатар
қолданушы үшін бағдарламаны басқару жолын да орната аласыз. RapidPair әдепкі қалпы
бойынша "Program Files" каталогына орналасады. Егер RapidPair 64-разрядты ОС Windows
орнатылса, онда бағдарлама өз қалауы бойынша “Program Files (x86)" каталогында
орналасады.
RapidPair басқа жерде орнату үшін "Program Files" каталогтың орнына қажетті каталогты
немесе "Browse" бастырмасын басып, керек каталогты таңдаңыз. Егер сіздің
компьютеріңізде RapidPair орнатылайын деп жатса, онда бірнеше тұтынушы немесе есеп
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жазбалары RapidPair программасын қолданатын болса, "Everyone" радиобастырмасын
таңдаған жөн. "Disk Cost" бастырмасы локальді дисктегі бос жерді және RapidPair
пайдаланатын диск орнын көрсетеді.

Сурет 2 – Орнату жерін анықтау / байланысты бақылау/ дисктегі орны
Windows жүйесінде орнату кезінде есеп жазбаларын бақылау UAC (User Account Control)
арқылы іске қосылады. Олар қауіп болған жағдайда көрінеді, мысалы: "Берілген
компьютерде белгісіз тұтынушының осы бағдарламамен жұмыс істеуінде өзгерістер
енгізейін бе?". RapidPair орнатуды жалғастыру үшін рұқсат беру талап етіледі.
Windows жүйесінде орнату кезінде есеп жазбаларын бақылау тұтынушының қауіпсіздігі
туралы қосымша хабарламалар беріп отырады. Ол үшін RapidPair бағдарламасын
орнатуды аяқтауға рұқсат беру керек. Егер RapidPair бағдарламасы кез келген бір қол
жетімді құқықтар арқасында орнатылмаса, әрі қарай көмек үшін жүйе әкімшілігімен
хабарласыңыз. .
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.NET орнату
RapidPair бағдарламасының әрі қарай жұмысын жалғастыру үшін ПК Microsoft .NET 3.5
Framework орнату қажет. Windows жаңа нұсқалары .NET 3.5 Framework талап етпейді.
Себебі, Windows жаңа нұсқаларында соңғы .NET Framework орнатылған болып саналады.
Сондықтан келесі кестеге назар аударыңыз, RapidPair бағдарламасын қолдану үшін .NET
2.0 мен .NET 3.5 қажет екендігін анықтаңыз. Кез келген Microsoft .NET Framework
нұсқасын орнату алдында .NET
бағдарламасының мақсатты компьютерде
орнатылғандығына көз жеткізіңіз, ол орнатудың қажеттілігін анықтайды. Ол үшін
«Басқару панеліне» кіріп, «Бағдарламалар мен компоненттерге» басыңыз. Содан соң
мақсатты компьютерде алдын ала орнатылған .NET Framework бағдарламалар тізімін
тексеріңіз.

Windows

.NETFramework
алдын ала орнату
нұсқалары

.NET орнату қажеттілігі

XP
.NET Framework 2.0 и 3.5 орнату қажет
Vista
3.0
.NET Framework 3.5 орнату қажет
7
3.5
Қажет емес
8
4.5
Қажет емес
8.1
4.5.1
Қажет емес
10
4.6
Қажет емес
Кесте 1 – алдын ала орнатылған Microsoft Windows .NET Framework
.NET 2.0/3.5 орнату
Кесте 1 көрсетілгендей мақсатты компьютерде .NET Framework v2.0 немесе v3.5орнату
қажет болуы мүмкін. .NET Framework 2.0 орнату үшін 'dotnetfx20.exe' файлына екі рет
басыңыз. Ол RapidPair мұрағатталған орнату пакетінің ".NET Framework" папкасының
ішінен табылады. Бұл Microsoft .NET Framework 2.0. платформасы үшін орнату
бағдарламасын іске қосады. Microsoft .NET Framework 2.0. платформасын орнатуды
аяқтау үшін орнату нұсқаулығына сүйеніңіз.
Мақсатты компьютерде RapidPair дұрыс жұмыс істеу үшін қажет болуы мүмкін. Microsoft
.NET 3.5 Framework орнату үшін 'dotNetFx35setup.exe' файлына екі рет басыңыз, оны
RapidPair мұрағатталған орнату пакетінің ".NET Framework" папкасының ішінен табасыз.
Microsoft .NET Framework қажетті платформаларын орнатып болған соң, мақсатты
компьютерде .NET Framework файлы дұрыс орнатылғанын анықтау керек. Егер RapidPair
.NET Framework орнату пакетінен кейін іске қосылмаған жағдайда қосымша ақпарат алу
үшін SCAN~LINK өкілдерімен кеңесіңіз.
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Драйверді орнату
RapidPair бағдарламасы мен қажетті Microsoft .NET Framework тұғырнамасын сәтті
орнатып болған соң, донгл үшін сай келетін аппартты драйверді орнату қажет болады.
Драйверді орнату үрдісін бастау үшін донглды мақсатты ПК USB сымына қоысыңыз.
Мақсатты ПК ОС Windows Vista, 7, 8, 8.1 немесе 10, автоматты түрде донгл үшін қажетті
драйверлерді егер ғаламтор қосылған болса, іздей бастайды.
Егер драйверді іздеу автоматты түрде басталмаса, келесі кестені пайдаланып, RapidPair
бағдарламасында донглдың дұрыс жұмыс істеуіне дәл келетін драйверді анықтаңыз.
Драйвер үшін қажетті орнату пакеті 'Drivers' папкасының «RapidPair» орнату пакетіндегі
мұрағатында табылуы мүмкін. Драйверді қажетті донглдар үшін орнатуда қосымша
ақпаратты Кесте 2 көре аласыз.
Донгл түйіні

Драйвер Драйвер аты
Өндіруш
ысы

ZIC2410
RF200

Silicon
Labs

SS200
SM200
SN220

FTDI

Орнату файлы

32-bit Windows:
CP210x USB to UART VCP Driver CP210xVCPInstaller_x86.exe
Соңғы версия: v10.1.10
64-bit Windows:
CP210xVCPInstaller_x64.exe
CDM v2.12.16 WHQL Certified
Соңғы версия: v2.12.36.4

Windows 7, 8, 8.1, 10:
CDM212364_Setup.exe
Windows XP, Vista:
CDM21228_Setup.exe

Кесте 2 - RapidPair-ге қажет драйверлер
Драйверді жаңарту әрқашан болып тұрады және ол жеткізушілер арқылы ғаламторда
жарияланып отырады. Кілт үшін драйвердің соңғы нұсқасын алу үшін жеткізуші сайтына
кіру қажет. Ал RapidPair драйверін орнатуда қажетті соңғы ақпаратты алу үшін
SCAN~LINK өкіліне хабарласыңыз.
Silicon Labs Virtual COM порт драйверінің соңғы нұсқасы мына сайтта табылуы мүмкін:
http://www.silabs.com/products/mcu/pages/usbtouartbridgevcpdrivers.aspx
FTDI Virtual COM порт драйверінің соңғы нұсқасы мына сайтта табылуы мүмкін:
http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm

Драйверді қолмен орнату
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Егер талап етілген драйвер жеткізуші сайтынан жүктелінбесе, онда қажетті драйвер
қолданушының өз қолымен RapidPair пакетін орнату нұсқаулығымен орнатуға болады.
Барлық қажетті драйверлер RapidPair орнату пакеті мұрағатының 'Drivers' каталогінде
табылады. Оған қосымша донгл үшін 'Silicon Labs' және 'FTDI' деген екі мини-каталогі
жасақталған. Бұл екі мини-каталогтар ОС-тан Windows XP / Vista немесе Windows 7, 8, 8.1
and 10 қажетті драйверлерді қамтиды. Кесте 2 Windows жүйесі үшін RapidPair USB
драйвер мен операциялық жүйесін таба аласыз. Ол RapidPair орнату пакетінен қажетті
драйверді анықтау үшін қажет. Қосымша мен драйверді орнатуда драйверді орнату туралы
нұсқаулықпен танысып шығыңыз.
Win XP Silicon Labs драйверін орнату
Windows XP драйверін автоматты түрде орнату үрдісі операциялық жүйеге қарағанда әлі
жетіле қоймаған. Сондықтан донглды аппаратты драйверде орнату алдынғы бөлімдердегі
сипаттарынан ерекшеленеді. Бұл Windows нұсқасын орнату үшін Windows XP нұсқасынан
кейін жалпы көрініс береді.
Windows XP мақсатты компьютеріне донглды орнатуды бастау үшін, мақсатты
компьютердің USB сымына донглды қойыңыз. Енді сізге донглды орнатудың Сурет 3
берілгендей бірнеше түрлері көрсетіледі.

Сурет 3 – Windows XP. драйверін орнату
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Егер мақсатты компьютер ғаламторға қосылып тұрса, “Yes, this time only” («Иә, бірақ осы
жолы ғана») және 'Next («Әрі қарай»)' басыңыз. Келесі шыққан әйнектен “Install and
search for software automatically” («нұсқаны автоматты түрде табу және орнату»)
таңдаңыз. Егер драйверді іздеу аяқталып, қажетті драйвер орнатылса, ‘Finish’ («аяқтау»)
басыңыз.
Сонымен қатар, егер мақсатты компьютер ОС Windows XP ие болған жағдайда, келесі
орнатылған екінші драйвер табылуы мүмкін. Екінші драйверді орнату үшін сурет 4
көрсетілгендей “CP2102 USB to UART Bridge Controller" және орнату ійнегі қажет.
Windows XP аппаратты түйіндегі драйверді орнату үшін алдынғы драйверді орнатудағы
нұсқаулыққа сүйене отырып жасаңыз.

Сурет 4 – CP2102 USB to UART bridge controller драйверін орнату
Егер мақсатты компьютер ғаламторға қосылмаса немесе автоматты түрде драйверді
тауып, орната алмаған уақытта, қажетті драйвер пакетін RapidPair мұрағатталған орнату
пакетінен тауып алуға болады. Өтінеміз, мақсатты компьютерде алдын ала орнатылған
драйвердің орнату пакетін анықтау үшін Сурет 2 назар аударыңыз. Орнату пакетін іске
қосыңыз және қажетті донгл үшін драйверді орнату үрдісін аяқтауды нұсқаулық бойынша
қадағалаңыз.
Ескертпе – USB драйверге сай келген және Microsoft .NET Framework қажетті пакетті
RapidPair орнатып болған соң, мақсатты компьютерді өшіріп, қайта қосу керек.

RapidPair өшіру
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RapidPair мақсатты компьютерден өшірілуі пуск мәзіріндегі 'Scan-Link Technologies Inc' ->
'RapidPair' арқылы іске асады. Бұл папка ПК хост-жүйенің нұсқаларын өшіруді талап
ететін 'Uninstall' элементін ұстанады.
Егер өшіру кезінде RapidPair бағдарламасы қосылмаған болса, онда 'Uninstall' басқан соң
Сурет 5 көрсетілгендей келесі әйнек шығады. RapidPair Setup Wizard әйнегін қолдану
арқылы RapidPair жетілдіру үшін ‘Remove RapidPair’ («RapidPair өшіру») радио
бастырмасын таңдап, әрі қарай ‘Finish' бастырмасына басыңыз. Егер қолданушының есеп
жазбаларын бақылау UAC (User Account Control) белсенді болса, онда нұсқаны өшірудегі
қауіпсіздік туралы хабарлама келеді. Әрі қарай жалғастыру үшін ‘Рұқсат’, 'ОК' немесе
'Иә' бастырмасын басыңыз.

Сурет 5 – RapidPair Setup Wizard әйнегі
Егер өшіру кезінде RapidPair бағдарламасы қосылған болса, онда бұл нұсқа белсенді және
операциялық жүйе нұсқаның басқа түрін қоса алмайды деген хабарламасы бар әйнек
ашылады. Сол уақытта алдында ашылған RapidPair нұсқасын жабу қажет болады да,
нұсқаны қайтадан өшіруге тырысыңыз.
Windows жаңа нұсқаларында басқа әйнек пайда болуы мүмкін. Ол нұсқа белсенді және әрі
қарай өзгеруін талап етеді. Әрі қарай жалғастыру үшін алдында ашылған RapidPair
нұсқасын жабыңыз және 'Try Again' («Қайтадан») бастырмасын басыңыз.
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RapidPair іске қосу
Бұл бөлімде қолданушының жүру жолы, донглға қосылудағы қажеттіліктер, RapidPair
нұсқаулығына шолу мен оны қолдану ережелері сипатталады. Донгл мен RapidPair
бағдарламасы антенна түйіндері мен SCAN~LINK индикаторларын қосуда
қолданылады. Тағы SCAN~LINK параметрлерін теңшеу кезінде де пайдаланылады.
RapidPair іске қосу үшін Windows жұмыс үстелінде RapidPair белгісіне екі рет басу
арқылы немесе пуск мәзіріндегі «Scan-Link Technologies Inc." папкасына көшу арқылы
және RapidPair ярлыгына басу арқылы іске қосуға болады.
RapidPair шолу
Бұл бөлімде RapidPair бағдарламасының бірнеше құрылымдары көрсетіледі. Олар
қолданушыға RapidPair нұсқасымен және оның мүмкіндіктерімен жақынырақ танысуға
көп пайдасын тигізеді. Нұсқа іске қосылған уақытта Сурет 6 көрсетілгендей RapidPair
басты беті пайда болады.
RapidPair басты бетін кез келген уақытта басты беттің оң жақ бұрышындағы бастырма
арқылы үлкейтуге не кішірейтуге болады. RapidPair басты бетін әйнектің оң жақ
бұрыштың төменгі жағына апару арқылы өзгертіледі. Сурет 6 RapidPair
бағдарламасымен қамтамасыз ету мен кез келген уақытта қолдану туралы ережелері
көрсетілген.

Сурет 6 – RapidPair бағдарламасының басты бетіне шолу.
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1. Шығу мәзірі – бұл RapidPair шығу мәзірі. Бұл мәзір RapidPair жұмысы кезінде
пайдалы болатын бірнеше құрылымдардан тұрады. Осы шығу мәзірінің негізгі
белгілері ретінде File’, ‘Dongle’, ‘Node’, ‘Options’, және ‘Help’ болып саналады.
Шығу мәзірінің қосымша құрылымдары туралы ақпаратты осы нұсқаулықтан таба
аласыз.
2. Құралдар панелі – бұл RapidPair құралдар панелі. Ол түрлі жұмыстар атқаратын
бірнеше түрлерлерден тұрады. Сол жақтан оң жаққа дейін элементтер тізімі:
‘Connect’ (‘Қосу’) бастырмасы, ‘Ping’ (‘Пинг’) бастырмасы, ‘Update’ (‘Жаңарту’)
бастырмасы, ‘Channel Filter’ ('Арна фильтрі') шығу селектрі, ‘Stop-All Pings’
(‘Барлық пингтерді тоқтату') бастырмасы, ‘Node Adress’ (‘Түйін мекені’) мәтін
жолы, 'Түйінді қосу' және 'Түйінді өшіру' бастырмалары. Осы элементтердің
әрбіреуіне жеке түсініктемені нұсқаулықтан табуға болады. RapidPair іске қосқан
кезде 'арналар фильтрі' мағынасы өздігінен төртінші арнаға орнатылды.
3. Түйіндердің негізгі көріну аумағы – бұл аумақта RapidPair барлық табылған
түйіндерді және пингтеу кезіндегі ақпаратты көрсетеді. Осы аумақта орын
ауыстыруға, қосып/ажыратуға және оларға басуға болады. Бұл аумақ SCAN~LINK
бірнеше түйін түрлерін көрсете алады. Нұсқаулықта көп қолданылатын
SCAN~LINK түйіндері SCAN~LINK антенна түйіндері мен индикаторлары болып
табылады.
4. Индикатор түйіні – бұл белгі SCAN~LINK индикаторының RapidPair пингсұраныста пайда болған түйінін көрсетеді. Белгі астында түйін туралы ақпаратты,
MAC мекенін, арнасын, байланыс сапасы мен сурет атауын көруге болады.
5. Антенна түйіні – бұл белгі SCAN~LINK антеннасының RapidPair пинг-сұраныста
пайда болған түйінін көрсетеді. Белгі астында түйін туралы ақпаратты, MAC
мекенін, арнасын, байланыс сапасы мен сурет атауын көруге болады. Сонымен
қатар RFID есептеуіш құралы туралы қосымша мәліметті де көруге болады.
6. Деңгей жолы – бұл аумақ RapidPair жолының деңгейін көрсетіп қана қоймай,
RapidPair қазіргі уақыттағы деңгейін жаңартып отырады.
7. Даму жолы – бұл жолда ағымдағы іс-әрекеттің даму жолы көрініп тұрады.
Пингтеу кезіндегі үрдістің жаңаруы мен түйіндердің белгілерімен танысу
байқалады.
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RapidPair USB донгліне қосылу
RapidPair басты бетінің пайда болуынан кейін қолданушы SCAN~LINK кез келген
түйінімен байланысуды бастаған уақытқа дейін мақсатты донглге қосылуы тиіс. Мұндай
жағдайды Cурет 7 көрсетілгендей RapidPair құралдар панелінің сол жағындағы қызыл
бастырмаға басу арқылы жасауға болады. RapidPair шығу мәзірін донглге қосуды тағы да
'File'->‘Connect’ бастырмасына басу арқылы іске асыруға болады.
Донглмен соңғы қосылу 'Қосу' бастырмасы арқылы іске асады. Ол қосылу жасыл түспен
көрсетіледі. Донгл анықталған уақытта тағы да бір рет 'Қосу' бастырмасына донглді
RapidPair бағдарламасынан ажырату үшін басу керек. Сол кезде RapidPair донглден 'File'>‘Disconnect’ жолы арқылы да ажыратылады.
Донглмен байланыс жоқ кезінде RapidPair құрылымы сұр түске айналып, қолдануға
жарамай қалады. Ал донглдің RapidPair байланысы орнаған кезде RapidPair құрылымын
басқарудағы элементтеріндегі мәзірі де белсенді болады.
Ескертпе – RapidPair жұмыс істеп тұрған уақытта донглді жүйеден алып тастауға
болмайды. Алып тастаған жағдайда RapidPair бағдарламасында қателік кеткені
туралы хабарлама келеді.

Сурет 7 – Донглмен байланыс жоқ

Түйіндерді пингтеу
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RapidPair белсенді тұрған донглға қосылғаннан кейін 'Түйіндерді пингтеу' («Пинг»)
бастырмасы Сурет 8 көрсетілгендей белсенді болып көрінеді де, SCAN~LINK түйіндері
туралы мәліметтерді сұрауға дайындығы туралы хабарлайды. Сонымен қатар Деңгей
жолында RapidPair донглға сәтті қосылғаны жайлы хабарлама келеді. Элемменттерді
‘Қосу’ («Connect») мен ‘Ажырату’ («Disconnect») ‘File’ элементі мәзірінде RapidPair
қосылуы мен ажыратылуы кезінде донгл белсенді/белсенді емес болады.
Донглға қосылған жайдайда RapidPair бағдарламасы тек пинг-сұранысқа жауап берген
және көріну аумағында орналасқан SCAN ~ LINK түйіндерін ғана көретін болады. Олар
табылып болған соң, RapidPair бағдарламасы арқылы табылған түйіндер туралы
автоматты түрде ақпарат сұралады. Содан соң олар RapidPair көріну аумағына қосылады.
Түйіндер пингтеліп, түрлі әдістермен орналасып, келесі бөлімде талқыланады.

Сурет 8 – Донглға қосылу

Түйіндерді іздеу
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SCAN~LINK түйіндерін іздеу барысындағы бірінші әдісі түйіндерде жұмыс жасап тұрған
арналарды орнатумен басталады. Одан әрі қарай таңдалған арна арқылы пинг-сұраныс
өтеді. Әйнектің үстінгі жағындағы шығу арнасындағы 'Filter Channel' селектрін таңдау
арқылы жүзеге асады. Әрі қарай 'Түйіндерді пингтеу' бастырмасына басыңыз, ол
таңдалған арна арқылы пинг-сұранысты көрсетеді. Кез келген SCAN~LINK түйінін
ұстанғандықтан және сұраныс бойынша қосымша ақпаратты алу үшін таңдалған арнадағы
пинг-сұранысқа бірден жауап береді. Содан соң RapidPair негізгі көріну аумағында көрініс
табады.
Бұл әдіс SCAN~LINK түйіндерінің қандай арнада жұмыс істегені белгілі болғанда жақсы
қолданылады. Назар аударыңыз, «Channel Filter» арнасын ауыстыру кезінде және
«түйіндерді пингтеу» бастырмасын басқан кезде, нақты кезде негізгі көріну аумағында
басқа арнада орналасқан түйіндер RapidPair негізгі көріну аумағынан өшіріледі. Онымен
қоса, арнада алдын ала табылған түйін пинг-сұраныстан кейін диапазоннан шығып,
RapidPair негізгі көріну аумағынан өшіріліп қалады. Себебі, ол жаңа пинг-сұранысқа
жауап бере алмады.
RapidPair бағдарламасы арқылы түйінді анықтаудың екінші әдісі SCAN~LINK
түйіндерінің жұмысы байқалған және қол жетімді арналардың 2.4 GHz іздей
алатындығына көз жеткізеді. Осы кезде егер SCAN~LINK бөліктері белгісіз болған
жайдайда 'Channel Filter' селектріндегі ‘All’ («Барлығы») нұсқасын алуға болады.
«Түйіндерді пингтеу» бастырмасын басқан кезде барлық арналар нөлден он беске дейін
бейнеленіп, табылған барлық SCAN~LINK түйіндері RapidPair негізгі көріну аумағында
көрінеді. Егер 'Channel Filter' селектріндегі ‘All’ («Барлығы») нұсқасынан пайдаланған
жағдайда қажетті бөлік табылса, онда арнаны бейнеге түсіру жалғасады. Ал 'Channel
Filter' селектрінің оң жағындағы жасыл ‘X’ бастырмаға басқан кезде толық бейнеге
түсіруді толығымен тоқтатып, қолданушыға RapidPair үстінен бақылауды қайтарып
береді. Назар аударыңыз, 'Channel Filter' мағынасы тек аяқталу кезіндегі соңғы бейне
арнасына түсетін болады.
RapidPair бағдарламасы арқылы түйінді анықтаудың үшінші әдісі Cурет 9 көрсетілгендей
'Түйін мекені' мәтін жолында МАС мекенін қолмен қосуды қамтиды. Бұл әдісті қолдану
үшін МАС мекенінің соңғы үш кодын енгізу қажет. Содан соң 'Түйін мекені' мәтін
жолының оң жағындағы жасыл «Қосу» бастырмасына басу керек. Егер түйін 'Channel
Filter' селектрінде көрсетілген арна мен диапазонда орналасса, онда 'Түйін мекені' мәтін
жолындағы МАС мекені RapidPair негізгі көріну аумағына орнатылады. Егер түйін
бадылмаса, онда RapidPair деңгей жолында тиісті хабарлама көрінеді.
Ескертпе – Егер 'Channel Filter' селектрінде түйіннің адрес жазылып «All» («Барлығы»)
түрі қолмен таңдалса, онда қажетті түйін табылғанша барлық арналар бейнеленеді.
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RapidPair негізгі көріну аумағында орналасқан нақты түйінді өшіру үшін, түйіннің МАС
мекеніндегі мәтін жолында «Түйін мекенін» енгізіп, 'Алыып тастау' («-») қызыл белгіге
басыңыз. Сол кезде түйін RapidPair негізгі көріну аумағынан өшіріліп қалады.
Ескертпе – түйіннің MAC мекені тез арада 'Түйін мекені' мәтіндік жолына енгізіледі. Ол
үшін «Ctrl» бастырмасын ұстап тұрып, RapidPair көріну аумағындағы түйіннің МАС
мекеніне басыңыз.

Сурет 9 – Түйіннің MАС мекенін қолмен енгізу
Негізгі көріну аумағынан SCAN~LINK түйіндері өшіріліп қалуы мүмкін. Егер олар көріну
жерінен шығып кетсе немесе келесі RapidPair пинг-сұраныста жауап берілмесе, тағы да
жалғыз SCAN~LINK түйінінің бейне-іздеуі жүріп жатса да ешбір белгі бермейді.
Егер бірде-бір SCAN~LINK түйіні алдын ала анықталған арнадан табылмаса, онда
RapidPair деңгей жолы “No Node(s) Found” («Түйіндер табылмады») деген хабарлама
береді.
Түйін туралы мәлімет
RapidPair негізгі көріну аумағындағы SCAN~LINK түйіндері MAC мекенімен, түйін
жалғасқан арнасымен, донгл мен түйін арасындағы байланыс арқылы және түйін
бейнесімен жалғасады. SCAN~LINK түйін антенналары RFID қолданысын да көрсете
береді.
MAC мекені:
Түйіннің MAC мекені SCAN~LINK негізгі көріну аумағының астынан көрінеді де,
SCAN~LINK пайдалануға беру үшін ең ұтымды көрсеткіші бекітіледі. Бұл мекен
SCAN~LINK
тауарларының кез келген лейблының сериялық номерінің астынан
табылады. MAC мекен түйіндердің сымсыз байланысы мен RapidPair арасында қолданыла
береді.
Түйіндер олардың МАС мекені арқылы сәйкестендіреді. Ол негізгі көріну аумағының
белгісі әрбір түйіннің астында көріне береді. RapidPair түйіні астында көрсетілген MAC
мекені антенна мен индикатордың соңғы алты сериялық номеріне сәйкес келеді. Сериялық
номерді индикатордың төменгі жағындағы қуат көзіне жақын антеннаның бүйірінен
тауып алуға болады.
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Арналар:
Негізгі көріну аумағында түйін астында көрінген арна ағымдағы диапазонның тазалығына
нұсқап, ондағы мәліметтердің RapidPair пен SCAN ~ LINK түйіндерінің өзара ауысуын
көреміз. Арналар нөлден он беске дейінгі аралықтағы диапазондарға ие. Сонымен қатар
2,4 ГГц жолында 802.15.4 хаттамаға сай арналарға он бестен жиырма алтыға дейін
тарайды.
Байланыс сапасы:
Негізгі көріну аумағындағы түйіннің төменгі жағындағы байланыс сапасы оның таралу
дабылының соңғы пинг-сұраныс арқылы іске асқанын байқатады. Байланыс сапасының
мағынасы түрлі-түсті белгілеуде болады. Себебі, сымсыз байланыс жақсы ма (жасыл),
қанағаттанарлық па (сары) немесе нашар ма (қызыл) екендігін көрсетеді. Бұл мағына түрлі
факторларға байланысты болуы мүмкін. Донглдың жағдайы мен түйіннің арасындағы
байланыс сапасына қандай физикалық қашықтықта екендігін көреміз.
Сурет атауы:
Ағымдағы суреттің атауы SCAN ~ LINK түйінінен жүктелген бейне болып табылады.
Бұл табылған сурет атауы түйінде бар нұсқа бейнесіне көрсетіп тұрады.
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Түйіндерді таңдау
RapidPair түйіндері табылған соң, олар таңдалып, түйіндердің негізге көріну аумағына
ауыстырылуы мүмкін. Ол үшін яғни, түйінді таңдау үшін тышқандағы курсорды түйінге
қойыңыз. Сол кезде түйінді таңдау үшін тышқанның сол жағын басыңыз. Таңдалған түйін
сурет 10 көрсетілгендей жасыл шеңберге ауысады.
Егер сіз нақты түйінді таңдауды тоқтатқыңыз келсе, көріну аумағының кез келген жеріне
басуыңызға болады. Содан соң басқа түйінге басуыңызға болады. RapidPair негізгі көріну
аумағының әйнегінің үстінде орналасқан басқа түйіндер басқа жерге орын ауыстырылып
кетуі мүмкін. Оны үстіндегі түйінге тышқанның сол жағы арқылы басу керек. Содан соң
таңдалған түйінді негізгі көріну аумағының жаңа жеріне орналастырыңыз.

Сурет 10 - RapidPair көріну аумағында антенна түйінін таңдау.
SCAN~LINK түйіні таңдалып болған соң, түрлі құрылымдар осы түйінге қолданылуы
мүмкін және кейбір құрылымдар керісінше ең алдымен түйін таңдалғанын қалайды. Бұл
құрылымдар қолданушының нұсқаулығында нақты сипатталып жазылады.
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Түйіндерді біріктіру
SCAN~LINK антеннасының түйіндері мен индикаторлары және түйін индикаторлары
арасында сымсыз байланысты орнату үшін бір-бірімен өзара байланысқан болуы қажет.
RapidPair бағдарламасы түйіндердің бағдарламадағы қосылуына көмектеседі. Сондықтан
ең алдымен бір-бірімен RapidPair негізгі көріну аумағында байланысқан түйіндерді тауып
алу керек, содан соң оларды қосылу көрсеткіштеріне қарай байланыстыруға болады.
Индикатор түйініне антеннаны қосу немесе керісінше қазіргі уақытта SCAN~LINK
түйіндеріне қосылуға рұқсат етілген байланысудың жалғыз түрі болып тұр. Бұл
түйіндердің түрін байланыстыру тышқанның оң жағымен таңдалған түйінге басу арқылы
іске асады, сол кезде олар бір-бірімен қосылуы тиіс. Сурет 11 көрсетілгендей басылған
түйін жанынан жасыл шеңбер пайда болады. Ал тышқанның курсоры бағытталып тұрған
мүмкін деген мақсатты түйін жанынан үзік сызықты жасыл шеңбер пайда болады.
Тышқанның бастырмасын мақсатты деген түйіннің үстінен ұстап тұрып жібері екі
түйіннің байланысының аяқталғандығын көрсетеді. RapidPair бағдарламасы түйін
индикаторын кез келген басқа индикатормен қосылуына жол бермейді. Сонымен қатар
RapidPair антенна түйінінің басқа антенна түйінімен қосылуын жасатпайды.

Сурет 11 – SCAN~LINK екі түйінін біріктіру
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Бір-бірімен байланысты екі түйінді қосқан соң, олардың арасында бір қызыл, бір жасыл
сызық пайда болады. Олар екі блоктің RapidPair қосылғандығын білдіреді.

Сурет 12 – Жаңару бастырмасы белсенді болды
Пинг-сұраныс кезінде RapidPair бағдарламасы арқылы байланысқан түйіндер Сурет 12
көрсетілгендей антенна түйіні мен индикаторлар арасында қызыл және жасыл сызықтар
арқылы белгіленеді. Егер блок ешбір түйінмен қосылмаса, онда түйіндер Сурет 13
көрсетілгендей басқа түйіндермен байланысқа түседі.
RapidPair негізгі көріну аумағындағы жасыл сызық антенна түйінінің индикатор түйінімен
дұрыс қосылу болғандығын көрсетеді. Қызыл сызық қажетті антенна түйінімен байланыс
орнатқанын білдіреді.
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Сурет 13 – Антенна түйіні мен индикатор бірікпеді
Кейде тек жасыл немесе қызыл сызық қана болған жағдайда қосылатын екі түйін (Түйін 1)
басқа (Түйін 2) бір жақты қосылу болғандығына сілтеме жасайды. Егер осындай жағдай
болған кезде Түйін 1-ді Түйін 2-ден түрленуін өзгертіп, қайтадан екеуін байланыстырып,
алдында қолданылған үрдісті пайдалану керек.
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Түйіндерді ажырату
SCAN~LINK түйіндерін ажырату үшін тышқанның оң жақ бастырмасын қажетті түйінге
басып (ұстап тұрыңыз), тышқанды ұстап тұру арқылы курсорды сурет 14 көрсетілгендей
RapidPair негізгі көріну аумағынның кез келген бос орнына ауыстырыңыз. Содан соң
түйіндерді бір-бірінен ажырату үшін тышқанның оң жақ бастырмасын бос жерге басыңыз.
Ескертпе – Егер антенна түйіні мен индикатор арасындағы байланыс үзіліп қалса, онда
светодиодтағы жасыл жарықтың орнына сары жарық жана бастайды. Ол оның түйін
индикатоыр байланыспаған және ешбір белгі алмайтыны туралы ұсынысты көрсетеді.
Назар аударыңыз, қолданушы жасап жатқан жана байланыс алдында сол түйін үшін
қолданушы жасаған байланысты тоқтатады. Мысалы, егер екі түйін сурет 15
көрсетілгендей қосылмаған болса, "Жаңарту" бастырмасы белсенді болғанда, екі түйіннің
байланысы "Жаңарту" бастырмасын баспаса да іске асады. Сол себепті, байланыс орнату
операциясы ажырату операциясын ауыстырады. Тек соңғы байланысу әрекеттері
"Жаңарту" бастырмасына басу арқылы жүзеге асады.

Сурет 14 – RapidPair көмегі арқылы антеннаның екі түйіні мен индикаторды
ажырату
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Түйіндерді жаңарту
RapidPair түрленуін өзгерту тек "Жаңарту" бастырмасын басқан соң, түйіндерге
қолданылады. "Жаңарту" бастырмасы барлық түйіндерге түрлену қолданылып болған соң
ғана белсенді болады.
Белсенді "Жаңарту" бастырмасы сурет 15 көрсетілген. Белсенді "Жаңарту"
бастырмасына басқан кезде барлық түйіндердегі өзгерістер қолданылып, өзара орнату мен
өшірілу іске асады. Түрленудің қосымша параметрлерінің кез келген түйін үшін өзгеруі
"Жаңарту" бастырмасына басқан кезде де қолданыла береді. Назар аударыңыз, егер
бірнеше түйінде өзгеріс болса, барлық түйіндер бірінен соң бірі кезекпен жаңара береді.

Сурет 15 – «Жаңарту» бастырмасы дайын, түйіндер арасындағы байланыс
үзілді
SCAN~LINK түйіндерінің жаңаруы кезінде компьютердің жұмыс істеп тұрғанында донгл
USB қосылып тұрғанын тексеріңіз. Сонымен қатар донгл мен түйіндер арасындағы
байланыс бар ма соған да назар аударыңыз. Донглды USB жаңарып жатқан кезде алып
тастамаңыз, себебі RapidPair өзгерген параметрлерді жаңарта алмайды да, жазбаларды
үзіп тастайды.
Жаңарту сәтті аяқталған соң, сурет 16 көрсетілгендей диалогтік әйнек өзгеру
параметрлерінің дұрыс болғаны туралы хабарлама береді.
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Жаңарту сәтті аяқталған соң, RapidPair автоматты түрде SCAN ~ LINK түйінді жүктеуге
көшеді. Себебі, өзгертілген параметрлер түйінді жүктегеннен кейін өз күшіне енеді. Сәтті
жаңарту аяқталған соң қолданушы түрлену кезінде олқылықтар болмағандығына көз
жеткізуі тиіс. Бұл келесі санау арқылы, өзгеріс кезіндегі нақты параметрлерді тексеру
негізінде жасалады.

Сурет 16 – Сәтті жаңару туралы хабарлама әйнегі
RapidPair жаңару барысында әр өзгертілген параметрді үш ретке дейін жаңартып отыруға
тырысады. Қосымша әрекет жанарту кезіндегі кез келген түйінмен байланыс жоғалса
немесе үзңле бастаса болуы мүмкін. Қайтадан жаңарту саны сол кездегі сымсыз арнадағы
өзге түйінмен жасалып RapidPair сымсыз трафигімен қосылып кеткен кедергілерге
тәуелді.
Үш әрекеттен кейін RapidPair ағымдағы параметрдің жаңаруын тоқтатуға тырысып, келесі
түрлені параметріне көшеді де, жаңартуды бастайды. Содан соң RapidPair кезекті
жаңартуын аяқтаған соң, барлық сәтті өткен параметрлер сурет 17 көрсетілгендей
хабарлама әйнегінде көріне бастайды. Егер хабарлама әйнегі алынған соң кейбір қалып
қойған параметрлерді жаңарту үшін қосымша сұраныстар талап етілуі мүмкін.

Сурет 17 – Жаңару сәтсіз өткендігі туралы хабарлама әйнегі
Кез келген өзгертілген немесе жаңартылған параметрлер алдында донгл мен қажетті түйін
арасындағы сымсыз байланыс жақсы екендігіне сенімді болыңыз.

27
3450 LANDMARK RD., BURLINGTON, ONTARIO, CANADA L7M 1S8
WWW.SCAN-LINK.COM 905-304-6100 | INFO@SCAN-LINK.COM

Ескертпе - SCAN ~ LINK антенна түйіні мен индикаторы байланысқан кезде,
индикатор түйініндегі светодиодты индикатор күйі (жанып-сөнген сары түсті
жарық)түйіндер қолданылғанда, жаңартылғанда және қайта жүктелген жағдайда
жасыл болуы тиіс. Егер индикатор күйі жасыл түспен жанбаса, SCAN~LINK жүйесінде
қайта жүктеу қажет болады. Егер светодиод қайта жүктеуден кейін әрі қарай жасыл
түспен жанбаса, онда RapidPair көмегі арқылы түйіндерді қайта пингтеу керек. Содан
соң оның дұрыс байланыс орнатқанына көз жеткізіңіз.
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RapidPair шығу мәзірі
Бұл бөлімде шығу мәзіріндегі қол жетімді RapidPair бағдарламасының басты беттің
үстінде орналасқан құрылымдар сурет 18 көрсетілгендей сипатталады. Әрбір
құрылымның сипаты осы бөлімдегі қолданушының нұсқаулығында беріледі.

Сурет 18 – RapidPair шығі мәзірінің құрылымы
File
RapidPair бағдарламасының шығу мәзірінде ‘File’ опциясына басу арқылы сіз RapidPair
бағдарламасына қатысты құрылымның қосымша тізімін ашасыз. Бұл тізім қазіргі кездегі
құрылымның қосымша тізімін сурет 19 көрсетілгендей 'Connect' («Қосылу»), 'Disconnect'
(«Өшірілу») және 'Exit' («Шығу») опциялары арқылы белгіленеді.

Сурет 19 – File опциясының шығу мәзірі
File -> Connect
Мәзірде ‘File’ опциясын қосу арқылы сіз донглға RapidPair бағдарламасын қосу
құрылымын іске асырасыз.
File -> Disconnect
Мәзірде ‘File’ опциясына басу арқылы сіз донглдың RapidPair бағдарламасын қосу
құрылымын іске қосасыз.
File -> Exit
Бұл жол RapidPair бағдарламасының жабылып қалуына әкеліп соғады. Түрленудің барлық
қолданылмаған параметрлері ‘Жаңарту’ бастырмасы арқылы іске аспаса, бірден жоғалып
кетеді. RapidPair бағдарламасы донглдан автоматты түрде ажыратылады. Ол үшін 'File'
шығу мәзірінде 'Exit' бастырмасына басу арқылы жабылады да, дәстүрлі Windows
нұсқасын басу сияқты RapidPair басты бетіің оң жағындағы 'X' белгіге басуды талап етеді.
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Dongle
RapidPair шығу мәзірінде ‘Dongle’ опциясын басу арқылы сіз құрылымының қосымша
тізімін ашасыз. Бұл қосымша құрылымы бар тізім сурет 20 көрсетілгендей ‘'Configuration
Settings' (түрленуді қалпына келтіру) және 'Node Discovery Settings' (түйіндерді
табудағы қалпына келтіру) опцияларын қамтиды.

Сурет 20 – «Донгл» опциясының шығу мәзірі
Dongle -> Configuration Settings
'Configuration Settings' опциясына басу арқылы сурет 21 көрсетілгендей келесі диалогтік
әйнекті ашасыз. Бұл диалогтік әйнек RapidPair бағдарламасына қосылған және
қолданушыға донглдың түрленуін өзгерту үшін қолайлы болады.
Донглдар зауыттан шыққан кезде қосымша SCAN~LINK түйіндерімен үйлесімді әдепкі
қалпы бойынша қойылған теңшеулері бар. Сондықтан 'Configuration Settings' диалогтік
әйнегінде орналасқан әдепкі қалпы бойынша қойылған түрленуді сол қалпында қалтыру
ұсынылады. Назар аударыңыз, бұл құрылым тек SCAN~LINK мамандары ғана қолдану
үшін жасалған.

Сурет 21 – донглдың түрлену әйнегі мен ағымдағы қайта қалпыну
келу
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Build Date:
Бұл жол донглдың бағдарламалық іске асуын көрсетеді.
Version: («Нұсқа»)
Бұл жол донглдың ағымдағы бағдарламалық нұсқамен қамтамасыз етілуін көрсетеді. Егер
бағдарламалық қамтамасыз етудегі жаңарту нұсқасы шықса, онда осы жолдағы ақпаратты
тексеріп, оның донглды бағдарламалық қамтамасыз етудегі өзектілігі мен қажеттілігін
тексеру қажет.
MAC Address («MAC мекені»):
Донглдың MAC мекені –ол қосымша SCAN~LINK түйіндерімен байланысуда
қолданылатың бірегей мекен. MAC мекенінің мәліметтері лицензияланған бірегей ID
болып саналады да, зауыттан шығарылған әдепкі қалпы түрінен өзгермеуі тиіс. MAC
мекенін ауыстыру SCAN~LINK жүйесімен байланысты немесе кез келген SCAN~LINK
түйіндерімен қателіктер туындауы мүмкін. Ол осы MAC мекенін басқа түйіндер мен
донглдар қолданатын болған жағдайда. Назар аударыңыз, бұл параметр тек мықты
қолданушылар үшін жасалған.
Node Name: («Түйін атауы»)
Бұл жол қолданушының талабы бойынша өзгертілуі мүмкін. Себебі, донглдарды атымен
атау үшін қажет. Бұл жол SCAN~LINK жүйесінің құрылымына ешбір өзгеріс енгізбейді.
Түйіндерді атауда ешбір жол тастауға болмайды.
Network ID: («ID жүйесі»)
Бұл параметр донглдің қай жүйеде жұмыс істейтініне бағыт береді. Бір арнамен, бірақ
түрлі ID жүйесінде жұмыс істейтін түйіндер бір-бірімен байланыста болуы мүмкін емес.
Сонымен қатар донгл SCAN~LINK түйіндерімен де қарым-қатынас жасай алмайды.
Себебі, олар донглдан басқа ID жүйелеріне ие және донгл немесе түйін бір арнада болса
да қосылмайды. Егер RapidPair түйінмен байланысы алмасы, басқа жүйеде болса, онда
донгл осы түйінмен қосылу үшін түрленеді. Ол үшін донглдағы ID жүйесін өзгерту
арқылы түрлену параметрі де өзгертіледі. Назар аударыңыз, бұл параметр тек мықты
қолданушы үшін жасалған.
Radio Rate: («Радионың берілу жылдамдығы»)
SCAN~LINK түйіндегі мәліметтерді сымсыз жылдамдық арқылы беру мәліметтерді
берудің бірнеше жылдамдықтың жұмысы негізінде қалпына келтірілуі мүмкін. Донгл сол
кезде түйінмен байланыса алмайды, егер байланыс жылдамдығы түрлі арнада әртүрлі
мағынамен болса. Бұл параметрдің мағынасы донгл мен SCAN~LINK түйіні үшін сурет 21
көрсетілгендей секундына 250 кбит тең болады. Донглдың берілу жылдамдығы кілттің
жүйеден ажыратылуы кезінде есте сақталынып қалмайды. Назар аударыңыз, бұл параметр
тек мықты қолданушылар үшін жасалған.
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Жүйе кілті:
Қосымша қауіпсіздк пен түрлендірудің кеңейтілген мүмкіндіктері келесі SCAN~LINK пен
RapidPair платформа түрлеріне қосылған болатын. Түрлендіру параметрі қолданушыға
жүйе кілтіне құпия кілтті енгізуге мүмкіндік береді. Ол кезде донгл қолданылып,
SCAN~LINK түйіндері арқылы байланысқа түсіп, қосымша қауіпсіздікке ие болады. Тек
қосымша қауіпсіздігі бар түйіндер ғана SCAN~LINK осы қауіпсіздікті ұстанатын басқа
түйіндерімен байланысқа түсе алады. Қосымша қауіпсіздігі бар SCAN~LINK түйіндері
қосымша қауіпсіздігі жоқ түйіндермен байланысқа түсе алмайды.
Әрбір қосымша қауіпсіздігі бар SCAN~LINK түйіні әдепкі қалпы бойынша жүйе кілтін
қолдана алады. Жүйе кілті бірі-бірімен байланысқанды талап ететін және барлық
түйіндерде тиісті мағынасы бар екендігіне көз жеткізу қажет. Егер кілт қосымша
қауіпсіздікке ие болса, онда әдепкі қалпы кілті арна мен жүйе ішінде байланыс үшін
RapidPair нұсқасын қолдана береді. Жүйе кілтінің құрылымы SCAN~LINK аппаратты
әдісінде қосымша қауіпсіздікті ұстанбаса, қол жетімді болмай қалады.
Донглдың жүйе кілті өзгерген соң, донгл осындай жүйе кілтіне ие емес түйіндермен өзара
байланысқа түсе алмайды. Егер қолданушы SCAN~LINK антенна түйіні мен индиктор
түйіні үшін әдеркі қалпыдан өзгеше жүйе кілтін қолданғысы келсе, онда ең алдымен
түйінде жүйе кілтін өзгерту қажет. Түйіндегі жүйе кілті өзгертілген соң, қолданушы донгл
пайдаланатын жүйе кілтін өзгертіп, донглдың орнатылған әдепкі қалпынан өзгеше жүйе
кілтінің мағынасы бар түйіндермен өзара байланысын жалғастыруға болады.
Донглдың жүйе кілтін өзгерту үшін, 'Network Key' мәтін жолында кілттің жаңа мағынасын
енгізіңіз. Жаңа жүйе кілті отыз бір (31) дейінгі перне белгілерінен тұруы мүмкін. Егер
жаңа жүйе кілтінің мағынасы мәтін жолында беріліп, диалогтік әйнекте 'Accept'
(Қабылдау) бастырмасына басылса, онда сурет 22 көрсетілгендей жүйе кілтінің
ауысқандығы туралы хабарлама әйнегі ашылады.

Сурет 22 – Жүйе кілті туралы хабарламаны бекітіңіз.
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Сурет 22 көрсетілгендей хабарлама әйнегі қолданушыны жүйе кілтінің өзгерісі кезінде
болатын келеңсіз жағдайлардан сақтау үшін және алдын алу үшін көрінеді. 'Confirm
Network Key' диалогтік әйнегінде 'Yes' бастырмасын басқан соң донгл қазіргі уақыттыа
қолданылып жүрген жүйе кілтін жаңартады. Назар аударыңыз, бұл кілт жүйе кілтіндегі
соңғы мағынасын да бұрын енгізілген мағынасын да есте сақтайды.
Ескертпе – қазіргі уақытта жоғалған жүйе кілтін қайта қалпына келтіру мүмкін емес.
Сондықтан қолданушы SCAN~LINK түйіні мен донглдарында орнатылған және жүйе
кілтінің өзгерістерінен хабардар болуы тиіс. Егер орнатылған жүйе кілті жоғалған
болса, онда өтінеміз SCAN~LINK өкілімен хабарласыңыз.
Түрлену жолдарының жаңаруы
Донглдың кез келген өзгерістерінен кейін және "Accept" бастырмасын басқаннан кейін
донглдың түрлену параметрлері бірден жаңартыла бастайды. Кілтті түрлендіру үшін және
жасалған өзгерістердің алдын алу үшін "Cancel" бастырмасын басыңыз. Ол бірден
қолданушыны RapidPair басты бетіне әкеледі. Донглдағы мұндай өзгертулер сәтті болса,
сурет 23 көрсетілгендей диалогтік әйнек пайда болады да, донглдың барлық қалпына келуі
сәтті екендігін көрсетеді.

Сурет 23 – Донглдың түрленуі
Dongle -> Node Discovery Settings
“Dongle” мәзіріндегі 'Node Discovery Settings' опциясына басу арқылы сіз сурет 24
көрсетілгендей диалогтік әйнекті ашасыз. Бұл диалогтік әйнек қолданушыға RapidPair
кездесетін кейбір параметрлерді өзгертуге және SCAN~LINK түйіндерін іздеу барысында
пайдасын тигізеді.
Бұл параметрлерді әрбір параметр индикаторын таңдап талап етілген жерге әкелу арқылы
өзгертуге болады. Әрбір индикатордың орналасу реті жылжымалар арқылы көрініп
отырады.
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Сурет 24 – түйіндерді іздеудегі қалпына келтіру
Reply Window Duration: («күту белгісінің ұзақтылығы»)
Бұл параметр уақыттың максималды болуын басқарады. RapidPair түйіннің көріну
хабарламасына жауап беріп, максималды уақытын анықтап, жауап пен хабарламаға
жіберген түйінді тосып отырады. Бұл параметрді RapidPair түйініндегі болжалды
хабарламалар саны көп кезде, үлкен мағынаға дейін қайта қалпына келтіру керек. Егер
түйіндердің саны көп емес кезінде оларды табу процессін тездету үшін бұл параметрді
төмен мағынаға әкеліңіз. Бұл параметрдің мағынасы төмен болған кезде, түйіндерді табу
процессі жылдамдайды, бірақ қысқа мерзімде RapidPair хабарламаларына жауап берген
түйіндер саны үлкен болса, «қақтығыстардың» саны көбейгені пайда болуы мүмкін.
Жалпы қолдану үшін бұл параметрді аз мағынаға түйіндердің аз мөлшерің табу үшін
қоюға болады. Бұл параметрді «қақтығыс» кезіндегі сандарды азайту үшін көп мөлшерге
қою қажет.
Time-To-Live: («белгі беру уақыты»)
Белгі беру уақыт мағынасы түйінді табылған кездегі жіберілетін хабарлама түйінділердің
арасындағы сымсыз байланыста қанша уақыт өткізе алатындығын көрсетеді. Негізінде,
бұл параметр жүйені анықтау кезінде хабарлама уақытының қысқартылуына байланысты.
Тағы да айналым барысында пайда болатын сансыз хабарламалардың алдын алады. Бұл
параметрді RapidPair қарапайым түрін қайта қалпына келтіруде қолдануға рұқсат
етілмейді.
Түйін
RapidPair бағдарламасының шығу мәзіріндегі ‘Node’ опциясынан кейін RapidPair қол
жетімді және түйін құрылымдарына байланысты қосымша тізім ашылады.
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Бұл тізім сурет 25 көрсетілгендей 'Log Data Manager', 'Date/Time Configuration' және
'Upload Script' опциясының қосымша құрылымдарын құрайды.

Сурет 25 – Node шығу мәзірі
Node -> Log Data Manager
Бұл құрылым тек SCAN ~ LINK антеннасының түйініне ғана қолданылады. Себебі, ол
RapidPair негізгі көріну аумағынан алынған болатын. Антенна таңдалып болған соң сурет
26 көрсетілгендей "Node" мәзіріндегі "Log Data Manager" опциясын ашасыз. Бұл диалоктік
әйнек қолданушының SCAN~LINK антенна түйінінен жүктелген журналдағы
мәліметтерді пайдалану үшін және кез келген түрдегі файлдарды сақтау үшін қажет.
Сонымен қатар, "Log Data Manager' диалогтік әйнегі журналдағы және SCAN~LINK
алыстағы антенна түйіндеріндегі мәліметтерді өшіруге мүмкіндік береді.
Ескертпе – журналдағы мәліметтерді 1.1 донгл SCAN ~ LINK нұсқасы арқылы жүктеу
ғана қол жетімді болып саналады. Өтінеміз, донглді осы нұсқаға дейін жаңартыңыз
немесе құрылғыны белсенді қылу үшін және донглды жаңарту туралы қосымша
ақпартты алу үшін SCAN~LINK өкілімен хабарласыңыз

Сурет 26 – Log Data Manager диалогтік әйнегі
MAC Address:
Берілген жол журналдан сұралған мәліметтердің MAC мекенінің түйінін көрсетеді. MAC
түйінінің мекені осы түйіннің кез келген сериялық номерінен табылады.
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Channel:
Бұл параметр журналдан жүктелетін мәліметтердің қалай іске асатынын білдіретін арна
болып саналады. Жүктеу болып жатқан арнаның мағынасы жұмыс істеп тұрған антенна
түйінінің мағынасымен бірдей болуы тиіс.
Log File: (журналдағы мәліметтерді жазуға арналған файл)
Журналдағы мәліметтерді жүктер алдында қолданушы осы мәліметтерді сақтайтын
файлды көрсетуі керек. “Save” (“Сақтау”) бастырмасын басқан кезде сурет 27
көрсетілгендей тағы бір диалогтік әйнек ашылады. Алыстағы антеннаға сай келетін түйін
атауында қолданылған жүктеудің уақыты мен атауының сақталуы келесі уақытта
журналдағы мәліметтерді алуда ешбір қиындық туғызбайды. Егер қазіргі уақытта бұл
жүйеде болмаса, онда сурет 28 көрсетілгендей қолданушыдан бұл файл жасалуы тиіс пе
деген сұрақ қояды. Файл таңдалып болып немесе жасалған болған соң, журналдағы
мәліметтерді сақтау үшін "Log Data Manager' диалоктік әйнегінде “Download”
(“Жүктеу”) бастырмасы белсенді болады.

Сурет 27 – журналдағы мәліметті файлда сақтау
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Сурет 28 – Файлды жасаудағы хабарлама
Егер файл құрылып тұрса, сурет 29 көрсетілгендей сұраныс әйнегінде бар файлды жазып
алу сұралады. Өз қалауы бойынша RapidPair барлық жүктелген журналдың мәліметтері
.log. Файл ‘.log’ түрінде сақталады. Ол журналдағы хабарламалардың оқуға
келмейтіндегін білдіреді.

Сурет 29 – Қайта жазуды бекіту
Output: (Қорытынды)
Шығару параметрі қолданушының журналдан жүктелген файлдың қандай түрде екендігін
көрсетуі тиіс. Қазіргі уақытта екі түрі ғана қол жетімді: ‘Output Readable’ және ‘Output
CSV' болып табылады. Өз таңдауы бойынша тек осы түрі таңдалды: ‘Output Readable’.
‘Output Readable’ – бұл опцияны таңдау RapidPair бағдарламасын талап етеді және
журналдан жүктелген мәліметі бар файлдың түсінікті түрде берілуін сұрайды. Шығатын
файл сол атпен ‘.log’ түрінде жасалады. Бірақ, файлдың өзі ‘.txt’ түрінде сақталады.
‘Output CSV’ – бұл опцияны таңдауда жүктелген файлдың CSV түрінде берілуін және
RapidPair бағдарламасын талап етеді. Шығатын файл сол атпен ‘.log’ түрінде жасалған,
бірақ файлдың өзі ‘.csv’ түрінде сақталған болып саналады.
Select Log: (Журналды таңдау)
Ағымдағы шығу селектрі қолданушыға алыстағы антенна түйінінен SCAN~LINK әрі
қарай жүктеуі кезінде журналдан алуға болатынына пайдасын тигізеді. Қазіргі уақытта
алыстағы антенна түйінінен екі файлды жүктеу қол жетімді.
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‘Detection Log’ – бұл журнал антенналық түйіннің көмегі арқылы белгіленген
жапсырмалар туралы хабарламаларды құрайды. Анықталу журналының негізгі мақсаты
антенна түйінінің RFID құралдары бар SCAN~LINK қорғаныс киімдерін табу уақыт
жазбаларымен қамтамасыз ету болып саналады. Сонымен қатар бұл журнал киімді
сканерлеу кезіндегі және оған қатысты көптеген қосымша әрекеттерді қадағалайды.
Оларды журналға жүктеу үшін RapidPair журнал мәліметтерін алыстағы антенна
түйініндегі ‘Detection Log’ файлынан жүктеп алу қажет.
‘System Log’ – жүйе журналында антенна түйінінің жұмысына қатысты жазбалар мен
жұмыс кезінде кездескен кейбір қателіктер сақталады. Жүйе журналы қызметкерлер үшін
бағалы ақпаратты сақтайды және алыстағы антенна түйінінен жіберілуге тиісті
қателіктердің алдын алады. Бұл журналды жүктеп алу үшін RapidPair журналдың
мәліметтерін алдымен жүктеп алу керек. Содан соң алыстағы антеннадағы System Log’
файлын аласыз.
Progress:
Бұл индикатор жүктеу басталғаннан бастап журналды жүктеу кезіндегі ағымдық үрдісті
көрсетеді. Егер журналды жүктеу кезінде даму индикаторының жанындағы "Cancel"
бастырмасына бассақ, журналдың мәліметтерін жүктеу бірден тоқтатылады. Ал RapidPair
журналынан жүктеуді тоқтатқан кезде шығуға тиісті файлдар туралы ешбір мәліметті
көрсетпейді.
Status:
Деңгей параметрі жүктеу басталғаннан бастап, журналдың жүктелудегі деңгейін көрсетіп
тұрады. Бұл параметрді журналды жүктеу кезінде сәтті болды ма әлде олқылықтарға
байланысты жүктеу жүзеге асты ма соны анықтау үшін қолдану қажет. Жүктеу кезіндегі
кез келген олқылықтар осы жерден көрінеді.
Download Button: (жүктеу бастырмасы)
MAC мекені, арналар мен шығу файлдарын сақтау үшін жер таңдағанда ‘Download’
(жүктеу) бастырмасын бассаңыз белсенді болады. Бұл бастырманы басқаннан белсенді
болған жағдайда 'Select Log' шығу селектріндегі журнал файлды жүктеу үшін RapidPair
іске қосылады. Журналды жүктеу сәтті аяқталған соң немесе жүктеу "Cancel" бастырмасы
арқылы тоқтатылса, онда "Download" бастырмасы белсенді болмай қалады.
Кнопка Clear Log: (журналды тазалау)
Қолданушыға ‘Select Log’ шығу әйнегіндегі журнал мәліметтерді ‘Clear Log’ бастырмасын
басқан кезде өшіруге көмектеседі. Алыстағы антеннадағы түйіннің журналын өшіру үшін
тек МАС мекен мен арнасын енгізу ғана қажет болады. Сурет 30 көрсетілгендей
журналды тазалау алдындағы ескерту әйнегі шығады.
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Сурет 30 – журналдаға мәліметтерді өшіру
RapidPair журналдағы ‘Select Log’ селектрінен алынған мәліметтерді өшіру үшін ‘Yes’
бастырмасына басыңыз.
Ескертпе – жүктеу үрдісі аяқталған соң журналдағы барлық мәліметтер жойылып,
енді оларды қайтадан қайтаруға болмайды.
Close Button: (Шығу бастырмасы)
‘Close’ бастырмасы ‘Log Data Manager’ диалогтік әйнегін жауып, қолданушыны
RapidPair басты бетіне әкеледі. Журналдың жүктеу басталған кезде бұл бастырма
журналдан жүктеу жүріп жатқан кезде қолданушыны бұл әйнектің жабылып қалуынан
сақтайды да белсенді болмай қалады.
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Журналдан файлды қалай дұрыс жүктеуге керек
Диалогтік әйнекте барлық талаптар берілген соң, "Download" бастырмасы басыңыз. Содан
соң RapidPair журналдан белгіленген файлды сымсыз арна арқылы жүктеуді қолға алады.
Бұл кезде алыстағы антеннаның түйінінен жүктелетін файл жүктеу тәртібіне көшеді. Ол
алыстағы антенна түйінінен сұралған ақпатты RapidPair түсіреді. Алыстағы антенна түйіні
осы тәртіпке көшкен уақытта антенна сканерлеу мен SCAN~LINK қорғаныс киімі мен
ішкі жапсырмаларды іздеуді бірден тоқтатады.
Ескертпе - алыстағы антненаның түйіні RapidPair журналдан, файлдан ақпаратты
жүктеу барысында жай операциялар үшін қолданбауы тиіс.
Себебі, сымсыз арна SCAN~LINK бірнеше түйінімен қолданылуы мүмкін. Сондықтан
хабарламаны беріп жатқан кезде индикатор мен антенна арасында қақтығыс болуы
мүмкін. Журналдан файлды жүктеу үрдісі жүріп жатқан уақытта арнаның үлкен
белсенділігі пайдаланылады. Сол уақытта SCAN~LINK түйіндерінде үзілмелі байланыс
орнауы мүмкін.
Журналдан файлды RapidPair бағдарламасы арқылы жүктеу барысында SCAN~LINK
қосымша түйіндері жоқ арнайы арна арқылы жүзеге асуына назар аударуға ұсыныс
жасалады. Бұл жүктеу барысында және SCAN~LINK қосымша түйіндерінен туындайтын
кедергілерді азайтуда антенна мен индикатордың дабыл беру белсенділігін арттырады.
Сонымен қатар журналдағы ақпартты SCAN~LINK қосымша түйіндерінен арна арқылы
жүктеу кедергілердің алдын алады.
Өтінеміз, жеке арна арқылы журналдан ақпартты жүктеу туралы қолданушы
нұсқаулығымен танысып, ережелерге назар аударыңыз,
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Node -> Date/Time Configuration
Бұл құрылым тек RapidPair көріну аумағындағы антенналардың түйіне ғана қолданылады.
Антенна түйіндеріне таңдау жасалған соң Сурет 31 көрсетілген диалогтік әйнекті ашу
үшін 'Date/Time Configuration' опциясына басыңыз. Бұл алыстағы антенна түйінінде
тұтынушыға қазіргі кездегі уақыт пен мезгілді анықтауға мүмкіндік туғазады. Диалогтік
әйнек тұтынушының қазіргі уақытта алыстағы антеннадан уақыт пен мезгілді санауға
мүмкіндік береді.
Ескертпе - Қазіргі кездегі уақыт екі журналдың файлдары мен антенна түйінінің
жүйесінде де қолдана береді. Сондықтан уақыт жаңарып отыру үшін және
географиялық аймақ уақытымен сәйкес келу үшін антенна түйіні пайдалануы тиіс.

Сурет 31 – Date/Time Configuration диалогтік әйнегі
MAC Address:
MAC жолы түйіннің MAC мекенін көрсетіп, қазіргі уақыттың сұранысы мен жаңаруын
көрсетеді. Түйіннің MAC-мекені сериялық номердің зат белгісінде табуға болады.
Channel:
Бұл белгі арнаны қалпына келтіруде және уақытқа сұраныс берілген кезде қолданылады.
Алыстағы антенна түйінінің жұмыс арнасына сай келуін анықтауда алдын ала жүзеге
асады. Алыстағы антеннаның қайта қалпына келу кезінде және сұраныс беруде
«Журналдан қалай тиімді жүктеу қажет» секциясындағы түсініктемелерді қолдану ұсыныс
жасалады.
Date/Time:
'Date/Time' шығу селектрі SCAN~LINK антеннасы түйіннен шыққан және орнатылған
кездегі уақыты мен мезгілін көрсетеді. Осы шығу аумағындағы әйнекке басу арқылы
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сіз сурет 32 көрсетілгендей күнтізбені көресіз. Ол күнтізбеден ағымдағы күнді таңдайсыз.

Сурет 32 – Селектрдегі күнді таңдау
Алыстағы антеннадан нақты уақытты қайта қалпына келтіруге арналған уақытты шығу
селектріндегі сағатқа, минутқа, секундқа басу арқылы өзгертуге болады. Жоғары/төмен
бастырмалары арқылы басып болған соң, оның мағынасының азайып немесе көбеюуінің
өзгерісі байқалады.
Кнопка Reset Date/Time:
Назар аударыңыз, ағымдағы уақыт компьютердің сағат белдеуіндегі қайта қалпына
келтіру кезіндегі кезбен шектеседі. Бұл құрылым алыстағы антеннаның түйінінің
ағымдағы қайта қалпына келтіру үрдісімен пайдалы екендігіне көз жеткізу қажет.
Status:
Деңгей параметрі ағымдағы үрдісті орнату кезінде немесе алыстағы антеннаны талап ету
кезінде көрінуі мүмкін. Үрдіс кезіндегі кез келген қателіктер осы жерде белгіленеді.
Кнопка Set Clock: (уақытты орнату)
‘Set Clock’ бастырмасы SCAN~LINK шығу селектрінде көрсетілген уақыт пен мезгілді
орнатуда алыстағы антеннаның көмегімен қайта қалпына келтіріледі. Үрдіс нәтижесі
деңгей туралы ақпарат бөлігі ретінде көрсетіледі. Бұл бастырма RapidPair уақытты орнату
үрдісін іске асырып жатқан кезде белсенділігін жояды.
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Кнопка Read Clock:
‘Read Clock’ бастырмасы алыстағы антеннаның ағымдағы уақыты мен мезгілінің жаңаруы
мен қайта қалпына келуін тексеріп отырады. Үрдіс нәтижесінде кеткен кез келген
қателіктер деңгейі туралы ақпаратта көрініп отырады. Бұл бастырма RapidPair сағатты
өшіру үрдісін орындап жатқан кезде белсенді болмай қалады.
Алыстағы антеннадан уақытты тексеру уақыт пен мезгілді қайтарып қана қоймай, орнату
кезіндегі ақпарат пен сол кездегі уақыт шын болғандығын көрсетеді. Нақты уақыттың
тоқтап қалу туралы ақпараттың қажеттілігін уақыт белгілерін, жүйе мен журналдағы
файлдардан көре аламыз. Егер деңгей туралы хабарлама нақты уақыттың жұмыс кезінде
тоқтап қалғандығын көрсетсе, онда нақты уақыт пен деңгей туралы әйнек бірден алынып
тасталынады.
Кнопка Close:
‘Close’ бастырмасы ‘Date/Time Configuration’ диалогтік әйнегін жауып, басты бетке
қолданушыны RapidPair әйнегіне қайтарады. Алыстағы антенна түйінінде қолданылған
уақыт пен мезгілі осы түйінге қолданылмайды.
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Node -> Upload Script
Қайта қалпына келтіру кей кезде қол жетімді болуы мүмкін. SCAN~LINK түйіндеріне
қосымша құрылымдарды қосу арқылы немесе кеткен қателіктерді жою үшін RapidPair
құрылымы түйіннің бағдарламасының жаңартылған үлгісімен қамтамасыз етеді.
Бұл құрылым тек қана RapidPair көріну аумағында белгіленген антенна түйіндері немесе
SCAN~LINK индикатор түйіндері үшін ғана қолданылуы тиіс. Антенна мен индикатор
таңдалып болған соң 'Upload Script' құрылымына басып, сурет 33 көрсетілгендей скрипт
әйнегін ашасыз. Назар аударыңыз, бұл құрылым SCAN~LINK мамандарының
қолданысына арналған және бұл құрылғыны дұрыс қолданбау түйіннің жарамсыздығына
немесе істен шығуына әкеліп соғады. Бұл құрылым SCAN~LINK өкілінің көмегімен іске
қосылуы тиіс. Бұл құрылымның жұмысы туралы қосымша ақпаратты SCAN~LINK
мамандарына хабарласу арқылы ала аласыз.

Сурет 33 – Скрипті жүктеу әйнегі
MAC Address:
MAC жолынан кейін MAC мекенін көрсетеді. Ол мекен RapidPair арқылы қайта қалпына
келеді. MAC мекенін түйіннің қайта қалпына келтірілген сериялық номерінің лейблінде
тауып алуға болады.
Channel:
Бұл параметр өзгертілген арнаны қайта қалпына келтіру үшін қолданылады. Арнаның
маңыздылығы осы жерде анықталады. Сондықтан ол түйіннің жаңарып тұратын жұмыс
арнасына сай келуі керек.
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Script Name:
Бұл параметр алыстағы түйін жүктелген скриптің атын көрсетеді. «Open» бастырмасына
басқан кезде алыстағы түйінді жүктеу үшін екілік файлды қолдануға рұқсат етіледі. Тек
екілік үлгідегі SCAN~LINK бекіткен прошивка мен бинарлық бейне ғана алыстағы
түйінге жүктелуі тиіс. Назар аударыңыз, RapidPair қолданушыға осы түйінге қажетті емес
екілік файлды жүктеуде кедергі жасамайды. Қолданушы жүктеліп жатқан файлдың осы
түйінге қатысы бар екендігіне көз жеткізуі керек.
CRC:
CRC (Cyclic Redundancy Check) таңдалған бинарлы бейненің соммасын бақылау үшін
қолданылады. Бұл CRC түйінде тексеріледі, сондықтан оның жүктелуінің сәтті өткенін
анықтап, жеткізілу кезінде қателіктер кетпегендігіне сенімді болу қажет.
Progress:
Индикатор жүктеудің түрі мен оның қашан басталғаныдығын көрсетіп тұрады.
Индикатордың қасында тұрып, "Cancel" бастырмасын басқан кезде, жүктеу орындалып
жатқан кезде бейненің бинарлы жүктеуін тоқтату керек және сол кезде RapidPair беріліп
жатқан файлдың жартысын өшіріп тастауға тырысады.
Status:
Деңгейдің параметрі ағымдағы жүктеу аяқталған соң көрінеді. Деңгей туралы ақпаратты
хаюарламаны тексеріңіз, себебі, жүктеу кезінде ешқандай қателіктер болған жоқ па әлде
кездесті ме соны анықтау үшін қажет.
Кнопка Upload:
‘Upload’ бастырмасы МАС мекенін, арнасы мен бинарлы бейнесін таңдап алған соң
белсенді болады. Бағдарлама ‘Upload’ бастырмасы басылған соң екілік файлға жүктеледі.
Бұл бастырма ір жүктеу барысында тек бір рет қана басылады. Егер жүктеу кезінде
кедергі болса немесе жүктеу қолданушы арқылы үзіліп қалған уақытта екілік файл қайта
таңдалып, ‘Upload’ бастырмасы қайтадан белсенді болады.
Кнопка Cancel:
«Cancel» бастырмасы "Upload" бастырмасын басқан кезде ғана белсенді болады.
Қолданушының жүктеу үрдісін тоқтатуға мүмкіндік береді. Жүктеу кезінде «Cancel»
бастырмасына басыңыз. Сол кезде RapidPair алыстағы түйіннің жартылай жүктелуі мен
жойылуын тоқтатады. Жүктеу кезінде «Cancel» бастырмасына басу түйіннің
жарамсыздығына әкеліп соғады. Сонымен қатар үзілген жүктеулер түйінді қолдану үшін
жарамсыз деп санайды. Микробағдарлама бейнесі арқылы бинарлы жүктеулердің барлық
түйіндері тексерілу тиіс. Содан соң түйіннің міндетті түрде жұмыс істейтінін тексеріңіз.
Егер «Cancel» бастырмасы жүктеу кезінде басылса, алыстағы түйінді қайта жүктеуде
немесе микробағдарламаның бейнелік жүктелуі кезінде қосылса, SCAN ~ LINK түйіні өз
таңдауы бойынша төрт арнаға ауысып кетеді.

45
3450 LANDMARK RD., BURLINGTON, ONTARIO, CANADA L7M 1S8
WWW.SCAN-LINK.COM 905-304-6100 | INFO@SCAN-LINK.COM

Options
RapidPair шығу мәзіріндегі құралдар панелінде‘Options’ таңдау барысында сіз RapidPair
қол жетімді және қосымша опция тізімдерін таба аласыз. Бұл бет сурет 34 көрсетілгендей
'Rearrange Nodes', 'Retain Nodes', 'Take Screen Capture', и 'Message Window' қосымша
құрылымды қамтиды.

Сурет 34 – Options шығу мәзірі
Options -> Rearrange Nodes
Бұл құрылым көріну аумағындағы SCAN ~ LINK түйін қолданылу жерін өзгерту үшін
пайдаланылады. Бұл құрылым басты беттің өзгеріс кезінде кейбір түйіндердің жоғалуы
байқалса қолдануға тиіс. Осы құрылымды таңдау барысында негізге көріну аумағындағы
барлық түйіндерді қайта қалпына келтіреді.
Options -> Retain Nodes
Бұл құрылымдағы RapidPair өзгертулер SCAN~LINK көріну аумағындағы барлық
түйіндердің жойылуының алдын алу үшін тиімді. Бұл құрылымның пайдасын
SCAN~LINK түйінінің кішкентай аумақта жұмыс істейтінін және RapidPair пинг-талабына
барлық түйіндер жауап бере алатынынан көре аламыз. Көп түйін RapidPair пинг-талабына
бір уақытта сұраныс бергенде түйіндер «қақтығысы» туындайды. Сондықтан бірінші
өзгеруден кейін бірнеше түйін көзге көрінбей табылмай қалуы мүмкін. Шулы ортада
қайталау арқылы іздеген барлық түйіндер «қақтығыстың» арқасында табу қиындыққа
соғады. Құрылымды іске қосқан кезде RapidPair пниг сұраныстар жасалған кездегі барлық
және қазіргі уақыттағы түйіндерді есте сақтайды.
Options -> Take Screen Capture
'Take Screen Capture' опциясы RapidPair көріну аумағын суретке түсіріп алуға мүмкіндік
береді. Жасалған бейне Сурет 6 көрсетілгендей көрінеді, бірақ мәзірдегі жоғарғы және
төменгі элементтері жоқ болады. Экранның бұл суреті папкаға сақталады. Бұл папкада
жасалған суреттің уақыты мен мезгілі белгіленеді. Ол ағымдағы қолданушы «Менің
құжаттарым» папкасындағы RapidPair сақталады.
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Options -> Message Window
'Message Window' опциясын таңдау барысында Сурет 35 көрсетілгендей жаңа әйнек
ашылады. Хабарлама әйнегі RapidPair кіретін хабаламаларын көрі үшін жасалған.
Сондықтан ол донглды қосқанда, SCAN~LINK түйіндеріне сұраныс бергенде және
SCAN~LINK түйіндерін қайта қалпына келтіргенде көріне бастайды. Бұл әйнекті
RapidPair үрдісінің аяқталуын тексеруде, қателіктер туралы есепте және алыстағы
түйіндерді тестілеуде қолдану өте тиімді.
Егер хабарлама әйнегі осы уақытта ашық тұрса, онда “Options” мәзіріндегі 'Message
Window' опциясына қайта басу арқылы ағымдағы әйнекті жабасыз. Хабарлама әйнегі осы
әйнектің оң жағындағы 'X' басу арқылы да іске асады.

Сурет 35 – RapidPair хабарлама әйнегі
Тек бір ғана әйнек кез келген уақытта ашық тұруы мүмкін. RapidPair хабарлама әйнегі
ағымдағы кезде тазартуға болмайды, сондықтан, әйнек кіріп жатқан хабарламаларды
жинай береді. Хабарлама әйнегі соңғы жүз хабарламаны сақтай алады. Әйнекті
хабарламалардан өшіру үшін ағымдағы хабарлама әйнегін жабу керек. Содан соң жаңа
хабарлама әйнегін ашып, 'Options' шығу мәзіріндегі 'Message Window' опциясына
басуыңыз қажет.

47
3450 LANDMARK RD., BURLINGTON, ONTARIO, CANADA L7M 1S8
WWW.SCAN-LINK.COM 905-304-6100 | INFO@SCAN-LINK.COM

Help (Еске түсіру/Көмек)
RapidPair бағдарламасының мәзірінде ‘Help’ опциясын басқан кезде RapidPair қол жетімді
қосымша құрылымдарды көрсетеді. Сурет 36 көрсетілгендей шығу әйнегіндегі қосымша
опциялар 'User’s Guide', 'Check for Updates', и 'About RapidPair' тізімін қоса алады.

Сурет 36 – Шығатын Help мәзірі
Help -> User’s Guide
Егер нұсқаулық табылмаған уақытта басқа нұсқаулыққа ауысып кетуі немесе каталогтан
өшіріліп қалуы мүмкін. Кейде өз таңдауы бойынша жасырынып қалады да, сол кезде
кеткен қателік туралы хабарлама келеді.
Help -> Check for Updates
RapidPair қалпына келтіру уақытша ғана қол жетімді болуы мүмкін. Бұл қалпыну келтіру
RapidPair қателіктерді түзетуді қоса алғанда және құжаттың қайта қалпына келгендігі
жайлы, RapidPair қосымша құрылымдары жайлы немесе SCAN~LINK түйіндерінің
жаңаруына қолданылуы тиіс. Егер ғаламторға қосылу бар болса шығу әйнегінде RapidPair
қайта қалпына келтіру үшін 'Check for Updates' бастырмасына басыңыз. Ол жүктеу үрдісі
кезіндегі деңгейі мен RapidPair жаңару кезіндегі үрдіс индикаторын көрсететін хабарлама
келеді.
Алдымен RapidPair бағдарламасы SCAN~LINK веб-серверінде жаңа нұсқасының қол
жетімділігіне көз жеткізу қажет. Әрі қарай RapidPair жаңаруға дайын болған RapidPair
бағдарламасы мен сурет 37 көрсетілгендей RapidPair жүйесінің соңғы нұсқасы орнатылған
ба сол туралы хабарлама көрсетеді. RapidPair басты бетіне оралу үшін «ОК»
бастырмасына басыңыз.

Сурет 37 - RapidPair жаңартуды тексеруге дайын

48
3450 LANDMARK RD., BURLINGTON, ONTARIO, CANADA L7M 1S8
WWW.SCAN-LINK.COM 905-304-6100 | INFO@SCAN-LINK.COM

Егер SCAN~LINK серверінде RapidPair жаңа нұсқасы қол жетімді болмаса, RapidPair жаңа
нұсқасын жүктей бастайды және даму индикаторы қозғала бастайды. Сол кезде деңгей
жолы сурет 38 көрсетілгендей жүктеу кезіндегі пайыздық көрсеткіші мен ақпараттың
берілу жылдамдығын көрсетеді.

Сурет 38 – RapidPair соңғы үлгісін жүктеу
Кез келген уақытта ағымдағы жүктеуді тоқтату үшін "Cancel" бастырмасын басыңыз. Сол
кезде жүктеу деңгейінде жүктеу уақытша тоқтатылды деген хабарлама көрінеді. RapidPair
басты әйнегіне оралу үшін "Ok" бастырмасын басыңыз.
Ескертпе – Пайдаланушы RapidPair бағдарламасын жаңарту алдында жүйеде жұмыс
жасап тұрған антивирусты бағдарламалардың ерекшеліктеріне қосу керектігін естен
шығармау қажет. Егер ол мүмкін болмаса, қалпына келтіру үрдісі аяқталғанша дейін
антивирусты бағдарламаларды уақытша өшіре тұруға келеді. Бұл автоматты түрде
RapidPair қалпына келтіруне анитивирусты бағдарламалардың бөгет жасамауының
алдын алады. Кейбір анитивирусты бағдарламалар жүктеуді тежейді немесе RapidPair
нұсқасын өшіріп тастауы мүмкін. Сондықтан, RapidPair бағдарламасын жүйеге қайта
орнатуға тура келеді.
Жүктеу сәтті аяқталған уақытта RapidPair сурет 39 көрсетілгендей әйнекте “Click Ok to
update RapidPair” («қалпына келтіру үшін ОК басыңыз») деген хабарламаны шығарады.
‘Ok’ бастырмасын басқан кезде RapidPair бағдарламасы бірден жабылып қалады да
қалпына келтіру жалғасады. Барлық қалпына келтірілген файлдарды жою үшін ‘Cancel’
басытрмасына басыңыз. Ол тұтынушыны RapidPair әйнегіндегі басты бетке алып келеді.
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Сурет 39 –Қайта қалпына келтіруге дайындық
Егер қолданушының есеп жазуын бақылау (UAC) Windows жүйесінде белсенді болса,
сурет 40 көрсетілгендей келесі әйнек пайда болады. RapidPair қалпына келтіруді
жалғасытыру үшін “Allow – I trust this program. I know where it’s from or I’ve used it before"
басытрмасына басу керек («Рұқсат беру. Мен бұл бағдарламаға сенемін»).

Сурет 40 – Windows UAC RapidPair қалпына келтіру туралы белгісі
‘Yes’ («Да») бастырмасын басқан кезде, RapidPair соңғы нұсқасына дейін қалпына келеді.
Сурет 41 көрсетілгендей RapidPair қалпына келу әйнегі шығады. Бұл әйнек қалпына
келтіру кезінде болған іс-әрекеттердің тізімін шығарады.
Қалпына келтіру бағдарламасы қалпына келтіру кезіндегі кез келген қателікті көрсетіп
отырады. Қалпына келтіруден соң бірден жабылып қалады. Қалпына келтіру аяқталған
соң SCAN~LINK веб-сайтынан жүктелген қалпына келтіру бағдарламасының RapidPair
соңғы нұсқасын іске қосады. RapidPair қалпына келтірілген нұсқасы жүктеліп болған соң
әйнекте қалпына келтіру сәтті өтті немесе сәтсіз өтті деген хабарлама келеді.
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Сурет 41 –RapidPair бағдарлмасын жаңарту әйнегі
Help -> About
“help” мәзірінде ‘About’ басқан кезде ағымдағы RapidPair туралы ақпарат шығады.
Әйнекте шыққан ақпарат ағымдағы RapidPair нұсқасымен қоса құрылған уақыты мен
авторын, авторлық құқықтары мен SCAN~LINK веб-сайтына сілтемені көрсете алады.
Help -> Indicator Codes
Сурет 42 көрсетілгендей шығу әйнегінде ‘Indicator Codes’ бастырмасына басу арқылы
шығады. Бұл диалогтік әйнектің кодтарда кеткен қателіктер мен түйін панлінде
SCAN~LINK индикаторын іздеп табудың алдын алады. Светодиодты панельдің
SCAN~LINK индикаторы сурет 42 берілгендей графикалық түрде көрсетілген. Осы
графиканың кез келген жеріне баса бергенде сіз графикалық индикатордың түрлі
светодиодтарын қосып/өшіріп отырасыз. Индикатор кодында кеткен қателіктер туралы
ақпаратты әйнекте графикалық светодиодты таңдау арқылы және сол светодиодқа сәйкес
келетін нақты индикаторы арқылы көре аласыз.

Сурет 42 – Индикатор кодының әйнегі
Code и Rev Input светодиоды қосу/ажырату белгісіне ие және светодиодтарды басу
кезінде әйнекте ауысып отырады. Tri-LED жасыл, сары, қызыл және сөндірілген
жағдайымен ауысып отыруы мүмкін.
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Графикалық интерфейсті светодиодтардың индикатордағы светодиодтарға сәйкес
келуінен кейін сурет 43 көрсетілгендей қателік туралы ақпаратты 'Find Code'
бастырмасына басу арқылы табыңыз. 'Description' диалогтік әйнекте қателік туралы
қысқаша сипаты шыға келеді.

Сурет 43 – Индикатордың кодын қосудағы қателік
Егер қате код енгізілсе сурет 44 көрсетілгендей индикатордың светодиодты коды қате
енгізілгені жөнінде 'Description' мәтін жолында хабарлама шыға келеді. SCAN~LINK
жүйесіндегі қателік кодын іздеу кезіндегі бірінші жол оның көрсетілген қателіктер
кодымен байланысты.

Сурет 44 – Қателіктің дұрыс емес коды енгізілді
Ескерту – SCAN~LINK индикаторы бірнеше қателіктерді бір уақытта көрсете алады. Сол
кезде туындаған қателіктердің неден шыққанын анықтауға тура келеді.
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Түйіннің қасиеттерін қарастыру
SCAN~LINK қосымша ерекшеліктері мен параметрлерін қарастыру үшін, RapidPair негізгі
көріну аумағындағы кез келген түйінде тышқанның сол жағына екі рет басу арқылы
көруге болады. Бұл әрекет қасиеттердіңтүйінге қатысты қосымша мәліметтері бар әйнегін
ашады. SCAN~LINK (екі) түйінінің антеннасы мен индикаторы әртүрлі ерекшелікке ие.
Ол қолданушыға түйін қасиеттер әйнегінде қол жетімді болып саналады.
Индикатор түйінінің қасиеттерін қалпына келтіруде диалогтік әйнекті ашу үшін, RapidPair
негізгі көріну аумағындағы түйін белгісіне екі рет басу арқылы кіре аласыз. Сурет 45
көрсетілгендей түйін әйнегінің қасиеті 'Node Properties' түрінде белгіленеді.
Сурет 45 көрсетілгендей 'Node Properties' әйнегінің оң жағындағы жасыл белгі түйіннің
қайта қалпына келуі сәтті өтті дегенді білдіреді.
Егер жанында тұрған кез келген жол қызыл түсте 'X' параметрін құраса, онда ол қасиеттің
қате оқылғанын немесе сәтсіз берілгеніне сілтеме жасайды. Индикатор түріне қатысты
қасиеттер 'X' сұр түсті белгіге ие болады.
Түйіндерді қайта қалпына келтіруді жалғастыру үшін әйнектің төменгі оң жағындағы
(‘жаңарту’) ақ сызығы бар жасыл бастырмаға басыңыз.
'Accept' ("қабылдау") бастырмасын басқан кезде түйін қасиеттерінде болған өзгерістер
бірден сақталады. Ал 'Cancel' ("жою") бастырмасына басқан кезде кез келген өзгерістерді
бірден тоқтады. RapidPair құралдар панеліндегі 'Update' ("жаңарту") бастырмасы түйінде
қасиеттерінде өзгерістер болған жағдайда белсенді (жасыл түсті) болады. Бұл бастырманы
басқан кезде түйіндегі өзгерістер қасиеттеріне әсерін тигізеді.
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Сурет 45 – түйін индикаторы қасиетінің әйнегі.
Түйіннің қасиеттерінің қайта қалпына келуі кезінде ('Node Properties' әйнегінің төменгі оң
жағындағы ақ белгісі бар жасыл бастырмаға басыңыз), жаңарту процессі оң жақтағы ‘X’
бастырмасы арқылы жойылады.
Назар аударыңыз, егер донгл мен түйін арасындағы байланыс сызығының сапасы нашар
болса, кедергілер пайда болған жағдайда RapidPair қасиеттердің параметрін бірнеше рет
санауға тырысады. Барлық сәтсіз мүмкіндіктерді анықтап болған соң, RapidPair
түйіндердің қасиеттері туралы мәліметтерді оқуды қояды.
Түйіннің қасиетін қолмен тексеру
RapidPair түйіндердің қасиетін ‘Node Properties’ әйнегінде сәтті санап болған соң, жасыл
(«жарамды») белгісі пайда болады. Егер параметр сәтсіз саналса, онда 'х' ( «жарамсыз»)
белгісі қызыл түсте көрінеді.
Тиімді деген бірнеше шарттар бар. Олар белгінің «жарамсыз» деп көрінуіне әкеліп соғуы
мүмкін. Бұл қасиеттер өзіне байланыстың жоғалуын, үрдістің жойылуын және нақты
компьютердегі диапазонға түспейтін мағыналардың саналмағандығын қосады. RapidPair
үшін "Node Properties" әйнегінде параметрлердің өзгерісін анықтауға болады. Ол үшін
алдымен "Accept" бастырмасына басып, параметр «жарамды» болып саналуын қарау
қажет. "Accept" бастырмасына басқан кезде барлық өзгерістер RapidPair басты бетіндегі
‘жаңарту’ бастырмасы белсенділігі артады. Осындай қадамдар түйіннің RapidPair
параметрлерінің жаңаруының алдын алу үшін қолданылады.
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Мысалы, егер RapidPair түйінінің негізгі көріну аумағындағы индикаторға екі рет
бассаңыз, «Node Properties» әйнегі ашылады. Егер "Reverse Input' параметрі дұрыс
оқылмаса, онда параметрдің жанында «жарамсыз» деген белгі пайда болады. Ол
параметрді санауда кеткен қателіктерді көрсетеді. Осы параметрге енгізілген кез келген
өзгерістерді "Accept" бастырмасына басу кезінде де қабылдамайды. Параметрдегі осындай
өзгерістер параметр дұрыс оқылып, өзгертілген соң ғана саналады.
Мұндай тәртіп SCAN~LINK түйіндерін пайдалануда қиындықтар туғызады. Себебі,
кейбір параметрлерде әдепкі қалпы бойынша қойылған мағынасы тұрып түйіндерді
таңдау барысында RapidPair, олар бағдарламасымен жарамсыз деп тануы мүмкін. Бұл
қиындықты шешу үшін параметрге қолмен «жарамсыз» деген белгіге екі рет басу қажет.
Сол кезде сурет 46 көрсетілгендей хабарлама әйнегі пайда болады. Ол параметр бекітілуі
тиіс пе деген сұрақ қояды. Сондықтан RapidPair параметрді бекіту үшін «ОК»
бастырмасына басыңыз.

Сурет 46 – Пареметрді қолмен бекіту
Бұл параметрді бекіту үшін ‘Ok’ басыңыз. Ал ‘Cancel’ бастырмасы барлық үрдісті
тоқтатады. Параметрді бекітіп болған соң, параметр қасиетінің жанында белгі пайда
болады. Ол бекітілген белгінің ішкі жағы 'X' жасыл түсті болады.
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Индикатор түйінінің қасиеті
Бұл секция қасиеттер мен SCAN~LINK түйіндері үшін қол жетімді және орнату кезінде
SCAN~LINK индикаторы түйіндерін қалпына келтіру үшін қолайлы.
Configuration қосу (Кескіндеме)
Бұл ‘Node Properties’ әйнегін қосудағы алғашқы әйнек болып саналады, себебі,
қолданушы түйінге екі рет басу арқылы көре алады. Қосу кезінде параметрлер келесі қол
жетімді параметрлерді тіркеп отырады.
Channel:
Мәліметтерді ауыстыру кезінде арналар да өзгеріске ұшырауы мүмкін. Қол жетімді
арналар нөлден он беске дейінге аралықта болады. ID жүйесінен бұл арнаның
айырмашылығы оның жүйені физикалық жағынан бөлуде болып саналады.
Арналарды қайта қосу бірнеше себептермен қажет болуы мүмкін. Егер бір-біріне жақын
орналасқан көптеген жүйе болса, онда сымсыз қақтығыстардың болуына мүмкіндік бар.
Бұл оның светодиодты индикатордың күйі (жасыл светодиод) индикатор түйінінде сары
түспен жана бастап, байланыстың үзілу белгісін көрсетеді. Мұндай жүйелер мен
бөлімдерді әртүрлі арналарға бөлу немесе бөлімдердің санын қысқарту осы қиындықты
шешуге себеп болады.
Кедергілердің туындауы олардың жүйе арнасындағы жұмысты реттеу қажет екендігін
білдіреді. Егер үрдіс кезінде жанында түйіннің басқа түлері болса және олар диапазоны
2,4 ГГц жиілікте жұмыс жасаса, онда егер түйіндердің шығу қуаттылығы жоғары болса,
басқа түйіндер байланысты бұзуы мүмкін. Мысал ретінде мынаны қарауға болады:
SCAN~LINK түйіндері Wi-Fi қуатты мүмкіндігнің қасында жұмыс жасаған уақытта.
Себебі, 802.11 Wi-Fi келесі арнаға ауысу кезінде 2,4 ГГц қуаттылығымен ұштасады. Бұл
бөгеттерді шешеуге мүмкіндік береді.
Ескертпе – Егер SCAN~LINK жүйесінде өте қиын кедергі туындаса, онда SCAN~LINK
бөлімдерін кедергілердің көріну аумағынан шығарып тастап, олардың RapidPair арна
параметрлерімен сәтті байланысы үшін мүмкіндік туғызу қажет.
RS485 Address:
Бұл параметр жүйе мекенін RS485 өзгертеді де, түйіннің топпен жұмыс жасауына жағдай
жасайды. Параметрдің орнатылуы оның тек SCAN~LINK түйіндерімен ғана пайдалануын
және RS485 топтық хабарламалары арқылы жұмыс істейтінін білдіреді.
Network ID:
Бұл параметр SCAN~LINK түйінінде жұмыс істеп тұрған жүйені бұзады. Егер түйіндер
біркелкі ID жүйесіне ие болмаса, онда (бір жүйеде жұмыс істемейді) бір-бірімен
байланыса алмайды. If RapidPair cannot communicate with a node because it is on a different
network,
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Егер RapidPair түйінмен байланыса алмаса, онда түйіннің ID жүйесін ауыстыру қажет
және донглдың мағынасын ажырату керек. ID жүйесі SCAN~LINK бөліміндегі сериялық
номнрден алынуы да мүмкін.
Ескертпе – Түйіндер арасында ID
«қақтығыстардан» сақтай алмайды.

жүйені

өзгерту

бір

арнада

кездесетін

MAC мекені:
Бұл жол алдымен әдепкі қалпы бойынша орнатылған. MAC мекені әмбебап лицензиялы
сәйкестендіргіш болып табылады да, ол ешбір өзгеріссіз қалады. Мекенін өзгерту түйін
төңірегі мен SCAN~LINK жүйесі арасындағы байланысты қиындата түседі.
Reverse Input:
Реверсивті кіру SCAN~LINK жүйесіне енуі мен RFID жапсырмаларын анықтайды.
Реверсивті кіру антенна түйін мен индикаторынан өтіп, пайдалануға берілетін жүйеде
орнатылады. Опциясын іске қосыңыз (Enabled), егер реверсивті кіру қалпына келтіріп
жатқан SCAN~LINK түйінінен түссе. Опциясын іске қосыңыз (Disabled), егер реверсивті
кіру сигналы қазіргі уақытта қайта қалпына келтіріп жатқан SCAN~LINK түйінінде
қолданылмаса.
Ескертпе – Екі реверсивті кіруді екі түйіннің қосылуында қолдануды қолға ламаңыз.
Өйткені, антенна мен индикатор тұйіндерінің қосылу кезінде бір реверсивті кірудің
сызығы өшірулі болуы тиіс.
Comm Err Beep:
Егер антеннамен байланыс орнаса, онда индикатор түйіні жасыл түсті көрсетеді.
SCAN~LINK жүйесі әрқашан сызықтың толық болуын бақылап отырады. Егер сызықтар
үзіліп қалса, индикатордың алдынғы панеліндегі жасыл түс жанып-сөніп тұрған сары
түске ауысады. Байланыс қателігі индикатор түйінінен немесе көліктің ішінде кездесетін
кедергілерден туындауы мүмкін. Сол қателіктерді іздеу оператор үшін қиын болады. Бұл
параметрді іске қосу Enabled таңдаумен және түйіндегі Tri-State светодиодының сары
түспен жануына байланысты. Оған орай сол жерде қақтығыс пайда болғандығын
көрсетеді.
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Marker Tag Alert:
Антенна түйіні мен индикаторы үшін бұл параметрді іске қосуда белгіленген
жапсырмалардың әртүрлі жиілілікте дабылдың берілуін қамтамасыз етуі тиіс. Антенна
түйінінің қысқа аралықтағы қарапайым жапсырмаларды анықтаған кезде, индикатор
түйіні нақты жиіліліктегі дабылды береді. Бұл параметрді қосу кезінде барлық аралықтағы
жапсырмалар индикаторда бірқалыпты және бірдей дабыл шығарады. Егер бұл түйіндер
үлкен қашықтықта орналаспаса, онда бұл параметрді іске қосуда антенна түйіндері мен
индикаторы ешбір өзгеріске ұшырамайды.
Firmware Version:
Бұл SCAN~LINK түйін индикаторының сымсыз модуліндегі прошивканың нұсқасы мен
іске қосу уақытын көрсетеді..
CRC (Cyclic Redundancy Check немесе мерзімдік жойылу коды):
CRC мағына SCAN~LINK түйіндерінің прошивка скриптарында операциялық жүйесінің
көмегімен анықталады. Бұл тексеру скрипт түйіндіге сәтті өткендігін байқатады. Бұл
мағына SCAN~LINK түйіндеріне жүктелген скрипт нұсқасын анықтау үшін қолданылады.
Script:
Екілік бейненің атауы қазіргі уақытта SCAN~LINK түйінінде жұмыс істейді. Бұл атау
тағы да түйіннің түрі мен жинастыру уақытын салыстыру үшін қолданылады.
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Installation қосымшасы (Орнату)
Қосымшасы бар жолдар жүйенің жұмысына ешбір кедергі жасамайды. Бұл жолдар көлікті
басқару кезінде сіздің қалауыңыз бойынша өзгертіліп отырады. Сонымен қатар көліктегі
немесе жүйедегі SCAN~LINK түйіндеріндегі жазбаларды сақтау үшін қолайлы.

Сурет 47 – Түйіннің Installation қасиеттері
VIN:
Көліктің салыстырмалы номері немесе кіру үшін қолданылатын 'VIN' саны антенна
түйінінің көрінуін анықтау үшін пайдаланылады. Сіз бұл жолға максимум 10 сан ғана
енгізе аласыз. Бұл жолдың мағынасы 'None' болып әдепкі қалпында табылады.
Installation Type:
'Installation Type' жолы көлікте орнатылған антеннаның физикалық жазбасын
анықтау үшін қолданылады. Ол 'None' болып табылады.
Vehicle Type:
'Vehicle Type' жолы көлікте орнатылған антеннаның жазбасын анықтау үшін
қолданылады. Ол 'None' болып табылады.
Service Notes:
'Service Notes' жолы орнатушының антенна түйінін іске қосудағы қосымша мәліметті
анықтау үшін қолданылады. Ол 'None' болып табылады.
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Security tab (қосымшаны қорғау)
'Node Properties' ("түйін қасиеттері") әйнегінде 'Security' ("қауіпсіздік") қосымшасына
бассаңыз, онда түйін индикаторы сурет 48 көрсетілгендей ашылады. 'Network Key' ("жүйе
кілті") параметрін қайта қалпына келтіру қолданушыға құпия кілтін енгізуде кез келген
индикатор түйіні арқылы антенна түйінінің қосылуы үшін пайдаланылады да, қорғаныс
жүйесін ұстап тұрады. 'Network' ("Жүйе") қосымшасы 'Node Properties' ("түйін қасиеті")
диалогтік әйнекте индикаторды қолдану үшін қол жетімсіз болады. Олар қорғаныс
қызметін атқармайды.
Қосымша қорғаныс қызметін атқаратын түйіндері басқа түйіндермен байланыс жасап,
олардың қорғаныс қызметін ұстап тұрады. SCAN~LINK түйіндері басқа түйіндердің
қосымша қорғаныс қызметі барлармен өзара мәліметтерді айырбастай алмайды.
Индикатордың қорғаныс қызметі бар әрбір түйіні алдын ала анықталған әдепкі қалпы
жүйе кілтін қолданады. Жүйе кілті барлық түйіндерде кілттің мағынасына қарай және
индикатордың түйінімен байланысу үшін орнатылуы тиіс. Егер индикатор түйіні қосымша
қорғаныс қызметін атқарса, онда кілт RapidPair индикатор түйінімен байланысу үшін
әдеркі қалпы ретінде қолданылады. Жүйе кілтінің қосымшасы 'Node Properties' ("Түйін
қасиеті") диалогтік әйнегінде индикатор түйінін пайдалану үшін қол жетімді болмайды.
Себебі ол, қорғаныстың қосымша қызметін атқармайды.

Сурет 48 – Индикатор түйінін қосудағы қауіпсіздік
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Антенна түйінінің 'Network Key' ("жүйе кілті") параметрін өзгерту үшін мәтін жолына
басып, отыз бір символға дейінгі ұзыныдығынан тұратын қорғаныс кілтін енгізіңіз.
Қауіпсіздік мақсаты сай символдар көрінбейді. Ал қосымша қорғаныс үшін жасалған
мәтін жолындағы он символ ғана көрінеді. Егер жүйе кілтінің жаңа мағынасы мәтін
жолында жазылып, диалогтік әйнекте 'Accept' ("қабылдау") бастырмасы арқылы басылса,
онда сурет 49 көрсетілгендей жүйе кілтінің бекітілгені туралы әйнек ашылады.

Сурет 49 – Индикатордың жүйе кілтін бекіту
'Confirm Network Key' диалогтік әйнекте 'Yes' бастырмасына басу арқылы сіз жүйе кілтін
жаңартасыз. Сол кезде ол RapidPair басты бетінде "Update (жаңарту)" бастырмасына
басып, индикаторды пайдалана бересіз. 'Confirm Network Key' диалогтік әйнекте 'No'
бастырмасына басып, индикатор түйіні үшін жасалған кез келген жүйе кілтіндегі
өзгерістерге жолығып, олар RapidPair басты бетіндегі қолданушыға кері қайтарылады.
Бірақ та, индикатор түйінінің конфигурациясының параметрі үшін жасалған кез келген
қосымша өзгертулер сақталынады, ал егер қолданушы "Update (жаңарту)" бастырмасына
басатын болса, онда индикатор үшін пайдаланылатын болады.
Донглмен салыстырғанда индикаторлың жүйелік кілтіндегі өзгерістер бірден күшіне
енбейді. Сондықтан, қолданушы баяғы әдісі бойынша донглдың жүйелік кілтінің
параметрлері қалпына келтірілгенше жұмыс жасай береді. Ол үшін индикаторға
ұолданылған жүйе кілтінің сәйкес келе беруі үшін индикатодың қайта қалпына келуі
туралы анықтап алу қажет болады.
Ескертпе – қазіргі уақытта егер жүйе кілті жоғалған болса, оны қайта қалпына
келтіруге болмайды. Сондықтан, қолданушы SCAN ~ LINK түйіндеріне арналған жүйе
кілтінің қозғалысы туралы хабардар болып отыруы тиіс. Өтінеміз, егер нақты арнаулы
жүйе кілті жоғалған болған жағдайда, SCAN ~ LINK өкілімен хабарласыңыз.
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Антенна түйінінің қасиеті
Бұл бөлімде SCAN ~ LINK антенналары мен парамертлерін қайта қалпына келтіру үшін
қол жетімді қасиеттері қарастырылған.
Configuration tab (Конфигурациясы)
'Node Properties' ("түйін қасиеті") әйнегінде антенна түйіні үшін RapidPair басты
дисплейіндегі антенна түйініне екі рет басыңыз. 'Configuration' ("Конфигурация")
қосымшасы сурет 50 көрсетілгендей шығады.
Сурет 50 көрсетілгендей антенна үшін 'Node Properties' ("түйін қасиеті") әйнектің оң
жағындағы жасыл белгілер параметрлер алыстағы түйіннен сәтті оқылғанын көрсетеді.
Егер жасыл белгінің орнына қызыл түсте 'X' тұрса, онда қасиеттері сәтсіз алынған болып
саналады. Сәтсіз түйіндер қасиеттері 'X' сұр белгісінде орналасады. Жасыл жолға басқан
кезде қайта қалпына келген соң әйнектің төменгі оң жағында қасиеттерді санау қайта
жалғасады.
'Accept' ("қабылдау") бастырмасын басқан кезде, түйіндегі жасалған кез келген өзгерістер
сақталады. Ал 'Cancel' ("жою") бастырмасына бассаңыз, кез келген өзгерістердің
жойылуына әкеліп соғады. Әйнектің жоғарғы жағындағы 'Update' ("жаңарту") бастырмасы
белсенді (жасыл түсті) болады. Ал түйіннің қасиеттері өзгерген кезде өз қалауымен
болады. Осы бастырманы басқан уақытта қасиеттердің өзгеруі түйінге бірден жазылады.

Сурет 50 – Антенна конфигурациясы қосымшасының көрінуі
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Антенна түйіні үшін конфигурация қосымшасында көрінетін қасиеттері индикатор
түйіндеріне сәйкес болып тұрады. Антенна түйіндері мен индикатор түйіндерінің
«Конфигурациясы» мәзіріндегі қасиеттерінің тек жалғыз бір ғана айырмашылығы бар. Ол
қателік кеткен кезде және қауіп болған жағдайда опын алатын дабыл антенна түйіндері
үшін жойылған, себебі антенна түйініне бұл қасиеттер қажет емес. «Х» сұр түсінің
жанында осы қасиеттермен қоса жасыл белгілер немесе қызыл түсте 'х' пайда болады. Бұл
«Х» сұр түсіндегі белгілер антенна қасиеттерінің жоқтығын және оларға сұраныс жоқ
екендігін, қайта қалпына келмейтіндігін білдіреді.
Конфигурация үшін қол жетімді параметрлерді сипаттау үшін индикаторға арналған
'Configuration'
("Конфигурация")
қосымшасындағы
қолданушыға
нұсқаулықты
қарауыңызды сұраймыз.
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Installation tab (орнату)
Антенна үшін 'Node Properties' ("түйін қасиеті") әйнегінде Installation' ("орнату")
қосымшасын ашқанда Сурет 51 көрсетілгендей барлық жолдардың ашылуы және өзгеру
жасауға рұқсат етілуі байқалады. Бұл жолдар жүйе жұмысына ешбір өзгеріс тигізбейді.
Бұл жолдар SCAN ~ LINK антенна түйіні орнатылған көлік пен жүйе туралы қосымша
мәліметтерді береді.

Сурет 51 – антенна түйінін орнатуды қосу
VIN:
Көліктің сәйкестіндіру номері немесе 'VIN' жолы әмбебап номерді енгізу үшін
пайдаланылады. Сонымен қатар, антенна түйінін сәйкестендіру үшін де осы жерде
қолданылуы мүмкін. Бұл жол 10 сан көлемінде шектеулі. Оның мағынасы 'None' болып
табылады.
Installation type:
'Installation type' ('орнату түрі') жолы антенна түйінінің көлікте орнатылған физикалық
көрінуін анықтау үшін қолданылады.
Vehicle type (көлік түрі):
'Vehicle Type' ("көлік түрі") жолы орнатылған антенна түйініндегі көлік түрін анықтау
үшін қолданылады.
Service notes (ескертпе):
'Service Notes' ("ескертпе") қолданушыға антенна түйінін орнату үшін қосымша
мәліметті қосу үшін пайдалы.
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Operation tab (жұмысты іске қосу)
Сурет 52 көрсетілгендей SCAN ~ LINK антенна түйіні жұмысының параметрін көрсету
үшін 'Node Properties' ("түйін қасиеті") диалогтік әйнегінде 'Operation' ("жұмысты іске
қосу") бастырмасына басыңыз. Бұл параметрлер қолданушының антенна түйінін дұрыс
қалпына келтіре алуына мүмкіндік туғызады.
Қуаттылық пен жиілілік диапазонын жаңарту барлық SCAN ~ LINK антенна түйіндері
үшін әмбебап құрылғы бола алмайды. Параметрлердің кейбіреулері қосымша өзгертулерді
талап етпейді. Себебі, антенна түйінін тестілеу мен дайындау кезінде алдын ала
жаңартылған болатын. 'Power Output' ("қуаттың шығуы") параметрі SCAN ~ LINK
жүйесін орнына келтіру кезінде жалғыз параметр болып табылады.
Ескертпе - SCAN ~ LINK жүйесінің анықтау қасиеті кез келген параметрдің өзгеруіне
байланысты әрқашан SCAN ~ LINK Armour киімдері арқылы тестілеп, іске асуы тиіс.
SCAN ~ LINK көріну диапазоны мен жүйенің нақтылығы SCAN ~ LINK жүйесін тестілеу
арқылы бағалау керек.

Сурет 52 – жұмысты іске қосу
Scan hold-off (бейнеге түсіруді тоқтату):
Параметрді бейнеге түсіруді қалпына келтіру кездейсоқ уақытын қадағалап отыруды тудырады.
Бұл параметрдің конфигурациясы SCAN ~ LINK киімін бейнеге түсірудің жылдамдығын қай
антенна түйінінен жасалғандығын бақылайды. Шығу мәзірі келесі нұсқасының тек біреуін: Half /
Default / Double / Triple таңдауын ұсынады. " Half " таңдаған кезде антенна түйінін бейнеге түсіру
жылдамдығы екі есе арта түседі. " Double " мен " Triple " таңдаған уақытта антенна түйінінің
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жылдамдығы екі-үш есе азая түседі. Сондықтан, параметрді бейненге түсіру " Default "
бағытталған болуы пайдалы.
Ескертпе – бейне параметрін ұстап тұру қосымша RF кедергілерлді туғызуы мүмкін. Егер
бейнені үлкейту жылдамдығына нұсқау жасалса, онда SCAN ~ LINK қосымша жүйелердің көріну
мүмкіндігін азайтады.
Multiplexer lines (мультиплексор сызықтары):
Бұл параметрді SCAN ~ LINK көптеген антенналарындағы түйін блоктарынан ажыратып алу үшін
қажет. Сондықтан ол кез келген антенна түйіндеріне жалғанған қосымша антенналарды пайдалана
алады. Бұл параметрдің конфигурация мағынасы түйінге бірнеше антенна арқылы байланыса
алатындай болуы тиіс. Қарапайым SCAN ~ LINK антенна түйіні үшін бұл параметр әдепкі қалпы
бойынша 1 мағынасына орнатылуы керек.
Start-Up mode (қосу тәртібі):
Қосу тәртібінің параметрі антенна түйіндерінің қайсысы жұмыс күйінде екендігін анықтап,
антеннаны олардың біреуіне еңгізіп іске қосуды аяқтайды. Қосудың қол жетімді екі тәртібі – олар
киімді бейнеге түсіру мен бейнеге түсірудің диагностикалық тәртібі болып саналады. Киімді
бейнеге түсіру тәртібінде антенна түйіні SCAN ~ LINK киімін бейнеге түсіреді. Ал егер
анықталған болса, SCAN ~ LINK индикаторының түйінмен байланысын хабарлайды.
Диагностикалық бейнеге түсіру тәртібі антенна түйініне ішкі диагностикалық тегті бейнеге
түсіруге мүмкіндік береді. Ол антеннаның көріну мүмкіндігін тексеру үшін қолайлы болады.
Ескертпе – конфигурацияның бұл параметрі реверсивті кіру сигналы болмаған жағдайда ғана
қолданылады. Ол үшін SCAN~LINK антена түйіндерінің "қосу тәртібі" конфигурациясының
қолданылуын Кесте 3 арқылы байқай аласыз.
Индикатор (қосылған)
Индикатор (қосылған)
(реверсивті кіру
(реверсивті кіру сигналы
сигналдың болуы)
жоқ)
Антеннаның
Антенна
реверсивті кіру
реверсивті кіру
Антеннаның реверсивті кіру
реверсивті кіру
сигналлың жолын
сигналлың жолын
сигналлың жолын қолдану
қолдану
сигналлың болуы
қолдану
Антеннаның
Антенна
Қосу тәртібі параметрін
реверсивті кіру
Қосу тәртібі параметрін
реверсивті кіру дабылы
сигналлың жолын
қолдану
қолдану
жоқ
қолдану
Кесте 3 – қосу тәртібінің параметрі
Индикатор (қосылған)

Output power (шығу қуаттылығы):
Антенна түйінінің шығу қуаттылығы 10,0 ден 30,0 dBm аралығында болуы мүмкін. Назар
аударыңыз, dBm бұл децибелге шаққандағы дабылдың бір милливатқа қатысты
қуаттылығы. Қуаттың қол жетімді диапазоны да RFID арқылы саналады. Себебі, алдын
ала орнатылған SCAN ~ LINK антенна түйінінің және басқару аумағының бір бөлігі
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болып саналады. Қуаттылықты өзгерту оның физикалық диапазонына да әсерін тигізеді.
Сондықтан SCAN ~ LINK антеннасы RFID қамтамасыз етілген киімді таба алады. SCAN ~
LINK жүйесі қуаттылықтың деңгейінде алдын ала орнатылған, сондықтан ол сапаны
бақылауда тестілеуді өтіп анықталған болатын.
Көріну диапазоны орнатылған соң қайтадан тексерілуі мүмкін. Сізге бұл орнатудан
кейінгі диапазон кішкентай немесе өте үлкен болып көрінеді. Сондықтан қажеттілігіңізге
қарай қадамдап ретке келтіре аласыз. Кей кезде көріну аумағын кішірейту/үлкейті үшін
±0.5 dBm жеткілікті болады. Параметрді реттеу үшін қуаттың қозғалыс күшін қосу үшін
және азайту үшін айналу қосымшасына пернеде оң мен сол сызықтары арқылы басудың
өзі жеткілікті болады.
Modulation depth (модуляция тереңдігі):
Модуляцияның тереңдігі сиапаттама болып саналады, себебі, RFID есептегіші RFID
белсенді емес шектерімен байланысқа түседі. Ал олар SCAN ~ LINK киімдерінің
жартылай белгісі болып табылады. Негізінде бұл параметрді 70% орнату көрінудің 20-27
dBm жұмыс диапазонын жақсарта түседі. Модуляция тереңдігінің мағынасы тек 10% ғана
көбейіп немесе азайып тұруы мүмкін.
Minimum frequency (Минималды жиілілік):
Бұл параметрдің өзгерістер SCAN ~ LINK антеннасы осы тәртіпте немесе кездейсоқ
тәртіпте жұмыс істеуі төменгі диапазон жиілілігінің істен шығуына әкеліп соғуы мүмкін.
Бұл мағына көбейіп немесе азайяды. Тышқанның көмегімен қажетті айналымды басып,
жылжыманы қажетті жиілілікке қоюға болады. Минималды жиілілік үшін айналым
қосымшасы көбейіп немесе азайып тұрады. Содан соң пернедегі сол мен оң сызықтарға
басу арқылы жалғаса береді.
Maximum frequency (Максималды жиілілік):
Бұл параметрді өзгерту жоғарғы диапазон жиілілігінің істен шығуына әкеліп соғады. Сол
кезде SCAN ~ LINK антеннасы кездейсоқ тәртіпте және осы жолмен жұмыс жасай береді.
Максималды жиілілік үшін айналым қосымшасы көбейіп немесе азайып тұруы мүмкін.
Содан соң пернедегі сол мен оң сызықтарға басу арқылы жалғаса береді.
Current frequency (ағымдағы жиілілік):
Бұл жиілілікті қайта қалпына келтіру кезінде SCAN ~ LINK антеннасы жиіліліктің жиі
өзгеріске ұшырап отыруын қалпына келтіреді. Бұл мағына көрінуге өз әсерін тигізеді.
Себебі, жиіліліктің өзгеріске ұшырауы жиі болып тұрады. Ағымдағы жиіліліктің
айналымы көбейіп немесе азайып тұруы мүмкін. Содан соң пернедегі сол мен оң
сызықтарға басу арқылы жалғаса береді.
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Dual Node Operation Tab (Қос түйіннің жұмысы)
Қос түйінді антенна қондырғысы екі рет басылған кезде түйін қасиеттері терезесі пайда
болады. 'Түйін қасиеттері' тілқатысу терезесіндегі 'Жұмыс' қойындысын нұқу, 53-суретте
көрсетілгендей, SCAN ~ LINK қос түйінді антенна үшін антеннаның жұмыс
параметрлерін көрсетеді. торап антеннасы.

53-сурет - қос түйінді антеннаның жұмыс кестесі көрсетілген
'Түйін қасиеттері' диалогтық терезесіндегі 'Жұмыс' қойындысында тұрақты антенналық
түйін үшін бірдей қасиеттер бар, бірақ 'Қуаттың шығуы' қасиеті 'Сол жақ қуат деңгейі'
және 'Оң' атты екі қосымша қасиеттермен ауыстырылды Қос түйінді антенналар үшін қуат
деңгейі '.
Сол / оң қуат деңгейі:
«Сол жақ қуат деңгейі» және «Оң қуат деңгейі» қасиеттері қос түйінді антенна
жүйесіндегі сол және оң антенналардың шығу қуатын анықтайды. Бұл қасиеттер киімнің
анықталу ауқымына тұрақты антенна түйініне арналған «Қуат шығу» қасиеті сияқты әсер
етеді.
Қос антенна түйінінің қуат шығыны 10,0 дБм-ден 30,0 дБм-ге дейін болуы мүмкін. Қол
жетімді қуат диапазоны, сондай-ақ, SCAN ~ LINK қос түйінді антеннаның бөлігі болып
табылатын RFID оқу құралының түріне және қос түйін антеннасы реттелген аймаққа
байланысты болады. Қуаттың сол немесе оң деңгейінің өзгеруі SCAN ~ LINK қос түйіндік
антенна RFID жабдықталған киімді анықтай алатын физикалық ауқымға тікелей әсер
етеді.
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Diagnostics tab (диагностика)
Қасиеттер әйнегіндегі 'Diagnostics' ("Диагностика") қосымшасы сурет 53 көрсетілгендей
тек антенна түйіні үшін ғана қолданылады. Бұл қосымша антенна түйіндерінің өзіндік
диагностикалық мүмкіндіктерін ретке келтіру үшін пайдасы зор. Бұл конфигурацияның
қасиеттері сапаны бақылауды тестілеу мен тауар өндіру кезінде қайта қалпына келтіріліп
отырады. Сонымен қатар, SCAN ~ LINK жүйесін орнату уақытында ешбір өзгерістерге
ұшырамауы тиіс.
Барлық антенна түйіндері антеннаның жұмыс кезінде әр уақытта есептеліп отыратын
нағыз ішкі диагностикалық шегімен жабдықталған. Бұл уақытта есептеліп отыратын
диагностикалық шек ішкі RFID есептегін құралының жұмысы мен оның RFID
жабдықталған киімді анықтай алу қабілетін тексеріп отырады. Егер RFID есептегіші ішкі
диагностикалық шекті анықтай алмаса, онда қателік коды байланысы бар индикатордың
алдынғы панеліндегі дисплейде көрінеді.

Сурет 53 – антенна түйінінің диагностикасы
Threshold (шегі):
Межелік параметр индикатор түйінін диагностикалық қателіктерді тіркеудің алдында
рұқсат етілген ішкі диагностикалық шекті оқудағы соңғы мүмкіндіктерінің санын
анықтайды.
Мысалы, сурет 53 жаңа антенна түйіндері үшін межелік мағынасы үшін жиырма
мағынасы орнатылған. RFID ішкі шегі болып антенна түйіндерінің белсенді емес болған
уақыты арқылы және оның SCAN ~ LINK киімдерін бейненегі түсірмеу кезі саналады.
Егер антенна түйіні осы парамертлерге сәйкес берілген әмбебап сәйкестіндіру номерін
ішкі шекте санамаса, онда индикатордың алдынғы панеліндегі дисплейде қателік көрінеді.
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Бұл межелікті ретке келтіру үшін, егер ол анықталған болса, онда дисплей ішкі шектің
қателігін үзілген түрде көрсетеді. Осы қасиеттің мағынасын нөлге орнату шектің ішкі
тексерісін тоқтатады.
Universal ID (идентификациялық әмбебеп номер (ID)):
Конфигурацияның бұл параметрі ішкі шекті сәйкестендірудің жалғыз жолы болып
табылады. Ол антенна түйінінің ішінде болады да, әрбір антенна түйіні үшін әмбебап
болып саналады. 'Universal ID' ('әмбебап дентификатор') қайта қалпына келтіру
бастырмасын басқан кезде UID антенна көмегімен анықталған соңғы ішкі шекті көрсетеді.
Егер UID мағынасына қарай өзгертілген болса, онда бұл антенна түйінінің ішкі шегін оқу
үшін тиімді әдіс.
Ескертпе – антенна түйіндерін өндіру үрдісі кезінде көрсетілгендей UID мағынасын
өзгерту оның ішкі шегін тестілеудің дұрыс өтпеуіне әкеліп соғады. Ішкі нақты RFID
шегі UID антенна түйіндері мен индикатор түйіндеріндегі сериялық номердің
жапсырмаларынан табылмауы мүмкін. Жаңа нұсқада жұмыс істейтін антенна
түйіндері UID мағынасын оқи алатындай қабілеттері болмауы мүмкін, сондықтан оның
орнына 16 мәнді нөлдік мағына кері антенна түйінімен есептеледі.
Detect Power (көріну қуаттылығы):
'Detect Power' (көріну қуаттылығы) конфигурация параметрі қосымша үрдісіндегі ‘Power
Output’ слайдері сияқты қуаттылық деңгейін ретке келтіріп отырады. Бірақ, мұнда
қуаттылықтың ішкі диагностикалық шектің есептеу үшін долданылған деңгейі ғана ретке
келтіріледі. Диагностикалық шекті анықтау үшін қажетті қуаттылық деңгейі SCAN~LINK
киімдерінде көрсетілгеннен төмен. Себебі, ішкі диагностикалық шек антенна түйінімен
өте жақын қашықтықта орналасқан болып табылады. Негізінде бұл мағына бақылауды
тестілеуде және тауарды өндіру кезінде нақтылануы тиіс. Сонымен қатар, өзгертілмеуі
тиіс.
Егер шек индикатордағы үзілген сызықтар арқылы көрсетілген қателіктерді шеше алмаса,
бұл мағынаны көбейту қажет болуы мүмкін. Орнату ортасы да ішкі диагностикалық шекті
есептеуде өз әсерін тигізуі мүмкін. Сондықтан, бұл көрінудің қуаттылығын бағыттап
отыруын талап етеді. Қуаттылық көріну үшін слайдер қосымшасы көбейіп және азайып
отырады. Сол себепті, алдымен слайдер қосымшасына басу арқылы содан соң әрі қарай
пернедегі сол мен оң сызықтарға басу арқылы жаслғаса береді.
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Dual Node Diagnostics Tab (Диагностика қосарлы қойындысы)
Қос түйінді антенна қондырғысы екі рет басылған кезде түйін қасиеттері терезесі пайда
болады. 'Түйін қасиеттері' тілқатысу терезесіндегі 'Диагностика' қойындысын басу
төменде 54-суретте көрсетілгендей, SCAN ~ LINK қос түйінді антенна үшін
антеннаның диагностикалық параметрлерін көрсетеді. . Бұл конфигурация сипаттары,
әдетте, өндіріс пен сапаны бақылауды тексеру кезінде орнатылады және әдетте SCAN ~
LINK жүйесін орнату кезінде өзгерту қажет емес.

54-сурет - Қос түйінді антенна диагностикасы қойындысы көрсетілген.
'Түйін қасиеттері' диалогтық терезесіндегі 'Диагностика' қойындысында тұрақты
антенналық түйін үшін бірдей қасиеттер бар, бірақ 'Қуатты анықтау' қасиеті 'Сол
жақтағы қуат деңгейі' және 'Оң' атты екі қосымша қасиеттермен ауыстырылды Қос
түйінді антенналар үшін қуат деңгейі '.
Сол / оң қуат деңгейі:
'Сол жақ қуат деңгейі' және 'Оң қуат деңгейі' қасиеттері қос түйіндік антеннаның сол
және оң жақ түйіндерінің диагностикалық қуат деңгейлерін, қуат деңгейінен басқа,
жұмыс кестесінде табылған 'Қуат шығысы' сырғытпасы сияқты реттейді. реттелген бұл ішкі диагностикалық белгіні оқу үшін пайдаланылатын қуат деңгейі.
Диагностикалық белгіні табуға қажетті қуат деңгейі SCAN ~ LINK киімдерінің қуат
деңгейіне қарағанда төмен, себебі ішкі диагностикалық белгі антенна түйініне жақын
орналасқан. Әдетте бұл мән өндіріске және сапаны бақылауға тестілеу кезінде
орнатылады және оны өзгерту қажет емес.
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Security tab (қорғаныс қосымшасы)
Антенна үшін сурет 54 көрсетілгендей 'Node Properties' ("түйін қасиеті") әйнегінде
'Security' ("қауіпсіздік") бастырмасына басыңыз. 'Network Key' ("жүйе кілті") параметрі
қолданушыға құпия кілтті қосуға мүмкіндік береді. Содан соң антеннаның кез келген
түйіндерімен байланысу үшін пайдаланыла береді. Осы қорғаныс құрылымды да
қолдайды. Бұл қосымша тек қосымша қорғаныс қызметтері бар антенна түйіндеріне
ғана қол жетімді.
Қосымша қорғаныс қызметі бар түйіндер басқа түйіндермен байланыста болад алады.
SCAN~LINK түйіндері қосымша қорғаныс қызметін ұстанбайтындары осы түйіндермен
мәліметтерді ауыстыра алмайды.
Антеннаның қосымша қорғаныс қызметі барының әрқайсысы әдепкі қалпы жүйе кілтін
қолдана алады. Жүйе кілті антеннаның байланысы үшін барлық түйіндерге сай келетін
мағынада орнатылуы тиіс. Егер антенна түйіні қосымша қорғаныс қызметтерін
пайдаланса, онда әдепкі қалпы кілті антенна түйінінің RapidPair байланысу үшін
қолданылады. 'Node Properties' ("түйін қасиеті") диалогтік әйнекте жүйе кілтінің
қосымшасы антенна түйіндерін пайдалануда қол жетімді болмай қалады.

Сурет 54 – антенна түйінінің қауіпсіздігі
Антенна түйінінің 'Network Key' ("жүйе кілті") параметрін өзгерту үшін мәтін жолына
отыз бір символға дейінгі қауіпсіз ұзындықтағы кілтке басыңыз. Қауіпсіздікті ұстану
үшін символдар көрінбей қалуы мүмкін. Сондықтан қосымша қауіпсіздік үшін мәтіндік
жолда тек он символ ғана көріне алады. Егер жаңа мағынадағы жүйе кілті мәтіндік
жолға енгізіліп, диалогтік әйнекте 'Accept' ("қабылдау") бастырмасына басылса, онда
сурет 55 көрсетілгендей жүйе кілті қай жерде өзгергені жайлы хабарлама әйнегі пайда
болады.
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Сурет 56 – антенна түйінінің жүйе кілтін бекіту
Антенна қолданатын жүйе кілтін 'Confirm Network Key' диалогтік әйнекте 'Yes'
бастырмасына басу арқылы жаңарта аласыз. "Update (жаңарту)" бастырмасын басу
арқылы RapidPair басты бетіне ораласыз. Антенна қолданатын жүйе кілтін 'Confirm
Network Key' диалогтік әйнекте кез келген өзгертулер 'No' бастырмасына басқанда кері
қайтарылып, қолданушы RapidPair басты бетіне оралады. Егер, қолданушы "Update
(жаңарту)" бастырмасын басса, антенна түйінінің конфигурация параметріне енгізілген
қосымша өзгерістер сақталып, антеннаға қолданылады.
Донглдан қарағанда антенна түйінінің жүйелік кілті өзгеріске ұшыраған жағдайы
бірден күшіне енбейді. Сондықтан, қолданушы антенна түйінін донгл жүйе кілтін
өзгерткенше алдындағыдай қолдана береді. Содан соң жүйенің бір-біріне ұқсас
кілттеріне дәл келе беру үшін антенна түйініне қосылғанға дейін жаңартып алуы тиіс.
Ескертпе – қазіргі уақытта жүйелік кілт алдында жоғалған болса, онда оны қайта
қайтару үшін ешбір мүмкіндік болмайды. Сондықтан, қолданушы кез келген жүйе
кілтінің SCAN ~ LINK түйіндеріне бағытталған қозғалысы жайлы хабардар болуы
тиіс. Өтініеміз, егер бағытталған жүйе кілті жоғалған уақытта SCAN ~ LINK
өкілімен хабарласуыңызды сұраймыз.
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