دليل التشغيل السريع لـChemdata
تغيير لغة الشاشة
بعد التثبيت األولي لبرنامج  Chemdataتكون لغة البرنامج هي اإلنجليزية .لتغيير اللغة إلى لغة الشاشة المفضلة اذهب إلى ملف >
الخيارات

انقر على ملف ثم الخيارات
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تتضمن نافذة الخيارات قائمة منسدلة تحت عنوان لغة الشاشة .انقر على السهم لعرض القائمة واختيار لغتك المفضلة.

اختر لغتك المفضلة من القائمة المنسدلة ثم انقر على العالمة

اللغات التالية متوفرة حاليا :اإلنجليزية ،العربية والهولندية والفرنسية واأللمانية واإلسبانية
إذا كان جهاز الكمبيوتر الخاص بك أو جهازك المحمول ال يدعم إحدى اللغات ،فلن تكون هذه اللغة متاحة لك في البرنامج .إذا كانت اللغة
التي تريدها غير متاحة ،يرجى مراجعة قسم دعم تكنولوجيا المعلومات الداخلي في منظمتك للتأكد مما إذا كان جهازك الشخصي يدعم هذه
اللغة.
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البحث
ً
بسيطا وسريع االستخدام.
صُمم برنامج  Chemdataليكون

 .1انقر على هذه األيقونة لفتح نافذة بحث :المادة

 .2أدخل اسم المادة الكيميائية (بما في ذلك األسماء التجارية)
التي تود البحث عنها.

 .3اختر نوع البحث :يبدأ بـ أو االسم
الكامل أو كلمة مفتاحية

 .4اختر ما بين رغبتك في البحث عن هذا االسم بالتحديد أو أي
اسم "يبدو كأنه" هذا االسم .سيكون هذا الخيار مفي ًدا إذا لم تكن
واث ًقا بشأن صحة هجاء االسم.

 .5انقر على أيقونة بحث لبدء
عملية البحث.
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ستظهر قائمة بعدة مستندات.

افتح أيًا من المستندات بنقر نقرة مزدوجة على اسم الملف
أو النقر على أيقونة افتح مستند.
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نافذة مستند Chemdata

أقسام مستند  Chemdataمرتبة في صفحات ويمكن التنقل بينها باستخدام األزرار المتاحة.
يعرض برنامج  Chemdataصفحة المشورة فور فتحه.

انقر على أزرار اإلجراءات والمعلومات والمالحظة العامة وEMS

الستعراض المزيد من المعلومات.

يمكنك ضبط إعداد مخصص لعرض المستند أو تغيير األقسام الموضحة عبر ملف > الخيارات.
إذا لم تقم بضبط إعداد مخصص لعرض المستند فلن يتم تفعيل أيقونة تخصيص في نافذة المستند.
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حرك المؤشر فوق أي أيقونة أو نص أزرق اللون
لالطالع على تعريف األيقونة أو النص.

بالنقر على زر المفضالت ستضيف المستند المفتوح إلى
قائمة المفضالت.

بالنقر على أي نص أزرق اللون وتحته خط سيُفتح موقع
إلكتروني أو مستند  htmlأو رابط لمستند Chemdata
آخر ،كما هو موضح.

يمكن للمستخدمين إضافة مالحظات خاصة ومشاركتها مع مستخدمين
آخرين لبرنامج  Chemdataفي منظمتك وذلك باختيار تعليمات > زامن.
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الطباعة
يتيح لك برنامج  Chemdataطباعة المستند عبر آلة طباعة أو إنشاء ملف  PDFباستخدام صيغ الطباعة القابلة للتخصيص.

.لطباعة مستند ،انقر على األيقونة

2أ .أنشئ صيغة طباعة جديدة.
2ج .احفظ صيغة الطباعة الجديدة.

 .1اختر صيغة طباعة موجودة بالفعل أو
أنشئ صيغة جديدة.
2ب .اسحب اقسام المستند المختارة وأفلتها أو استخدم أزرار
األسهم لتحريكها وترتيبها ونقلها من متاح إلى تم التحديد .ستتم
طباعة األقسام بالترتيب الموضح.

 .3اختر اللغة التي تود طباعة
المستند بها.
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 .4اطبع المستند.

ضبط صيغة مخصصة
تستخدم الصيغة المخصصة لتخصيص كيفية عرض مستند  Chemdataالخاص بك ،حيث تتيح لك االختيار ما بين األقسام التي تود
االطالع عليها والترتيب الذي تظهر به هذه األقسام.
انقر على عدل > الصيغة المخصصة...

استخدم أسلوب السحب واإلفالت أو استخدم أزرار األسهم لتحريك أقسام
المستند المرغوب فيها وترتيبها من متاح إلى تم التحديد .س ُتعرض األقسام
بالترتيب الموضح.

احفظ صيغة.
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ضبط الخيارات
يمكنك تخصيص عرض برنامج  Chemdataباستخدام عدد من خيارات الضبط .انقر على ملف > خيارات.

قم بتحديد كلمة مرور لمنع إدخال أي تغييرات
على الخيارات والصيغ.

اختر لغة شاشة مختلفة.

اختر اعرض  EACو/أو اعرض رقم المستند لعرض رمز  EACو/أو
رقم مستند  Chemdataفي نتائج قائمة االختيارات للمساعدة في حصر
نطاق البحث.

اختر القسم الذي تود االطالع عليه ً
أوال عند استعراض أحد
مستندات .Chemdata

خيارات النقل ،تستخدم عندما ترغب في نقل البيانات إلى برنامج
آخر مثل برنامج المفكرة أو برنامج .Word

اختر مجموعات أقسام المستند التي ستكون متاحة لالطالع من قبل
المستخدمين .قد يكون ذلك مفي ًدا إذا كنت ترغب في أن يكون لمجموعة من
المستخدمين إمكانية االطالع فقط على مجموعة فرعية من البيانات .يمكن
تزويد المستخدمين الذين يحتاجون إلى الوصول لجميع األقسام بكلمة مرور
ستتيح لهم جعل جميع األقسام متاحة لالطالع عليها.

AR: Version 1.0

عرض سجل المحفوظات
يحتفظ برنامج  Chemdataبسجل آلخر  1224إجرا ًء تم تنفيذها ،ويمكن عرض هذا السجل ببرنامج عرض محفوظات .Chemdata
لفتح برنامج العرض ،اذهب إلى  C:\Program Files (x86)\Chemdataوقم بتشغيل برنامج  .ViewChemHistoryستحتاج بعد ذلك
إلى التنقل ً
بحثا عن ملف  CHEM_HISTORY.USTTالذي يمكن العثور عليه في .C:\ProgramData\Chemdata

يرد في الملف قائمة بآخر  1224إجرا ًء تم تنفيذها موضحً ا تاريخ وتوقيت ونوع اإلجراء والمستخدم الذي قام به ،لكل إجراء من اإلجراءات.
يمكن نقل هذه البيانات إلى ملف  csvأو طبعها .يمكن أخذ نسخ من الملف وتخزينها في مجلد منفصل ليكون بمثابة سجل متابعة ألغراض
التدقيق إذا ما اقتضت الحاجة مثل هذا السجل.
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