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تطبيق YDIS الذيك: أداة جديدة لرفع مستوى جودة الخدمة

املحول الخاص لتوصيل محرك خارجي 
بتطبيق YDIS الذيك

تطبيق YDIS الذيك

إن الفكرة األساسية التي تقوم عليها جهود ياماها للصيانة البحرية تتمثل يف العثور الرسيع عىل املسبب الذي يقف 
وراء أية أعطال وإصالحها عىل الفور بحيث يكون عمالء املحركات الخارجية لدينا دامئًا عىل أهبة االستعداد للقيام 
مبهامهم. يف ظل ما نشهده اليوم مع وجود محركات خارجية ذات 4 أشواط وتعمل بنظام حقن الوقود، أصبح النظام 

التشخييص من ياماها (YDIS) هو القاعدة الجوهرية للتزويد بخدمة تحمل جودة ياماها.
يف هذا العدد من Chantey، نقدم لكم تطبيق YDIS الذيك، وهو نظام بإصدار خاص للهواتف الذكية يجعل من 

YDIS مألوًفا أكرث كام ميكن الوصول إليه بشكٍل أسهل من أي وقت مىض.

YDIS الذيك هو تطبيق مجاين للهواتف الذكية يختص بعمليات الفحص والتشخيص للمحرك الخارجي من 
ياماها وقد تم تطويره من ِقبل شعبة الصيانة الخاصة بقسم األعامل التجارية التابعة لدائرة العمليات التجارية 
 Android تم طرح التطبيق يف األسواق يف مارس من عام 2016 كام أنه متوفر يف إصدارات .YMC البحرية يف

.Apple App Store أو Google Play Store والقابلة للتنزيل من iPhone و

كل ما تحتاجه لتشغيل النظام هو هاتف ذيك تم تثبيت تطبيق YDIS الذيك عليه إىل جانب محول مدمج خاص 
 ،Bluetooth بخاصية (ECU) لتوصيله باملحرك الخارجي. بعد توصيل وحدة التحكم يف املحرك الخارجي
ميكنك الوصول إىل املعلومات التي تحتاجها برسعة وسهولة عند القيام بفحص املحرك، مثل البيانات املختلفة 

للمحرك أو سجل التشخيص الخاص باملحرك الخارجي.
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معدة  أداة  هو  الكمبيوتر  بأجهزة  الخاص   YDIS إصدار  أن  يف حني 
خصيًصا للقيام بعمليات اإلصالح التي تشمل تحديد األعطال من خالل 
الذيك هو وسيلة   YDIS تطبيق  أن  نجد  التجريبي،  التشغيل  متابعة 
لجعل عملية فحص املحرك تتم بشكٍل أسهل. يف حال تم العثور عىل 
بأجهزة  الخاص  اإلصدار  إىل  إرساله  التطبيق، ميكن  باستخدام  ما  عطٍل 

الكمبيوتر للقيام بأعامل التصليح الالحقة.

فوائد التطبيق
•  وألنه مثبت عىل الهواتف الذكية، فإن ذلك يجعل منه أمرًا يف متناول اليد 
دامئًا، مام يتيح الحصول عىل استجابة فورية عىل أرض املوقع لألعطال التي 

تحدث يف املحرك بشكٍل مفاجئ
•  ميكن الحصول عىل البيانات بواسطة التطبيق عىل نحٍو رسيع وسهل من 

خالل إرسالها إىل اإلصدار الخاص بأجهزة الكمبيوتر
•  تتسم وظائفه بالبساطة وسهولة االستخدام

وظائف التطبيق
يقدم تطبيق YDIS الذيك الوظائف األساسية التسعة التالية للمراحل األوىل 

من عمليات الفحص والتصليح.
•  التحقق من سجل التشخيص

•  التحقق من مدة دوران املحرك عن طريق نطاق عدد دورات املحرك
•  مراقبة املحرك

•  عرض عداد دورات املحرك
•  وظائف التشخيص البسيطة

•  إعادة ضبط نظام التوجيه عن طريق األسالك
•  تسجيل البيانات البسيطة

•  الحصول عىل البيانات املحفوظة
•  إدارة البيانات

مميزات تطبيق YDIS الذيك

تطبيق YDIS الذيك: أداة جديدة لرفع مستوى جودة الخدمة

ملخص رسيع
يتضمن تطبيق YDIS الذيك عىل واجهة مستخدم تركز عىل تبسيط 
وظائف التشخيص وعىل صيغة سهلة القراءة تهدف إىل جعل عمليات 
فحص املحرك عىل أرض املوقع تتم بشكٍل أسهل. يتم إيصال املحتوى 
املعروض بكل سهولة إىل العميل عند عرضه عىل أرض املوقع، وبالتايل، 

نجد أن التطبيق يُعد مبثابة أداة لتعزيز التواصل مع العمالء.

فعىل سبيل املثال، من خالل وظائف التشخيص الخاصة بالتطبيق، يتم 
املحرك  من  عليها  الحصول  ميكن  التي  التطبيق  بيانات  جميع  تقييم 
الخارجي وترتيبها عىل شاشة واحدة مع بنود متعددة يتم عرضها برتميز 
مترير  طريق  فعن  املحرك.  حالة  إىل  لإلشارة  أخرض-أصفر-أحمر  لوين 
البنود الخرضاء فقط، ميكن للشخص أن يحدد  الشاشة لألسفل ورؤية 
الفهم  بطريقة سهلة  ألية مشكالت  التعرض  دون  املحرك  دوران  حالة 

أيًضا.

الرشح  أثناء  للعميل  الشاشة  هذه  عرض  إن 
بهم  الخاص  املحرك  حالة  إيصال  عىل  يساعد 
بشكٍل أكرث وضوًحا، هذا باإلضافة إىل أن القيام 
التشخيص  أداة  من  مبارشة  البيانات  بعرض 
يساعد عىل زيادة ثقة العميل ويف نفس الوقت 
عمل  بفرص  الوكالء  بتزويد  فيه  يقوم  الذي 
ألية خدمات  العمالء  توجيه  متاحة من خالل 

الزمة أو عمليات استبدال للقطع.

التي  البيانات  أن  وحيث  ذلك،  إىل  باإلضافة 
تتم قراءتها من خالل التطبيق تنتقل بسهولة، 
رسعة  ــادة  زي عىل  يعمل  التطبيق  هذا  فإن 
تعجيل  جانب  إىل  بذلك.  املتعلقة  االتصاالت 
لديه   YDIS تطبيق  فإن  بالوكيل،  الخاصة  العمالء  معلومات  إدارة 
القدرة عىل متكني الحصول عىل املشورة الرسيعة حول عمليات الصيانة 
والتصليح باملقارنة مع ما يحصل لغاية اآلن، مثل القيام باالستفسارات 
عرب  التفسريات  تقديم  أو  املحيل،  ياماها  موزع  يتلقاها  التي  الفردية 
رسعة  زيادة  إن  املكتب.  من  اإللكرتونية  الرسائل  إرسال  أو  الهاتف 

االستجابة ستساهم أيًضا يف كسب ثقة العميل.

فإن  متزايد،  نحٍو  عىل  وتطوًرا  تعقيًدا  أكرث  أصبحت  منتجاتنا  أن  ومبا 
احتياجات  أحدث  تلبي  التي  األدوات  بأن  التأكد  إىل  تسعى  ياماها 
تطبيق  من  االستفادة  فمن خالل  املستوى.  نفس  تتطور عىل  الصيانة 
YDIS الذيك باإلضافة إىل اإلصدار الخاص بأجهزة الكمبيوتر، نأمل يف 
أن تستفيد من اإلمكانات الجديدة التي نقدمها وتحسني مستوى خدمة 

ما بعد البيع يف جميع األسواق لديك.
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نصيحة حول خدمة املركز الواحد

يف هذا العدد، نستعرض النقاط التي تتمحور حول كيفية استخدام براغي ومسامري من الطراز ®TORX وأماكن تركيبها. إن للرباغي واملسامري دوًرا رئيًسا يف ربط أجزاء مختلفة من املاكينة ببعضها البعض، وعند إجراء الصيانة، فإنها تتيح القيام بتفكيك 
املاكينة وإعادة تجميعها. ونظًرا لعدم وجود حاجة تستدعي التحدث عن وظائفها األساسية، دعونا نستعرض كيف وأين يتم استخدام املثبتات من الطراز ®TORX، عىل املحركات الخارجية بشكٍل خاص.

TORX® ملخص حول الرباغي واملسامري من الطراز

TORX® براغي وأدوات من الطراز

الطراز  من  الرباغي  أصبحت  حيث   ،1967 عام  املتحدة  الواليات  يف  اخرتاعها  تم 
®TORX معروفة ومستخدمة عىل نطاق واسع يف اليابان بوصفها براغي األمان. ومع 

ذلك، فإن تصميم الرباغي من الطراز ®TORX واألدوات التابعة لها تحقق ربطًا جيًدا 
كام أنها تنقل عزم الدوران بشكٍل أكرث كفاءة، وانطالقًا من كونها تحمل جودة ال تقبل 
التالعب بها، فإن هذه الصفات تجعل منها أكرث شيوًعا باملقارنة مع الرباغي من النوع 
الصليبي (املتصالب)، يف أوروبا عىل وجه الخصوص. وإذا رغبت، ميكن إدارة الرباغي 

عىل شكل T مبفك براغي عادي ذو شفرة مسطحة.

لتحقيق عنرص  أنواع مصممة خصيًصا  ®TORX، هناك  الطراز  الرباغي من  من بني 
األمان، وهذه األنواع ال ميكن إدارتها دون أداة مخصصة لذلك.

الربغي الظاهر عىل اليسار هو برغي األمان الخاص من الطراز ®TORX. عىل عكس 
الربغي العادي والذي يأيت عىل شكل T الظاهر عىل اليمني، نجد بأنه يحتوي عىل بروز 
يف الوسط مينع إدارته بالقوة بواسطة مفك الرباغي العادي ذو الشفرة املسطحة. ومع 
ذلك، من السهل الحصول عىل مفك الرباغي املناسب لهذا النوع يف اليابان، لذا قد ال 

يكون ذا فعالية كبرية كام هو الحال يف برغي األمان.

هل تعرف ما هي أنواع براغي األمان املستخدمة واألماكن التي يتم تركيبها فيه عىل 
املحرك الخارجي؟

TPS (مستشعر موضع الخانق)
يتم استخدام برغي األمان من الطراز ®TORX (الذي يحتوي عىل بروز يف وسطه) 
(TPS) عىل محركات ياماها الخارجية. لضامن عدم  لربط مستشعر موضع الخانق 
العبث يف TPS وتشغيله بشكٍل صحيح، يتم استخدام برغي أمان بحيث يتعذر فكه.

عندما تشاهد هذا النوع من الرباغي، فهذا يعني بشكٍل أسايس بأنه ينبغي عليك عدم 
فك املكون دون الحصول عىل إذن أو تعليامت خاصة.

6Y9 جهاز القياس
يظهر يف الصورة أعاله براغي من الطراز ®TORX يتم استخدامها لتثبيت القطع الخلفية 
الوسط  الربوز يف  دون   TORX® الطراز  من  عادية  براغي  6Y9. هذه  القياس  لجهاز 

املوجود عىل براغي األمان، لذا ميكن أن يفرتض أحدهم بأنها مجرد براغي تقليدية.

ومع ذلك، فإن جهاز القياس 6Y9 هو مكون غري مصمم حاليًا لتفكيكه أثناء الصيانة، 
املكونات دون  بفك  تقوم  أال  ينبغي  الرباغي،  النوع من  لذا حتى وإن شاهدت هذا 

الحصول عىل إذن أو تعليامت خاصة.

مسامري رأس االسطوانة
 TORX® يوجد مكان آخر عىل املحرك الخارجي يتم فيه استخدام مثبتات من الطراز
تُعد هذه  لذا  تثبيت،  بكتلة  االسطوانة  رأس  ربط  يتم  وحيث  االسطوانة.  رأس  وهو 
الحالة التي يتم فيها استخدامها بشكل صارم بسبب خصائص نقل عزم دورانها الفائقة، 

مام يساهم يف منع اهرتائها وانتزاعها.

®TORX يتم استخدامها عىل  الطراز  الرباغي واملسامري من  القول، نجد أن  خالصة 
املحركات الخارجية واملعدات الطرفية، إال أن الطريقة التي يتم استخدامها فيها ليست 
كاٍف  علم  عىل  يكونوا  أن  العمالء  عىل  ينبغي  لذا،  نفسها.  هي  تكون  أن  بالرضورة 
بأن هذه األنواع من الرباغي واملسامري يجب أن تكون مبثابة إشارة إىل أن األجزاء أو 
املكونات ذات الصلة ليست هي املقصودة بالتفكيك دون وجود تحذير أو تعليامت 
التأكد دامئًا  الصيانة  للوكالء ومحالت  التابعني  الفنيني  مناسبة تفيد بذلك. يجب عىل 
من أن مثبتات األجزاء واملكونات من الطراز ®TORX املستخدمة ميكن تفكيكها أم 

ال أثناء الصيانة.

براغي األمان املستخدمة يف املحركات الخارجية  T برغي عىل شكل
TORX® من الطراز  T مقبس ومفك عىل شكل

TORX® من الطراز

برغي األمان الخاص 
TORX® من الطراز

 T برغي عىل شكل
 TORX® من الطراز

 E مقبس عىل شكل
TORX® من الطراز

 E برغي عىل شكل
TORX® من الطراز
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كورت يذهب لرحلة صيد لألسامك يف أسرتاليا
أسرتاليا، التدوينة رقم 2

جميع  من  أسامك  اصطياد  حلم  راودين  طويل،  زمن  منذ 
قامئة  فإن  لذا  قبل،  من  رؤيتها  يل  يتسنى  مل  العامل  أنحاء 
األسامك التي أرغب يف اصطيادها تعج بالعديد من األسامء. 
هذه املرة، أنوي اصطياد أسامك مدونة يف القامئة، مثل هذه 
السمكة املوجودة منذ عصور ما قبل التاريخ، والتي تُدعى 

ساراتوغا الجنوبية.
للمرة  علمت  عندما  سنوات  عدة  منذ  األمــر  هذا  كان 
ُعرض  الذي  الصيد  برنامج  خالل  من  ساراتوغا  عن  األوىل 
الياباين. ُسحرت بجاملها وطبيعتها العدوانية،  التلفزيون  يف 
التي أرغب يف  الفور يف قامئة األسامك  ودونت اسمها عىل 
اصطيادها، إال أنني ببساطة مل أحَظ بفرصة اصطيادها، حتى 

أنني نسيت البلد الذي ميكن اصطيادها فيه.
فيام بعد، ويف أحد األيام، حينام كنت يف بحرية بورومبا يف والية 
كوينزالند للقيام ببعض األعامل التجارية، عرفت وقد اعرتاين 
الفرح بأنه ميكن اصطياد أسامك ساراتوغا هنا. عندما نظرت 
إليها، اكتشفت بأنها تلك هي البحرية التي تم عرضها يف الربنامج 
الذي  التلفزيوين 
قبل  شــاهــدتــه 

سنوات!

ونظرًا لكونها تبعد مسافة ساعتني ونصف تقريبًا عن مكان 
نهاية  عطلة  يف  بزيارتها  قراري  اتخذت  ما  رسعان  إقامتي، 
وخرجت  والقارب  املقطورة  بربط  قمت  حيث  األسبوع 

لتجربة حظي.
ساراتوغا الجنوبية هي نوع فريد من األسامك االسرتالية إذ 
تُعد أسامكًا رشسة آكلة للحوم وتتغذى عىل الكائنات الصغرية 
مثل األسامك الصغرية أو الحرشات التي تقبع عىل سطح املاء. 
وباستخدام طعم مايئ عائم مثل طعم عىل شكل ريشة، يتم 
تصويبه بشكٍل دقيق عىل أطراف النباتات املائية التي تأوي 
إليها أو يف األماكن املخفية مثل األشجار القامئة أو الجذوع أو 
الفروع املغمورة باملياه، يكمن الرس وراء اصطياد الساراتوغا.

ولكونها املحاولة األوىل يف بحرية جديدة بالنسبة إّيل ومبا أنني 
ال أعلم متاًما مناطق الصيد الجيدة والحيل املستخدمة ألجل 
ذلك، كانت إسرتاتيجية عميل تتلخص فقط يف االعتامد عىل 
أحد الطعوم املفضلة لدي وتكرار إلقاء الصنارة. فمنذ الصباح 
الباكر قمت مبامرسة الصيد ملدة خمس ساعات تقريبًا إىل أن 
القامئة  األشجار  العديد من  مثالية وسط  عرثت عىل منطقة 
يف املياه. ألقيت بالصنارة نحو جذور األشجار وعندما قمت 
بتحريك الطعم، وجدت شيئًا يخرتق املياه بصوت مدٍو. لقد 
يف  وحصلت  شديد  بحذر  عملت  الساراتوغا!  سمكة  كانت 
النهاية عىل أول سمكة ساراتوغا، وكانت بحجم جيد 
بلغ 73 سم! لقد قمت أخريًا باصطياد السمكة التي 

كنت أحلم بها منذ مدة طويلة.
قمت  التي  الوحيدة  الساراتوغا  سمكة  كانت  لقد 
باصطيادها يف ذلك اليوم. كان الصيد صعبًا للغاية، 
ولكن عندما حان الوقت أخريًا لتنفيذ الرضبة، كان 
ذلك من أكرث تجارب صيد األسامك قوة وإثارة. أنا 
متأكد من أنني لن أنىس أبًدا تلك اللحظة املميزة 

جًدا.
YMA ،كورت تاكاياناغي

معرض الزوارق العارش يف موسكوالسعي وراء كأس البطولة الذي أحلم به - ساراتوغا
يف الفرتة الواقعة بني 8 إىل 11 مارس من العام 2017، أقيم 
معرض الزوارق يف موسكو - معرض الزوارق واليخوت الدويل 
العارش يف مركز املعارض الدويل كروكس إكسبو يف موسكو، 
روسيا. ضم املعرض أكرث من 200 رشكة من روسيا والخارج 
من أجل العرض حيث تم تسجيل ما يزيد عن 15,000 زائر 

تم اجتذابهم إليه.
قامت رشكة OOO Yamaha Motor CIS (YMCIS) بعرض 
عدة زوارق من «املجموعة الكاملة» واملجهزة مبحركات ياماها 
 Boat Builder Relationship الخارجية كجزء من برنامج
للزوارق  روس  ثالثة صناع  مع  بالتعاون  يدار  الذي   (BBR)

وسط  ويف   .(Berkut و   Victory  ،Volzhanka Yava)
األخرية،  السنوات  يف  الصنع  روسية  الزوارق  شعبية  ازدياد 
يف  االهتامم  من  الكثري  هذه  الزوارق  مجموعات  اجتذبت 
املعرض كأمثلة أوىل عىل العالقة الوطيدة التي تجمع مصنع 

املحركات الخارجية وصناع الزوارق الروس.
انتباه  لفتت  التي  األخرى   YMCIS رشكة  عروض  بني  ومن 

املوديالت  كانت  استثنايئ 
 EX وسلسلة   GP1800

 WaveRunner لــــزوارق 
ــة إىل  ــاف ــاإلض ــدة ب ــدي ــج ال
بصانع  الخاص  الرائد  املوديل 

رشكة  من  جزًءا  ميثل  والذي   ،Buster الفنلندي  الــزوارق 
.Inha Works Ltd، التي تعد رشكة تابعة ملجموعة ياماها 

موتور منذ العام 2016.
البحرية،  التجارية  العمليات  قسم  ياجيكاوا،  توموأيك  من 

YMC

جولة إخبارية
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يف هذا العدد من Chantey Special، قمنا بتغطية تطبيق YDIS الذيك. وهو أداة 
خدمة ميكنها بالفعل دعم امليزات الخاصة بنا إىل جانب فعاليتها يف خدمات ما بعد البيع 

يف األسواق، لذا آمل بأن تحقق االستفادة الكاملة منها.

مالحظات املحررمالحظات املحرر
https://global.yamaha-motor.com/business/waverunner/

https://global.yamaha-motor.com/business/outboards/index.html

YouTube قناة ياماها للمحركات الخارجية عىل موقع
عرض ملشاهد استخدامات محركات ياماها الخارجية عىل الساحل حول العامل

املوقع اإللكرتوين الخاص بياماها للمحركات الخارجية

قناة ياماها للمحركات الخارجية

WAVERUNNER املوقع اإللكرتوين الخاص يف

https://www.youtube.com/user/Yamahaoutboardmotors

يف  موتور  ياماها  موزع  أقام   ،2017 العام  من  إبريل  يف 
3S (البيع،  Hai Hwang Trading حملة  بروناي، رشكة 
الخدمة، قطع الغيار) يف ثالثة مواقع يف جميع أنحاء البالد: 
بينكاالن سيباباو وكامبونغ أير وكواال توتونغ. تقوم الحملة 
بتقديم عمليات فحص مجانية للمحرك واستبدال شمعات 
اإلشعال لصيادي األسامك التجاريني وماليك قوارب الصيد 

الرياضية ومشغيل التاكيس املايئ والعمالء اآلخرين.
إبريل  (يف  السنة  3S مرتني يف  تُعقد حمالت  بروناي،  يف 
وأكتوبر)، يتم من خاللها زيارة العديد من املواقع املختلفة 
حول بروناي للمساعدة يف نقل املعرفة إىل العمالء حول 
الدورية  األساسية  املحرك  فحص  عمليات  إجراء  كيفية 
هذه  أن  كام  األصلية.  ياماها  قطع  استخدام  وأهمية 

الذين  العمالء  للتواصل مع  رئيسية  تُعد منصة  الحمالت 
ومع  الخارجية.  ياماها  مبحركات  وطيدة  عالقة  تربطهم 
محركات  يستخدمون  الذين  العمالء  من  العديد  وجود 
ياماها الخارجية األقدم ذات الشوطني يف بروناي، ستواصل 

ياماها إقامة حمالت 3S هذه.
YMC ،من تشوا يلينغ، قسم العمليات التجارية البحرية

معرض الزوارق الدويل الثاين والعرشين يف الصني (شنغهاي)حملة 3S يف بروناي
أقيم   ،2017 لعام  إبريل   29 إىل   26 بني  الواقعة  الفرتة  يف 
معرض الزوارق الدويل الثاين والعرشين يف الصني (شنغهاي) يف 
مقٍر جديد: مركز املعارض الدويل الجديد يف شنغهاي. وحيث 
أن املقر كان أصغر من نظريه يف السنوات السابقة، فإن حجم 
أجنحة العرض للرشكات املشاركة يف املعرض بدت أكرث انحصاًرا 
من ذي قبل، إال أن تحسني كيفية الوصول إىل املوقع أدى إىل 

زيادة عدد زوار املعرض مقارنًة بالعام املايض.
الفئة  الخارجية ذات  للمحركات  بارز  من خالل تقديم عرض 
من  متنوعة  تشكيلة  بإبراز  ياماها  جناح  قام  فقد  الكبرية، 
املحركات الخارجية مام يؤكد عىل مكانة الرشكة عىل اعتبارها 
ذلك،  إىل  باإلضافة  البحرية.  للمحركات  عامليًا  األول  املُصّنع 

تم عرض شاشة العرض اللمسية امللونة CL7 الجديدة لتتيح 
القيام مبحاكاة استخدامها. لقد متركزت منطقة زوارق  للزوار 
املوديالت  حول   PWC الشخصية  البحرية   WaveRunner

باستخدام  التجريبية»  «القيادة  خاصية  توفري  وتم  الجديدة، 
سامعة الواقع االفرتايض الشائعة. ويف الوقت نفسه، ويف مواقع 
عرٍض  جانب  إىل  للموزعني  اجتامع  ياماها  أقامت  مختلفة، 
القوارب  معدات  يتجاوز  الذي  التسويق  نهج  حول  تقدميي 
وعىل  تنفيذها.  الواجب  واإلجراءات  الصلة  ذات  والسياسات 
الرغم من حيز العرض الصغري، إال أن ياماها متكنت من إظهار 

عالمة ياماها التجارية بشكٍل أكرث تركيزًا وفعالية.
YMC ،من أيانو مابوتيش، قسم العمليات التجارية البحرية
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