
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A012 کد مدرک

 بخش خدمات پس از فروش شرکت درنا صنعت مهر تهیه کننده

 1 نسخه

 95-8-2 تاریخ تنظیم

 09366767516 موبایل پشتیبانی

 FATEK HMIراهنمای اتصال      

با  hapnبه اینورتر  FKسری 

 Modbusپروتکل 
 

 

نرم افزار  راهنمای
FvDesigner  
  P5مانیتورهای سری 



 

2 

 1395درنا صنعت مهر  -  P5مانیتورهای سری  FvDesignerنرم افزار راهنمای 

www.dornamehr.com 
 

 فهرست

 

  ایجاد پروژه جدید -1

 PC و HMIروشهای برقراری ارتباط  -2

  Deviceو سایر  HMIروشهای برقراری ارتباط  -3

  .هاObjectتوضیحات  -4

5-  Data Log )ثبت دیتا ( 

 .تنظیمات دیتا الگ هر گروه -

  .مثال کاربردی دیتا الگ -

  .های مرتبط با دیتا الگ objectتوضیحات  -

  .رسپی -6

  تنظیمات فانکشن رسپی -

  .های مرتبط با رسپی objectتوضیحات  -

  مثال کاربردی رسپی -

  .آالرم -7

 های مربوط به آالرم objectتوضیحات  -

  مثال کاربردی آالرم -

  .فانکشن سوئیچها -8



 

3 

 1395درنا صنعت مهر  -  P5مانیتورهای سری  FvDesignerنرم افزار راهنمای 

www.dornamehr.com 
 

  نمودارها و انواع آن -9

- Meter. 

- Linear Meter  

- Data Block Graph  .  

- Data Block XY Scatter   

- Historic Trend .  

- Historic XY Scatter    

 تنظیمات منوی سیستمی -11

- Project information 

- Unit Setting 

 .Linkتنظیمات  -

 .Serverتنظیمات  -

 Securityتنظیمات  -

- System Message  
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 ایجاد پروژه جدید -1

، نرم افزار مربوطه را باز  FvDesignerمی باشد. پس از نصب  P5سری  HMIابزاری برای برنامه نویسی  FVDesignerنرم افزار 

و انتخاب زبان  New ،Open  ،Exitشده که شامل آیتمهای  Startupمی کنیم. بعد از هر بار اجرا شدن، نرم افزار وارد صفحه 

 ( می باشد. Simplified Chineseو  Traditional Chinese)انگلیسی، 

 

استفاده می کنیم. برای ایجاد برنامه،  openای باز کردن پروژه قبلی ، از کلیک کرده و بر Newبرای ایجاد پروژه جدید روی گزینه 

، انتخاب مدل کنترلر و نحوه  HMI، صفحه جدیدی باز می شود که شامل آیتمهای انتخاب مدل  Newبعد از کلیک کردن گزینه 

 باشد.  ارتباط از طریق اینترفیسهای ارتباطی و همچنین انتخاب نام پروژه و محل ذخیره آن می
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�   �      HMI        �           � �      �   �           �     �   � �   �      

 

 Addرا کلیک کرده و وارد مرحله انتخاب کنترلر می شویم. برای ایجاد کنترلر روی گزینه  Next، گزینه HMIپس از انتخاب مدل 

یس را انتخاب و تنظیمات اینترف (PLC)باز می شود که می توان مدل کنترلر  New Link Propertyکلیک می کنیم ، صفحه 

 ارتباطی و سایر تنظیمات مربوطه را انجام داد.
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 انجام می شود. Addانتخاب مدل کنترلر در این صفحه با کلیک کردن روی 

      �   �      
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صورت نیاز به  انتخاب کرده و تنظیمات مربوط به پورتهای ارتباطی را انجام می دهیم. در Link Propertyنوع کنترلر را در قسمت 

 کلیک می کنیم.  Addرا تیک زده و روی گزینه  Sub-links، آیتم  Deviceتعداد بیش از یک 
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�     �      Device �     �    �    �   
Sub-links

 

جهت ذخیره فایل  Select locationوارد مرحله  Next، با کلیک روی okبعد از انتخاب کنترلر و انجام تنطیمات و انتخاب گزینه 

محل ذخیره فایل انتخاب را انتخاب می  Browseعنوان پروژه را وارد کرده و با کلیک روی گزینه  Name می شویم. در قسمت

 کنیم.

�    �   �      

     �     �   � 
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کلیک می کنیم و صفحه مربوط به برنامه ایجاد می  Finishدر مرحله آخر پس از انتخاب نام فایل و مکان ذخیره پروژه، روی گزینه 

 شود.  

     �      �    

�   �    �     
�     ( i )

�   �     Project 
Explorer � �    

screen
       �  �  �      �    �   �     �     

     �    

 

 

 FvDesignerپیکربندی پنجره نرم افزار 

 

 پنجره زیر باز می شود.   پس از باز شدن فضای برنامه نویسی، با انتخاب 

New برای بستن پروژه کنونی و ایجاد پروژه جدید از منوی :New  .استفاده می شود 

Open جهت باز کردن پروژهای موجود: 

Saveه:ذخیره پروژ 
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Save as ذخیره فایل در محل موردنظر: 

Export to RTF  تبدیل برنامه به فرمت:RTF و ذخیره فایل 

Exit:  بستن برنامه 

Options تنظیمات زبان و انتخاب رنگ های مختلف آیکونها و :Backup برنامه 

 

 

 PCو  HMIروشهای برقراری ارتباط  -2

 Executeمی باشد. در قسمت  Runو  Execute  ،Transferیم که شامل سه بخش را انتخاب می کن Projectاز نوار ابزار، گزینه 

 ، پروژه قابل کامپایل کردن می باشد.
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 Compile ( با کلیک روی  گزینه کامپایل، پروژه ذخیره شده و پکیج فشرده :(*.cfrp-Compress Fatek Running 

Package   ایجاد می شود که قابل دانلود رویHMI د. پس از کامپایل کردن، پنجره نتایج باز می شود که نمایشگر اطالعات می باش

و نمایش  Warningپروژه شامل نام پروژه، تاریخ و محل ذخیره فایل، تعداد بایت حافظه استفاده شده، حجم برنامه ، تعداد خطاها و 

Success  و یاFail .در  صورت وجود خطا( می باشد( 

 

 

 Decompile روی پکیج فشرده : این پروسه(*.cfrp)  که ازHMI  آپلود شده جهتEXTRACT  پروژه و رسیپی ها و فونتها استفاده

 می شود. 

 Download برای دانلود برنامه از منوی : Project  ، گزینهDownload   .پنجره را انتخاب می کنیمDownload manager 

قابل انتخاب  USBو پورت  Com  ،Ethernetسه پورت  connection settingمربوط به دانلود برنامه باز می شود. در قسمت 

 ، پروژه کنونی و یا پروژه ایجاد شده در مسیر مورد نظر ، قابل انتخاب می باشد.   Data sourceمی باشند. در قسمت 

،  Serial Portقسمت را انتخاب کرده و در  COM، پورت Connection Settingبرای دانلود برنامه از پورت سریال، در قسمت 

 موردنظر را انتخاب می کنیم.   COMشماره پورت 
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،  IP Addressرا انتخاب می کنیم. در قسمت  Connection Setting ،Ethernetبرای دانلود برنامه از پورت اترنت، در قسمت 

IP  مربوط بهHMI  را نوشته و یا باScan  می توانIP اشد که موردنظر را یافت. قابل ذکر می بIP  مربوط بهHMI  وPC  می بایست

مربوط به  IPتنظیم شده، در اینصورت  HMI IP:192.168.0.100به صورت   HMIمربوط به  IPدر یک رنج باشند. برای مثال 

PC  به صورتIP:192.168.0.1  .می تواند تنظیم شود 

  در صفحهDownload Manager  برای دانلود برنامه رویHMI  نرم افزار با ورژن جدیدFvDesigner  تیک مربوط ،

 را بزنید. Firmwareبه گزینه 
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�    �  �      Ethernet

�      IP �  �     HMI

 

 را انتخاب کرده و روی دانلود کلیک می کنیم.  Connection Setting ،USBدر قسمت ، USBبرای دانلود برنامه از طریق کابل 

 

را کلیک کرده و   Install USB Driverگزینه  Toolsن از منوی نصب نشده باشد می توا PCدر صورتیکه درایور مربوطه روی 

 درایور مربوطه نصب می شود.

 

Upload  برای آپلود پکیج برنامه:(*.cfrp)  ازHMI  بهPC  استفاده می شود. برای مشاهده برنامه آپلود شده از گزینه

Decompile .استفاده می شود 

Make USB Update Fileمه از طریق : برای دانلود برناUSB  فایلی با فرمت.urfp  ایجاد می شود. حتما در ابتدا از گزینه

Browse  مسیر فولدر ایجاد شده رویUSB  را انتخاب می کنیم و روی گزینهStart  .کلیک می کنیم 
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 ی کنیم.کلیک م okظاهر می شود و روی  Make USB Update File Success، پیغام USBپس از اتمام ایجاد فایل روی 

 

 ظاهر می شود.  HMIمبنی بر آپدیت پروژه  Questionوصل نمود که پیغام سیستمی  HMIرا به پورت  USBسپس می توان 

 

آپدیت می  HMIکردن، پروژه روی  okباز شده و با انتخاب فایل مورد نظر و  Update Projectپنجره  OKبا کلیک روی گزینه 

 شود.



 

15 

 1395درنا صنعت مهر  -  P5مانیتورهای سری  FvDesignerنرم افزار راهنمای 

www.dornamehr.com 
 

 

Simulation : ازی پروژه در دو مد آفالین و آنالین به کار می رود. برای شبیه س 

Offline Simulation شبیه سازی آفالین جهت مشاهده عملکرد برنامه بدون نیاز به ارتباط :PLC  وHMI  استفاده می شود و

پیغام خطایی ، هیچ   PLC مجازی برای شبیه سازی درنظر گرفته می شود. در صورت وجود مشکل تنظیمات ارتباطی با PLCیک 

 نشان داده نمی شود. 

Online Simulation : برای شبیه سازی برنامه و ارتباط بینPC  وPLC  از طریق پورتهایCOM  یا شبکه به کار می رود. در

، پیغام خطا ظاهر می شود . تفاوت این روش با شبیه سازی آفالین  PCبه  PLCصورت وجود مشکل تنظیمات ارتباطی یا متصل نبودن 

 این است که صحت تنظیمات ارتباطی نیز در این روش شبیه سازی مشخص می شود.

 

 Device(PLC)و سایر  HMIروشهای برقراری ارتباط  -3

در  Deviceبا سایر  HMIرا انتخاب می کنیم. برای انجام تنظیمات اینترفیسهای ارتباطی  View ،Project Explorerاز منوی 

 را انتخاب می کنیم.  Link، آیتم  Project Explorerقسمت 
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،   Serial /Ethernet، می توان مدل دستگاه و تنظیم اینترفیس ارتباطی از قبیل انتخاب پورت  Add/Editسپس با انتخاب گزینه 

 ارتباطی و مدل آن و همچنین سایر تنظیمات  مربوطه را انجام داد. Deviceانتخاب سازنده 

�       �        �     Serial

      �       �      

�   �      Device

�    �     Device(PLC)

 

 



 

17 

 1395درنا صنعت مهر  -  P5مانیتورهای سری  FvDesignerنرم افزار راهنمای 

www.dornamehr.com 
 

مطابق شکل زیر با یک  RS-485(COM3)و  RS232 ،RS-422/485( (COM2(COM1)شامل   P5043ورتهای ارتباطی پ

 می باشند.  DB-9 Maleکانکتور 

 

 )RS-422/485و پورتهای ترمینالی  DB-9 Maleبا کانکتور  RS232(COM1)شامل   P5070/102پورتهای ارتباطی 

(COM3  وCOM4(RS-485) ی باشند.مطابق شکل زیر م 

 

 انجام می شود.   (GND)5و (TX)3و (RX)2از طریق پینهای  CROSSبه صورت  P5در  COM1(RS232)وایرینگ پورت 
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 RS-232,RS-485شامل  FBs-CB25پورتهای ارتباطی کارت 

 به صورت زیر می باشد .  FBs-CB25مدل  PLCبرای نمونه پورتهای کارت 

                                                                                                        

  

 

 

 TXبه  P5از  RXانجام می شود. به این معنی که پین  CROSSبه صورت  PLCو کارت ارتباطی  P5بین  RS-232ارتباط پورت 

به یکدیگر  (SG)وصل می شود.همچنین سیگنالهای زمین FBs-CB25کارت  RXبه  P5از  TXو پین  FBs-CB25کارت 

 وصل می شوند.

نیز موجود بوده که این پورت می تواند به عنوان اینترفیس ارتباطی از طریق  Ethernetپورت  N,N1با مدلهای  P5سری  HMIدر 

 مورد استفاده قرار گیرد. LANکابل 
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�       �        �     Ethernet

�       �        �     Ethernet

 

 

 

 



 

20 

 1395درنا صنعت مهر  -  P5مانیتورهای سری  FvDesignerنرم افزار راهنمای 

www.dornamehr.com 
 

 ها Objectتوضیحات  -4

فراهم شده است. می توان از منوی  FvDESIGNERهای مختلف، جهت سهولت برنامه نویسی در نرم افزار  Objectرنج کاملی از 

Toolbox  گروه مورد نظر را انتخاب و object  مربوطه را باdrag  کردن در فضای برنامه قرار داد. گروههای موجود در منوی

Toolbox .در ادامه توضیح داده شده است 

 

 

 را معرفی می کنیم.  Drawهای گروه  Objectابتدا  
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 :Drawگروه 

Dot طه نق 

Line ترسیم خط 

Polyline رسم خط با زاویه دلخواه 

Rectangle ترسیم مستطیل 

Polygon رسم چندضلعی 

Elipse رسم بیضی 

Arc رسم کمان 

Pie رسم شعاعی با زاویه شروع و پایان دلخواه 

Table رسم جدول 

Text  نوشتن متن در صفحه 

Image  قرار دادنImage  

Scale  بندیترسیم مقیاس 

 

 :Lamp/Switchگروه 
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Lamp  ،وقتی مقدار عددی آدرس رجیستر تغییر می یابدLamp  با وضعیتON/OFF  بودن می تواند برای نمایش

 وضعیت عددی رجیستر استفاده شود.

Bit Switch با تغییر وضعیت سوئیچ، بیت صفر یا یک می شود 

Word Switch رد انتخابی با تغییر وضعیت سوئیچ، یکی از سه عملکWrite Data ،Add وData Subtract .انجام می شود  

 

Change Screen  سوئیچ تغییر صفحهHMI  ، می باشد و با تغییر وضعیت سوئیچHMI    صفحه موردنظر را نمایش می دهد 

Function Switch ود که در قسمت فانکشن سوئیچ توضیح داده شده با تغییر وضعیت سوئیچ،  یکی از عملکردهای انتخابی انجام می ش

 است.

 :Numeric/Textگروه 

 

Numeric Input/Display  برای نمایش مقدار عددی ذخیره شده در آدرس رجیستر معین کاربرد دارد. با تیک زدن

Allow Input .مقادیر عددی آدرس رجیستر را می توان وارد نمود ، 

Text Input/Display ش متن ذخیره شده در آدرس رجیستر معین کاربرد دارد. با تیک زدن برای نمای

Allow Input .متن دلخواه را در آدرس رجیستر می توان وارد نمود ، 
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 : Displayگروه 

 

Date/Time Display برای نمایش تاریخ و زمان بکار می رود 

Window Screen Display  نمایش پنجره انتخابی 

 : Graphگروه 

 نمایش مقادیر آدرسهای رجیستر روی نمودارها استفاده می شود و در قسمت نمودارها بطور کامل توضیح داده شده است. برای

 

 

 :Other Switchگروه 

 

Step Switch  برای نوشتن مقدار عددی مطابق با حالت تنظیمی سوئیچ داخل آدرس رجیستر معین استفاده می شود

 مقادیر معین داخل آدرس نوشته می شود.  بطوریکه با تغییر حالت سوئیچ،

Slide Switch  مقدار عددی معین را مطابق با موقعیت نهاییslider .داخل آدرس رجیستر می ریزد 

Selector List  با استفاده از سلکتورلیست، کاربر قادر است سوئیچهای مختلف با کاربردهای مختلف را از لیست انتخاب

 نماید. 
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  :Keypadگروه 

 

Input Display  برای نمایش متن یا مقدار عددی وارد شده از کی پد در صفحهKeypad Screen  به کار

 می رود.

Key 9  فانکشن برای وارد کردن مقدار عددی یا متن درKeypad Screen  .فراهم می کند ،

(Text,Ent,CLR,BS,DEL,LEFT,RIGHT,CapsLock,Cancel) 

Limit Value Display ر حد پایین و باالی مجاز ورودی عددی کی پد را در مقداScreen Keypad  مشخص می

 کند

 

می توان حالتهای مختلف، موقعیت و اندازه گرافیکی را با تنظیم آدرس کنترلی مشخص ، تغییر داد  :Animated Graphicگروه 

 دینامیک قابل تعریف است. مانند بزرگنمایی، کوچکنمایی و حرکت آن به صورت objectو تنظیمات انیمیشنی 

 

Operation Viewer : برای خواندن داده بافر ثبت شده درOperation Log  استفاده می شود. از کاربردهای آن، خواندن

،  نمایش دیتاهای دلخواه کاربر با تابع فیلتر، شروع یا توقف بروزرسانی دیتا با استفاده از  Operation Logدیتای ثبت شده بافر 

 به کار می رود. Operation Logچهای کمکی و پاک کردن دیتای ثبت شده سوئی
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5- Data Log )ثبت دیتا( 

تغییرات مقادیر حافظه را به طور همزمان نشان می  Numeric Displayو  lampهایی از قبیل  HMI ،Objectدر زمان کارکرد 

برای ثبت  Data Logاستفاده می شود. فانکشن  Data Logکشن دهد. به منظور ثبت مقادیر و طبقه بندی آنها به مدت طوالنی، فان

مقادیر آدرس رجیستر به طور منظم برمبنای زمان و یا برقراری شرایط معین به کار می رود. همچنین کاربر می تواند تغییرات نموداری 

 SDو یا  USBمی توان مقادیر را به  این مقادیر حافظه را روی گراف مشاهده نماید. همچنین جهت مشاهده و تحلیل داده ثبت شده

Card  منتقل نمود. برای ایجادData Logger  .مراحل زیر را انجام می دهیم 

 صفحه مربوط به تنظیمات دیتا الگر باز می شود.  Data Logو انتخاب  Project Explorerبا کلیک کردن روی 

�     Project Explorer

Data Log
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 تنظیمات دیتا الگ هر گروه: 

 Data Log Group 1ایجاد و پنجره تنظیمات  1کلیک می کنیم. گروه  Addبرای ایجاد یک گروه جدید از دیتا الگ، روی گزینه 

Property .صفحه باز شده شامل سه بخش  ظاهر می شودSetting ،Logging Address List  وExport Data .می باشد 

 :Settingتوضیحات بخش 

 

 انتخاب می کنیم.   IDبرای هر گروه از دیتا الگ، یک  Settingمی پردازیم. در قسمت  Settingبخش  ابتدا به معرفی تنظیمات

Group ID  تعیینID برای هر گروه دیتا الگ 

Comment نوشتن توضیحات برای گروه دیتا الگ 

Import  با انتخاب این آیتم، یک فایلExcel  انتخاب و تمامیLogged Address  ها در فایلExcel  وارد تنظیماتData Log Group 

 می شود.  

Export  تمامی آدرسهای دیتا الگ گروه مربوطه به صورت یک فایلExcel  با پسوند.csv .ذخیره می شود 



 

27 

 1395درنا صنعت مهر  -  P5مانیتورهای سری  FvDesignerنرم افزار راهنمای 

www.dornamehr.com 
 

Data 

Address تعیین نحوه انتخاب آدرس رجیستر الگ 

Sequentialانتخاب آدرسها از اولین رجیستر به صورت ترتیبی: 

Random آدرسهای مختلف، بطوریکه تمام آدرسها از آدرس شروع تا آخرین آدرس می بایستی جداگانه مشخص شوند. :انتخاب 

Number of 

Address 

 تعداد آدرسهای رجیستر جهت ثبت دیتا

Occurrence  .تعیین تعداد دفعاتی که می بایست دیتا ثبت شود 

Back up  ذخیره اطالعات دیتا الگ در حافظهBackup فظ شدن با قطع برقجهت ح 

 

 جهت دیتا الگ می پردازیم. Controlدر اینجا به تنظیمات بخش 

Execution 

condition 

  Time Basedثبت دیتا به روش 

Time Basedثبت دیتا براساس یک زمان مشخص: 

Start when Project Runsثبت دیتا با اجرا شدن پروژه و در زمانهای مشخص : 

Start Time دیتا در یک زمان مشخص بر اساس ساعت ، دقیقه و ثانیه:تنظیم ثبت 

Time Interval  تعیین فاصله زمانی برای ثبت دیتا در حالت:Time Based به دو روش عدد ثابت یا با تعیین رجیستر 

Time Interval Unit  میلی ثانیه 100:واحد فاصله زمانی بر مبنای ساعت، دقیقه، ثانیه و 

 Triggered by Bitثبت دیتا به روش 

Triggered by Bit: ثبت دیتا با تغییر وضعیت یک بیت 

Logging Control Bitتعیین بیت کنترلی ثبت دیتا: 

Trigger Condition عملکرد بیت انتخاب شده جهت ثبت دیتا که می تواند با تغییر وضعیت از :ON  بهOFF  یا بالعکس و همچنین
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 تغییر وضعیت آن انجام شود.

Reset Logging Control Bit.با تیک زدن این گزینه، بیت کنترلی الگ ریست می شود : 

 

 جهت دیتا الگ  Actionتنظیمات منوی 

When Buffer 

is Full 

 به اتمام رسید Occurrenceتنظیم عملکرد پس از اینکه تعداد دفعات الگ تنظیم شده در 

Stop Data Logging توقف دیتا الگر: 

Overwriteن کردن دیتای جدید: جایگزی 

Trigger a Bit فعال شدن یک بیت پس از پر شدن حجم بافر بر حسب درصدی از حجم بافر 

Enable 

Buffer Clear 

Bit 

 فعال کردن یک بیت برای پاک کردن بافر

 

 

 :Logging Address Listتنظیمات 

صفحه مربوط به تنظیمات  Logging Address Listب می پردازیم. با انتخا Logging Address Listدر ادامه به تنظیمات منوی 

مربوطه باز می شود که شامل انتخاب فرمت و طول دیتا،  آدرس و نام رجیستر بعالوه تنظیمات ضریب بهره، آفست و تعداد رقم اعشار 

 برای تغییر مقدار دیتا الگ می باشد. 
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 : Logging Address Listتنظیمات 

Data Type بیت و بافرمت مشخص  32یا  16ی تعریف نوع دیتا 

Address  آدرس رجیستر جهت ثبت دیتا)در صورت انتخابSequential  از بخشsetting  تنها یک ردیف جهت

 آدرس شروع دیتا الگ کفایت می کند.(

Name نام رجیستر 

Words  طول دیتای مشخص شده در قسمتData Type 

Gain تعیین ضریب برای مقدار دیتا الگ 

Offset تعیین مقدار آفست برای مقدار دیتا الگ 

Precision  تعیین تعداد رقم اعشار برای مقدارGain ,offset 
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 :Export Dataصفحه تنظیمات 

استفاده می شود. با  USBو یا  HMI ،SDcardروی حافظه  CSV.با پسوند  Excelو یا  (TXT.)جهت انتقال دیتا با دو فرمت متنی 

 می باشد.  Date/Time Formatو  General، تنظیمات مربوطه فعال می شود که شامل  Export Dataکردن تیک زدن و فعال 

 

 :Export Dataتوضیحات بخش

Format تعیین فرمت فایل ذخیره شده خروجی 

Destination  محل ذخیره فایل روی حافظه داخلیHMI ،micro SDcard  و یاUSB .می باشد 

Export Mode ازی دیتا الگ به دو روش زیر:ذخیره س 

When Buffer is Full با اتمام تعداد دفعات الگ که در :Occurrence  تنظیم شده ، فایلExport  می

 شود. 
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When Bit is Triggered با فعال شدن بیت انتخاب شده، فایل:Export .می شود 

File Name نام فایل ذخیره شده 

Suffix پسوند فایل ذخیره شده 

Date/Time 

Format 
 فرمت زمان و تاریخ فایل ذخیره شده

Status Address آدرس رجیستر برای ذخیره کد خطای دیتا الگر 

 می پردازیم. Data Logدر ادامه به بیان مثال کاربردی از 

 مثال کاربردی دیتاالگ:

خوانده می شود. هدف  R2در رجیستر  3 و دمای سنسور R1در رجیستر  2، دمای سنسور R0در رجیستر  1فرض کنید دمای سنسور 

بار می باشد بطوریکه دیتاهای جدید با پر شدن  10به تعداد  D0.0بیتی ، با یک شدن)تریگر( بیت  16ثبت دیتای هر رجیستر از نوع 

مچنین بعد از ذخیره شود. ه USB، دیتاهای الگ شده روی حافظه  D2.0بافر، جایگزین دیتای قبلی شده و همچنین با فعال شدن بیت 

 فعال شود.  V0.0% از حجم بافر، بیت 90پر شدن 

، در Settingبه صورت زیر می باشد. در قسمت  Data Log Group1 Propertyمطابق مثال توضیح داده شده، تنظیمات جدول 

ID Group1 آدرسهای رجیستر شامل ،(R0,R1,R2)  بار می باشد.  10بت شود می باشد. تعداد دفعاتی که می بایست دیتا ث 3به تعداد

می باشد که  D0.0بیت کنترلی  (ON)درنظر گرفته شده است. نحوه شروع ثبت دیتا از طریق فعال شدن  Occurrence  ،10بنابراین 

می باشد که در  ONبه  OFFاز حالت  D0.0، شروع فرایند الگ با تریگ شدن بیت کنترلی  Execution conditionدر قسمت 

انتخاب  Trigger a bit، بعد از عملکرد پر شدن بافر، آیتم Actionانتخاب شده است. در قسمت  Trigger Conditionقسمت 

انتخاب شده است و بعد از پر شدن بافر دیتاهای جدید را  V0.0شده که به معنی فعال شدن یک بیت می باشد که آدرس 

Overwrite  .نماید 



 

32 

 1395درنا صنعت مهر  -  P5مانیتورهای سری  FvDesignerنرم افزار راهنمای 

www.dornamehr.com 
 

 

 انتخاب شده است. Wordبیتی با طول یک  16تر از نوع دیتای سه رجیس Logging Address List در قسمت 

 

نیز با  Export Modeمی باشد و در قسمت  USBنیز  Destinationانتخاب شده که  csv.، فرمت فایل  Export Dataدرقسمت 

 ذخیره می شود. USBروی  CSV.فایل با فرمت  D2.0تریگ شدن بیت 
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 Data Logهای مرتبط با  objectتوضیحات 

های مرتبط با دیتا الگر می پردازیم. توضیحات کامل هر یک  در بخش نمودارها به تفصیل  objectدر این بخش به معرفی اجمالی 

 آمده است.

- Historic Trend 

- Historic XY Scatter 

- Historic Data Table 

- Historic Data Selector 
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:Historic Trend 

بیانگر مقدار داده  Yمعرف زمان و محور  Xبرحسب زمان می باشد. محور  Data Logه در بافر نموداری جهت خواندن داده ثبت شد

می باشد. با دابل کلیک کردن روی نمودار، صفحه تنظیمات مربوطه باز می شود و می توان از منوی  Data Logبه دست آمده در 

Subswitch یا پاک کردن دیتای نشان داده شده روی نمودار را  کلیدهای مورد نظر جهت توقف یا شروع آپدیت کردن داده و

 انتخاب نمود.
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Historic XY Scatter : 

را نسبت به یکدیگر به نمایش در می آورد. کارکرد اصلی این  (X,Y)این نمودار برای خواندن داده ثبت شده در بافر است که دو متغیر

می باشد. همچنین با دابل کلیک کردن روی نمودار و انتخاب  Data Logنمودار، مشاهده دیتای)داده( بافر ثبت شده در 

Subswitch می توان جهت توقف یا شروع آپدیت کردن داده(Start)  و یا پاک کردن دیتای نشان داده شده روی نمودار(Clear) 

 استفاده نمود.

Historic Data Table: 

و  Data Logاشد. کارکرد اصلی آن مشاهده دیتای بافر ثبت شده می ب Data Logجدولی برای خواندن دیتای بافر ثبت شده در 

 ذخیره یا بارگذاری دیتای نشان داده شده می باشد. 

 

باز می شود که شامل  Historic Data Table Properties، صفحه  Historic Data Tableبا دابل کلیک کردن روی 

مربوط به  ID، ابتدا شماره Generalمی باشد. در قسمت  Operationو  General ،Data Items ،Subswitchآیتمهای 

Data Log  را انتخاب می کنیم. در جدولHistoric Data  دیتاهای نمایش داده شده می تواند از سورس ،Data Log  و یا یک

یچ کمکی ، سوئ subswitchانتخاب شود، حتما در قسمت  Excelانتخاب شود. در صورتیکه سورس از یک فایل  Excelفایل 

Load  .را تیک زده و فایل موردنظر را بارگذاری می کنیم 
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 توضیحات مربوط به منوها در جدول زیر آمده است.

General Basic 

Data Log ID شماره :ID گروه دیتا الگ برای نمایش 

Source انتخاب سورس که از دیتا الگ یا فایل :Excel .می تواند انتخاب شود 

Headerعنوان جدول :تنظیمات 

Fontانتخاب فونت: 

Sizeاندازه عنوان: 

Colorانتخاب رنگ عنوان : 

Backgroundانتخاب رنگ پس زمینه: 

Additional Info. نمایش شماره برای الگ و انتخاب رنگ، نمایش تاریخ و زمان و رنگهای مربوطه :
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 برای نمایش

Borderانتخاب حاشیه: 

Grid/Backgrounهنما برای سطر ، ستون و انتخاب رنگ خطوط : نمایش خطوط را 

Dataانتخاب فونت و اندازه داده های جدول : 

Data Items .تنظیمات جدول دیتا الگ در این بخش انجام می شود 

 

Subswitch Auto Scrollقل : در صورت روشن بودن این سوئیچ، جدول به طور اتوماتیک به محل دیتای جدید منت

 می شود.

Save تمام فایلهای :Data log  را با توجه به تنظیمات محل ذخیره دیتا ، درData Log  .ذخیره می کند 

Load در صورتیکه در منوی :setting سورس دیتا الگ از ،File  انتخاب شود، می توان با سوئیچ الگ

، HMIل می تواند از حافظه داخلی انتخابی را به جدول دیتا الگ بارگذاری نمود. سورس فای Excelفایل 

USB  و یاSD CARD  انتخاب شود. با فشردن سوئیچLoad .صفحه زیر جهت انتخاب فایل باز می شود ، 
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Search برای جستجوی دیتا در جدول :Historic Data Table  به کار می رود. کاربر می باییست

  رد نماید.تاریخ و زمان را جهت جستجوی دیتا وا

Operation Visibility Control : کنترل مشاهدهobject  می تواند با فعال کردن یک بیت و یا تعیین سطح

 ( انجام شود. user levelکاربری ) 

Enable by Bit:   انتخاب یک بیت برای کنترل مشاهدهobject 

Enable by Security:  انتخاب سطح کاربری برای کنترل مشاهدهobject 

 

Operation Log:  ، با انتخاب این آیتمOperation Logger  مربوط بهObject  .فعال می شود 

Operation massage  می تواند در داخل کادر نوشته شود و یا ازText Library .انتخاب شود 
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Historic Data Selector:  جهت انتخاب دیتای بافر ثبت شده درData Log .به کار می رود 

 

باز می شود که شامل  Historic Data Selector Propertiesصفحه  Historic Data Selectorبا دابل کلیک کردن روی 

را انتخاب می کنیم.  Data Logگروه  ID، شماره  Settingمی باشد. ابتدا در منوی  Operationو  Setting ،Displayآیتمهای 

جیستر مورد نظر برای انتخاب دیتا الگ را می نویسیم و مقدار این رجیستر برابر شماره دیتا الگ نشان ، آدرس رAddressدر قسمت 

برای انتخاب دیتا ،اگر مقدار رجیستر  R5می باشد. برای نمونه در صورت انتخاب آدرس  Historic Data Selectorداده شده در 

R5  باشد، اولین دیتا نشان داده می شود. 0برابر 

 

 

 

 

 

 

6- Recipe )رسپی( 

در کاربردهای عملی برای نمونه در پروسه های تولید صنایع غذایی گاهی اوقات الزم است که پارامترهای یک سیستم در قالب یک 

منتقل شود. مثال ماشینی را درنظر بگیرید که قادر به تولید دو  PLCذخیره شود و در صورت نیاز به  HMIدر  PLCبرنامه و بدون نیاز به 

حصول مختلف نان و کیک می باشد. مواد تشکیل دهنده هر دو شامل آرد، آب ، روغن و شکر بوده که می تواند به عنوان پارامترهای م

 ماشین درنظر گرفته شود. 

ای نان به دلیل اینکه نسبت مواد استفاده شده برای نان و کیک متفاوت می باشد، نسبت مواد می تواند در دو بخش از پارامترها، یکی بر

و دیگری برای کیک تعریف شود. دو مجموعه پارامتری توضیح داده شده، دو رسپی مختلف می باشند و هر رسپی دارای یک مقدار 
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واحد برای هر پارامتر می باشد. یک گروه از رسپی ها که دارای پارامترهای یکسان می باشند، یک گروه رسپی را تشکیل می دهند. 

 ، دو رسپی )نان و کیک( می توانند یک گروه رسپی را تشکیل دهند. برای نمونه در مثال باال

واحد می باشد. تمام رسپیها در گروه دارای یک شماره می باشند که ازصفر شروع می شود. برای  IDهر گروه رسپی دارای یک گروه 

 نمونه شماره نان، صفر و شماره کیک، یک می باشد.

 

 

 دیاگرام فرایند رسپی

می تواند فایل رسپی را روی کامپیوتر ویرایش نماید. یک  CSV.با پسوند  Excelدر قالب فایل  text editorستفاده از کاربر با ا

Recipe Group File  تمامی داده های گروه رسپی شامل نام پارامتر و مقادیر آن را ذخیره می کند. در زمان اجرای پروژه روی

HMIریف فانکشن سوئیچ ، فایل را به داخل ، کاربر می تواند با استفاده از تعHMI  منتقل نماید. تمام محتوای پارامترها می توانند با

 دیده شود. HMIروی صفحه  Recipe Tableاستفاده از 

می توان  .Control Address of Recipe Noجهت ذخیره داده رسپی کنونی وجود دارد که با استفاده از  HMIبافری روی 

قابل تعریف می باشد. از فانکشن سوئیچ  Recipeکدام رسپی در این بافر ذخیره شود. این رجیستر در فانکشن  مشخص کرد که دیتای

 ( و بالعکس استفاده کرد.PLC)معموال  Target Addressبه  HMIمی توان برای نوشتن محتوای رسپی جاری از 
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 را انتخاب می کنیم.  Recipeینه ، گز Project Explorerابتدا از پنجره  :Recipeتنظیمات فانکشن 

 

ایجاد می شود. یرای ایجاد یک  Recipeصفحه ای جهت اضافه کردن، حذف و یا ویرایش  Deleteو یا  Add ،Editبا گزینه های 

 جهت انجام تنظیمات باز می شود.  Recipe Group Propertyکلیک می کنیم. صفحه  Addگروه رسپی، روی گزینه 

 گروه رسپی باشد.  16که هر پروژه می تواند شامل ماکزیمم  قابل ذکر می باشد
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 :Recipe Group Propertyتوضیحات 

 

 

Basic Name :انتخاب نام  

Comment :نوشتن توضیحات رسپی 

Back up:  ذخیره اطالعات روی حافظهHMI )با قطع برق از بین نمی رود( 

Parameter 

Configuration 
No. of Recipe Parameters :تعداد پارامترها )رجیسترها( در یک گروه رسپی 

Current Recipe Start Address: آدرس شروع رجیستر 

Target Address Type:تعیین (نوع آدرس مقصدPLC) 

Continuous :به صورت ترتیبی ، از اوبین رجیستر انتخابی 

Random:انتخاب رجیسترهای دلخواه 
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 تنظیمات جدول پارامتر

Parameter Name :انتخاب نام پارامتر 

Data Type: 16 تعیین نوع داده با فرمتهایBit-BCD】,【16Bit-INT】,【16Bit-UINT】,【32Bit-

BCD】,【32Bit-INT】, 32Bit-UINT】,【32Bit-FLOAT】and【Ascii-String】. 

Current Recipe Address : آدرس رجیسترهای پارامترها 

Length: 16)برای نوع داده طول رجیسترهای پارامترbit ،1Word  32و برای نوع دیتایbit ،2WORD  و برای نوع داده

Ascii-string  تعدادWord  توسط کاربر مشخص می شود و هرword  کاراکتر می باشد.(  2شامل 

Target Address : معموال(انتخاب آدرس رجیستر مقصدPLC) 

Digital Places: ر پارامترتعیین تعداد رقم اعشار برای مقدا 

Scope Control:تعیین بازه عددی برای مقدار پارامتر 

From:تعیین مقدار مینیمم برای پارامتر 

To: تعیین مقدار ماکزیمم برای پارامتر 

Recipe Group 

File 

 

 

 

 

No. of Recipe:تعداد رسپی مورد نیاز پارامترها 

باشد. نحوه محاسبه ماکزیمم ظرفیت حافظه به  64000word نباید بیشتر از Recipe Groupماکزیمم ظرفیت حافظه برای هر 

 می باشد. No. of Recipe Par. X No. of Recipe<=64000صورت 

Control Address of Recipe No. : بیتی صحیح مثبت برای تعیین شماره رسپی کنونی)رسپی موردنظر در یک  16رجیستر

 (HMIگروه رسپی، در طی اجرای رسپی در 

Open Recipe Editor: باز کردن پنجره ویرایش مقدار رسپی 

Recipe File 

List 
Add:  اضافه کردن یک گروه فایل رسپی ایجاد شده با فرمت.CSV به لیست فایل رسپی 

Delete :پاک کردن یک آیتم در لیست فایل گروه رسپی 
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Clear ALL :پاک کردن تمام آیتمها در لیست فایل گروه رسپی  

 SD Cardروی  Recipeدانلود می شوند.می توان با ایجاد فولدر  HMIکه در این قسمت اضافه می شوند همراه پروژه در  فایلهایی

 نمود.  HMIو قرار دادن فایل رسپی در فولدر مربوطه ، فایل رسپی را وارد USBو یا 

 

 

 

 

 :Recipeهای مرتبط با  objectتوضیحات 

، می توان  Recipe، در گروه Toolboxمی پردازیم. از منوی  Recipeهای مرتبط با  objectدر این بخش به معرفی اجمالی 

Recipe Selector  وRecipe Table .را انتخاب نمود 
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Recipe Selector: برای انتخاب رسپی استفاده می شود. با انتخاب هر رسپی، مقادیر پارامتر در جدول  رسپی(Recipe 

Table) .نمایش داده می شود 

 

Recipe Table : برای خواندن یا ویرایش محتوای گروه فانکشن رسپی استفاده می شود. بعالوه کاربر می تواند با استفاده ازSub 

switch  در جدول رسپی ، بارگذاری(Load)  دیتای فایل گروه رسپی به داخلRecipe Table  و یا ذخیره محتوای پارامتر

Recipe Table وه رسپی را انجام دهد.     به صورت یک فایل گر 

 

باز می شود.  Recipe Table Propertyدر صفحه و دابل کلیک کردن روی آن، پنجره  Recipe Tableبا انتخاب و قراردادن 

 در ادامه توضیح داده شده است.  (Recipe Table)توضیحات مربوط به منوهای جدول رسپی
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 : Recipe Table Propertyتوضیحات 

 

 

General 

 

 

Recipe Group با اضافه کردن یک گروه رسپی در قسمت :Recipe Setting Function  می توان ،ID 

 مربوطه را در این قسمت انتخاب نمود.

 

Table Typeتعیین نوع جدول رسپی : 

Only Show Current Recipeی : انتخاب و نمایش رسپی مطابق با  آدرس رجیستر کنترلی رسپ

(Control Address of Recipe No.)  که در تنظیمات فانکشن رسپی انجام می شود. الزم به ذکر است

 که مقدار اولیه آن برای ایندکس صفر می باشد.
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Show Allنمایش تمام محتویات گروه رسپی: 

Allow Input ر طی اجرای پروژه آیتم ، کاربر قادر به تغییر محتوای پارامتر در جدول رسپی د: با انتخاب این

می توان مقادیر جدول رسپی را در یک  Saveخواهد بود. همچنین با انتخاب سوئیچ کمکی  HMIروی 

 فایل گروه رسپی ذخیره نمود.

Data Item  تنظیمات جدول پارامترها، رنگ متن و نحوه قرارگیری متن در سمت راست، چپ و یا مرکز، در این قسمت

 انجام می شود.

Sub Switch 

 

Save با انتخاب کلید :Save  محتوای پارامتر ،Recipe Table  جاری به داخل یک فایل گروه رسپی ذخیره

 می شود.

Load با انتخاب کلید :Load  محتوای فایل رسپی به فرمت ،Excel  را می توان رویRecipe Table 

 بارگذاری نمود.

 

 Text 

Fontیچ کمکی انتخابی : تعیین فونت متن سوئ(Save,Load)  

Size اندازه متن سوئیچ کمکی انتخابی :(Save,Load) 

Position مکان قرارگیری متن سوئیچ کمکی انتخابی :(Save,Load) 

Format( فرمت متن سوئیچ کمکی انتخابی :Bold ،Italics،Underline) 

Colorرنگ متن سوئیچ کمکی انتخابی : 
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Textبرای سوئیچ کمکی انتخابی  : متن نمایش داده شده 

 

Background : سوئیچ کمکی را تغییر داد.با انتخاب این آیتم می توان تصویر   

Use Image : انتخابimage  برای سوئیچ کمکی که می تواند از کتابخانه نرم افزار و یا فایل ذخیره شده

 انتخاب شود. PCروی 

 

While Pressing 

Play Audioامکان پخش صدا در زمان فشردن سوئیچ کمکی : 

Pressing Effect امکان :Highlight  شدن سوئیچ در زمان فشردن 
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Operation Visibility Control : کنترل مشاهدهobject  ( می تواند با فعال کردن یک بیت و یا تعیین سطح کاربری

user level .انجام شود ) 

Enable by Bit:   انتخاب یک بیت برای کنترل مشاهدهobject 

Enable by Security:  انتخاب سطح کاربری برای کنترل مشاهدهobject 

 

Operation Log:  ، با انتخاب این آیتمOperation Logger  مربوط بهObject  .فعال می شود 

Operation massage ته شود و یا از می تواند در داخل کادر نوشText Library .انتخاب شود 

 

به عنوان طرح یک مثال عملی، فرایند تولید نان و کیک، با مواد تشکیل دهنده آرد، آب، روغن و شکر  مثال کاربردی رسپی:

رای نان و مفروض است که یک گروه رسپی با پارامترهای یکسان ولی با مقادیر متفاوت می باشند. درصد آرد، آب ، شکر و روغن ب

با پارامترهای یکسان آرد، آب ، شکر و روغن  Recipe0کیک متفاوت می باشد بنابراین دو رسپی )نان و کیک( در یک گروه 

(Parameter 0,1,2,3)     .ولی با مقادیر مختلف درنظر می گیریم 

برای کیک با  150و  120، 60، 100نان و  برای 30و  20، 50، 100مقادیر آرد، آب، شکر و روغن به عنوان چهار پارامتر به صورت 

ذخیره می شود.  PLCو بعد از آن برای  D100به صورت ترتیبی می باشند که در آدرس  16bitو نوع دیتای  V1آدرس شروع پارامتر 

  منتقل نماییم. HMIبه  USBمی خواهیم در طی عملکرد دستگاه این تنظیمات را در رسپی ایجاد کرده و با استفاده از 
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    �    �             �     

    �       �       PLC (Target)

    �     

�    �      �      

 

 Open Recipeعدد انتخاب شده که شامل آرد، آب، شکر و روغن می باشند. با کلیک کردن روی  4تعداد پارامترهای رسپی 

Editor  جدول تنظیمات مقادیر پارامترهای رسپی(Recipe Editor)  باز می شود. با استفاده از گزینهsave  می توان این جدول را به

 ذخیره نمود.  USBروی کامپیوتر یا  Excelفرمت 

 

 Import Recipe Groupو انتخاب فانکشن در مد  Lamp/Switchدر زیرگروه  Toolboxبا انتخاب فانکشن سوئیچ از منوی 

from file می توان با اتصال ،USB  بهHMI فایل ،Excel  مربوط به رسپی را ازUSB  واردHMI  .نمود 
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 Write currentو انتخاب فانکشن در مد  Lamp/Switchدر زیرگروه  Toolboxاز منوی  Function Switchبا انتخاب 

Recipe to Target Address  می توان مقادیر پارامترهای رسپی را واردPLC  .نمود 

 آالرم -7

شرط وقوع  HMIیا  PLC ، فانکشن آالرم برای مانیتورکردن پیغامهایی خاص در زمانیکه آدرس های معینHMIدر  زمان کارکرد 

یک آالرم نشان می  HMIآالرم را براورده نماید، بکار می رود. وقتی مقدار عددی آدرس مانیتور شده به مقدار تنظیم شده می رسد، 

 را انتخاب می کنیم.  Alarm، گزینه  Functions، زیر گروه  Project Explorer، از پنجره Alarmدهد. برای انتخاب فانکشن 

 

Alarm

 

، ویرایش و حذف گروه آالرم می باشد. دو  Alarm Groupبرای ایجاد  Deleteو Add ، Editصفحه ایجاد شده شامل آیتمهای 

 نیز در این صفحه قابل انتخاب می باشند. Enable Serial Numberو  Enable Alarm Scrolling Textگزینه 

Enable Serial Number :آدرس رجیستر برای انتخاب شماره سریال آالرم  تعیین 

Enable Alarm Scrolling Text:  .با انتخاب این آیتم، در زمان وقوع آالرم، پیغامهای آالرم در پایین صفحه نشان داده می شود 
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فحه می توان باز می شود. در این ص Global Alarm Scrolling Text، صفحه تنظیمات  Settingبا کلیک کردن روی گزینه 

تنظیمات سرعت نمایش متن، تنظیمات رنگ متن هر گروه آالرم و آیتمهای مورد نیاز جهت نمایش شامل زمان، تاریخ وقوع آالرم، 

 . را انجام داد.متن آالرم ، شماره سریال و

 

 

و  Settingنوی باز می شود. این صفحه شامل دو م Alarm Group1 Property، صفحه Addبا کلیک کردن روی گزینه 

Export Data .می باشد 
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 :Settingتوضیحات مربوط به منوی 

 ID Group برای گروه آالرم IDتعیین 

 Comment نوشتن توضیحات گروه آالرم

 Import وارد صفحه تنظیمات آالرم می شود.  csv.تنظیمات آالرم در قالب فایل 

 csv (Excel) Export.تبدیل تنظیمات گروه آالرم به فایل 

Polling Frequency ،فرکانس نمونه برداری)عدد صفر به این معنی است که در صورت وقوع آالرم:

 آدرس مورد نظر به سرعت پردازش می شود(

Recordsتعیین ماکزیمم تعداد آالرمها در یک گروه: 

Back up ذخیره کردن آالرمها روی حافظه:HMI 

Recordsه شدن : ماکزیمم تعداد آالرم برای ذخیر 

Group Setting 

Trigger a bit.تنظیم آالرم برای انتخاب یک بیت که با پر شدن حجم مشخصی از بافر ، فعال می شود :  
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Addاضافه کردن سطر آالرم به جدول آالرم :  

Deleteپاک کردن دیتای آالرم انتخابی از جدول :  

Copy دیتای آالرم: کپی کردن 
 

Paste.تنظیمات دیتای آالرم کپی شده، در سطر جدید آالرم اضافه می شود : 
 

 جدول تنظیمات آالرم

Data Typeانتخاب بیت یا رجیستر برای آدرس آالرم: 

Addressتعیین آدرس بیت یا رجیستر برای نمایش آالرم : 

Conditionع خطا:شرایط وقو 

Valueمقدار بیت یا رجیستر برای برقراری شرط: 

Message نوشتن پیغام برای نمایش در زمان وقوع آالرم : 

Level تعیین می شود. 8~1: برای تشخیص آالرمهای مختلف در یک گروه، سطح 

Alarm Table 

Advance Setting تنظیمات پیشرفته برای آالرم : 

Dead Bandتر جهت برطرف شدن آالرم : محدوده تغییرات رجیس 

Show Window Screen با فعال شدن این گزینه و انتخاب پنجره یا با فعال شدن سوئیچ کمکی :SW  ،

 پنجره باز می شود.

While Alarm is Triggered: 

Notification.پس از وقوع آالرم بیت انتخابی ست و یا ریست شود: 

Play Audioپخش صدا با وقوع آالرم : 

Duration:مدت زمان پخش صدا به سه حالت زیر : 
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Single Shotفقط یک بار پخش شود : 

Time-basedپخش صدا در زمان تعیین شده : 

Until Acknowledged or Recoveredپخش صدا تا زمان تصدیق یا رفع آالرم :  

Notify while Alarm is Acknowledged تعیین یک بیت جهت ست یا ریست شدن در زمان:

 یق آالرمتصد

 Notify while Alarm is Recovered:  تعیین یک بیت جهت ست یا ریست شدن در زمان برطرف

 شدن آالرم

Number of Recorded Address: 

 8تعداد آدرسها یا رجیسترهایی که پس از وقوع آالرم مقادیرشان ثبت خواهد شد که حداکثر تعداد آن برابر 

 می باشد. 

Data Typeع دیتای آدرسی که پس از وقوع آالرم، مقدار آن ثبت خواهد شد.: انتخاب نو 

Comment نوشتن توضیحات برای آدرس : 

 Export Mode می باشد. Textیا  Excelجهت ذخیره آالرم به فرمت فایل 

 

 های مربوط به آالرم: Objectتوضیحات 

 Alarm Dataو  Alarm Display ،Alarm Scrolling Textرا کلیک کرده و سه آیتم  Alarmقسمت  Toolboxاز منوی 

Selector  .قابل انتخاب می باشد 
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Alarm Display:  جدول نمایش محتویات آالرم شامل پیغامها ، سطوح آالرم و زمان وقوع ، دریافت و رفع آالرم می باشد. با

، Settingود که شامل منوهای باز می ش Alarm Display Property، صفحه  objectانتخاب و دابل کلیک کردن این 

Header ،Display ،Subswitch  وOperation .می باشد 
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Setting Display Typeانتخاب نمایش آالرم : 

History.نمایش کاملی از پیغامهای مربوط به آالرم نشان داده می شود : 

Logده می شود.: تغییرات حالتهای فعال و رفع شدن آالرمها در سطرهای جداگانه نمایش دا 

Active .نمایش آالرمهایی که هنوز برطرف نشده اند و فعال می باشند : 

Alarm Groupانتخاب گروه آالرم : 

Directانتخاب یکی از گروههای آالرم جهت نمایش : 

Addressانتخاب گروه آالرم با مقدار عددی آدرس تعیین شده : 

Change Alarm Color byالرم:شرط تغییر رنگ نمایش آ 

Statusتغییر رنگ آالرم با تغییر حالت وقوع و رفع شدن آالرم: 

Levelتغییر رنگ آالرم با تغییر سطح آالرم : 
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Status+Alarmتغییر رنگ آالرم با تغییر حالت و سطح آالرم: 

Itemانتخاب محتویات نمایش آالرم : 

Show Alarm Indexنمایش شماره آالرم : 

Show Trigger Dateاریخ وقوع آالرم:نمایش ت 

Show Alarm Commentنمایش متن آالرم: 

Show Trigger Timeنمایش زمان وقوع آالرم: 

Show Ack. Timeنمایش زمان تصدیق آالرم : 

Show Recovery Timeنمایش زمان  برطرف شدن آالرم : 

Show Messageنمایش پیغام آالرم : 

Show Level نمایش سطح آالرم : 

Show Record Addressنمایش مقدار عددی آدرس ثبت آالرم : 

Show Occurrenceنمایش تعداد دفعات وقوع آالرم : 

Date Formatانتخاب فرمت نمایش تاریخ : 

Time Formatانتخاب فرمت نمایش زمان : 

Header نوشتن عناوین برای جدول آالرم 

Display  برای جدول آالرمتعیین اندازه ، فونت، رنگ  متن، عرض جدول و سایر تنظیمات 
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Subswitch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acknowledge تغییر حالت آالرم انتخابی به حالت تصدیق: 

Clearپاک کردن تمام آالرمهای جدول نمایش آالرم : 

Auto Scrollرا  : با فعال شدن سوئیچ، بعد از وقوع آالرم جدید، جدول آالرم به طور اتوماتیک محل آالرم جدید

 نشان می دهد.

Show Window ،با فشردن این سوئیچ :Screen Window .برای آالرم انتخابی نشان داده می شود 

Filter.با فشردن سوئیچ و فعال کردن فیلتر، می توان آالرمهای جدول آالرم را فیلتر نمود : 

Textسوئیچ کمکی : تعیین فونت، اندازه، رنگ، موقعیت و فرمت متن نمایش داده شده برای 

Backgroundانتخاب پس زمینه شامل تصویر و رنگ برای سوئیچ کمکی : 

While Pressing  

Play Audio پخش صدا با فشردن سوئیچ کمکی : 

Pressing Effectهای الیت شدن سوئیچ با فشردن آن : 

Operation Visibility control : در این قسمت می توان کنترل مشاهدهObject عال شدن یک بیت و یا با استفاده از را با ف

 سطح کاربری انجام داد.تعیین 
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Operation Log امکان ثبت اطالعات :Object   و نمایش اطالعات با استفاده ازoperation viewer    

 

Alarm Scrolling Text:  وقوع ، استفاده از متن متحرک برای نمایش محتویات آالرم شامل پیغامها ، سطوح آالرم و زمان

 زمان دریافت و رفع آالرم

باز می شود که شامل سه  Alarm Scrolling Text propertiesصفحه  Alarm Scrolling Textبا دابل کلیک کردن روی 

 Alarm، شماره گروه آالرم مربوطه را در قسمت settingمی باشد. ابتدا در منوی  Operationو  Setting ،Displayقسمت 

Group  کنیم. توضیحات آیتمها در جدول زیر آمده است.انتخاب می 

 

Setting Text Scrolling Speedسرعت نمایش پیغام آالرم : 

Alarm Groupانتخاب گروه آالرم : 

Directانتخاب یکی از گروههای آالرم جهت نمایش : 

Addressانتخاب گروه آالرم با مقدار عددی آدرس تعیین شده : 

Levelر سطح آالرم، یک رنگ مجزا تعیین می شود.: در این قسمت برای ه 
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Change Alarm Color by:شرط تغییر رنگ نمایش آالرم با حالتهای زیر: 

Statusتغییر رنگ آالرم با تغییر حالت وقوع آالرم و رفع شدن آن: 

Levelتغییر رنگ آالرم با تغییر سطح آالرم : 

Status+Alarmآالرم :تغییر رنگ آالرم با تغییر حالت و سطح 

Item مطابق توضیحات ذکر شده برای( انتخاب محتویات نمایش آالرم :Alarm Display) 

Display تعیین اندازه ، فونت، رنگ  متن، عرض جدول و سایر تنظیمات برای جدول آالرم 

Operation Visibility control : در این قسمت می توان کنترل مشاهدهObject ت و یا با را با فعال شدن یک بی

 سطح کاربری انجام داد.استفاده از تعیین 

 

 در این قسمت، مثال کاربردی از تعریف آالرم با فعال شدن یک رجیستر ذکر شده است.

و با باز شدن  OPEN VALVE1، آالرم R0در رجیستر  1فرض کنید می خواهیم با باز شدن شیر برقی  مثال کاربردی آالرم:

 OPEN VALVE3 ، آالرمR2در رجیستر  3و همچنین با باز شدن شیر برقی  OPEN VALVE2، آالرم R1در رجیستر  2شیر برقی 

بار نمایش داده شده و پیغامها در انتهای صفحه نیز نمایش داده شود. همچنین با پر  10بالفاصله )فرکانس نمونه برداری صفر( به تعداد 

 ریست شود.    V1.0یک شده و با رفع آالرم، بیت  V1.0ت آالرم، بیت فعال شود و با دریاف V0.0% از حجم بافر، بیت 90شدن 
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 :Alarm Groupمربوط به  Settingتنظیمات منوی 

   �      �     �      

    �     �       

�   �   �     V0.0 �   �  �  �   90 %    �   

    �       �         �    �       �         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

63 

 1395درنا صنعت مهر  -  P5مانیتورهای سری  FvDesignerنرم افزار راهنمای 

www.dornamehr.com 
 

 :Advanced Settingتنظیمات 

 

�    �    �  �   �   

   �  �    (Sigle Shot)

�    �     �  �   �   �    

    �   �  �   �   �    

 

8- Function Switch 

  را انتخاب کرده و روی صفحه قرار می دهیم Lamp/Switch  ،Function Switchاز گروه  Toolboxدر منوی 
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باز می شود. که شامل منوهای  Function Switch Property، صفحه  Function Switchبا دابل کلیک کردن روی 

Setting ،Display  وOperation  می باشد. در ابتدا به توضیحات بخشSetting  .می پردازیم 
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Setting Executing While Releasing  عمل کردن سوئیچ با برداشتن دست. در صورتیکه این آیتم انتخاب نشود، سوئیچ :

 با فشردن عمل می کند.

Play Audio While Pressing پخش صدا با فشردن سوئیچ : 

Enable Multi-Functionفعال سازی چندین عملکرد برای سوئیچ : 

Function: 

Restart HMI:  استارت مجددHMI با فشردن سوئیچ 

Increase Brightness :افزایش روشنایی صفحه نمایش با فشردن سوئیچ 

Decrease Brightness: کاهش روشنایی صفحه نمایش با فشردن سوئیچ 

Turn Backlight on :افزایش روشنایی صفحه نمایش به باالترین سطح 

Turn Backlight off :ایش به کمترین سطح کاهش روشنایی صفحه نم 

 Log in:  باز شدن پنجرهLog in با فشردن سوئیچ 

Log out: Log out شدن کاربر با فشردن سوئیچ 

Password Manager:  در صورت فشردن سوئیچ ابتدا پنجرهLog in  باز شده و با توجه به سطح دسترسی و پسورد

    ه و قابل ویرایش می باشند.باز شد (Edit Password)وارد شده ، پنجره ویرایش پسوردها

Import user Accounts:  جهت به روز رسانی نامهای کاربری و پسوردها یا فقط پسوردها با توجه به تنظیمات

Security  می باشد. در صورتیکه گزینهoverwrite  انتخاب شود، نامهای کاربری و پسوردهای جدید، جایگزین نامها

 غیر اینصورت به لیست مربوطه اضافه می شود.و پسوردهای قبلی می شود و در 

Execute Script: ،با فشردن سوئیچscript .انتخابی اجرا می شود 

Recipe: Import Recipe Group from File: وارد کردن محتوای فایل گروه رسپی که می تواند از حافظه

ی رجیستر رسپی وارد شده با انتخاب شود. در صورت یکسان بودن آدرسها microSDو یا  HMI ،USBداخلی 
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 رجیسترهای قبلی، مقادیر عددی آنها تغییر می یابد. 

Recipe: Export Recipe Group back to File:  محتوای گروه رسپی موردنظر به صورت یک فایل گروه

شخص نموده و با در مسیر انتخابی ذخیره می شود. کاربر می تواند شماره گروه رسپی را در برنامه م CSV.رسپی با فرمت 

 فشردن سوئیچ، محل ذخیره فایل را انتخاب نماید.

Write Current Recipe to Target Address:  محتوای پارامتر رسپی انتخابیHMI  مطابق تنظیمات گروه

 نوشته می شود. (PLC)رسپی، داخل رجیستر آدرس مقصد 

Read from Target Address to Current Recipe: آدرس مقصد محتوای رجیستر(PLC)  خوانده شده و

 می شود. HMIمقادیر مطابق تنظیمات گروه رسپی، وارد آدرسهای رجیستر 

Transfer File from HMI to microSD card:  انتقال فایلها از حافظه داخلیHMI  به حافظهmicroSD card 

: Transfer File from HMI to USB storage انتقال فایلها از حافظه داخلی HMI به حافظهUSB 

Print Screen:  با انتخاب این گزینه، تصویری از صفحه جاریHMI  با فرمتPNG  یاJPG  ، روی حافظه داخلی

SDcard  ،USB .قابل ذخیره بوده و یا می توان به چاپگر ارسال نمود 

Abort Print Job:  با فشردن سوئیچ ، فرمان پرینت لغو شده وHMI .ری استارت می شود 

Display 
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، فرمت نمایش متن در این دو (0,1)در این قسمت می توان تنظیمات مربوط به  حالت خاموش یا روشن بودن سوئیچ 

حالت شامل فونت، اندازه، محل قرارگیری متن، چشمک زدن متن، رنگ و همچنین انتخاب تصویر برای سوئیچ را انجام 

تواند از کتابخانه نرم افزار و یا از تصاویر دلخواه انتخاب نمود. همچنین تعیین کرد که سوئیچ با فشردن به حالت داد که می 

 چشمک زن درآمده و های الیت شود.

Operation Visibility Control : کنترل مشاهدهobject  ( می تواند با فعال کردن یک بیت و یا تعیین سطح کاربریuser 

level جام شود.( ان 

Enable by Bit:   انتخاب یک بیت برای کنترل مشاهدهobject 

Enable by Security:  انتخاب سطح کاربری برای کنترل مشاهدهobject 

 

Operation Log:  ، با انتخاب این آیتمOperation Logger  مربوط بهObject  فعال می شود. با فعال شدن این

 انتخاب شود. Text Libraryی تواند در داخل کادر نوشته شود و یا از م پیغامآیتم،

 

Operation Control:  عملکرد سوئیچ می تواند با فعال شدن بیت(Enabled by Bit)  و یا تعیین سطح

کاربری را کنترل شود. در این قسمت می توان وضعیت بیت کنترلی و یا سطح  Enabled by Security)کاربری

 انتخاب نمود.
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 نمایش داده می شود. )نمایش عالمت(، سوئیچ مربوطه به صورت  Show Disabled Signبا تیک زدن گزینه 

Advanced Operation Control: 

 ف کرد.تعری operation، می توان کنترل برای اجرای  Advanced Operation Controlدر قسمت 

Hold Time با انتخاب این آیتم، می توان در مد :Press ON  زمان مینیمم تعریف کرد که پس از سپری شدن زمان ،

Min. Hold Time  سوئیچ عمل کند و یا گزینهDouble Press  را انتخاب کرد که با دوبار فشردن سریع، سوئیچ

 عمل نماید. 

 

Operator Confirmانتخاب این آیتم ، پس از فشردن سوئیچ، پنجره  : باQuestion  باز می شود که منتظر تایید

 .Maxتایید یا لغو نشود، پس از گذشت زمان  Questionکاربر برای عمل کردن سوئیچ می ماند. در صورتی که پنجره 

waiting Time .پنجره به طور اتوماتیک بسته می شود 
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 نمودارها و انواع آن -9

را  Graphقسمت  Toolboxاین قسمت به معرفی انواع نمودارها و کاربرد آنها می پردازیم. برای انتخاب نمودارها، از منوی در 

قابل انتخاب می  Data Block XY Scatterو  Meter ،Linear Meter ،Data Block Graphانتخاب می کنیم. آیتمهای 

 می پردازیم. باشند که در ادامه به توضیحات هر یک از گرافها

 

Meter:   .برای خواندن مقدار رجیسترهای مشخص و نمایش این مقادیر با یک اشاره گر بکار می رودMeter  را از زیرگروه

Graph کلیک کرده و روی صفحه قرار می دهیم. روی ،object  موردنظر دابل کلیک کرده و صفحهMeter Properties  باز

می باشد. توضیحات مربوط به هر یک از آیتمها  Operationو  General ،Display ،Scale ،Rangeمی شود که شامل منوهای 

 در زیر آمده است.
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General Monitor Address  

Addressتعیین آدرس برای نمایش : 

Data Typeتعیین فرمت آدرس برای نمایش دیتا : 

Source Range 

Dynamic Rangeم مقدار رنج نمایش با تغییر محتوای آدرس معین:تعیین مقدار مینیمم و ماکزیم 

Maxتعیین ماکزیمم مقدار رنج نمایش : 

Minتعیین مینیمم مقدار رنج نمایش : 

Display  در این قسمت تنظیمات مربوط به نمایش ظاهریMeter .انجام می شود 

Meter Type:  انتخاب نوعMeter 
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Meter Shapeظاهری میتر : انتخاب شکل 

Fullدایره کامل : 

Halfنیم دایره : 

Quarterربع دایره : 

 

Swing Shape  

Swing Directionجهت نوسان میتر: 

CWدر جهت عقربه های ساعت : 

CCWخالف جهت عقربه های ساعت : 

Shape Selectتنظیم زوایای نوسان اشاره گر میتر از روی انتخاب شکل : 

Start Angleزاویه شروع نمایش میتر : 

End Angleزاویه اتمام نمایش میتر : 
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 در این قسمت تنظیمات ظاهری میتر شامل انتخاب رنگ پس زمینه، رنگ حاشیه و نمایشگر انجام می شود.

 

Scale Scale colorانتخاب رنگ مقیاس بندی : 

Major Numberقیاسهای اصلی: تعداد م 

Sub Numberتعداد تقسیمهای فرعی: 
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 Text تنظیمات نمایش اعداد : 

Style نحوه نمایش اعداد: 

Radialشعاعی : 

Normalعادی : 

Fontانتخاب فونت : 

Formatتعیین فرمت نمایش اعداد : 

Color انتخاب رنگ : 

Auto Fit size اتوماتیک: تغییر اندازه نمایش اعداد بطور 

Precisionتعداد رقم اعشار نمایش اعداد : 

 

 

Range Range Display تغییر رنگ نمایشگر میتر با مقدار :Monitor Address  

Dynamic Range تغییر مقدار عددی حد باال و پایین رنج نمایش با تغییر مقدار آدرس مشخص شده : 

Upper Limitتعیین حد باال : 

Display رنگ نمایش حد باال : 
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Lower Limitتعیین حد پایین : 

Displayرنگ نمایش حد پایین : 

Operation 

 

Visibility Control : کنترل مشاهدهobject  ( می تواند با فعال کردن یک بیت و یا تعیین سطح کاربری

user level .انجام شود ) 

Enable by Bit: ه  انتخاب یک بیت برای کنترل مشاهدobject 

Enable by Security:  انتخاب سطح کاربری برای کنترل مشاهدهobject 

 

 

 16را برای آدرس رجیستر  100تا  0می پردازیم. می خواهیم مقدار عددی  Meterاکنون به طرح یک مثال برای استفاده از  مثال:

نمایش  (CW)روی یک دایره کامل و در جهت عقربه های ساعت   2و فرعی  5، روی گراف میتر با تعداد تقسیمات اصلی  V0بیتی 

 دهیم. تنظیمات مربوط به گراف میتر به صورت زیر می باشد.



 

75 

 1395درنا صنعت مهر  -  P5مانیتورهای سری  FvDesignerنرم افزار راهنمای 

www.dornamehr.com 
 

�      �    �      16      V0

    �     � �   �  �     

 

    �     �    �  �    �     

�    �   �     �   �  �    �   (CW)

 

    �    � �    �       �     
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Linear Meter: ش مقدار با تغییر در طول یا پهنای یک ستون بکار می رود. برای خواندن مقدار رجیستر ویژه و نمایLinear 

Meter  را از زیرگروهGraph کلیک کرده و روی صفحه قرار می دهیم. روی ،object  موردنظر دابل کلیک کرده و صفحه

Linear Meter Properties  باز می شود که شامل منوهایGeneral ،Display ،Scale ،Range  وOperation  .می باشد

 توضیحات مربوط به هر یک از آیتمها در زیر آمده است.

 

General Monitor Address  

Addressتعیین آدرس برای نمایش : 

Data Typeتعیین فرمت آدرس برای نمایش دیتا : 

 

Source Range 

Dynamic Rangeتغییر محتوای آدرس معین :تعیین مقدار مینیمم و ماکزیمم مقدار رنج نمایش با 
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Maxتعیین ماکزیمم مقدار رنج نمایش : 

Minتعیین مینیمم مقدار رنج نمایش : 

Display Shape تنظیمات شکل ظاهری: 

Direction )تعیین جهت ) از باال به پایین، از پایین به باال، از راست به چپ و از چپ به راست : 

【Upward】,【Downward】,【Leftward】and【Rightward】  

Bi-Direction Modeتغییرات راست به چپ با باال به پایین براساس انتخاب نقطه مرجع : 

 

 Background انتخاب رنگ پس زمینه نمایشگر : 

Display رنگ نمایشگر : 

 

Borderانتخاب رنگ حاشیه: 

Backgroundانتخاب رنگ پس زمینه : 



 

78 

 1395درنا صنعت مهر  -  P5مانیتورهای سری  FvDesignerنرم افزار راهنمای 

www.dornamehr.com 
 

Scale Scale colorانتخاب رنگ مقیاس بندی : 

Major Numberتعداد تقسیمهای اصلی : 

Sub Numberتعداد تقسیمهای فرعی: 

 

Text تنظیمات نمایش اعداد : 

Fontانتخاب فونت : 

Formatتعیین فرمت نمایش اعداد : 

Color انتخاب رنگ : 

Auto Fit sizeر اتوماتیک: تغییر اندازه نمایش اعداد بطو 

Precisionتعداد رقم اعشار نمایش اعداد : 

Scale Position)محل قرار گیری مقیاس بندی ) باال یا پایین: 

 

Range Range Display تغییر رنگ نمایشگر میتر با مقدار :Monitor Address  
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Dynamic Rangeا تغییر مقدار آدرس مشخص شده : تغییر مقدار عددی حد باال و پایین رنج نمایش ب 

Upper Limitتعیین حد باال : 

Display رنگ نمایش حد باال : 

Lower Limitتعیین حد پایین : 

Displayرنگ نمایش حد پایین : 

Operation Visibility Control : کنترل مشاهدهobject  می تواند با فعال کردن یک بیت و یا تعیین سطح

 انجام شود. ( user levelکاربری ) 

Enable by Bit:   انتخاب یک بیت برای کنترل مشاهدهobject 

Enable by Security:  انتخاب سطح کاربری برای کنترل مشاهدهobject 

 

را برای آدرس  100تا  0می پردازیم. می خواهیم مقدار عددی  Linear Meterاکنون به طرح یک مثال برای استفاده از  مثال:

 نمایش دهیم. 2و فرعی  5از چپ به راست و با تعداد تقسیمات اصلی  Linear Meter، روی گراف  V0ی بیت 16رجیستر 

�    �  �      �    �     16      

�      �     � �   �  �     
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�    �  �  �  �    �   
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�    � �    �       �     Linear Meter

 

 

Data Block Graph:  استفاده قرار می گیرد. منحنی یکی از انواع منحنی هاست که برای نمایش ترتیبی یک متغیر موردX 

مشخص می شود.  Y Start addressمقادیر نقاط منحنی را مشخص می کند که آدرس شماره آن در  Yتعداد نقاط است و منحنی 

برای شروع، توقف و پاک کردن نمودارها و همچنین ذخیره موقتی نمودار قبلی با هدف مقایسه نمودارها )با  Subswitchهمچنین 

 ( به کار می رود.  Persistenceسوئیچ 

 Data Block Graph  را از زیرگروهGraph کلیک کرده و روی صفحه قرار می دهیم. روی ،object  موردنظر دابل کلیک

، General ،Curve،Display ،Axisباز می شود که شامل منوهای  Data Block Graph Propertiesکرده ، صفحه 

Advanced ،Subswitch  وOperation  .می باشد 
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 توضیحات مربوط به هر یک از آیتمها در زیر آمده است.

 

General 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Basic 

No. of Data per Curveتعیین تعداد دیتای هر منحنی : 

Two Y Axes Mode نمایش محور :Y در سمت راست و چپ نمودار 

Global Display Range 

Y Axis مشخصه محور :Y 

 Minم محور :مقدار مینیمY 

Max  مقدار ماکزیمم محور :Y 

Precision تعداد رقم اعشار محور :Y 
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Curve 

 

No. of Curve تعیین تعداد منحنی : 

Visibility Mask 32: مشاهده منحنی دلخواه با تعیین یک رجیسترBit قابل ذکر می باشد که مقدار رجیستر تعیین .

 معادل منحنی یک می باشد. 1می باشد. به عنوان نمونه مقدار عددی  شده، معادل منحنی موردنظر

Display Range رنج نمایش محور :Y 

Global.رنج نمایش حد باال و پایین برای تمام منحنی ها یکسان است : 

Individual.رنج نمایش حد باال و پایین برای منحنی ها به صورت اختصاصی قابل تعریف می باشد : 

 

Curve 0منحنی صفر : 

Y Start Address انتخاب آدرس رجیستر محور :Y برای منحنی صفر 

Y Data Type:  نوع دیتای محورY برای منحنی صفر 

 نیز به همین ترتیب انجام می شود. سایر آیتمها مربوط به تنظیمات ظاهری نمایش منحنی می باشد. و سایر منحنیها
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Display 

 

در این قسمت تنظیمات شکل ظاهری منحنی ها از قبیل رنگ حاشیه ، پس زمینه ، انتخاب فونت ، رنگ متن انجام می 

 شود.

Axis تنظیمات محورX  وY .در این قسمت انجام می شود 

Axis Colorانتخاب رنگ محور : 

 

X Axis تنظیمات محور :X 

Number of Major Division تعداد تقسیمات اصلی  محور:X 

Number of Sub Division  تعداد تقسیمات فرعی محور :X 

Show Tickمحور  : نمایش تعداد تقسیمات اصلی و فرعیX 

Show Value نمایش مقدار محور :X 

Value/Tick Colorانتخاب رنگ مقدار و تعداد تقسیمات محور : X  

Show Gridو انتخاب رنگ  : نمایش تقسیمات روی منحنی 

 

، دو انتخاب وجود  Yنیز انجام می شود. برای انتخاب محل قرارگیری تقسیمات محور  Yاین تنظیمات برای محور 
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 دارد که می تواند سمت چپ یا راست نمودار قرار گیرد.

 

Advanced Start/Stop Address حالت شروع یا توقف رسم نمودارها  : آدرس رجیستر برای انتخاب 

The initiate state is stopped انتخاب حالت اولیه:Stop برای رسم نمودارها 

 

SubSwitch  در قسمتSubswitch .انتخاب سوئیچ های کمکی برای نمودار انجام میشود 

Startشروع رسم نمودار: 

Stopتوقف رسم نمودار : 

Clearدن نمودارها: پاک کر 

Hor. Zoom inبزرگنمایی محور افقی : 

Hor. Zoom out خارج شدن از حالت:Zoom محور افقی 

Ver. Zoom inبزرگنمایی محور عمودی : 

Ver. Zoom out خارج شدن از حالت :Zoom محور عمودی 

Move LEFTانتقال نمودار به سمت چپ : 

Move Rightانتقال نمودار به سمت راست : 

Move UP انتقال نمودار به باال : 

Move Down انتقال نمودار به پایین : 
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Persistence on با فشردن سوئیچ مقدار قبلی نمودار حفظ می شود. برای مقایسه مقدار قبلی و جدید نمودار به :

 کار می رود.

Persistence Off.با فشردن سوئیچ مقدار قبلی نمودار پاک می شود : 

Textات نوشتن نام سوئیچ شامل فونت ، اندازه ، محل قرارگیری متن، رنگ و فرمت آن انجام :در این قسمت تنظیم

 می شود.

 

Operation Visibility Control : کنترل مشاهدهobject  ( می تواند با فعال کردن یک بیت و یا تعیین سطح کاربریuser 

level .انجام شود ) 

Enable by Bit: ک بیت برای کنترل مشاهده  انتخاب یobject 

Enable by Security:  انتخاب سطح کاربری برای کنترل مشاهدهobject 
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Operation Log:  ، با انتخاب این آیتمOperation Logger  مربوط بهObject  .فعال می شود 

Operation massage می تواند در داخل کادر نوشته شود و یا از Text Library .انتخاب شود 

 

 V10بیتی  16می پردازیم. می خواهیم مقدار آدرس رجیستر  Data Block Graphاکنون به طرح یک مثال برای استفاده از  مثال:

  باشد. 5برابر  Xروی نمودار نمایش دهیم. با این فرض که تعداد دیتای محور  100تا  0را در بازه 

    �    �     X  

�    �       �     Y  �    �      �     Y       �   �       
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     �       

     �    �    �       Y

    �     
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یعنی به تعداد   V14شروع می شود تا آدرس  V10که از آدرس  Y Start Address ، برای Data Block Graphمطابق تنظیمات 

 تنظیم شده را روی نمودار نشان می دهد. No. of Data per Curveنقطه که در  5

Data Block XY Scatter:  

 No. of Dataمشخص استفاده می شود که تعداد این نقاط در پارامتر  X,Yی نمایش تعدادی از نقاط با مختصات از این منحنی برا

per Curve  مشخص می شود و نقطه شروع رجیسترهایY  در پارامترY Start Address  و نقطه شروع رجیسترX از ،X Start 

Address .مشخص می شود 

باز می شود که شامل  Data Block XY Scatter Property، صفحه   Data Block XY Scatterبا دابل کلیک کردن روی 

 منوهای زیر می باشد. توضیحات کامل منوها در جدول زیر آمده است.

General Basic 

No. of Data per Curveتعداد داده در هر منحنی: 

X Axis مقدار حد پایین و باال برای محور :X 

Y Axis و باال برای محور : مقدار حد پایینY 

Precisionتعداد رقم اعشار در نمودارها : 

 

Curve No. of Curve تعیین تعداد منحنی : 

Visibility Mask 32: مشاهده منحنی دلخواه با تعیین یک رجیسترBit قابل ذکر می باشد که .

معادل  1عنوان نمونه مقدار عددی مقدار رجیستر تعیین شده، معادل منحنی موردنظر می باشد. به 

 منحنی یک می باشد.
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Display Range رنج نمایش محور :Y 

Global.رنج نمایش حد باال و پایین برای تمام منحنی ها یکسان است: 

Individual رنج نمایش حد باال و پایین برای منحنی ها به صورت اختصاصی قابل تعریف می :

 باشد.

 

X Start Address انتخاب آدرس رجیستر محور :Y برای منحنی صفر 

Y Data Type:  نوع دیتای محورY برای منحنی صفر 

 سایر آیتمها مربوط به تنظیمات ظاهری نمایش منحنی می باشد. 

Y Start Address:  انتخاب آدرس رجیستر محورY برای منحنی صفر 

Y Data Type:  نوع دیتای محورY  صفربرای منحنی 

 سایر آیتمها مربوط به تنظیمات ظاهری نمایش منحنی می باشد. 
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Display  ، در این قسمت تنظیمات شکل ظاهری منحنی ها از قبیل رنگ حاشیه ، پس زمینه ، انتخاب فونت

 رنگ متن انجام می شود.

Axis تنظیمات محورX  وY .در این قسمت انجام می شود 

Axis Color: انتخاب رنگ محور 

 

X Axis تنظیمات محور :X 

Number of Major Division تعداد تقسیمات اصلی  محور:X 

Number of Sub Division  تعداد تقسیمات فرعی محور :X 

Show Tickمحور  : نمایش تعداد تقسیمات اصلی و فرعیX 

Show Value نمایش مقدار محور :X 

Value/Tick Colorانتخاب رنگ، مقدار و تعداد تقسیمات محور : X  

Show Grid نمایش تقسیمات روی منحنی و انتخاب رنگ : 

 

 نیز انجام می شود.  Yاین تنظیمات برای محور 
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Advanced Start/Stop Address  آدرس رجیستر برای انتخاب حالت شروع یا توقف رسم نمودارها : 

The initiate state is stopped انتخاب حالت اولیه:Stop برای رسم نمودارها 

 

Subswitch  در قسمتSubswitch .انتخاب سوئیچ های کمکی برای نمودار انجام میشود 

Startشروع رسم نمودار: 

Stopتوقف رسم نمودار : 

Clearپاک کردن نمودارها : 

Hor. Zoom inفقی: بزرگنمایی محور ا 

Hor. Zoom out خارج شدن از حالت:Zoom محور افقی 

Ver. Zoom inبزرگنمایی محور عمودی : 

Ver. Zoom out خارج شدن از حالت :Zoom محور عمودی 

Move LEFTانتقال نمودار به سمت چپ : 

Move Rightانتقال نمودار به سمت راست : 

Move UP انتقال نمودار به باال : 

Move Down نمودار به پایین : انتقال 

Persistence on با فشردن سوئیچ مقدار قبلی نمودار حفظ می شود. برای مقایسه مقدار قبلی :

 و جدید نمودار به کار می رود.

Persistence Off.با فشردن سوئیچ مقدار قبلی نمودار پاک می شود : 
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Text ، محل قرارگیری متن، رنگ :در این قسمت تنظیمات نوشتن نام سوئیچ شامل فونت ، اندازه

  و فرمت آن انجام می شود.

 

Operation 

 

Visibility Control : کنترل مشاهدهobject  می تواند با فعال کردن یک بیت و یا تعیین

 ( انجام شود. user levelسطح کاربری ) 

Enable by Bit:   انتخاب یک بیت برای کنترل مشاهدهobject 

Enable by Security:  انتخاب سطح کاربری برای کنترل مشاهدهobject 

 

Operation Log:  ، با انتخاب این آیتمOperation Logger  مربوط بهObject  فعال می

 شود. 

Operation massage  می تواند در داخل کادر نوشته شود و یا ازText Library  انتخاب

 شود.
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را برای  200تا  0می پردازیم. می خواهیم مقدار عددی  Data Block XY Scatterن به طرح یک مثال برای استفاده از اکنو مثال :

روی  V10و  V50بیتی با آدرس شروع  16و آدرسهای رجیستر  Xروی محور  V0و  V20بیتی با آدرس شروع  16آدرسهای رجیستر 

 نمایش دهیم. Yمحور 

     �  �    �     

�    �     �      X,Y �    �     �       X,Y      �   �     

 

�    �      �    X �     �    0   1

�    �     �   X 

��    �      �     Y �     �    0   1

�    �     �   Y 

�     �     
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را انتخاب می کنیم.  Data Log،  زیرگروه Toolboxمی پردازیم. از منوی  Data Loggerدر ادامه به توضیحات گرافهای بافر 

 کلیه نمودارهای دیتا الگر در این زیرگروه می باشند.

 

Historic Trend:  برای خواندن داده ثبت شده در بافرData Logger  کاربرد دارد. محورX  بر حسب زمان و مفدار محورY ،

می باشد. کاربرد این گراف برای مشاهده داده دیتا الگر و شروع یا توقف بروزرسانی دیتا روی نمودار و پاک  Data Loggerداده 

�     0�� 

     �1�

10�� 
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توان از طریق سوئیچهای کمکی کردن دیتای نشان داده شده روی نمودار از طریق سوئیچهای کمکی، به کار می رود. همچنین می 

 بزرگنمایی و انتقال منحنی به سمت باال، پایین، چپ و راست را نیز انجام داد. 

 Historicرا انتخاب کرده و روی صفحه برنامه قرار می دهیم. روی  Toolbox ،Historic Trendدر منوی  Data Logاز قسمت 

Trend  دابل کلیک کرده و صفحهHistoric Trend Properties  باز می شود. توضیحات هر یک از منوها ، در جدول زیر آمده

 است.

General Basic 

Data Log ID :ID دیتا الگر 

Two Y Axis Mode نمایش محور:Y در سمت راست و چپ نمودار 

Global Display Range حد باال و پایین محور :Y 

Precision تعداد رقم اعشار مقدار محور :Y 

Curve No. of Curve تعیین تعداد منحنی : 

Visibility Mask 32: مشاهده منحنی دلخواه با تعیین یک رجیسترBit قابل ذکر می باشد که مقدار رجیستر .

 معادل منحنی یک می باشد. 1تعیین شده، معادل منحنی موردنظر می باشد. به عنوان نمونه مقدار عددی 

Display Range رنج نمایش محور :Y 

Global:.رنج نمایش حد باال و پایین برای تمام منحنی ها یکسان است 

Individual.رنج نمایش حد باال و پایین یرای منحنی ها به سورت اختصاصی قابل تعریف می باشد : 
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Y Source انتخاب آدرس رجیستر تعیین شده در دیتا الگر برای محور :Y 

 

Display  در این قسمت تنظیمات شکل ظاهری منحنی ها از قبیل رنگ حاشیه ، پس زمینه ، انتخاب فونت ، رنگ متن انجام

 می شود.

Axis تنظیمات محورX  وY .در این قسمت انجام می شود 

Axis Colorانتخاب رنگ محور : 

 

Y Axis تنظیمات محور :X 

Number of Major Divisionد تقسیمات اصلی  محور :تعداX 

Number of Sub Division  تعداد تقسیمات فرعی محور :X 

Y Axis تنظیمات محور :Y 

Number of Major Division تعداد تقسیمات اصلی  محور:Y 

Number of Sub Division  تعداد تقسیمات فرعی محور :Y 
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Show Tickمحور  : نمایش تعداد تقسیمات اصلی و فرعیX 

Show Value نمایش مقدار محور :X 

Value/Tick Colorانتخاب رنگ، مقدار و تعداد تقسیمات محور : X  

Show Grid نمایش تقسیمات روی منحنی و انتخاب رنگ : 

 

 نیز انجام می شود.  Yاین تنظیمات برای محور 

Advanced Start/Stop State Address: Start/Stop Addressرس رجیستر برای انتخاب حالت شروع یا : آد

 توقف رسم نمودارها  

The initiate state is stopped انتخاب حالت اولیه:Stop برای رسم نمودارها 

Use X-Axis Scroll Bar استفاده از نوار حرکت روی محور :X 

 

Subswitch  در قسمتSubswitch  نمودار انجام میشود.انتخاب سوئیچ های کمکی برای 

Startشروع رسم نمودار: 

Stopتوقف رسم نمودار : 
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Clearپاک کردن نمودارها : 

Hor. Zoom inبزرگنمایی محور افقی : 

Hor. Zoom out خارج شدن از حالت:Zoom محور افقی 

Ver. Zoom inبزرگنمایی محور عمودی : 

Ver. Zoom out خارج شدن از حالت :Zoom محور عمودی 

Move LEFTانتقال نمودار به سمت چپ : 

Move Rightانتقال نمودار به سمت راست : 

Move UP انتقال نمودار به باال : 

Move Down انتقال نمودار به پایین : 

Search.برای جستجوی دیتای ثبت شده در تاریخ و زمان مشخص به کار می رود: 

Load برای بارگذاری :Data log د از حافظه بکار می رود که می توانHMI  یاUSB,SD card .انتخاب شود 

Operation Visibility Control : کنترل مشاهدهobject  ( می تواند با فعال کردن یک بیت و یا تعیین سطح کاربری

user level .انجام شود ) 

Enable by Bit:   انتخاب یک بیت برای کنترل مشاهدهobject 

Enable by Security:  کاربری برای کنترل مشاهده انتخاب سطحobject 
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Operation Log:  ، با انتخاب این آیتمOperation Logger  مربوط بهObject  .فعال می شود 

Operation massage  می تواند در داخل کادر نوشته شود و یا ازText Library .انتخاب شود 

  IDبا شماره  Data Logمی پردازیم. فرض کنید میخواهیم مقدار دیتای بافر  Historic Trendدر این بخش به ذکر مثال از  مثال:

 Historicمی باشد. نحوه انجام تنظیمات  200تا  0در بازه  Yیک را روی برای یک منحنی نمایش دهیم. مقدار حد پایین و باالی محور

Trend .برای نمایش دیتا الگ به صورت زیر می باشد  

�     �      ID   �    

�    �     � �   �  �      Y
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�    �     �     �     Y

�    �      �    �     Y �     0

 

Historic XY Scatter:  برای خواندن داده ثبت شده در بافرData Logger  کاربرد دارد. هر دو محورX/Y مقادیر داده  ،

Data Logger  می باشند. کاربرد این گراف برای مشاهده دادهData Logger روی نمودار و  و شروع یا توقف بروزرسانی دیتا

پاک کردن دیتای نشان داده شده روی نمودار از طریق سوئیچهای کمکی، به کار می رود. همچنین می توان توسط سوئیچهای کمکی، 

 بزرگنمایی و انتقال منحنی به سمت باال، پایین، چپ و راست را نیز انجام داد.

انتخاب کرده ودر صفحه برنامه قرار می دهیم. روی  را Toolbox ،Historic XY Scatterدر منوی  Data Logاز قسمت 

Historic XY Scatter  دابل کلیک کرده و صفحهHistoric XY Scatter Properties  باز می شود. توضیحات هر یک از

 منوها ، در جدول زیر آمده است.

General Basic 

Data Log ID انتخاب :ID دیتا الگر 

Global Display Range و پایین محور : حد باالX,Y 

Precision تعداد رقم اعشار مقدار محور :X,Y 
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Curve No. of Curve تعیین تعداد منحنی : 

Visibility Mask 32: مشاهده منحنی دلخواه با تعیین یک رجیسترBit قابل ذکر می باشد که مقدار رجیستر .

 معادل منحنی یک می باشد. 1عنوان نمونه مقدار عددی  تعیین شده، معادل منحنی موردنظر می باشد. به

Display Range رنج نمایش محور :Y 

Global.رنج نمایش حد باال و پایین برای تمام منحنی ها یکسان است: 

Individual.رنج نمایش حد باال و پایین یرای منحنی ها به صورت اختصاصی قابل تعریف می باشد : 

 

X Source انتخاب آدرس رجیستر تعیین شده در دیتا الگر برای محور :X 

Y Source انتخاب آدرس رجیستر تعیین شده در دیتا الگر برای محور :Y 
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Display  در این قسمت تنظیمات شکل ظاهری منحنی ها از قبیل رنگ حاشیه ، پس زمینه ، انتخاب فونت ، رنگ متن انجام

 د.می شو

Axis تنظیمات محورX  وY .در این قسمت انجام می شود 

Axis Colorانتخاب رنگ محور : 

 

Y Axis تنظیمات محور :X 

Number of Major Division تعداد تقسیمات اصلی  محور:X 

Number of Sub Division  تعداد تقسیمات فرعی محور :X 

Y Axis تنظیمات محور :Y 

Number of Major Division تعداد تقسیمات اصلی  محور:Y 

Number of Sub Division  تعداد تقسیمات فرعی محور :Y 
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Show Tickمحور  : نمایش تعداد تقسیمات اصلی و فرعی 

Show Value نمایش مقدار محور : 

Value/Tick Colorانتخاب رنگ، مقدار و تعداد تقسیمات محور :  

Show Gridت روی منحنی و انتخاب رنگ : نمایش تقسیما 

 

 انجام می شود.  X,Yاین تنظیمات برای هر دو محور 

Advanced Start/Stop State Address: Start/Stop Address آدرس رجیستر برای انتخاب حالت شروع یا توقف :

 رسم نمودارها  

The initiate state is stopped انتخاب حالت اولیه:Stop برای رسم نمودارها 

 

Subswitch  در قسمتSubswitch .انتخاب سوئیچ های کمکی برای نمودار انجام میشود 

Startشروع رسم نمودار: 

Stopتوقف رسم نمودار : 

Clearپاک کردن نمودارها : 
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Hor. Zoom inبزرگنمایی محور افقی : 

Hor. Zoom out خارج شدن از حالت:Zoom ور افقیمح 

Ver. Zoom inبزرگنمایی محور عمودی : 

Ver. Zoom out خارج شدن از حالت :Zoom محور عمودی 

Move LEFTانتقال نمودار به سمت چپ : 

Move Rightانتقال نمودار به سمت راست : 

Move UP انتقال نمودار به باال : 

Move Down انتقال نمودار به پایین : 

Operation Visibility Control : کنترل مشاهدهobject  ( می تواند با فعال کردن یک بیت و یا تعیین سطح کاربری

user level .انجام شود ) 

Enable by Bit:   انتخاب یک بیت برای کنترل مشاهدهobject 

Enable by Security:  انتخاب سطح کاربری برای کنترل مشاهدهobject 

 

Operation Log:  ، با انتخاب این آیتمOperation Logger  مربوط بهObject  .فعال می شود 

Operation massage  می تواند در داخل کادر نوشته شود و یا ازText Library .انتخاب شود 
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با  Data Log می پردازیم. فرض کنید میخواهیم مقدار دیتای بافر Historic XY Scatterدر اینجا به بیان یک مسئله برای  :مثال

نمایش دهیم. مقدار حد  Yبرای محور  V6و آدرس رجیستر  Xبرای محور  V5با آدرس رجیستر  X/Yیک را روی منحنی   IDشماره 

برای نمایش دیتا الگ به صورت  Historic XY Scatterمی باشد. نحوه انجام تنظیمات  200تا  0در بازه  X,Yپایین و باالی محور

 زیر می باشد.

�     ID   �    

�    �     � �   �  �     X,Y

 

 

�     �     �     

�    �   �     �    ��  �    �    �     X 

�    �   �     �    ��  �    �    �     Y 
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 تنظیمات منوی سیستمی -11

میباشد. در ادامه به توضیحات مربوط به هر یک از  HMI، مربوط به تنظیمات سیستمی Project Explorerاز پنجره  Systemمنوی 

 آیتمها می پردازیم.  

 

Project Information : آیتمProject Information  از منویSystem مربوط به اطالعات نام پروژه، مدل ،HMI ،

 می باشد.  HMIاطالعات اینترفیسهای ارتباطی و اطالعات مربوط به پیکربندی حافظه 
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Unit Setting:  در پنجرهProject Explorer  قسمت ،System آیتم ،Unit Setting  را انتخاب می کنیم. صفحه باز شده

 می باشد.  Status Barو  Basic ،PLC Sync ،Control Address  ،Customشامل منوهای 

Basic تنظیمات :Basic  شامل دو قسمتStart up  وIdle State  می باشد. تنظیم تاخیر زمانی برای باال آمدن صفحه نمایشHMI 

 screenد. همچنین برای مد به منظور کاهش مصرف برق را می توان در این قسمت انجام دا Screen saverو یا رفتن به حالت 

saver  .می توان تنظیم کرد که کدام صفحه یا چه متنی با فونت انتخابی نمایش داده شود 

 

 :PLC Syncتنظیمات 

PLC Sync :HMI  دارای کالک داخلی می باشد که می تواند باRTC(Real Time Clock)  مربوط بهPLC  .همزمان شود 

Write Time/Date to PLCکالک  : دیتایRTC  مربوط بهHMI  را در آدرس رجیسترPLC  .می نویسد 

Synchronize HMI with PLC دیتای کالک :RTC  را از آدرسPLC  می خواند و به داخل آدرس رجیسترHMI  .می نویسد 

Intervalفاصله زمانی برای نوشتن دیتای :  RTC  ازPLC  به داخل آدرسHMI   
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 : Control Addressتنظیمات 

Control Address : در منویControl Address آدرسهای کنترلی ،PLC  در فواصل معین خوانده می شود و توابع داخلی

 معین را فعال یا تریگ می کنند.

Changing Base Screen by Register Address:  صفحهHMI  .براساس مقدار آدرس رجیستر تغییر می کند

تیک زده شود،  Reset the Register to Zeroموردنظر می باشد. در صورتیکه گزینه صفحه  IDمقدار آدرس رجیستر برابر 

 مقدار رجیستر بعد از تغییر صفحه ریست می شود. 

از مقدار صفر به  D0درنظر گرفته شده است و با تغییر مقدار رجیستر  HMIجهت تغییر صفحه  PLCدر  D0برای نمونه، آدرس کنترلی 

2  ،HMI  ی شود.م 2وارد صفحه 

 

نمایش  HMIصفحه ای که در  ID، شماره  Read Current Base Screen ID by Register Addressبا فعال شدن گزینه 

درنظر  HMIصفحه  IDجهت خواندن شماره  D5داده می شود توسط رجیستر کنترلی مشخص خوانده می شود. برای نمونه آدرس 

 خواهد بود.  2برابر  D5مایش داده می شود، مقدار رجیستر ن HMIروی  2گرفته شده است. درصورتیکه صفحه 
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Security Level:  سطح امنیت(Security Level)  می تواند با مقدار آدرس رجیستر اصالح شود. به عنوان مثال، رجیسترD10 

 برای کنترل سطح امنیت درنظر گرفته شده است. 

 

Status Bar: شد. می توان انتخاب کرد این نوار همیشه نمایش داده شود و یا اینکه با فعال این قسمت ، نوار وضعیت پروژه می با

جانبی، وضعیت آالرمها، خروجی صدا، روشن  Deviceشدن آدرس یک رجیستر، نوار وضعیت  نمایش داده شود. اطالعات سیستمی، 

 یا خاموش بودن بازر و وضعیت ارتباطی قابل نمایش می باشد.  
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قابل تنظیم و نمایش می باشد. در  Printerو  PLCشامل  HMIارتباطی با  Device، اطالعات Linkقسمت  در :Linkتنظیمات 

 برای پیکربندی استفاده نمود.  Add/Edit/Deleteمی توان از گزینه های  PLC Deviceقسمت 

 

و  USBت دسترسی به فایل معرفی می شوند. تنظیما HMIدر این قسمت تنظیمات سرورهای مختلف برای  :Serverتنظیمات 

SD Card  به صورت ریموت از طریقFTP Server  و تنظیمات کنترل ریموت صفحات از طریقVNC Server .امکانپذیر می باشد 
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ها تعریف نمود و کاربرهای objectمی توان سطوح دسترسی مختلفی را برای  HMIدر طی عملکرد  :Securityتنظیمات 

 Project، در پنجره Securityمنیت بیشتر در سطوح مختلف به داده ها دسترسی داشته باشند. برای تنظیمات مختلف، می توانند برای ا

Explorer منوی ،Setting آیتم ،Security  را کلیک می کنیم. گزینهEnable Security  را تیک زده و صفحه مربوط به

مربوط به تعریف سطح دسترسی بوده که  Levelرا انتخاب کرد.  Userو یا  Levelمی توان  Modeتنظیمات باز می شود. از قسمت 

مربوط به تعریف نام کاربری و پسورد گذاری برای هر کاربر می باشد و  Userمی توان تعریف نمود.  Level1~Level15از 

 حساب کاربری قابل تعریف می باشد. 100ماکزیمم 
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 Actionر باشد، عملکرد بعد از نامعتبربودن پسورد و نمایش پیغام مربوطه در قسمت در صورتیکه پسورد وارد شده توسط کاربر نامعتب

on Access Denied  می تواند انتخاب شود. سه عملکردNo Response ،Show Login Dialog  وShow Denied 

Message  نمی شود. با انتخاب قابل انتخاب می باشند که با انتخاب اولی، در صورت نامعتبر بودن پسورد، عملی انجامShow 

Login Dialog  پنجرهLog in  برای وارد کردن پسورد باز می شود. با انتخاب سومی، پیغامShow Denied Message  نمایش

 داده می شود.

 ، زمان موردنظر برای معتبر بودن پسورد تعریف می شود. بعد از سپری شدن زمان تنظیمی، مجددا می Log-in Time outدر قسمت 

 بایست کاربر پسورد را وارد نماید. 

System Message : در این قسمت، پیغامهای سیستمی قابل انتخاب و نمایش میباشند. باEnable  کردن پیغام سیستمی، از

 قابل انتخاب و تغییر می باشد. Category، گروه پیغام سیستمی از Enable Custom System Messageقسمت 
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 ب شما، در صورت نیاز به آگاهی بیشتر با ما تماس بگیرید.با سپاس از انتخا


