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ھای در اين اساليد آموزشی سعی شده است فقط به صورت كلی با قسمت
آشنا شده و ھر بخش ديگر از اين نرم افزار  WinCCمختلف نرم افزار 

.در اساليدھای ديگر به طور جداگانه آموزش داده خواھد شد
.قطعا ارائه مطالب فوق خالی از اشكال نخواھد بود

.        منتظر نظرات اصالحی و تكميلی شما عزيزان ھستم

محمود زمانی
 09125199164:تلفن

E-mail:Ma.zamani@gmail.com
139-17775صندوق پستی -تھران



.محصولی از شركت زيمنس است كه جھت كار  مانيتورينگ صنعتی  به كار ميرود WinCCنرم افزار 

ابزارھای قابل دسترس يک اپراتور در صنعت فراھم  نمودنرا جھت کامل  HMIشرکت زيمنس اين نرم افزار 
واسط بين  انسان و ماشين وياعبارت است از رابط  Human Machine Interfaceيا ھمان  HMI.کرده است

.شخص کاربر و فرايند اتوماسيون صنعتی 
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در اين قسمت ساختارھای . تشكيل ميدھد WinCC Explorerرا  WinCCبخش مركزی نرم افزار 
.پروژه و مديريت آن نمايش داده ميشود

ين محيط در خاصی در ا طراحی قسمتھای مختلف يك سيستم مانيتورينگ، ويرايشگرھای جھت پيکربندی و 
.  نظر گرفته شده که با ھر يک از آنھا يک سيستم فرعی در اين نرم افزار قابل پيکربندی است
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Measured Value
Processing 

Protokolle Reporting
Communication

Standard
Interfaces 

anzahl  ()
float  zae
begin
if  wert > 0

zae = zae  + 1
end

Programming 
InterfacesVentil geschlossen

Klappe    zu
Motor      ein

Alarm System

Graphics System 

WinCCاجزای اصلی  تشكيل دھنده نرم افزار 
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Graphics Designer
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نام صفحه
نوار ابزار

پالت رنگ

يیپالت بزرگنما

نوار اليه ھا مپالت تنظي

نوار منو

لپالت استي

پالت اشياء

Graphics Designerايشگر در اين وير.ويرايشگری است كه برای ايجاد تصاوير فرايندی به كار ميرود
.تمامی اشياء گرافيكی وجود داردكه از طريق آنھا ميتوان تصاوير فرايند پيچيده ای را ايجاد نمود
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Tag management
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ھر تگ  دارای يك نام  WinCCدر يك پروژه .از تگ استفاده ميشود PLCبرای دستيابی به آدرسھای 
وصل ميشود را  PLCمنحصر به فرد می باشند و پس از تعريف ھر تگ ميتوان آدرسی كه آن تگ به 

.تعريف نمود

:دو نوع تگ استفاده ميگردد WinCCدر 

و در واقع موقعيتھای حافظه .ندارند PLCاين نوع تگھا اتصالی با :(internal tags)تگھای داخلی-1
.ھستند  WinCCدر 
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.وصل ميشوند PLCتگھايی ھستند كه به آدرسھای موجود در :(external tags)تگھای خارجی-2
.يكنندجھت تقسيم بندی تگھا و ساده تر نمودن تعاريف آنھا تگھا را در گروه ھای مختلف تعريف م
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Tag Logging
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نمايش داده شوند و به  WinCCھا ميتوانند به فرم نمودار يا جدول درTag،تمامی  Tag Loggingبه وسيله 
.مدت طوالنی ذخيره گردند
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Alarm Logging
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در فرم پيام ھا  WinCCو يا توابع نمايش در  PLC،رويدادھای حاصل از Alarm Loggingبوسيله 
.رفتاين رويدادھا بايگانی شده و ميتوان در تاريخ و زمان مشخصی آنھا را پرينت گ.نمايش داده ميشوند
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Text Library
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ب كه بدين ترتي.برای اضافه كردن زبانھای مختلف به پروژه استفاده ميگردد  Text Libraryاز ويرايشگر 
ن قسمت را ابتدا در اين ويرايشگر يك كلمه به زبانھای دلخواه وارد كرده و سپس ميتوان كلمه تعريف شده در اي

.به زبانھای مختلف نمايش داد
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گزارش و ھمچنين چاپ گزارش  (Layout)برای ايجاد طرحواره   Report Designerاز ويرايشگر 
.استفاده ميشود
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Report Designer



Cross Reference
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محلھايی كه يك تگ يا يك شی به كار رفته است را ميتوان  Cross Referenceبه وسيله 
.يافت و به راحتی آنھا را ويرايش نمود
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.  به منظور تعريف، جھت پخش يك آھنگ دلخواه به ازای ھر رخداد ميتوان استفاده نمود Hornاز ويرايشگر 
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Horn



User Archive
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ن داده ھمچنين ميتوان اي.ميتوان كليه داده ھای فرآيندی را روی كامپيوتر ذخيره نمود User Archiveبوسيله 
.ارسال نمود PLCھا را به 
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Global Script
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است ميتوان ھر يك از عناصر به كار  VBو  Cكه شامل دو زبان برنامه نويسی   Global Scriptبوسيله 
.  ام دادرفته در صفحات، نظير اشياء گرافيكی و آرشيوھا را ديناميك نمود و عمليات مختلفی روی آنھا انج
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ميتوان مجوزھای دسترسی برای ھر كاربر را تعريف نمود User Administratorتوسط  

User Administrator
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ر ديگر به ميتوان تعريف كرد كه اگر يكی از كامپيوتر ھا به داليلی قطع شد كامپيوت Redundancyبه وسيله 

.طور اتومات محتوای ھمه پيامھا،مقادير فرآيندی و آرشيوھای كاربر را در خود ذخيره سازد

Redundancy
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WinCCآموزش نرم افزار              
:قسمت دوم

Graphic Designerآشنايی با                    
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ا و امكانات كلی آن نظير ترسيم تصاوير و ويرايش آنھا  آشن  Graphic Designerدر اين قسمت با محيط 
.خواھيد شد

.نحوه تعريف تگھا و ديناميك نمودن اشياء  در اساليدھای ديگر آموزش داده می شود
.  استWinCC 7.0تصاوير اساليدھا بر اساس 
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بر روي  WinCC Explorerدر .ابتدا بايد يك صفحه ايجاد كنيم  Graphic Designerبراي باز كردن محيط 
Graphic Designer  راست كليك كرده و گزينهNew Picture سيستم به طور پيش فرض .را انتخاب مينمائيم

.است Pdlپسوند صفحات گرافيكي .را در نظر ميگيرد كه ميتوان آنرا تغيير داد NewPdl0.Pdlنام 
.باز ميشود  Graphic Designerبا دابل كليك بر روي صفحه ايجاد شده محيط 
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نام صفحه
نوار ابزار

پالت رنگ

يیپالت بزرگنما

نوار اليه ھا مپالت تنظي

نوار منو

لپالت استي

پالت اشياء

Graphics Designerايشگر در اين وير.ويرايشگری است كه برای ايجاد تصاوير فرايندی به كار ميرود
.تمامی اشياء گرافيكی وجود داردكه از طريق آنھا ميتوان تصاوير فرايند پيچيده ای را ايجاد نمود
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.برای مثال با استفاده از                   ميتوان اندازه صفحه را به دلخواه تغيير داد

.وندنوار ابزار استاندارد شامل آيكونھايی است كه ميتوانند بجای فرامين نوار منو استفاده ش
.عملكرد بعضی از اين آيكونھا مشخص است 

كه در نوار ابزار وجود            Snap to Gridو        (Grid)با استفاده از دكمه ھای 
.دارد ميتوان اشياء رسم شده را خيلی بھتر با يكديگر تنظيم موقعيت نمود
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ميتوان اشياء را )         (Move to Frontو          (Move to Back)با استفاده از دكمه ھای 
.نسبت به يكديگر، به جلو يا عقب حركت داد
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.  باز ميشود Graphic Designerكتابخانه  تصاوير         (Library)با استفاده از آيكون 

ت، ابزار فونت برای تغيير سريع نوع فون
اده رنگ فونت، اندازه فونت و اندازه خط استف

.ميشود
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.توسط پالت رنگ ميتوان به راحتی رنگ شئ انتخاب شده را تغيير داد

.ھمچنين توسط پالت بزرگنمائی اندازه صفحه در موقعيت مناسب تنظيم ميگردد
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ميتوان تمامی اشيائی كه قرار  (Object Pallet)با استفاده از پالت اشياء 
.است در صفحات گرافيكی استفاده گردند انتخاب نمود

:اين پالت از دو برگه  تشكيل شده است

:كه خود شامل چھار قسمت اصلی است: برگه استاندارد

 (Standard Objects)اشياء استاندارد-1

(Smart Objects)اشياء ھوشمند -2

(Windows Objects)اشياء ويندوز -3

(Tube Object)اشياء لوله  -4

 ھای گرافيكی است كه در كامپيوتر ActiveXكه شامل تمامی : برگه كنترل
.  موجود ميباشد

Object Pallete
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 (Standard Objects):اشياء استاندارد

تری راشامل تصاوير اوليه ای ميباشد كه كه توسط آنھا ميتوان اشيای پيچيده
.شكل ظاھری اشياء استاندارد گويای اين مطلب است.ايجاد كرد

:(Smart Objects)اشياء ھوشمند

ميتوانبرای مثال.توسط اين قسمت ميتوان عمليات پيشرفته تری را انجام داد
ايجاد شده اند، با مشخصات و Graphic Designerصفحاتی را كه با

تاندازه دلخواه وارد صفحه ديگری كرد كه اين صفحات ميتوانند به صور
(Picture Window)ديناميك تغيير يابند

:(Windows Objects)اشياء ويندوز

.است... ،چك باكس و(Slider)،لغزنده(Button)از قبيل دكمه

:(Tube Objects)اشياء لوله

.شامل انواع مدلھای لوله ميباشد

برگه استاندارد
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كنترلھای  با استفاده از برگه كنترل از پالت اشياء ميتوان
ActiveX را به روی صفحه آورد.

كار خاصی را انجام ميدھد كه با  ActiveXھر كنترل 
و  WinCC Alarm Controlبرخی از آنان نظير 

WinCC OnlineTrendControl  در  ...و
.بخشھای ديگر آشنا خواھيد شد

نصب  WinCCھا با نرم افزار ActiveXاكثر اين 
ھای ديگری به پروژه ActiveXاما ميتوان . ميشوند

.اضافه نمود

برگه كنترل

Author:M-Zamani         E-Mail:Ma.zamani@gmail.com     TEL:09125199164             



كليك راست  ActiveX controlsبرای اضافه يا حذف كردن يك كنترل از پالت فوق روی 
.را انتخاب ميكنيم Add/Removeنموده و گزينه 

ھای موجود بر روی ھارد ديسك آورده شده كه با انتخاب ھر كدام ميتوانيم ActiveXليست 
.اضافه كنيم Controlsآنرا به برگه  
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 Siemens HMI Symbol Library،كتابخانه زيمنس موسوم به  ActiveXيكي از مھمترين كنترلھای 
.واھد بوداست كه با توجه به اين كتابخانه بسيار حجيم ،انتخاب ادوات و شبيه سازی آنھا كاری نسبتا آسان خ
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.ر دادبه واسطه اين پالت ميتوان پوسته يك شیء استاندارد را به طور دلخواه تغيي

Style Pallete
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را در يك  با استفاده از پالت تنظيم ميتوان چندين شیء انتخابی
شیء  ھمچنين ميتوان ارتفاع و پھنای چندين.راستا تنظيم نمود

انتخابی  تنظيم اشياء با توجه به شیء.را با يكديگر يكسان كرد
.اول صورت ميگيرد
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Alignment Palette)(پالت تنظيم 



د تمامی اشيائی كه در صفحه آورده ميشون
دارند كه توسط آن  Propertiesگزينه 

ش تمامی مشخصات آن شی را ميتوان ويراي
برای اينكار روی شیء مورد نظر .نمود

راست كليك كرده و از منوی باال آمدني 
را انتخاب ميكنيم يا  Propertiesگزينه 

اينكه روي شیء مورد نظر دابل كليك 
ز يا اينكه پس از انتخاب شیء ا.مينماييم

.  منوار ابزار آيكون       را  انتخاب ميكني

 Object Propertiesجعبه محاوره ای 
يكی .از دو برگه تشكيل شده است

Properties  كه مشخصات كلی شیء را
كه به ازای  Eventشامل ميشود وديگری 

ه يك رخداد خاص ميتوان عملی را به دلخوا
.تعريف نمود

  Ellipsيك  Propertiesبرای مثال بخش 
:را تشريح مينمائيم) بيضی(
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نام  Object nameدر قسمت 
م شيئی را كه انتخاب مي نمايي

 ميتوان اين نام را به. وجود دارد
دلخواه تغيير داد اما دقت شود 

بايد نام انتخابی برای شیء 
.ديگری در ھمان صفحه نباشد

ر به طور پيش فرض تمام اشيائی كه د.اليه ای را كه شیء در آن قرار دارد انتخاب ميكنيم Layerدر قسمت 
قرار دارند اما در صورتی كه بخواھيم اين شئ فقط در يك اليه )0اليه (صفحه آورده ميشوند در اولين اليه 

ير فعال خاص نمايش داده شود ميتوانيم شماره اليه را برای شیء در اين قسمت تعريف نماييم و برای فعال و غ
.كردن اليه از قسمت پالت اليه استفاده نمائيم

.اينكار بيشتر برای زمانی كه اشياء داخل صفحه زياد است استفاده ميشود
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مشخصات  Geometryدر قسمت 
ل مربوط به اندازه و مكان يك شیء قاب

به طوريكه در قسمت . تنظيم است
Static  مشخصات را به صورت

 Dynamicدستی و در قسمت 
مشخصات را به يك تگ اختصاص 
داده ،به طوريكه ھرگاه مقدار تگ 
رت تغيير كند آن مشخصه نيز به صو

.پويا تغيير خواھد كرد

را ثابت نگه   Object Propertiesبا استفاده از سنجاق ميتوان پنجره : (Pin)سنجاق 
.ير ميكندبا انتخاب شیء ديگر اين پنجره ھمچنان باز مانده و بسته به شیء مقادير آن تغي.داشت

يك مشخصه را كپي     وبه مشخصه ديگری  (Pipette)ھمچنين با استفاده از لوله آزمايشگاھی 
.انتساب     نمود
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نگ نيز مشخصات مربوط به رنگ يك شیء از قبيل رنگ پشت زمينه ،ر Colorدر قسمت 
.قرار دارد... خط شیء و
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ط مشخصات مربوط به استيل يك شیء از قبيل ضخامت خط شیء ،نوع خ Styleدر بخش 
.و اينكه آيا به صورت ممتد باشد يا خط چين وجود دارد
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ھمانطور كه از نامش پيداست مربوط ميشود به حالت تغيير مشخصه رنگ خط و  Flashingقسمت 
.ھمچنين ميتوان سرعت اين تغيير را كم و زياد نمود. رنگ پشت زمينه شیء به صورت چشمك زن
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ه ميتوان مجوز دسترسی به حاالت مختلف شیء و اينكه  شیء در چ Micellaneousدر قسمت 
.حاالتي نمايش داده شود تعريف نمود

)جداگانه بحث ميشود Authorization)(راجع به چگونگی استفاده از مجوز دسترسی (
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.تغيير داد 100تا  0ميتوان مقدار رنگ پشت زمينه شیء را با سطحی بين  Fillingدر قسمت 
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ثال برای م.ھر شیء بسته به نوع شیء ميتواند متفاوت باشد Propertiesبايد توجه داشت قسمت 
.مطابق شكل است Static Textمشخصات يك 

Author:M-Zamani         E-Mail:Ma.zamani@gmail.com     TEL:09125199164             



بگيريم فقط مشخصاتی كه در تمام آنھا   Propertiesاگر چند شيء را با ھم انتخاب كنيم و از آن 
.مشترك است نمايش داده ميشود

Author:M-Zamani         E-Mail:Ma.zamani@gmail.com     TEL:09125199164             



ن دكمه برای اينكار ابتدا با پايين نگه داشت.ميتوان چند شیء را انتخاب كرده و آنھا را در يك گروه قرار داد
Shift  اشيائی كه ميخواھيم گروه شوند را انتخاب و سپس با كليك راست ماوس طبق شكل، گزينهGroup  را

اين كار از طريق . را انتخاب مينمائيم Ungroupبرای از گروه خارج كردن اشياء نيز گزينه  .انتخاب ميكنيم
.نيز امكان پذير است Group objectو انتخاب گزينه    Editمنوی 
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