
 PLC شزومآ مراهچ لصف تاحیضوت

 :۴۵ تمسق

HMI یدوجو ترورضهب یهاگن ،تسیچ HMI، یاهدربراک HMI، یاهلنپ عاونا HMI 

 key panel، basic panel، comfort panel، mobile ؛یاهلنپ یفرعم ،سنمیز

panel، simatic panel، multi panel، thin panel و panel pc، ریس ،لنپ ره دربراک 

 و ProTool، WinCC flexible یفرعم ،HMI یاهرازفامرن ،سنمیز یاهلنپ ینامز

WinCC TIA، توافتم یاههخسن WinCC یاهرازفامرن ینامز ریس ،مادکره یاهدربراک و 

HMI سنمیز. 
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 اب لماعت هوحن ،بصن نیح مهم تاکن ،WinCC flexible advanced بصن شزومآ

Step 7، نیو رد هژورپ تخاس یاهشور ،بصن یلامتحا یاهاطخ و اهرورا یسررب 

 Small machine، Large machine، Distirubuted عاونا توافت ،یسیس

Controller باختنا هوحن ،رگیدکی اب ... و HMI یطابترا شور باختنا هوحن ،رظندم 

PLC و HMI، هدش ماغدا هژورپ تخاس هوحن ،هناخباتک ندوزفا ،اهنیرکسا دادعت ن_عت 

 ،هدش ماغدا رد یزاسهریخذ و نتفرگ یجورخ هوحن ،شور نیا یاهتیزم ،PLC اب

Runtime فیرعت ،نآ دربراک و تسیچ HMI هژورپ یارب PLC، طیحم اب یلک ییانشآ 

Wincc. 
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 زا هداد یناوخارف ،یکیفارگ یاهحرط مامت یفرعم ،Project و Tools یاهشخب یفرعم

PC هب WinCC، هیلوا تامیظنت ماجنا Wincc، طابترا هوحن Step 7 اب WinCC، تخاس 

 تخاس هوحن ،WinCC رد روتوم و نامرف همکد یحارط ،HMI اب نآ طابترا و هژورپ کی

Connection نشکناک شخب گیفناک ،نآ دربراک و، Tag فیرعت ،نآ دربراک و تسیچ 

 فیرعت ،SetBitwhileKeyPress اب راک ،Event فیرعت ،اهگت عاونا ،نآ طابترا و گت

 .همانرب نار و تست هوحن ،Flashing تلاح داجیا ،نشیمینا
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 و یویتکا توافت ،نشکناک تامیظنت ،تاحفص تیریدم ،Template دربراک و یسررب

 گت عاونا ،Acquisition ریثأت ،نآ دربراک و HMI، Cycle و PLC تالاصتا عاونا ،نیالنآ

 ،لاتیجید و گولانآ مرالآ فیرعت ،Baud rate ریثأت ،IF تلاحاب راک ،یجراخ و یلخاد

 ،اهشرازگ دربراک ،Recipe دربراک ،اهمرالآ ندش رگیرت ،اهمرالآ یاهسالک و طیارش

 ،Symbolic io field اب راک ،تسیل تسکت هب گت صاصتخا ،Text list تخاس

 رد Structure دربراک ،لنپ ندرک هنابزدنچ ،HMI رد نابز فیرعت ،io field زا هدافتسا

HMI. 
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 HMI رد مرالآ و رگشرامش :موس و هاجنپ هژورپ

 HMI رد رگهبساحم :مراهچ و هاجنپ هژورپ



 ؛ما۵۳ هژورپ ،نشکناف یاهتیدودحم ،EditBit لک یسررب ،تسکت و همکد لماک حیرشت

 نشیمینا اب راک ،یتسد مرالآ فیرعت ،io field اب یجورخ شیامن ،رگشرامش همانرب یحارط

 هدافتسا ،StopRuntime جورخ همکد فیرعت ،نآ دربراک و یئرمان نتم شیامن ،رجیتنیا

 اب راک ،)سکع( PLC همانرب هب WinCC لاصتا ،ماغدا مود شور ،مرالآ یارب Bar زا

 یلخاد گت دربراک ،یلخاد گت اب هداس باسحنیشام ؛ما۵۴ هژورپ ،WinCC یزاسهیبش

HMI، عباوت یفرعم Calculation، اب راک SetIncreased و SetDecreased، هوحن 

 .یتایضایر یاهکینکت ،هیلوا یهدرادقم
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-Date اب راک ،ارگلمع چیئوس اب یکیفارگ چیئوس توافت ،هتلاحدنچ یاهچیئوس یحارط

time، توافت Clock و Date-time تیاسبو یفرعم iconfinder اب راک ،نوکیآ یارب 

 گولانآ یدورو طابترا ،نآ یدورو یزاسصخشم و گولانآ همانرب یحارط ،چیگ و ردیالسا

 ،گولانآ تروپ یارب PLC رازفاتخس میظنت ،HMI رد Slider میظنت هوحن ،HMI هب

Scale ندرک gauge ریداقم زا جیگ ندنام بقع لکشم لح ،رطخ دح ن_عت و Real، 

 .ردیالسا اب راک ندش رتیعقاو
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 دزمتسد یلام تیریدم :مجنپ و هاجنپ هژورپ

 نورد رصانع توافت ،تیلپ سیف یحارط ،screen اب faceplate توافت و دربراک

faceplate فیرعت ،نآ رصانع هب نشیمینا صاصتخا ،نیرکسا اب event شیامن و 

 ،اههیال تیریدم ،راک ییابیز رب هیال ریثات شیامن ،Layer دربراک ،تیلپسیف حیحص



 یاههمکد یزاسهدایپ ،HMI یلصا هحفص فیرعت ،صخشم هیال هب یش کی صاصتخا

 یلام تریدم و ۵۵ هژورپ ،اهنیرکسا شیامن فلتخم یاهتلاح ،template رد دربراکرپ

 راتخاس یزاسصخشم ،یلخاد گت زا هدافتسا تلع ،نآ دربراک و هژورپ حیرشت ،اهدزمتسد

 دنیآرف حیرشت ،اهفیش و یراک تعاس یارب textlist و اهio field تخاس ،هژورپ یلک

 .تابساحم ماجنا
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 یسیونتپیرکسا - دزمتسد یلام تیریدم :مجنپ و هاجنپ هژورپ

 یسیونتپیرکسا – HMI یزاسیصخش :مشش و هاجنپ هژورپ

 ،یسیونتپیرکسا یاهشور ،Script طیحم اب ییانشآ ،۵۵ هژورپ یسیونتپیرکسا

 :۵۶ هژورپ ،گت کی ندرک Set یارب یسیونتپیرکسا ،تپیرکسا رد یضایر تایلمع

 Select عبات زا هدافتسا ،تپیرکسا و نشکناف لماعت ،HMI نیرکسا یزاسیصخش

Case، اب راک RGB، اب راک ،اهنآ تفایرد و هداد عاونا رب یرورم String، Datetime و 

Long، رد تمرف عاونا io field، دم توافت input و input/output تفایرد ،لمع رد 

 .چیئوس ناونعهب ریوصت زا هدافتسا ،io field رد نیلوب تلاح

 

 :۵۳ تمسق

 یسیونتپیرکسا - تخوس نزاخم حطس لرتنک :متفه و هاجنپ هژورپ

 Grapghic رد شیامن تامیظنت ،اهنآ تامیظنت و Polygan، Polyline ،طخ اب راک

view، فلتخم تالاح event؛ Relase، Active، Deactive و Change، ریغتم فیرعت 



 رادقم صاصتخا ،نآ نیناوق و ریغتم یسیونتپیرکسا ،اهریغتم دربراک ،گت اب نآ توافت و

 رد ریغتم شیامن ،SmartTags روتسد ،ریغتم هب گت رادقم صاصتخا ،گت هب ریغتم

 تنویا صاصتخا ،تابساحم یارب ریغتم زا هدافتسا ،نآ تاحیضوت و ۵۷ هژورپ ،نیرکسا

-if روتسد ،تپیرکسا رد یسیون if ،نزاخم زاجم دح ن_عت هوحن ،نآ دربراک و نیرکسا هب

else ریغتم اب مرالآ تخاس ،تپیرکسا رد. 
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 هحفص یحارط - دنمشوه پمپ تیریدم متسیس :متشه و هاجنپ هژورپ

 زا هدافتسا ییالط هتکن ،)Navigation( یربوان تیریدم هوحن ،تاحفص نیناوق

 رورا لح ،اهلبمس یناوخارف مدع لکشم لح ،PLC نورد )Symbols( یاهلبمس

64KB limit، ءازجا بسانم یبایاج ،هحفص یحارط یلک هوحن ،نآ یایازم و ۵۸ هژورپ، 

 Adobe( پاشوتف اب یحارط هوحن ،ریوصت بسانم زیاس جارختسا ،یحارط یاهدرادناتسا

photoshop(، رد یصاصتخا تنوف زا هدافتسا و نوتم یزاسابیز HMI. 
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 هحفص یحارط - دنمشوه پمپ تیریدم متسیس :متشه و هاجنپ هژورپ

 ،HMI رد SR تسرد میظنت هوحن ،یبایبیع دنیآرف ،یبایبیع فیرعت ،۵۸ هژورپ همادا

 تست هوحن ،Release و Press تالاح اب راک ،تسیرتس درکراک تحص بیرض شیازفا

 شزومآ و هدافتسا ،ام اب سامت هحفص تخاس ،امنهار هحفص فیرعت ،روسنس یبایبیع و

 .پاشوتف یدربراک
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 هحفص یحارط - دنمشوه پمپ تیریدم متسیس :متشه و هاجنپ هژورپ

 یسیونتپیرکسا - هزیناکم شاوراک :مهن و هاجنپ هژورپ

 یفرعم ،نامزمه ریوصت و تسیل یناوخارف هوحن ،)یکیفارگ دتم( ۵۸ هژورپ ندرک هنابزود

 شزادرپ یلک هوحن ،شاوراک یاهرگلمع ،هیارآ فیرعت ،هزیناکم شاوراک :۵۹ هژورپ

 یاهراک یارب Freepik تیاسبو یفرعم ،نآ دربراک و هیارآ فیرعت یگنوگچ ،شاوراک

 .مزال یاهگت فیرعت ،۵۹ هژورپ تاحفص ییارآلکش و یحارط ،یکیفارگ
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 یسیونتپیرکسا - هزیناکم شاوراک :مهن و هاجنپ هژورپ

 ،یاهیارآ یهدسردآ هوحن ،کیفارگ اب لاعف نوکیآ شیامن ،یدورو لودج کیفارگ یحارط

 ،Do-Loop زا هدافتسا ،دنیآرف یسیونتپیرکسا ،یصخش تامیظنت هحفص یحارط

 عبات یفرعم ،هقلح زا یرارطضا جورخ روتسد ،ضقن طرش ،پول زا هدافتسا هوحن و طیارش

Timer، دربراک ،ینایم ریغتم زا هدافتسا ،نآ لکشم لح هوحن و رمیات یاهیگژیو 

Multiplexing، رد فیگ ندادرارق هوحن ،۵۹ هژورپ ییاهن یسررب و تست HMI، یجورخ 

 .اهنآ دربراک و اههیال یناوخارف ،پاشوتف رد اههیال نتفرگ
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 یسیونتپیرکسا - هزیناکم شاوراک :مهن و هاجنپ هژورپ

 عاونا دربراک ،تیلپسیف هدامآ یاهلپمس زا هدافتسا ،Faceplate هناخباتک یفرعم

 فیرعت ،یقفا تکرح فیرعت ،WinCC رد نشیمینا و تکرح عاونا ،هدامآ یاهتیلپسیف

 ،نآ دربراک و میقتسم تکرح فیرعت ،بروم تکرح فیرعت ،یدومع تکرح

 ،تسیچ )TrendView( ویو دنرت ،)Y و X تسفآ( یصاصتخا تکرح یسیونتپیرکسا

 هوحن ،یدنرت یاهرادومن عاونا میظنت ،Trend یاهیگژیو مامت یسررب و یفرعم

 توافت و دنرت عاونا ،دنرت ینامز تباث ندرکصخشم ،دنرت صخشم یاهگت صاصتخا

 ،دنرت هب تباث و Random، Sine، Increment، Decrement یهدرادقم هوحن ،اهنآ

 لسکا نتفرگ یجورخ ،اهنآ هب یسرتسد هوحن و Log رد اههداد یزاسهریخذ دنیآرف

 .یجورخ یاههداد پاچ و تنیرپ ،اههداد
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 هتفرشیپ یسیون مرالآ - دنمشوه رختسا :متصش هژورپ

 C، CD، CA عاونا ،مرالآ یاهسالک عاونا ،مرالآ عاونا ،مرالآ دربراک ،تسچ Alarm – مرالآ

 Alarm window, Alarm View, Alarm( مرالآ شیامن هوحن ،تسیچ CDA و

Indicator(، یانعم و مرالآ تامیظنت Aknowledge و مرالآ رتلیف تامیظنت ،ندرک 

 مرالآ تخاس هوحن ،یمتسیس یاهمرالآ دربراک و شیامن ،infotext دربراک ،شیامن

 زا مرالآ فذح ،لاتیجید مرالآ ندش رگیرت هوحن ،لاتیجید مرالآ صتخم گت ،لاتیجید

 ،گولانآ مرالآ تخاس هوحن ،چیئوس اب مرالآ یناوخارف ،گت کی رد مرالآ دنچ فیرعت ،رفاب

 و یدورو پمپ + رختسا یحارط ،هتفرشیپ یسیون مرالآ و دنمشوه رختسا :۶۰ هژورپ

 لبق( اهمرالآ یارب یراذگطرش ،اهLimit و گولانآ مرالآ فیرعت ،حطس روسنس + یجورخ

 .)مرالآ زا سپ و نیح ،مرالآ
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 کیک تخاس :مکی و تصش هژورپ

 ،HMI رد لمعلاروتسد نتشون هوحن ،Recipe دربراک ،تسیچ Recipe – لمعلاروتسد

 ،Recipe هب TextList صاصتخا ،یلمعلاروتسد گت یحارط یگنوگچ ،پیاسیر تخاس

 ،یزپ کیک دنیآرف لیلحت ،کیک تخاس :۶۱ هژورپ ،Record و Recipe گت دربراک

 Recipe View، Export گیفناک و تامیظنت ،Recipe هب ضرفشیپ هداد صاصتخا

 زا سپ اهدروکر شیامن ،اهلمعلاروتسد هب هداد تروپمیا ،Recipe یاههداد ندرک

 .شیاریو
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 هوحن ،شرازگ گیفناک و میظنت هوحن ،اهشرازگ شخب دربراک ،تسیچ Report – شرازگ

 تیریدم ،یسرتسد حطس اب هورگ ندوزفا ،تینما و ناربراک ،پاچ و شرازگ یناوخارف

 عاونا ،Logoff ن�عت ،حوطس درکلمع هوحن ،ربراک یارب ناملا ره تامیظنت ،ناربراک

Logoff تینما یارب ییاههیصوت ،اهگت و نیرکسا HMI، هناخباتک مامت رب یرورم 

 زا هدافتسا یاهکینکت ،Enhanced Objects شخب لماک یسررب ،یسیونتپیرکسا

 ریاس اب HMI طابترا هوحن ،HMI رد تاطابترا ،Palette یاهتیاسبو یفرعم ،اهگنر

 لاقتنا ،PLC و PC هب HMI لاصتا هوحن ،HMI رد یطابترا یاهلکتورپ یفرعم ،تازیهجت

 .HMI هب و زا هژورپ

 



 

 سنمیز PLC شزومآ هرود

 

 

 

 


