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   پيشگفتار
صان و دانشگاهيان ما به مطالـب روز اتوماسـيون صـنعتي اسـت         متخص ة عالق ة كه نشان  PCS7چاپ مجدد كتاب    

  . موجب خرسندي و باعث افتخار ماست
هـاي جديـد      است كه نيـاز بـه دانـستن و فراگيـري مهـارت              بوده اي گونه هاي اخير به   رشد تكنولوژي در سال   

هـاي   انه فاقـد مهـارت  شوند متاسـف  التحصيل مي بيشتر افرادي كه از مراكز آموزش عالي كشور فارغ  . ضروري است 
 .شود رو نياز به منابع آموزشي هر روز بيشتر از پيش احساس مي  از اين،الزم براي كار در صنعت هستند

ـ      يكي از زمينـه DCS ةهاي كنترل گسترد  ويژه سيستم  ههاي كنترل مدرن ب    سيستم روز  ههـايي اسـت كـه روزب
  .هستيم... وشيمي وفوالد و سيمان و نيشكر و شاهد كاربرد بيشتر آن در صنايعي مانند نفت و گاز و پتر

كار رفته در صنايع داخلي       ههاي ب  DCS يكي از    PCS7 عرضه شده توسط شركت زيمنس با نام         DCSسيستم  
تـري قـرار      پـايين  ة در رد  DeltaV و   Yokogawaدر مقايسه بـا برنـدهاي معـروف ديگـر ماننـد              كه اگرچه    است
حتي در برخي صنايع كـه سيـستم        . كنيم  اين سيستم را در صنايع مشاهده مي        با اين وجود افزايش كاربرد     ،گيرد مي

 مانيتورينگ ايـن   هستيم كه علت آن امكانات فراوان در آنهاPCS7 است باز شاهد استفاده از  PLCكنترل از نوع
  .سيستم است

 و WinCC بـا  كند بـا ايـن وجـود آشـنايي     اين كتاب اگر چه مطالب را از سطح مقدماتي بررسي و تشريح مي           
اي كـه بـا داشـتن        خواننـده  .شـود  نياز استفاده از اين كتاب محسوب مـي         پيش Ethernet و   Profibusهاي   شبكه
هـاي    بـراي سيـستم    PCS7سـازي     پيـاده  ةگـام بـا نحـو      بـه   اين كتاب را شروع كند گام      ةنيازهاي فوق مطالع   پيش

تـر در جلـد     و مطالـب تخصـصي  Client Serverهاي  سيستم.  آشنا خواهد شدOS Single Stationمانيتورينگ 
  .اند دوم كتاب ارائه شده

 و XP SP3 اسـت كـه روي وينـدوزهاي    PCS7 V7.1افزاري كه همراه با اين كتـاب ارائـه شـده اسـت      نرم
Server 2003افرادي كه مايل . گردد شود و در بسياري از صنايع در حال حاضر از اين ورژن استفاده مي  نصب مي

 PCS7 V8.0 شده با جلـد دوم كتـاب كـه    هاي عرضه  DVD هستند الزم است از Win 7 روي PCS7به نصب 
  .است استفاده كنند

در افـزار   نرمت ولي براي درك بهتر استفاده از       قابل تست اس   PLCSIMبيشتر مطالب اين كتاب با سيموالتور       
  .دنبال خواهد داشته بخشي بيشتري ب افزار اثر كنار سخت

ــ  ــه س ــد ب ــا امي ــاً  ودب ــاب لطف ــب ايــن كت ــودن مطال ــد ب  نقطــه نظــرات خــود را از طريــق آدرس ايميــل  من
reza.maher@hotmail.comيا از طريق ناشر با اينجانب در ميان بگذاريد .  
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