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    ويرايش دومفتارپيشگ
 توسط انتشارات نگارنده دانش چاپ و به بازار كتاب ارائـه            1391در سال   “ WinCC رديبترين مرجع كار    كامل”كتاب  

 و نيز طراحي تمرينـات و  WinCC اينجانب روي مباحث مختلف در حوزة ةاين كتاب حاصل يك سال كار پيوست      . شد
خوشبختانه و به لطف الهي استقبال بسيار خوبي از ايـن كتـاب   . شدبا  ميWinCC v7 SP2افزار  تست آنها توسط نرم

منـدان قـرار گرفـت و          نوبت چاپ از اين كتـاب منتـشر و در اختيـار عالقـه              چهار،  كوتاهبه عمل آمده و در طي مدتي        
طـي ايـن   در . گيـرد  منـدان قـرار مـي     ادبي در اختيار عالقه  و هاي فني    اين كتاب با ارائة ويرايش     پنجماكنون چاپ     هم

مدت، مطالب اين كتاب به دفعات توسط اينجانب در مراكز مختلف آموزشي و صـنعتي جهـت متخصـصين صـنايع و                      
 ادبـي و     و در اين بين اينجانب با برخي از اشكاالت فنـي         .  است شدهمندان تدريس و تمرينات آن به دفعات حل           عالقه

هـاي مختلـف جهـت         اقـدام بـه انجـام ويـرايش        چاپ جديد رو در    ها در كتاب مواجه شده و از اين         نيز برخي از كاستي   
  :ام كه برخي از موارد آن عبارتند از افزايش سطح فني كتاب نموده

 افزودن سه فصل جديد به كتاب، شامل : 

  Hornهاي صوتي با استفاده از   ايجاد پيام.18فصل  ○
  ) تمرين كاربردي30شامل  (VBS و C-Action تمرينات تكميلي .19 فصل ○
  Toolbar ساخت منو و .20فصل  ○
 تا حد امكاناصالح كلية اشكاالت تايپي  

 تا حد امكاناصالح كلية اشكاالت فني  

 و  C-Actionتمرينـات تكميلـي      شـامل    19ترين تغييرات صورت گرفته در كتاب، افزودن فصل           از جمله مهم  
VBS منـدان فراگيـري    نيز عالقـه هاي آموزشي و  كنندگان در دوره هاي شركت   باشد كه همواره يكي از دغدغه        مي

WinCC تمرين كاربردي و ارائة پاسخ آنها با استفاده از           30در اين فصل به ارائة      . باشد   مي C-Action)   15شامل 
  .پرداخته شده است)  تمرين15شامل  (VBScriptو ) تمرين

ي صوتي بـا اسـتفاده   ها ايجاد پيامهمچنين دو فصل ديگر نيز به كتاب افزوده شده است كه در آنها به مباحث      
  . پرداخته شده استWinCCافزار   در نرمToolbarمنو و  و نيز روش ساخت Hornاز 

اميد است كه تغييرات صورت گرفته در كتاب منجر به افـزايش سـطح فنـي كتـاب و نيـز سـهولت فراگيـري            
  .مطالب آن شده و بتواند كمك كوچكي به جامعة علمي كشور نمايد

. هاي صنعتي ميسر نشده است   ياد مطالب ارائه شده در اين كتاب، امكان ارائة نمونه پروژه          دليل حجم ز     به مناًض
ام كـه     تـأليف نمـوده   “ WinCC و   PLCهـاي پيـشرفتة       مجموعه پروژه ”عنوان  ا   كتاب ديگري ب    اينجانب رو  از اين 

 برايتوانند    ميپرداخته است و خوانندگان گرامي      ) WinCC(هاي مانيتورينگ     طور خاص به بررسي و ارائة پروژه        به
  .هاي صنعتي به اين كتاب مراجعه نمايند آشنايي بيشتر با نمونه پروژه



ح  

  انـدازي شـده و در آن مطالـب           ذكر است كه وبالگ تخصصي اتوماسيون صـنعتي توسـط ايجانـب راه             الزم به 
  ) ...هـاي صـنعتي و        ، شـبكه  PLC  ،DCS  ،WinCCشـامل   (آموزشي مرتبط با حوزة اتوماسـيون صـنعتي          ـ علمي

تواننـد بـه وبـالگ اينجانـب بـه            مندان جهت اطالعات بيشتر مي      عالقه. مندان قرار داده شده است      در اختيار عالقه  
  .مراجعه نمايند www.mrfaraji.blogsky.comآدرس 
  

  احمد فرجي



ط  

  ويرايش اول پيشگفتار
شدن كنترل، انديشة استفاده از صفحات گرافيكي در   هاي نوين كنترلي به عرصة صنعت و اتوماتيك با ورود سيستم

ها در ذهن متخصصان شكل Set Pointها و تنظيم   فرمان و نيز اعمالفرايندمنظور نمايش ديتاهاي  كامپيوتر به
را داشتند ) HMI(هاي خاص  افزار  يا سختPCهاي مختلف مانيتورينگ كه قابليت استفاده در  به مرور سيستم. گرفت

شود كه در آن از امكانات  توان گفت كه هيچ سيستم كنترلي پيدا نمي اغراق مي امروزه بي. به صنعت ارائه شدند
از جمله . ها از اهميت خاصي برخوردار گشته است رو فراگيري كار با اين سيستم تورينگ استفاده نشده باشد، از اينماني

 WinCCتوان به سيستم مانتيورينگ  هاي مانيتورينگ پركاربرد در صنايع مختلف در سطح دنيا و ايران، مي سيستم
افزاري است كه   نرمWinCCدر واقع . ؛ اشاره نمودارائه شده است PCكه توسط شركت زيمنس براي استفاده در 

  . نمايد را به يك سيستم مانيتورينگ قدرتمند تبديل مي روي كامپيوتر نصب شده و آن
افزار تا پيكربندي سيـستم        از مرحلة نصب نرم    WinCCافزار    در اين كتاب به بررسي مراحل مختلف كار با نرم         

هـا، تنظيمـات گرافيكـي و ايجـاد گرافيـك پروسـه،            رل، تعريـف تـگ    مانيتورينگ، تعريف ارتباط بـا سيـستم كنتـ        
هـاي آالرم، پيكربنـدي سيـستم         ، نمـايش پيـام    فراينـد ، آرشيوگيري مقـادير     VBS و   Cهاي    نويسي به زبان    برنامه

Client/Server      شرح كامل مباحـث موجـود در كتـاب، در فهرسـت            . پرداخته شده است  ...  و سيستم ريداندانت و
 تمـرين و مثـال حـل شـده در           130 منظور درك بهتر نكات گفته شده در كتـاب، حـدود            به. شده است كتاب آورده   

ذكـر   الزم به. باشد هاي مختلف كتاب گنجانده شده است كه انجام آنها در ضمن مطالعة كتاب بسيار مفيد مي              فصل
البتـه  . ار داده شده اسـت  همراه كتاب قرDVD در WinCC v7 SP2افزار  مراه نرمه است كلية تمرينات كتاب به

باشد كه امكان ارائة همة        بيش از چند هزار صفحه مي      WinCCافزار    بايد توجه داشت كه منابع موجود در مورد نرم        
  .ام اكتفا نموده ذكر نكات مهم و پركاربرد صنعتي آنها در اين كتاب مقدور نبوده و لذا اينجانب به

راحتـي تحـت      اي مفيد بوده و بـه       تواند براي افراد مبتدي تا حرفه       ده است كه مي   ليف ش أاي ت   گونه  اين كتاب به  
اي و سـاير مراكـز    ها و مراكز آموزش فني و حرفه  در دانشگاهWinCCافزار  مانيتورينگ صنعتي با نرم  عنوان درس   
  .تدريس گردد
هـا و    در شـركت   ، توسـط اينجانـب    WinCCهـاي مختلـف       ذكر است كه سرفصل اين كتـاب در دوره         الزم به 

بـراي دانـشجويان و متخصـصين       ... سسات مختلف از جمله صنايع نفت، پتروشيمي، حفاري، فـوالد، نيـشكر و              ؤم
توانند به وبالگ  مندان جهت اطالعات بيشتر مي    عالقه. گردد  هاي مختلف آموزشي تدريس مي      صنايع در قالب دوره   

www.mrfaraji.blogsky.comمراجعه نمايند .  
 را در اختيار بنده قـرار  WinCC v7 SP2افزار  از آقاي مهندس حميدرضا صابري كه نسخة جديد نرمدر پايان 

هاي قبلي اينجانب، بنده را از طريق ايميل يا تماس تلفني              اساتيد و عزيزاني كه پس از چاپ كتاب        ةدادند و نيز هم   
ه منتظـر دريافـت نظـرات، انتقـادات و          صـبران   باشـم و بـي      مورد لطف و محبت قرار دادند؛ كمال تشكر را دارا مـي           

  .باشم  ميAhmad.fa62@gmail.com عزيزان از طريق ايميل ة همةپيشنهادات سازند
  

  احمد فرجي
  1391 بهار


