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  پيشگفتار مؤلف

 كه مكمل كتاب مرجع SIEMENS اتوماسيون هاي پيشرفته مجموعه پروژهليف كتاب اي چند ماهه، تأ پس از وقفه
چاپ رسيده است اين بار  توسط انتشارات قديس به 1389 كه در زمستان PLCهاي تكنيكي و كاربردي  كامل پروژه

، ++WinCC ،WinCC Flexible ،Fuzzycontrolافزارهاي  توسط انتشارات نگارنده دانش و با محوريت نرم
PCS7 و  Step7كتاب به بررسي تكنيكي و كاربردي ابزارهاي آندر . به پايان رسيده و تقديم دوستان گرديده است 

صورت گام   پروژه ساده تا پيشرفته را به50به كمك آنها بيش از  پرداختيم و SIMATIC Managerافزار  اصلي نرم
هاي مقدماتي و پيشرفته مراكز آموزشي تدريس  باشد كه در دوره  شامل مباحثي ميآن كتاب. ايم به گام آموزش داده

حترم تسلط فرض آنكه خواننده م در اين كتاب با پيش. باشد شود و اين كتاب شامل مطالبي بسيار فراتر از آن مي مي
، WinCCافزارهاي   داشته و آشنايي كافي با نرمSIMATIC Managerافزار  كامل را روي ابزارهاي اصلي نرم

WinCC Flexible ،Fuzzycontrol++ ،PCS7بنابر احساس . هاي صنعتي دارد، تأليف شده است  و مباحث شبكه
هايي با   پروژه اين كتاب به بررسي گام به گامدرهاي موجود اتوماسيون صنعتي احساس كرديم،  خالئي كه در كتاب

 PCS7 شركت زيمنس يعني DCSهاي مانيتورينگ و در انتها سيستم جامع  هاي صنعتي و سيستم محوريت شبكه
ها نيز توسط مولف داده شده  ي اين كتاب توسط مؤلف طراحي و پاسخ ارائه شده همه تمرينها كليه پروژه.ايم پرداخته

افزاري برخي از  اند كه فيلم مراحل عملكرد نرم سازي شده صورت عملي تست و شبيه ها به ه پروژههمچنين كلي. است
 تقديم شده است كه شامل پاسخ DVDهمراه اين كتاب يك  به.  همراه كتاب موجود استDVDها نيز در  پروژه

. باشد هاي مربوطه مي وير و نقشه و تصاzip (Archire( صورت فايل هاي كتاب به تفكيك، به ها و تمرين تمامي پروژه
شايان . باشد هاي مرتبط با اتوماسيون صنعتي نيز مكمل اين مجموعه مي افزارهاي كاربردي و كاتالوگ همچنين نرم

 WinCC Flexible از قبيل SIEMENSافزاهاي اتوماسيون صنعتي  توانند كليه نرم ذكر است خوانندگان محترم مي
،WinCC را با مجوز...  و )License ( معتبر از وب سايتwww.pcsh.irتهيه كنند  .  

شركت ميهن  محترم مديريت اميري ايزدي اصغر علي مهندس آقاي جناب عزيزم بسيار دوست از كه دارد جا اينجا در
اند   و كيفي اين كتاب تالش كردهمامطير كه با فراهم آوردن امكانات و تجهيزات براي بنده در باال بردن سطح كمي

  محترم انتشارات مديريتهمچنين از زحمات جناب آقاي مهندس علي كالنتري .كنم صميمانه تشكر و قدرداني مي
  .دارم را تشكر كمال ، اند كرده تالش نيز اثر اين آمدن پديد در بااليي وسواس و دقت با كه دانش، نگارنده

هاي خود را  ديدگاهBook@pcsh.ir همچون گذشته از طريق پست الكترونيكي توانند نظران عزيز نيز مي صاحب
. هاي بعدي مورد استفاده قرار گيرد هاي اينجانب با ما در ميان بگذارند تا در چاپ در خصوص اين كتاب و يا ساير كتاب

كوشي و  راي سختدر پايان اين كتاب را به روح بلندمرتبه مهندس محمدرضا حريري كه همواره الگوي بزرگي ب
  .كنم پشتكار براي من بوده است، تقديم مي
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