
حدود س��ه س��ال پیش، با وجود کتاب هاي مختلفي که در زمینۀ PLC به چاپ رسیده بود، فقدان کتابي که به ارائۀ نمونه 
پروژه هاي صنعتي و کاربردي بپردازد بنده را واداشت که به تألیف کتاب »مجموعه پروژه هاي کاربردي با PLC زیمنس« 
بپردازم. به لطف الهي این کتاب با استقبال شدید استادان و دانشجویان روبه رو شد و در مدت کمي که از چاپ آن گذشت، 
 LAD به زبان Step7 به چاپ پنجم رسید. در آن کتاب پروژه هاي ساده و روان ولي پرکاربرد صنعتي که توسط نرم افزار
نوشته شده اند، ارائه شد. پس از آن، کتاب »کامل ترین مرجع کاربردي WinCC« تألیف و به جامعۀ صنعتي و دانشگاهي 
ارائه ش��د که این کتاب نیز هم اکنون به چاپ سوم رس��یده است. در این کتاب به دلیل پرهیز از افزایش حجم، پروژه هاي 

صنعتي محدودي ارائه شده است.
 WinCC و هم از نرم افزار PLC ام��ا ام��روز، نیاز به کتابي که به ارائۀ پروژه هاي پیش��رفتۀ صنعتي که در آنها ه��م از
اس��تفاده ش��ده است، اینجانب را بر آن داش��ت تا بار دیگر به ارائۀ کتابي در زمینۀ پروژه هاي صنعتي بپردازم؛ البته این  بار 
کتابي که پروژه هاي PLC و WinCC را به صورت مشترك و در سطح پیشرفته ارائه کرده است. این کتاب از نظر سطح 
مطالب، در س��طح بس��یار باالتري نس��بت به کتاب قبلي )پروژه هاي PLC( قرار دارد و مي تواند مرجع درسی دانشگاه ها، 
مراکز آموزش فني و حرفه اي و س��ایر مراکز آموزش��ي باشد و به صورت مجزا با عنوان دوره کارگاه PLC و مانیتورینگ یا 

به همراه کتاب هاي PLC و WinCC در دوره هاي آموزشي PLC و WinCC تدریس شود.
براي پیاده سازي پروژه هاي این کتاب، داشتن اطالعات در زمینۀ PLC و WinCC الزم است؛ از این رو به خوانندگان 
گرامي توصیه مي ش��ود به کتاب هاي »کامل ترین مرجع کاربردي PLC S7 س��طح مقدماتي و پیشرفته« تألیف مشترك 
مهن��دس ماهر و مهندس فرج��ي، و کتاب کامل ترین مرجع WinCC تألیف مهندس فرجي از انتش��ارات نگارنده دانش 
مراجعه کنید. همچنین براي تست و پیاده سازي پروژه ها باید نرم افزارهای Step7 و WinCC را روي کامپیوتر نصب کرد. 
در صورتي که نرم افزار WinCC روي کامپیوتر نصب نباش��د، فقط مي توان بخش هاي PLC را پیاده س��ازي کرد و امکان 

پیاده سازي بخش هاي WinCC وجود ندارد. این کتاب یک CD دارد که در آن فایل پروژه هاي کتاب ارائه شده است.
در پایان از خداوند بزرگ بس��یار سپاس��گزارم که توفیق تألیف این کتاب که هشتمین کتاب چاپ شدۀ اینجانب محسوب 
مي شود را به بنده عنایت کرد. امید است به زودي کتاب هاي دیگري نیز توسط اینجانب تألیف و به جامعۀ فني و دانشگاهي 
ارائه ش��ود. از تمامی استادان و دانش��جویان گرامي درخواست مي شود تا انتقادات و پیشنهادات خود و نیز اشکاالت احتمالي 
 www.nnsaco.com یا از طریق سایت اینترنتي Ahmad.fa62@Gmail.com موجود در کتاب را از طریق نشانی ایمیل
با اینجانب در میان بگذارند. همچنین دوس��تان عزیز مي توانند براي ارس��ال سؤاالت خود در رابطه با موضوع کتاب، فقط به 

وبالگ این کتاب به نشانی www.WinCC.blogfa.com مراجعه کنند تا در اسرع وقت به سؤاالتشان پاسخ گویي شود.
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