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  قدمهم - 1

DVPEN01   ماژول شبکهEthernet  براي استفاده در اتوماسیون  کمپانی دلتامحصولی از
و  ISPSoftمانند  کمپانی دلتاتوان براي ارتباط نرم افزارهاي . از این ماژول میاستصنعتی 

WPLSoft  باPLC هاي سريDVP  ،استفاده کرد. قابلیت ارسال ایمیل، تنظیم اتوماتیک زمان
که از دیگر امکاناتی است  HMI، اسکادا و تبادل اطالعات، ارسال ایمیل و مانیتورینگ از طریق وب

و همچنین تشخیص دهنده  RS-232کند. دارا بودن پورت این ماژول براي کاربر فراهم می
کند هاي شبکه بی نیاز میاربر را از معکوس کردن سیم بندي کابلکه ک MDI/MDI-Xاتوماتیک 

  باشد.هاي این ماژول میاز دیگر جذابیت

  
  هاي صنعتیشبکه

کشی پیچیدگی سیستم در اثر کاهش سیمهاي صنعتی کاهش اولیه و اصلی استفاده از شبکهل دلی
شود موضوع همچنین باعث میاین  .شودهزینه و زمان می در جوییصرفهکه موجب  باشدیم

هاي متصل به شبکه را از طریق رایانه ، دستگاهیابی سیستم بپردازیمعیبتر به که بتوانیم راحت
آوري کرده و با استفاده از اینترنت به صورت غیرحضوري ها را به راحتی جمع، دادهتنظیم کنیم

  به کنترل سیستم بپردازیم.
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هاي وجود دارد که هر یک کاربرد و ویژگیهاي صنعتی شبکههاي کوناگونی براي پروتکل

قیمت، سرعت انتقال داده، نحوه انتقال هاي ارتباطی در عمده این پروتکلتفاوت   د.نخاصی دار
  باشد.هاي شبکه و ... میهداده، تعداد گر

  
  Ethernetي شبکه

Ethernet  پر استفاده ترین شبکه محلی(LAN1) ورد استفاده در سرتاسر دنیا است. توسعه م
موجب گسترش  Ethernetپروتکل  استانداردهاي مرتبط با بر اساسسیم هاي بیشبکه

موجب ه از این پروتکل استفادفراگیر بودن همچنین  روزافزون این شبکه محلی شده است.
                                                             

1 local area network 
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 هرچه بیشترو گسترش ران کاربگسترده  آشنایی  ،سخت افزارهاي مرتبط با آنکاهش قیمت 
داده از طریق هاي  با ارسال بسته Ethernet نصب شده بر روي شبکهتجهیزات  آن شده است.

 )Ethernet(گره هاي درون شبکه  دستگاهکنند هر  می با یکدیگر ارتباط برقرار کابل شبکه
 (NIC) افزاري در کارت شبکه سخت باشد که بصورت می (MAC) بیتی 48داراي یک آدرس 

هایی بر روي شبکه را صرفا داده )یا کامپیوتر هر گره (دستگاه در قرار دارد و کارت شبکه
هاي  هرگآدرس  تی کههاي اطالعا بستهکند که داراي آدرس آن دستگاه باشد و دریافت می

  .کند دیگر را دارند قبول نمی

 که است عددي  نشانی )Internet Protocol Address=IP Address( اینترنت پروتکل نشانی
 جمله از( TCP/IP نمایه مبناي بر که ياشبکه به متصل هاي رایانه و ها دستگاه از هریک به

و  ها رایانه دیگر که هایی پیام. شوند می داده اختصاص کند، می کار) Ethernetو  اینترنت
توان می و است همراه عددي نشان این با فرستند می گره دیگري براي ها) ها (گرهدستگاه

 به پیام در نهایت تا ،کرد تعبیر پستی هاي نامه در »گیرنده نشانی« مانند را شبکهنقش آن در 
دل چهار عدد بین صفر الی بیتی است (معا 8بخش  4شامل  IPنشان  .برسد نظر گره مورد

255(  

  
IP تعیین کردا دستی (استاتیک) و ی دینامیک)توان به صورت اتوماتیک (میهاي شبکه را گره .IP 

استاتیک به صورت ثابت بر  IP اما. کند می تغییر Ethernet به شدن وصل بار هر بادینامیک 
-و گره ها رایانه به DHCPسرور  توسط شبکه هر در دینامیک IP شود.روي دستگاه تنظیم می

سرور به  د،شو می وصل Ethernetاي به گره وقتی یعنی. شود می داده اختصاص شبکههاي 
  و نیازي به تنظیمات دستی نیست.  دهد می اختصاص IP نشانی یک آن به صورت اتوماتیک
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معروف  "صنعتی Ethernet"ه شده در محیط هاي صنعتی که به استفاد Ethernetپروتکل 
است با این تفاوت که سخت  Ethernetاستاندارد پروتکل ي دقیقا مشابه افزارهست از نظر نرم

آن باید مطابق با شرایط نامساعد صنعتی طراحی شود، شرایطی شامل نویزهاي افزار 
- نعت بیشتر در الیهدر ص Ethernet الکترومغناطیسی، دماي باال، لرزش شدید، رطوبت و غیره.

هاي مرکزي) مورد استفاده هاي نزدیک به کامپیوتر و کنترل کنندههاي باالي معماري (الیه
  گیرد.قرار می
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 DVPEN01ماژول  - 2

  به صورت زیر است: DVPEN01هاي اصلی ماژول ویژگی

 ) مگابیت بر ثانی) 100الی  10تشخیص اتوماتیک سرعت شبکه 

 هاي شبکه عکوس پورتامکان استفاده از هر دو نوع اتصال مستقیم و مRJ-45 

  پشتیبانی از پروتکلModbus TCP 

  پشتیبانی از ارتباط سریالRS-232 

 قابلیت ارسال ایمیل 

  تصحیح زمانPLC از طریق اینترنت 

  پشتیبانی از انتقال داده 

  مشخصات فیزیکی:

  
 نام مدل - 1

 (CPU)هاي دیگر پورت براي اتصال به دستگاه - 2

 ودي/خروجیهاي ورپورت براي اتصال ماژول - 3

 ، اتصال شبکه100M، تشخیص دهنده سرعت RS-232نمایشگرهاي اتصال تغذیه،  - 4
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 پین اتصال به ریل - 5

 پین اتصال ماژول - 6

 پین اتصال ماژول - 7

 RS-232پورت  - 8

 Ethernetبراي  RJ-45پورت  - 9

  کنیم:مشابه شکل زیر عمل می RJ-45ها مانند براي اتصال ماژول فوق به دیگر ماژول

  
  :Ethernetدر شبکه  DVPEN01نحوه اتصال 
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 Staticصورت به  کامپیوتر IPتنظیم  -3

 ٢در ارتباط است را به صورت استاتیک WPLSoftیا  ISPSoftکامپیوتري که با  IPبایست ابتدا می

–دوبار کلیک می  یعنی   Taskbar. براي اینکار بر روي آیکون شبکه بر روي ٣کنیمتعریف 

را در این صفحه  Propertiesباز شود. گزینه  Local Area Connection Statusتا صفحه  کنیم
  کنیم.انتخاب می

 

  کنیم. دوبار کلیک می Internet Protocol (TCP/IP)ي باز شده بر روي صفحهدر 

                                                             
2 Static 

به  IPبراي تنظیم  گیریم.را استاتیک در نظر می  IP سمتقدینامیک نیز تعریف کرد، ولی در این  IPتوان البته می  3
   نید.مراجعه ک "DHCPبه صورت  DVPEN01ماژول IPتنظیم "به بخش  DCHPصورت 



 ٩ 

  
 Internet Protocol Version 4 (TCP/IPV4)باید گزینه  7و  Vista(توجه شود که در ویندوز 

  )انتخاب شود  

  

همچنین توجه  را مشابه پنجره زیر تنظیم کنید. Gatewayو  Subnetو  IP در صفحه باز شده
  به نکات زیر ضروري است:

 شود.تنظیم   255.255.255.0باید به صورت  Subnetتوجه کنید که  - 1
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2 -  IP  وGateway  192.168باید به صورت نیز.x.y در این حالتف شود، تعری x   وy 
اکثر مشکالتی که کاربران در ارتباط با پیکربندي این  . باشند 255یا  0برابر   نباید

به  IPباشد. به عنوان مثال تنظیم کامپیوتر می IPماژول دارند عدم تنظیم مناسب 
-مناسب می 192.168.1.4نادرست ولی تنظیم آن به صورت  192.168.0.4صورت 

-گفته میکت کامیاب مرام  باشد. (این بخش با توجه به تجربیات اعضاي بخش فنی شر

توانید براي شود و در راهنماي رسمی ماژول به صورتی دیگر مطرح شده است. می
 اطمینان بیشتر آن را مورد بررسی قرار دهید)

3 - IP  هاي درون شبکه مشابه هیچکدام از دستگاهکامپیوترEthernet در غیر این نباشد ،
  .اهد شددهد و عملکرد شبکه مختل خوصورت تداخل رخ می

  
-کامپیوتر را نهایی می IPي باز شده، تنظیم در هر دو صفحه OKدر انتها نیز با کلیک بر روي 

  کنیم.
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 ISPSoftبا استفاده از نرم افزار   DVPEN01راه اندازي ماژول  -4

  
به صورت بلوك دیاگرام زیر از طریق نرم  کمپانی دلتاهاي - PLCو  ISPSoftارتباط بین 

  .4شودبرقرار می COMMGR افزار 

  
-ویندوز ظاهر می Taskbar) در نوار آیکون آن ( COMMGRپس از نصب نرم افزار 

. همچنین پس از  هربار شروع مجدد ویندوز، این نرم افزار در شود: 
شود. در صورتی هم که به هر دلیلی این نرم ابتداي باال آمدن ویندوز خود به خود فعال می

طبق  5، در قسمت نرم افزارهاStartشد و بخواهیم آن را فعال کنیم، در منوي افزار غیرفعال با
توانید با دوبار شما می COMMGRرا فعال کنیم. پس از اجراي  COMMGRتوانیم مسیر زیر می

  را فعال نمایید. COMMGR کلیک کردن بر روي آیکون آن پنجره 

                                                             
  به باال کاربرد دارد. 2نسخه  ISPSoftتنها براي نرم افزار  COMMGRتوجه شود که  4

5 Programs 
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توان هاي سمت راست میگزینهمطابق شکل زیر باز خواهد شد که با  COMMGRپنجره 
ارتباط نرم افزار و  COMMGRدرایورهاي آن را مدیریت کرد. درایورهاي لیست شده در 

 است یک سرى دستورالعملکند. (درایور در واقع پورت هاي ارتباطی کامپیوتر را برقرار می
نبى خاص یا بازیابى از که کامپیوتر از انها پیروى مى کند تا اطالعات را براى انتقال به دستگاه جا

-د و بدین وسیله امکان ارتباط نرم افزار و سخت افزار را برقرار میان دوباره قالب بندى کن

 کند)

 

برقرار  COMMGRهاي مشخص شده به وسیله در صورتی که ارتباط نرم افزار با پورت
ن حال اگر مشخص خواهد شد، با ای STARTوضعیت ارتباط به صورت  Statusدر ستون   باشد،

COMMGR  نتواند به هر دلیلی با پورت مورد نظر ارتباط برقرار کند (این حالت ممکن است
به علت اشغال بودن پورت در اثر استفاده نرم افزاري دیگر باشد)، درایور متوقف خواهد شد 

  به نمایش خواهد آمد. ERRORو وضعیت 
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  Ethernetبراي شبکه  COMMGRدر  ساخت درایور

در  باز شود. Driver Propertiesکلیک کنیم تا صفحه  COMMGRدر   Addبر روي ابتدا 
تعیین نماییم.  Driver Nameتوانیم اسم درایور را به صورت دلخواه در قسمت این قسمت می

با پورت مورد نظر  کمپانی دلتاتوجه شود که از این نام در آینده براي ارتباط نرم افزارهاي 
شود مکانیزم مشخصی براي انتخاب نام درایور ه همین سبب پیشنهاد میباید استفاده شود ب

هاي آن لحاظ تا از سردرگمی جلوگیري شود. نوع شامل در نظر گرفتن نام پورت و ویژگی
 Connection Setupتوانیم در قسمت پورت (پروتکل) ارتباطی مورد نظر خود را نیز می

   است. Ethernetدر اینجا پورت مورد نیاز  تنظیم نماییم.
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آن نیز  IPسخت افزار کارت شبکه کامپیوتر لیست شده است و  Ethernet Cardدر قسمت 
 IP) مشخص شده است. در قسمت بعدي یعنی 192.168.1.1در سمت چپ آن (در شکل باال 

Address Setting  بایدIP هایی که از طریق ماژولEthernet ها در ارتباط خواهیم با آنمی
کلیک توانیم با استفاده د، مینباش متصل به شبکهها را بیاوریم. البته در صورتی که ماژول باشیم

به درایور اضافه ها را دسترسی و آن هاآن IPبه صورت اتوماتیک به لیست  Search بر روي
 IPرا تشخیص  و  DVPEN01کردن، نرم افزار  Searchبینیم که پس از کنیم. در شکل زیر می

  ه درایور اضافه کرده است.آن را ب

  
تواند حداکثر تعداد تالش براي ارتباط نیز کاربر می Setup Responding Timeدر قسمت 

و  Time of Auto-retryو حداکثر مدت زمان انتظار براي اینکار را به ترتیب در دو قسمت 
Time Interval of Auto-retry توان از طریق مشخص نماید. پس از تایید و ساخت درایور می

آن ها را فعال و یا غیرفعال کرد و یا اینکه توسط گزینه  COMMGRهاي سمت راست گزینه
Configure  ها را دوباره تنظیم کرد.آن  

  COMMGRو  ISPSoftتنظیم ارتباط بین نرم افزار 

نیز درایور را در هر  ISPSoftتواند در کاربر می COMMGRپس از تنظیم داریورها در 
گروهی است ابتدا باید پروژه  تعیین نماید. براي اینکار اگر پروژه PLCبراي ارتباط با  پروژه

 Communication گزینه Toolsداخلی مورد نظر خود را فعال نمایید. سپس در سربرگ 

Settings .را انتخاب نمایید   
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 Station، باید نوع درایور را مشخص کرد، همچنینDriverدر پنجره جدید در قسمت 

Address   متناظر باPLC  که باPC در ارتباط است باید تعیین شود. اگر کاربرStation 

Address  تواند به جاي آن صفر را انتخاب نماید. اگر نوع ارتباط درایور به را نمی داند می
مربوط به دستگاهی  COMMGR  تنظیم شده در IPباشد، آنگاه کاربر باید  Ethernetصورت 
(توجه شود که با آنکه در راهنماي  تخاب نماید.هد با آن ارتباط برقرار کند را انخواکه می
اطالعاتی ندارید آن را برابر  Station Addressگفته شده در صورتی که از  کمپانی دلتارسمی 

صفر قرار دهید ولی مشاهده شده که گاهی این موضوع باعث ایجاد مشکالتی در ارتباط نرم 
  گروه فنی کامیاب مرام) –ده است افزار با شبکه ش

پس از اتمام تنظیمات، اطالعات در مورد درایور متصل شده در نوار وضعیت نمایش داده  
   می شود.

  
توانند از می PLCپس از طی شدن مراحل فوق کاربران براي اطمینان از اتصال کامپیوتر به 

  کنید:تستی ساده استفاده کنند. در ابتدا موارد زیر را بررسی 

  وضعیت درایور در حالتStart .و کابل شبکه  باشدRJ-45  هم به ماژول
DVPEN01 .و هم کامپیوتر متصل باشد  
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  ،وضعیت کانال ارتباطی شامل کارت شبکه کامپیوترHub  و پورت سریال
 عادي باشد.

  درایور، آدرس Station  وIP  درCommunication Setting  درست
 تنظیم شده باشد.

 PLC به ورت درستی به صDVPEN01  متصل باشد، تغذیهPLC  متصل و
 وضعیت آن عادي باشد.

اگر ارتباط را انتخاب کرد،  System Informationگزینه  PLCحال می توان در سربرگ 
PLC  با کامپیوتر به صورت نرمال برقرار شود ، آنگاه صفحهSystem Information 

   شود.داده مینمایش  PLCظاهر شده و اطالعات رسیده از 

 

بارگزاري و یا  PLCبرنامه را بر روي  Ethernetشبکه توانیم با استفاده از حال با خیال راحت می
(براي اطالعات بیشتر توان به تنظیم شبکه پرداخت. می NWCONFIGمانیتور کرد، همچنین در 

مراجعه  -مرام کاري از شرکت کامیاب - به راهنماي آن ISPSoftدر مورد کار با نرم افزار  
مشاهده را   Ethernrtاز طریق  PLCدر زیر بارگزاري برنامه در کنید.) پس از برقراري ارتباط 

  کنید:می



 ١٧ 

  

  

  :ISPSoftدر   Ethernetمانیتورینگ آنالین با استفاده از همچنین 
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ارتباط برقرار کنیم.  همزمان با این  DVPEN01با ماژول  WPLSoftبتوانیم از طریق براي اینکه 
(باز نبودن همزمان این نرم افزار دلیل  را نیز اجرا کنیم. DCISoftنرم افزار باید نرم افزار 

  باشد)می WPLSoftدر  "!SCMSoft Parameter Error "بسیاري از خطاها و هشدارها مانند 

  
تعریف کنیم، در قسمت  WPLSoftخواهیم پروژه جدیدي در که میحال زمانی 

Communication Setting  نوع یاType  ارتباط را به صورتEthernet  انتخاب میکنیم. (البته
تنظیم نوع ارتباط بعد از ساخت پروژه نیز امکان پذیر است، در ادامه این مورد شرح داده 

  خواهد شد)



 ١٩ 

  
  

نجره آن مانند شکل زیر خواهد شد که در سمت چپ آن بخش پس از  ایجاد پروژه ، پ
 Ethernetمشخص است هنوز هیچ روشی براي ارتباط از طریق  ات ارتباطی قرار دارد.تنظیم

دستگاهی که نرم افزار از طریق آن بتواند ارتباط داشته باشد،  IPتنظیم نشده است چرا که 
  تعیین نشده است.
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را به صورت اتوماتیک جستجو و  Ethernetهاي متصل به اژولبراي اینکه سیستم بتواند م

(اگر  کنیمکلیک می (Auto-Search Ethernet Module) شناسایی نماید، بر روي آیکون 
در سمت چپ صفحه کلیک  Ethernetابتدا بر روي  -به صورت  -این آیکون غیر فعال است

  د باز باشد)بای DCISoftمرحله  کنید. همچنین توجه کنید در این

  



 ٢١ 

-لیست می Communication Settingهاي یافت شده در بخش ماژول IPدر انتهاي جستجو ، 

  شوند.

  
  

توانید با را  انجام نداده اید، می Ethernetحال اگر در ابتداي ساخت پروژه تنظیمات شبکه 
به صورت  شبکه را  (Type)نوع  Optionاز منوي  Communication Settingانتخاب 

Ethernet .ها را به صورت پیش فرض قرار دهید و بر روي  دیگر بخش انتخاب کنیدOK  کلیک
  کنید. 

 Stationگفته شده در صورتی که از  کمپانی دلتا(توجه شود که با آنکه در راهنماي رسمی 

Address  اطالعاتی ندارید آن را برابر صفر قرار دهید ولی مشاهده شده که گاهی این
  وضوع باعث ایجاد مشکالتی در ارتباط نرم افزار با شبکه شده است) م



 ٢٢ 

  
توانند از می PLCپس از طی شدن مراحل فوق کاربران براي اطمینان از اتصال کامپیوتر به 

  تستی ساده استفاده کنند. در ابتدا موارد زیر را بررسی کنید:

  وضعیت درایور در حالتStart  باشد. و کابل شبکهRJ-45 م به ماژول ه
DVPEN01 .و هم کامپیوتر متصل باشد  

  ،وضعیت کانال ارتباطی شامل کارت شبکه کامپیوترHub  و پورت سریال
 عادي باشد.
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  درایور، آدرس Station  وIP  درCommunication Setting  درست
 تنظیم شده باشد.

 PLC  به به درستیDVPEN01  متصل باشد، تغذیهPLC  متصل و وضعیت
 باشد.آن عادي 

را انتخاب کرد،  System Informationگزینه  Communicationحال می توان در سربرگ 
 Systemبا کامپیوتر به صورت نرمال برقرار شود ، آنگاه صفحه  PLCاگر ارتباط 

Information  ظاهر شده و اطالعات رسیده ازPLC شود. نمایش داده می  

  



 ٢۴ 

بارگزاري و یا  PLCبرنامه را بر روي  Ethernetاز  توانیم با استفادهحال با خیال راحت می
را  Ethernetو مانیتورینگ آنالین آن از طریق  PLCمانیتور کرد. در زیر بارگزاري برنامه در 

  کنید:مشاهده می
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 DCISoftتوان از نرم افزار نظیم کنیم  میرا ت DVPEN01براي آنکه بتوانیم پارامترهاي داخلی 
  کنیم.را باز می DCISoftاستفاده کرد. براي اینکار ابتدا 
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، ابتدا بر روي را پیدا کند Ethernetهاي درون شبکه حال براي آنکه نرم افزار بتواند ماژول
Ethernet  در قسمتNetwork Type  کلیک کرده تا آیکونSearch  د، فعال شو یعنی

   کنیم.کلیک می  بر روي آیکون  سپس

  
هاي متصل به آن را براي ما لیست شبکه و ماژول DCISoftپس از طی شدن مراحل جستجو، 

آن را براي ما  IPرا یافته و  DVPEN01بینید که نرم افزار ماژول کند.  در شکل زیر میمی
  دهد.نمایش می

  
صفحه تنظیمات آن باز خواهد شد. در سربرگ اول  ،با دوبار کلیک بر روي ماژول مورد نظر

را  Mac Addressو  IPتوانیم اطالعات کلی پیرامون ماژول از جمله نام،می Overviewآن یعنی 
  مشاهده کنیم.
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توان تنظیمات اولیه مربوط به ماژول را انجام دهیم. مهمترین بخش نیز می Basicدر سربرگ 

به صورت  DVPEN01هاي ماژول IPباشد. براي ماژول می غیرتکراري IPانتخاب  ،تنظیمات
در شبکه  DVPEN01باشد. در صورتی که ما بیش از یک دستگاه می 192.168.1.5 پیش فرض

استفاده کنیم و باید  هاماژول همهپیش فرض براي  IPاز  توانیمنمیداشته باشیم به علت تداخل 
  ها را تغییر دهیم. آن IPحتما 
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 Basicترهاي سربرگ شرح پارام

 Module Name ممکن است تعداد زیادي ماژول :DVPEN01  ،در شبکه موجود باشد
 .ردها را راحت تر کتشخیص آن تصاص نام منحصر به فرد به هرکدام،توانیم با اخمی

 Module Languageاید.: زبانی که براي نام ماژول در نظر گرفته 

 Enable Modbus TCP براي فعال کردن :Modbus TCP . در صورتی که این گزینه
 غیر فعال باشد، نرم افزار قادر به بارگزاري و استخراج برنامه نخواهد بود.

 Enable Time Correctionاز طریق سرور در زمان توان: با فعال کردن این گزینه می-

 را اصالح کرد.  PLCهاي مشخص، ساعت داخلی 

 Start Daylight Saving Timeرفتن تغییر زمان رسمی کشور در ابتداي : در نظر گ
 بهار و پاییز

 Time Server آدرس :IP خواهیم از طریق آن ساعت سروري که میPLC  را اصالح
 کنیم.

 Time Zoneساعت منطقه جغرافیایی  : 

 Network Setup: 

o IP Configuration دو نوع روش اختصاص :IP6 :داردStatic   که در آن کاربر
هر  Gatewayو  Subnet maskو  IPدستی تنظیمات  به صورت دلخواه و

که در آن سرور بصورت اتوماتیک  DHCPکند و دستگاه در شبکه را تنظیم می
 دهد.اختصاص می Gatewayو  Subnet maskو  IPبه تجهیزات متصل به شبکه 

o IP address در واقع :IP  آدرس تجهیزات در شبکه است و تمام تجهیزات درون
به  DVPEN01ماژول هاي  IPباشند. در حالت پیش فرض  IPاراي شبکه باید د

در شبکه  DVPEN01است. در صورتی که بیش از یک  192.168.1.5صورت 
آن ها را تغییر دهیم، چرا که هر ماژول باید داراي یک  IPداشته باشیم، حتما باید 

                                                             
6  IP خواهیم با کدام یک توان مشخص کرد که در هر لحظه میهاي متصل به شبکه است و از طریق آن میدر واقع آدرس دستگاه

  از تجهیزات متصل به شبکه ارتباط برقرار کنیم.



 ٢٩ 

ه سرور به صورت اتوماتیک ب DHCPمنحصر به فرد باشد. (در حالت  IPآدرس 
  دهد.)منحصر به  فرد اختصاص می IPهر کدام از تجهیزات در شبکه یک 

o Subnet mask  وGateway :Subnet mask  براي تنظیمSubnet به کار می-

نباشند، شبکه از طریق  Subnetمبدا و مقصد در یک  IPرود. در صورتی که 
Gateway رضکند. به صورت پیشفارتباط بین مبدا و مقصد را برقرار می 

 Gatewayو  255.255.255.0اولیه  Subnet maskداراي   DVPEH01 ماژول
 باشد.می 192.168.1.1اولیه 

  تنظیمات مربوط به ایمیل

DVPEN01  شرح وضعیت و یا خطا تنظیم کرد. این ماژول هاي ارسال ایمیل براي توانمیرا
 توان وضعیت حافظهل نیز میکند. به همراه هر ایمیمجموعه ایمیل را فراهم می 4امکان ارسال 

هاي مشخص شده به هاي تعریف شده را به کاربر ارسال کنیم. هرگاه تغییري در دادهیا داده
  توانیم به کاربر اطالع دهیم.وجود آید آن را از طریق ایمیل می
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1 - SMTP Server براي اینکه بتوان ایمیلی ارسال کرد، باید در شبکه سرور :SMTP7  وجود
شد بتوان ایمیل را ابتدا به آن ارسال و این سرور ایمیل را به آدرس مقصد داشته با

 مشخص شود. SMTPسرور  IPباید آدرس  SMTPارسال کند. در قسمت 

توانید به صورت زیر عمل دانید میخود را نمی SMTPسرور  IPصورتی که آدرس در 
کلیک  OKبر روي را تایپ و  cmdآن در و  را انتخاب Run گزینه Startمنوي  درکنید.
  .کنید

  
ک فاصله و نام سرور خود را تایپ کنید، مانند ی Pingباز شده،  cmd.exeصفحه در 

"ping  smtp.server.com" احتمال دارد (در صورتی که نام سرور خود را نمی دانید ،
  در نظر گرفته شده باشد.) smtp.server.com این نام به صورت پیشفرض

                                                             
7 Simple Mail Transfer Protocol 
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در نهایت ارتباط برقرار کند. و  SMTPکند با سرور این حالت ویندوز تالش میدر 

 که در آن دهدمی ".Pinging x.x.x.x with 32 bytes of data"پیغامی به صورت 
"x.x.x.x"  آدرسهمان IP  8باشدمیسرور.  

2 -  Mail Fromتوانیم نام فرستنده را مشخص کنیم.: در این قسمت می 

3 - E-mail Subject of Eventتوانیم عنوان چهار ایمیل و البته: در این قسمت می 
شود را ها در ایمیل فرستاده میهاي آنرجیستري که داده )100(محدوده حداکثر 

 تعیین کنیم.

4 -  Recipient E-mail Addressها و اینکه کدام یک از چهار نوع ایمیل : آدرس گیرنده
 ها ارسال شود.نبراي آ

 بینید.مثالی از این تنظیمات را در زیر می 

                                                             
8 h p://www.ehow.com/how_5810894_smtp-server-ip-address.html 
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  ها IPدسترسی  محدود کردن

ها ارتباط برقرار کند را مشخص تواند با آنهایی که سیستم میIPتوانیم می IPسربرگ  در
ها براي امنیت بیشتر و جلوگیري از خطاهاي احتمالی مسدود IPکنیم. برقراري ارتباط با دیگر 

  شود.می
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  رمزعبور

توانیم ییر دهد میرا تغ DVPEN01براي حفظ امنیت و اینکه هرکسی در شبکه نتواند تنظیمات 
  بر روي آن رمزعبور تعبیه کنیم.

  
 Newکاراکتري در  4را انتخاب و یک رمز حداکثر  Modifyتوان براي ایجاد رمز عبور، می

Password  تعیین کرد. رمز جدید را براي جلوگیري از اشتباه در قسمتConfirm Password 
  نیز باید تکرار کنید.

 Modifyتوان می Confirmوارد کردن رمز قبلی و کلیک بر روي  براي تغییر رمز عبور پس از
تعیین کرد (اگر این قسمت را  New Passwordکاراکتري در  4را انتخاب و یک رمز حداکثر 

خالی بگزارید رمز عبور حذف خواهد شد). رمز جدید را براي جلوگیري از اشتباه در قسمت 
Confirm Password .نیز باید تکرار کنید  

ابتدا باید در  DVPEN01مانی که رمز براي سیستم تعبیه شده باشد، براي هر تغییري در ز
در صورتی که رمز عبور فراموش شده کرد.  Confirmرمز را وارد و  Securityسربرگ 



 ٣۴ 

متصل و آن را ریست کرد. این کار با  DVPEN01توان به می RS-232باشد، با استفاده از 
 پذیر است.امکان Load Factory Defaultدر قسمت  Factory Settingانتخاب 

  
به هیچ وجه کشد و در این حین ثانیه طول می 10پس از تایید، شروع پروسه ریست حدود 

  تغذیه قطع شود. نباید
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- یسیستم به صورت استاتیک پرداختیم. در این قسمت م IPهاي قبلی به اختصاص در بخش
بپردازیم. در این حالت سرور  DHCP دینامیک در سیستم به صورت IPخواهیم چگونگی تنظیم 

اختصاص خواهد داد. (در این حالت براي  DVPEN01آزاد را به  IPبه صورت اتوماتیک یک 
در  DVPEN01است). اتصاالت کامپیوتر به  Hub و نیاز به سرور  DVPEN01اتصال کامپیوتر به 

  خواهد آمد: این حالت به صورت زیر در

  
تغییر نکند و تنظیمات سرور عوض نشود،  IPتوجه شود که در این حالت براي اینکه تخصیص 

  شود. و یا قطع نباید سرور هیچگاه خاموش

  DHCPکامپیوتر به صورت  IPتنظیم 

 Obtain an IP Addressه گزین Internet Protocol (TCP/IP)در این حالت باید در صفحه 

automatically کنید. و صفحات باز شده را تایید کنید. را انتخاب  



 ٣۶ 

  
 DHCPبه صورت  DVPEN01ماژول  IPتنظیم 

  است.  Staticبه صورت   DVPEN01براي  IPبه صورت پیش فرض نوع تخصیص 
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 DHCPسیستم را به صورت  Typeتوانیم می Basicدر سربرگ  DCISoftبراي تغییر آن، در 
  انتخاب کنیم.

  
-و دیگر گزینه ها در این صفحه به صورت غیرفعال در آمده IPلت مشخص است که در این حا

جدید تخصیص داده شده به  IPباشد. حال براي اینکه ها نمیاند و کاربر قادر به تغییر آن
را بسته و دوباره باز  DCISoftکلیک کرده و نرم افزار  OKبر روي توانیم ، میبینیمسیستم را ب

  .جدید ماژول را شناسایی کند IPافزار تا نرم کنیمکلیک می  بر روي آیکون  کنیم و سپس



 ٣٨ 

  
است. با دوبار  192.169.1.102اختصاص داده شده به سیستم به صورت  IPمشخص است که 

  صیص داده شده دسترسی داشته باشیم.توان به بقیه تنظیمات تخکلیک بر روي ماژول می
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 COMMGRجدید در  IPشناسایی 

لیست کنیم. براي این  COMMGRآن را در  IPنیاز است  DVPEN01با  ISPSoftبراي ارتباط 
یکبار دیگر درایور مورد نظر را انتخاب و با  DHCPبه صورت  IPکار کافی است پس از تنظیم 

  ها را جستجو کنیم. IPیکبار دیگر  Configureکلیک بر روي 

  

  
IP  به وسیله  192.168.1.12تنظیم شده برابرCOMMGR هیدا شدپ.  



 ۴٠ 
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