نوع محصول و مدل  HMI :سری  Bو W

ناشر  :شرکت فنی و مهندسی کامیاب مرام

عنوان  :نحوه پسورد گذاری بر روی المان ها در صفحات HMI

مقدمه :
یکی از ویژگی های پر کاربرد در  HMIهای دلتا  ،امکانات امنیتی ست که کاربر را قادر می سازد تا بر روی
المان ها پسورد گذاشته و امکان کنترل آنها را به اپراتور های خاص واگذار کند  .عالوه بر این ویژگی ها
امکان پسورد گذاری برای ورود به صفحات  HMIنیز  ،وجود دارد  .این قابلیت به کاربر کمک می کند تا
دسترسی به برخی از صفحات از جمله صفحه تنظیمات را محدود کند .
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قابلیت های امنیتی در المان ها :
در برخی از المان ها از جمله  Bottonها  ،پارامتر های امنیتی قرار داده شده است که در ادامه به شرح آنها
می پردازیم  .برای مثال یک کلید  Maintainedدر صفحه  HMIایجاد کنید و با دوبار کلیک کردن بر
روی المان وارد پنجره  Propertiesآن شوید  .قابلیت های امنیتی در بخش  Detailsقرار دارند  ،مانند
شکل زیر :

()1
()2
()3
()4
()5
()6

در ادامه به شرح هر بخش پرداخته می شود :
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بخش Interlock State : 1
اگر گزینه  Interlock Stateرا فعال کنید و در قسمت  Read Addressبه آن  ،آدرس یک بیت را
اختصاص دهید می توانید با استفاده از کلید قفل کننده المان را قفل کنید .
مثال  :به عنوان مثال یک کلید  ON/OFFبا استفاده از دستور  Botton >> Maintainedکنید و آدرس
 $0.0را به آن اختصاص دهید  .تنظیمات در بخش  Detailsرا به صورت نشان داده شده در شکل زیر
انجام دهید :

آدرس کلید ON/OFF

آدرس کلید قفل کننده ()Interlock Address

در این حالت تا زمانی که کلید قفل با آدرس  $10.0فشرده نشود امکان تغیر وضعیت المان اصلی (کلید
 ) ON/OFFوجود نخواهد داشت .
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بخش دوم Invisible Address :

با استفاده از آدرسی که به بخش  Invisible Addressاختصاص می دهید می توانید المان را غیر قابل
مشاهده کنید  .به مثال زیر توجه کنید :

آدرس کلید  ON/OFFرا مانند مثال قبل  $0.0قرار دهید و به بخش  ، Invisible Addressآدرس
 $10.0را اختصاص دهید  .در صورت فشردن کلید  ، Invisibleکلید  ON/OFFنمایش داده نمی شود.

$10.0 = 1

$10.0 = 0
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بخش سوم User Security Level :
در این بخش می توانید برای المان ها سطح دسترسی و پسورد مختص همان سطح را تنظیم کنید  .اپراتور
در هر سطح دسترسی ملزم به وارد کردن پسورد همان سطح می باشد  .هشت سطح دسترسی از سطح  1تا
 7وجود دارد و می توانید برای هر سطح دسترسی یک پسورد دلخواه تعیین کنید .
فرض کنید در یک برنامه  HMIبرای یک اپراتور باالترین سطح دسترسی را قرار داده اید  ،مثال مدیر
مجموعه  .به این منظور باالترین سطح دسترسی ( سطح  ) 7را برای اپراتور تنظیم کنید  ،به این ترتیب
اپراتور با سطح  7با وارد کردن پسورد همان سطح به تمامی سطوح  ،دسترسی خواهد داشت  .اما
اپراتورهایی که سطح دسترسی پائین تری دارند  ،مثال سطح دسترسی  1یا  ، 2امکان دسترسی به المان
هایی با سطح دسترسی باالتر را نخواهند داشت .
برای تعیین پسورد های سطوح دسترسی وارد مسیر  Option >> Password Settingشده و پسود
های دلخواهتان را وارد نمایید .
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سطح امنیتی  0هیچ ویژگی امنیتی ندارد و برای تمامی اپراتور ها قابل دسترسی می باشد.
سطح امنیتی

فقط در صورت وارد کردن پسورد دسترسی به دستور مجاز می باشد

1~7
سطح امنیتی  8باالترین سطح امنیتی که در  Password Settingقرار داده نشده است و زمان آپلود و
دانلود برنامه فعال می شود .
جهت دسترسی به این ویژگی وارد مسیر  Option >> Configurationشده و در
قسمت  Main >> Secuityبا انتخاب سطح دسترسی  8ام و تنظیم پسورد برای دانلود و
یا آپلود برنامه پسورد قرار دهید  ( .پیش فرض کارخانه ) 12345678 :
 حداکثر می توانید  8رقم را به عنوان  Passwordوارد کنید و نمی توانید بخش پسورد را خالی
بگذارید  .ارقام  1تا  9و حروف  Aتا  Fرا می تواند در پسورد ها قرار دهید .
مثال قبل را با تعیین سطح دسترسی تکرار کنید  .برای مثال سطح دسترسی را  6قرار دهید و یک پسورد
در صفحه  Password Settingبه آن اختصاص دهید .

در صفحه  HMIبرای تغییر وضعیت کلید  ON/OFFمستلزم وارد کردن پسورد می باشید و فقط کاربران با
همان سطح دسترسی یا سطح دسترسی باالتر قادر به تغییر وضعیت المان می باشند .
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همچنین با استفاده از کلید  Password Table Setupدر منو  Element >> Buttonقادر به
تغییر دادن پسورد های سطوح دسترسی خواهید بود .

جابجایی بین سطوح دسترسی

ذخیره ساز تغییرات و خارج شدن از دستور
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در کنار اعمال تنظیمات  User Security Levelباید وضعیت  Set Low Securityرا هم با انتخاب یکی
از دو گزینه  YESیا  NOمشخص کنید  .در ادامه به شرح عملکرد  Set Low Securityپرداخته می شود .

بخش چهارم Set Low Security :
در این بخش اگر  YESرا انتخاب کنید  ،هر مرتبه که کاربر مایل به تغییر وضعیت المان باشد باید پسورد
را هم وارد کند اما اگر گزینه  NOرا انتخاب کنید تا زمانی که کاربر بر روی دستور مورد نظر فعال باشد ،
نیاز به وارد کردن مجدد پسورد در هر مرتبه تغییر وضعیت المان  ،نیست .

بخش پنجم Push Time :
با تعیین زمان  Push Timeدر بازه  0~10 Secثانیه  ،اپراتور مستلزم می شود تا به اندازه زمان تعیین
شده کلید را در حالت فشرده نگه دارد تا کلید تغییر وضعیت بدهد  .این ویژگی فقط در  Bottunها قابل
دسترسی می باشد و این امکان را ایجاد می کند تا از تغییر وضعیت کلید ها که به طور تصادفی لمس شده
اند  ،جلوگیری شود .

بخش ششم Confirm Window :
با انتخاب گزینه  Confirm Window ، YESفعال می شود و در هر مرتبه تغییر وضعیت المان  ،پنجره
شکل زیر نشان داده می شود  .این دستور برای اطمینان از تغییر وضعیت المان می باشد .
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پسورد گذاشتن برای ورود به صفحات : HMI
در این روش می توانید با تعیین سطح دسترسی و پسورد در کلید های  Goto Screenو Previous
 Screenامنیت دسترسی به صفحات مختلف را افزایش دهید  ،تا فقط اپراتورهای خاص امکان دسترسی
به صفحات  HMIرا داشته باشند  .تنظیمات در قسمت های InterLock ، InterLock State
 Invisible Address ، User Security Level ، Addressو  Confirm Windowمانند
آنچه در قسمت های قبل توضیح داده شده است  ،می باشد .
با انتخاب  User Security Levelو وارد کردن پسورد مشخص در قسمت >> Option
، Password Settingکاربر برای ورود به صفحه مورد نظر  ،مستلزم وارد کردن پسورد می باشد.

()1

()2

11

 تمام گزینه های موجود د بخش  Detailکه در تصویر با ال مشاهده می کنید  ،هم برای کلید
 Goto Screenو هم برای کلید  Previous Screenموجود می باشند.

بخش Trigger : 1
با انجام تنظیمات در این قسمت می توانید با ورود به صفحه ی مورد نظر یک بیت را  ،فعال کنید  .آدرس
مورد نظر را در قسمت Triggerوارد نمایید و در بخش  Trigger Typeنوع یک شدن بیت را مشخص
کنید.

بخش Cancel Act Addr : 2
با یک شدن آدرسی که به این قسمت اختصاص می دهید  ،می توانید جلو تغییر وضعیت کلید
 Goto Screenرا بگیرید.
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مثال :
قرار دادن پسورد برای ورود به یک صفحه  :دو صفحه در برنامه  DOPsoftایجاد کنید  ،در صفحه اول یک
کلید  Goto Screenجهت ورود به صفحه دوم قرار دهید .و در صفحه دوم یک کلید  Previousجهت
برگشت به صفحه اول ایجاد کنید .

 .1تنظیمات کلید  Goto Screenدر صفحه اول :
در بخش  Mainصفحه دوم ا انتخاب کنید و در بخش  Detailیک سطح دسترسی انتخاب نمایید مثال . 3
سپس وارد منو  Optionشده و گزینه  Password Settingرا انتخاب کنید و متناسب با سطوح
دسترسی پسورد مورد نظرتان را بنویسید .
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برای سطح دسترسی شماره  ، 3پسورد مورد نظرتان
را قرار دهید  ،مثال . 1234

 .2تنظیمات کلید  Previousدر صفحه دوم :
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در بخش  Mainصفحه اول ا انتخاب کنید و در بخش  Detailیک سطح دسترسی انتخاب نمایید  ،مثال 4
 .سپس وارد منو  Optionشده و گزینه  Password Settingرا انتخاب کنید و متناسب با سطوح
دسترسی پسورد مورد نظرتان را بنویسید .

برای سطح دسترسی شماره  ، 4پسورد مورد نظرتان
را قرار دهید  ،مثال . 1234
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در نهایت برای ورود به صفحات مانند آنچه در تصاویر زیر مشاهده می کنید  ،نیازمند وارد کردن پسورد
صحیح می باشید .
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شرکت فنی و مهندسی کامیاب مرام

تماس با ما :
تلفن :
021 : 66703344 , 66711526-7
آدرس سایت :
http://www.deltakaran.com
کانال تلگرام :
@delta_karan
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