راهنمای استفاده از eServer
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eServer
برنامه  eServerقابل استفاده با  HMIهای اترنت دار دلتا می باشد .
برای استفاده از برنامه از  eServerباید  HMIشما به پورت  Ethernetمجهز باشد  .در جدول زیر لیست  HMIهایی که

به پورت  Ethernetمجهز هستند را مشاهده می کنید .

نصب نرم افزار eServer
شما میتوانید نرم افزار eServerرا از طریق سایت دلتا دانلود کنید  .سپس فایل  Setup.exeرا اجرا کرده در بخش اول
صفحه ای باز میشود که باید در آن زبان مورد نظر خود را انتخاب کنید

در قسمت بعد محل ذخیره نرم افزار را مشخص کنید و تا انتها روی  Nextکلیک کرده تا نصب آن به پایان برسد .
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تنظیمات شبکه
برای اتصال به  HMIابتدا باید تنظیمات  IPکامپیوتر شما با تنظیمات  IP HMIدر یک کالس باشد  ،منظور از کالس  IPاین
است که  3عدد قسمت اول  IPتعریف شده باید برای  HMIو کامپیوتر یکی باشند و حتما قسمت چهارم متقاوت تعریف
شود (دقت شود که IPتعریف شده بادستگاه دیگر در شبکه  Ethernetتداخل نداشته باشد ) .برای این منظور طبق زیر عمل
می کنیم.
Start > Settings> Control panel> Network connection
که پنجره ای به صورت زیر باز می شود .روی  Local Area Connectionکلیک راست کرده و گزینه  Propertiesرا

انتخاب کنید.

در پنجره جدید روی ) . Internet Protocol (TCP/IPکلیک کرده تا صفحه )Internet Protocol (TCP/IP
 propertiesباز شود
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 IPمورد نظر را وارد میکنیم .

 تنظیمات شبکه HMIبرای این کار ابتدا با نگه داشتن دکمه  sysپشت  HMIبه مدت  3ثانیه وارد تنظیمات networkشده  IP HMIرا با
توجه به کالس تعریفی تنظیم می کنیم و گزینه  eServer/eRemotرا  Enableمی کنیم .
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و یا وارد برنامه  DopSoftشده در قسمت  Tab Ethernet ، Connection Settingتنظیمات شبکه را مطابق با انچه
در  Setting HMIوارد کرده اید وارد کنید .

 شروع کار با eServerبرنامه  eServerرا باز کنید  .ابتدا در قسمت  Tools>Optionرفته تا صفحه مورد نظر باز شود.
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در قسمت  Local Hostبه پورت تعریف شده دقت کنید  .که در کالس پورت(کالس پورت در قسمت eRemote
توضیح داده می شود) تعریف شده برنامه  DOPsoftباشد  ،در قسمت  synchronizeگزینه

 Sychronize Time and Dateرافعال کرده تا زمان و تاریخ برنامه با  PCیکی شود.

اگر  Tab Disconnectرا فعال کنیم  ،برنامه زمان های  Disconnectشدن را برای ما نشان می دهد .که می توانیم تنظیم
کنیم پیام  Warningبعد از چند ثانیه مشاهده شود

6

در برنامه  eServerروی گزینه  newکلیک کرده پنجره ای باز می شود .
شما میتوانید از  3طریق و با  3نرم افزار مختلف  Logبگیرید.
 Logging (excel) -1از طریق Excel
 Logging (ODBC) -2از طریق برنامه SQL
Recipe Access -3
که ما در این  sampleطریقه  Logگرفتن با  Excelرا آموزش می دهیم برای این کار گزینه ) Logging (excelرا

انتخاب کرده و یک محل برای ذخیره فایل اعالم می کنیم.

گزینه  Nextرا زده ،در قسمت  Linkageبر روی آیکون

کلیک کرده تا پنجره زیر باز شود .
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در قسمت  1ابتدا فایل ذخیره شده با  DOPsoftرا معرفی میکنیم(منظورفایلی است که ما برای  HMIطراحی کرده ایم
) در قسمت  IP Addressروی آیکون

کلیک کرده پنجره زیر باز می شود که به ترتیب مراحل زیر انجام دهید.
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سپس گزینه  Nextرا زده تا برنامه  Excelباز شود در هنگام باز شدن  Excelپیغامی در پایین صفحه ظاهر می شود .
تا وقتی که طراحی شما داخل برنامه  Excelبه پایان نرسیده این پیغام را نبندید.

جدولی را مطابق شکل زیر در  Excelطراحی کرده ایم که در ستون اول زمان  ،در ستون دوم  PLC D0که دیتا های
رجیستر  D0را نمایش می دهد  .در ستون سوم  PLC D4که دیتاهای رجیستر  D4را نمایش می دهد  .و در اخر هم
تعریف کرده ایم از ستون  B,Cو مقدار متوسط هر کدام به ما نموداری بدهد

بعد از طراحی روی  Closeکلیک کرده تا صفحه زیر باز شود .
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در قسمت اول باید برای نرم افزار تعریف کنیم که داده ها به چ صورت وارد  Excelشوند (سطری،ستونی و)...
در قسمت  2روی گزینه  Excelباز گشته و ستون هایی را که مربوط به دیتا رجیستر ها می باشد را برای برنامه تعریف
می کنیم .

سپس گزینه  Closeرا زده تا به صفحه قبلی باز گردیم  .در این قسمت در مرحله سوم گزینه Stamp Time and
 Dateرا فعال می کنیم تا به هنگام گرفتن  Logآن تاریخ آن را مشاهده کنیم .
پس از آن گزینه  Nextرا زده و در قسمت  Register Settingرجیستر های مورد نظر را آدرس دهی می کنیم
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در پنجره بعدی مشخص می کنیم که هر چند ثانیه برنامه ما یک  Logبگیرد .

پس از آن  Nextکرده و قبل زدن دکمه  Finishمی توانید تعیین کنید هر چند دقیقه برنامه شما به صورت خودکار
 Saveشود .
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گزینه  Runرا زده

سپس صفحه ای باز میشود که از شما پسورد  HMIرا می خواهد که ب صورت پیش فرض  12354321می باشد .

اگر به  HMIوصل نشد ممکن است به دالیل زیر باشد
 HMI -1توسط  PCشناسایی نشده است .
 Firewall -2ویندوز فعال می باشد.
 HMI -3شما روی  Setting modeاست
در گوشه ویندوز روی آیکون

کلیک راست کرده و گزینه  visable Excelرا زده  ،حال شما می توانید داده های

خود را در  Excelمشاهده کنید .
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