
 

 

 WEBSERVER   از طریق  ارتباط با لوگو

با استفاده از این داده است.  های خود قرار HMI وکنترلر ها است که شرکت زیمنس روی اکثر ی کاربردی، قابلیت(Web Server) وب سرور

یا از  در یک شبکه محلی و ... Internet Explorer, chrome مانند  در رایانه مرورگرهای اینترنت میتوان از راه دور و از طریق قابلیت

را میسر  هاانیتورینگ پارامترکنترل و م دسترسی به شکل کامل بوده و امکان. این دسترسی داشت  تجهیز مورد نظر، به طریق شبکه اینترنت

در رنج قیمتی خود به یک محصول بی رقیب  بوده و از این حیث قابل پیاده سازی ۸و  ۷نسخه  ! لوگوبرای کنترلر  . قابلیت وب سرورمی سازد

 تبدیل شده است.

 انجام تنظیمات مورد نیاز:

 های یکی از ماژول اتصال به شبکه می تواند از طریق متصل نمود ) البته کابل شبکه به یک مودم  لوگو! را از طریقمی بایست  ابتدا -1

CMR2020/2040 به علت قیمت نسبتاً باال به کاربردهای خاص خود محدود می گردد و برای ماژول ها  نای ولی، انجام گیرد

، امکان برقراری ای فایو  در صورت استفاده از مودم جوابگوی نیاز ما خواهد بود(ولی ستفاده از یک مودم معمی اکاربردهای عموم

. طریقه اتصال نیز بسیار ساده است و کافی خواهد بود امکان پذیرتبلت نیز و  لپ تاپ ،ریق گوشی های هوشمندارتباط بی سیم از ط

 به پورت پروفی نت لوگو! وصل شود.  است تا یکسوی کابل شبکه به مودم و سوی دیگر آن

) سی در همان رنج تخصیص داده شودآدر IP و به لوگو! نیز (است 1۹2٫1۶۸٫1٫1بصورت پیش فرض  را چک کرده )مودم  IP آدرس  -2

 برای لوگو! دقت شود که: IPدر انتخاب  (.1۹2٫1۶۸٫1٫۹مانند ، متفاوت باشد  IP که تنها آدرس قسمت پایانی کافیست

  آدرس نباید در رنج آدرس DHCP مودم باشد. (DHCP  سیستمی در مودم است که با اتصال هر دستگاه به شبکه، بطور

 (آن دستگاه تنظیم میگردد  IPخودکار 

 شده باشد.  استفادهبرای تجهیز دیگری  آدرس نباید 

سادگی ارتباط مودم و لوگو! برقرار  یکسان، به Sub mask با! در صورتیکه مودم به اینترنت متصل نباشد با تنظیم این آدرس روی لوگو

  (در جلسات قبل شرح داده شده است IPجزییات تنظیم )می شود.

 در مسیر زیر داده شود: مجوز دسترسی به لوگو! از طریق نرم افزار  -3

Tools > Transfer  > Access Control 

  تصویری در ادامه آمده است: مراحل به شکل زده شود.  Allow LOGO App Accessدر مسیر باال، تیک گزینه 

http://simaticsupport.ir/1395/06/31/%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b7-%d8%a8%d8%a7-%d9%84%d9%88%da%af%d9%88-logo-%d8%b2%db%8c%d9%85%d9%86%d8%b3-%d8%a7%d8%b2-%d8%b7%d8%b1%db%8c%d9%82-webserver/
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 Gateway و آدرس Sub Mask معتبر به همراه IP افزار، برای لوگو یک آدرس از طریق دکمه های روی لوگو و یا از طریق نرم  -4

 :تعریف کنید

 

روی لوگو! به حالت چشمک زن  LED پس از برقراری ارتباط، باید نشانگر .ز طریق کابل شبکه برقرار نمائیدارتباط لوگو! و مودم را ا  -5

در نظر گرفته شده برای  IP با وارد نمودن ط این دو تجهیز است. حال میتوانسبز، نارنجی( در آید. این حالت به معنای برقراری ارتبا)

 استفاده نمایید.های ویندوز، از قابلیت وب سرور  مروگر لوگو! در یکی از
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 :، مشخصات و مد کاری لوگو! نمایش داده می شودLOGO! Systemپنجره در 

 

 

 :مقادیر وجود دارد و نمایشییر پارامترها ، امکان تغ LOGO! Variableپنجره در 
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با فشردن دکمه های  و نمودمتنی برای لوگو! را مشاهده پیام های تعریف شده  میتوان LOGO! TDو  LOGO! BMپنجره های در 

 اد.تعریف شده ، برنامه را تغییر دبسته به فانکشن  TD !مجازی روی لوگو! یا لوگو
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