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 Simatic Manager  در نرم افزار  MPI/PC Adapterآموزش نصب کابل 

 

جهت دانلود و آپلود  S7 یها PLCتوان به  یم MPI/PC Adaptor یتوسط کابل ارتباط یددان یکه م همانطور

کابل را نصب و از  ینا یستبا یبار م یناول یبرا یمنسز Simatic Managerپروژه متصل شد. در نرم افزار 

 یبرا Simatic Managerس  یمننرم افزارز یاز ورژن ها یحاصل نمود. در برخ ینانارتباط اطم یبرقرار

 باشد. یم یوربه نرم افزار درا یازن USBکابل درحالت  ینا ییشناسا

 Set ینهمراجعه و گز Option یبه منو یمنسز Simatic Manager یطنرم افزار در مح یناز نصب ا پس

PG/PC Interface یدرا انتخاب کن. 
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 Select ینهگز یبر رو یست،در ل PC Adaptor MPI  یمنسپنجره باز شده در صورت عدم وجود کابل ز در

 ظاهر شود.  یورهاتا پنجره مربوط به نصب کابل ها و درا یککل

 



ت راست کابل ها و سم یستنصب نشده و در ل یورهایپنجره ، کابل ها و درا ینسمت چپ ا یستل در

را انتخاب و بر  PC Adaptor MPI  یمنسز ینهسمت چپ گز یستنصب شده وجود دارند. از ل یورهایدرا

 یستل رنصب و د PC Adaptor MPI، کابل  ینهگز ینا یبر رو یک. با کلیدکن یککل Install ینهگز یرو

 یمنسز  PC Adaptor MPI یاصل یطو به مح یککل Close ینهگز ی. در ادامه بر رویردگ یسمت راست قرار م

 .یدبازگرد

 

 ینهگز یکابل بر رو یناضافه شده است. با انتخاب ا یمنسز PC Adaptor MPIکابل  یاصل یستل در

Properties کابل به سربرگ  ینا یمات.در بخش تنظییدنما یککلLocal Connection در ییدمراجعه فرما .

 یدقرار ده USBرا باز و نوع اتصال را  Connection To ییکشو یستزبانه ل ینا



 

 یارتباط م یو برقرار PLC، کابل آماده اتصال به  یطمح ینا ییدو تا USBقرار دادن نوع اتصال در حالت  با

 باشد.

  PLC S7-300 از پروژه Backup آموزش نحوه گرفتن

 

یکی از مواردی که همواره مد نظر مهندسین و کاربران مراکز صنعتی بوده و هست ، داشتن نسخه پشتیبان از 

که نمایندگی زیمنس با هدف ارتقای دانش اتوماسیون زیمنس  .در آرشیو خود می باشد PLCکل پروژه داخل 

 PLC کار ابتدا کابل رابط را بهاقدام به آموزش بک آپ دربرنامه نویسی زیمنس نموده است. جهت انجام این 

می باشد می توانید عملیات  RUN در مد PLC متصل و از نصب آن اطمینان حاصل نمایید. در حالی که

 .را شروع کنید. برای انجام این کار به مسیر زیر مراجعه کنید Backupگرفتن 

 

 
 

  

قبل از اتصال به  MPIزمانی که بر روی این گزینه کلیک شود، پنجره ای جهت وارد نمودن آدرس پورت 



CPU  ظاهر می شود. آدرس پورتMPI  بوده که این عدد را می بایست در کادر مربوطه  2در حالت پیش فرض

برقرار نمی  PLCبا  PCدر این پنجره وارد نمود. در صورتی که این عدد به درستی وارد نشود ارتباط بین 

 .گردد

 
 

 

 

 .شروع می شود Backupعملیات گرفتن  OKدر ادامه با کلیک بر روی گزینه 

 
 

به پایان رسید، در محیط نرم افزار پروژه ای  CPUپس از اینکه عملیات گرفتن نسخه پشتیبان از پروژه داخل 

 .دمی باش CPUجدید ساخته می شود که این پروژه همان پروژه داخل 



 

 
 

 


