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  هاي كنترل صنعتي سيستم جايگزين ثبت كاغذي رخدادها در شبكه
 

 

 

  :مقدمه
.  مي باشند 90هاي قديمي مربوط به دهه ، معموالً سيستمدر حال استفاده در داخل كشور هاي كنترل صنعتي اكثر سيستم

از آنجايي كه . باشند امروزي نميهاي مدرن  ها داراي خواص و كارآيي سيستم ها در بعضي قسمتطبعاً اين گونه سيستم

هاي جديد نيز هزينه گزافي را در بر خواهد داشت، براي بروز كردن، بهتر است آنها را به نحوي تغيير  جايگزيني آنها با سيستم

. ردي ثبت و نگهداري رخدادها و هشدارها اشاره ك توان به نحوه از جمله اين مشكالت مي. داد تا جوابگوي نياز امروز باشند

و غيره، رخدادهاي خود را از طريق پورت چاپگر بر روي چاپگرهاي  PLC ،DCSسيستم هاي كنترل و حفاظت صنعتي از قيبل 

دانيم، ثبت و آرشيو  همان طور كه مي. اين چاپگرها بايد به صورت شبانه روزي و بي وقفه آماده بكار باشند. فرستند سوزني مي

، پرينترها جمله مي توان به هزينه هاي زياد براي تعمير و نگهداريآن سياري دارد ؛ از كردن اطالعات به اين روش معايب ب

از آنجايي كه اين گونه چاپگرها توسط سازندگان خود تقريباً . اشاره كرد... تهيه ي كاغذ و كارتريج، تعويض احتمالي قطعات و 

بندي عالوه بر تمام اين مشكالت، مشكل دسته. زينه بر استقطعات براي آنها بسيار دشوار و ه ي از رده خارج شده اند، تهيه

باشند كاري  ي مجدد از آنها و يا جستجو در بين آنها كه قاعدتاً در حجم انبوه مي كردن اطالعات چاپ شده، نگهداري و استفاده

  .نها گذشته باشدآ مشكل و در بعضي مواقع تقريباً غير ممكن است، به خصوص هنگامي كه زمان زيادي از تاريخ چاپ
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  سيستم ثبت كاغذي رخدادها – 1شكل 

  

با توجه به اهميت بررسي رخدادها در يك سيستم صنعتي، جهت جلوگيري از خسارتهاي بعدي و همچنين رفع عيب سيستم، 

ه كار اين چاپگرها را انجام داده و در عين بنابراين وجود سخت افزاري ك. باشد وجود سيستم ثبت رخدادها كامالً ضروري مي

تواند بسيار  هاي يك سيستم ثبت مدرن و امروزي باشد، مي قابليت داراي حال مشكالت آنها را هم نداشته باشد و همچنين

 .دوشواقع مفيد 

  

  :Print Logger شرح سيستم

براي حذف اين   Print Loggerدستگاه ، قديميبا توجه به موارد ذكر شده در مورد معايب سيستم هاي مبتني بر چاپگرهاي 

شبكه و مبتني بر وب قدرت و انعطاف ، اين دستگاه با اتصال به نرم افزارهاي بانك اطالعاتي. معايب طراحي و ساخته شده است

ود ندارد، بسيار بااليي از خود نشان داده و در عمل بستري را فراهم آورده كه در آن نه تنها مشكالت سيستم هاي قديمي وج

در شكل زير ويژگي هاي اين راه حل پيشنهادي به  .بلكه قابليتهاي سيستم هاي مدرن امروزي را نيز به آن اضافه مي كند

  .نمايش گذاشته شده است
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 Print Solutionسيستم پيشنهادي  – 2شكل 

از آنجاييكه دستگاه  .متصل مي شود  PrintLoggerبه دستگاه ) PVC(در اتاق فرمان خروجي پرينتر كامپيوترهاي صنعتي 

Print Logger  پروتكلهاي پرينتر را دقيقا شبيه سازي مي كنند، نياز به هيچ تغييري در سيستم كنترل نمي باشد و مي توان

  .اين دستگاه را جايگزين پرينترهاي موجود نمود

است كه در اتاق سرورهاي مركز  Serverرت متقابل كار مي كند، يك كامپيوتر به صو Print Loggerكامپيوتري كه با دستگاه 

از طريق بستر شبكه برقرار مي شود و نرم افزاري كه بر روي اين   Serverارتباط بين دستگاه و اين كامپيوترِ . صنعتي قرار دارد
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دريافت كرده و در يك بانك اطالعاتي قرار  Print Loggerدستگاه را از طريق شبكه ي داخلي از  كامپيوتر قرار دارد، اطالعات

به صورت منظم، امنيت  BackUpبودن اين كامپيوتر و با داشتن ديسكهاي متعدد و گرفتن   Serverبه دليل ماهيت . مي دهد

  . اطالعات گرفته شده به طور كامل برقرار مي شود

مركز صنعتي نصب شده و هر شخص مي تواند با داشتن  نسخه شبكه بر روي تمامي كامپيوترهاي Print Loggerنرم افزار 

نرم . به بانك اطالعاتي متصل شده و اطالعات مورد نياز خود را در خواست دهد) عبوري نام كاربري و كلمه (مجوزهاي الزم 

عات مورد نياز به گونه اي طراحي شده است كه كاربر مي تواند به راحتي جستجوهاي خود را بر روي اطال  Print Loggerافزار 

  .ها را چاپ نمايدنانجام داده و گزارشهاي سفارشي شده را بازيابي نموده و در صورت نياز آ

اطالعات  ،ط اينترنتيانصب شده و از طريق ارتب Serverنسخه تحت وب مي تواند بر روي كامپيوتر   Print Loggerنرم افزار 

نحوه ارتباط به اين گونه است كه كاربر مجاز به دسترسي . بط بگذاردمورد نظر را از طريق اينترنت در دسترس افراد مرت

  Loginز اوارد كرده و پس   Browserآدرس اينترنتي الزم را در ، )نام كاربري و كلمه عبور(اطالعات، با داشتن مجوزهاي الزم 

ست اواند گزارشهاي مورد نظر را درخومي ت  Onlineمي شود و به صورت    Print Logger كردن وارد محيط نرم افزار تحت وبِ

  .كند  Printداده و مشاهده نمايد و در صورت نياز 

استفاده از راه حل فوق مزيتهاي فراواني دارد از طرفي امنيت اطالعات ذخيره شده هم از نظر دسترسي غير مجاز و هم از نظر 

هاي مكاني دسترسي به اطالعات را نداشته و مي  همچنين روش فوق محدوديت. ماندگاري تا حد قابل قبولي تضمين مي شود

ي ديگري كه بايد ذكر شود آن است  نكته .توان با داشتن مجوزهاي مورد نياز از هر مكان به اطالعات مورد نياز دسترسي داشت

ها را به  كه اين سيستم هيچ گونه دخل و تصرفي در جريان رخدادهاي توليد شده ندارد و به دليل اينكه فقط خروجي چاپگر

كند و صرفاً به عنوان يك سخت افزار  عنوان ورودي استفاده مي كند، هيچ گونه آسيبي به روند معمول كاري سيستم وارد نمي

  . و براي پياده سازي آن هيچ نيازي به تغيير سيستم هاي كنترل نخواهد بود كردهمستقل از سيستم عمل 

ا توجه به اينكه يكي از اهداف طراحان آن عدم نياز به تغيير در سيستم كنترل باشد ؛ ب بخش اول اين پروژه سخت افزار آن مي

كند ؛ به طوري كه سيستم  به گونه اي طراحي شده است كه عملكرد چاپگر ها را به شكل واقعي شبيه سازي مي  مي باشد ؛

العات خروجي سيستم كنترل را سيستم ذخيره اطالعات، اط. كنترل يا مانيتورينگ در خروجي خود يك چاپگر را مي بيند

با توجه به اهميت ارسال و دريافت اطالعات بين سخت افزار و . فرستد مي PCافزار موجود بر روي  بدون كوچكترين تغيير به نرم

 .نرم افزار اين سيستم، نرم افزار آن به گونه اي طراحي شده است كه بيشترين سطح اعتماد را در دريافت اطالعات داشته باشد

در پايين ترين سطح، نرم . با توجه به ارتباط نرم افزار موجود با يك سخت افزار، اين نرم افزار از معماري سه اليه برخوردار است

ي دوم اطالعات دريافتي از  در اليه. اطالعات جديد استافزار با سخت افزار مذكور ارتباط برقرار كرده و هميشه در انتظار ورود 

ي نرم  ي سوم كه باالترين اليه اليه. فرستد ورودي هاي مختلف سخت افزار را دسته بندي و مديريت كرده و به اليه بعدي مي
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افزار يك اصل بسيار مهم  اليه هاي نرم ير تمامد. باشد باشد، مديريت ذخيره سازي اطالعات و رابط بانك اطالعاتي مي افزار مي

اي از اجرا به محض  باشد ؛ به گونه اي كه در هر اليه و در هر مرحله گرفته شده و آن امنيت و قابليت اعتماد مي در نظر

. كند كه هيچ رخداد صادر شده اي از سيستم كنترل صنعتي از بين نرود ي كوچكترين مشكل به شكلي عمل مي مشاهده

  . فزار مورد نظر را به صورت سفارشي براي كاربردهاي خاص و نياز هاي جديد تغيير دادتوان نرم ا همچنين مي

  

  :  PrintLoggerنرم افزار 

اين نرم افزار با توجه به ماهيت . با نرم افزار خود ارتباط تنگاتنگي دارد، Print Loggerسخت افزار ، همان طور كه قبالً ذكر شد

با توجه به . كامالً اختصاصي بوده و با توجه به نياز مشتري طراحي و پياده سازي مي شود كار در جاهاي مختلف يك نرم افزار

اين نرم افزار داراي تعدادي صفحه ي مستقل از هم است كه اطالعات ورودي ، Print Loggerتعداد پورتهاي ورودي سخت افزار 

ط به تمامي پورتها را در صفحه اي جداگانه مشاهده همچنين مي توان اطالعات مربو. مربوط به پورت خود را نمايش مي دهد

آنها را دسته بندي كرده و در جدول هاي مجزا در بانك اطالعاتي ذخيره ، نرم افزار به محض دريافت و نمايش اطالعات. نمود

يد از سيستم مي كند ؛ دسته بندي كردن اطالعات بستگي به نوع اطالعات ورودي و ماهيت گزارش هايي دارد كه در نهايت با

به طراح نرم افزار داده شده  ،اطالعات مربوط به كليه ي گزارش هاي مورد نياز، در حقيقت قبل از طراحي نرم افزار. گرفته شود

تمامي اطالعات ورودي در جدول هاي بانك اطالعاتي وارد . و دسته بندي اطالعات توسط برنامه بر همين اساس انجام مي شود

اطالعات را بدون پاك ، اهيت متني بودن اطالعات و در نتيجه حجم كم مي توان تا زمانهاي نسبتاً طوالنيمي شود ؛ به دليل م

  . كردن داده هاي قديمي در بانك اطالعاتي ذخيره و نگهداري كرد

ر سعي بر آن بهره گرفته شده است ؛ در طراحي اين نرم افزا SQL Serverاز بانك اطالعاتي  Print Loggerدر طراحي نرم افزار 

شده است كه حداكثر امنيت براي اطالعات ورودي برقرار شود ؛ به همين دليل در تمامي مراحل طراحي اصل بر آن است كه 

هيچ داده اي از بين نرود ؛ عالوه بر اين دسترسي به اطالعات براي كساني مقدور است كه مجوز ورود به سيستم را داشته 

همچنين براي قابليت اعتماد باال به . نك اطالعاتي و هم در نرم افزار تمهيداتي فراهم شده استباشند و در اين مورد هم در با

از بانك اطالعاتي ، كم كاري سيستم و ترافيك پايين شبكهسيستم و عدم نگراني از دست رفتن اطالعات مي توان در زمان هاي 

  .نسخه هاي متعدد پشتيبان بر روي سرورهاي ديگر تهيه نمود

تهيه ي گزارش هاي متعدد و اختصاصي بنا به درخواست و تعريف كاربر است ؛  Print Loggerاز كارهاي اصلي برنامه ي  يكي

در هنگام تهيه ي . همان طور كه ذكر شد نرم افزار با توجه به انواع گزارش هايي كه از سيستم بايد گرفته شود طراحي مي شود

و به راحتي گزارش هاي مورد نياز خود را از سيستم  هدرجوي خود را محدود ككاربر مي تواند دامنه ي جست، گزارش ها
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ممكن است تمامي يا بخشي از گزارش ها در هنگام دريافت داراي تاريخ و ساعت باشند ؛ نرم افزار اين مشخصات . دريافت كند

در . داكثر قدرت در دست كاربر باشدرا از داخل متن گزارش ها استخراج كرده و ذخيره مي كند تا در هنگام گزارش گيري ح

، گزارشنرم افزار ساعت و تاريخ فعلي سيستم را در هنگام دريافت ، باشدنصورتي كه متن گزارش ها داراي تاريخ و ساعت 

مي توان تعداد زيادي گزارش اختصاصي تعداد اين گزارش ها بستگي به نياز مشتري داشته و بر اين اساس . ذخيره مي كند

مورد توجه مشتري قرار ، اين ميان ممكن است قالب برخي گزارش ها مشخص نشده باشد يا به دليل اهميت پايين در. داشت

نگرفته باشند ؛ در اين گونه موارد نيز نرم افزار اين گزارش ها را در جدولي جداگانه با ذكر تاريخ و ساعت ذخيره كرده و در هر 

در اين سيستم  با اين روند مي توان اطمينان داشت كه هيچ گونه داده اي. پيدا كرد زمان مي توان از محتويات آن ها نيز اطالع

از بين نخواهد رفت و تمامي آنچه كه بر روي چاپگر هاي قبلي چاپ مي شده در سيستم فعلي در جايي ذخيره شده و قابل 

  .بازيابي است

مجدد اين اطالعات با استفاده از چاپگر وجود داشته  امكان چاپ، پس از محدود سازي و گرفتن گزارش هاي خاص توسط كاربر

ي ذخيره كرد و يا در فايل جداگانه ا Print Loggerو همچنين مي توان اطالعات گزارش ها را در صورت نياز توسط برنامه 

  .ذخيره كرد Excelحتي مي توان آنها را به فرمت نرم افزار هاي صفحه گسترده مانند 

جستجو بين داده هاي ذخيره شده است ؛ با توجه به حجم وسيع ، انتظار مي رود Print Loggerبرنامه ي از ديگر اعمالي كه از 

به دليل ذخيره شدن تاريخ و ساعت . محدود سازي در جستجو امري الزم و ضروري به نظر مي رسد، داده هاي ذخيره شده

  .مورد نظر كاري بسيار راحت براي كاربر خواهد بودمحدود سازي و پيداكردن اطالعات ، دقيق به همراه داده هاي ورودي
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  تحت وب  Print Loggerنرم افزار 

با . تحت وب دارا مي باشد ذكر شده را،، قابليت ارائه تمامي امكانات )Web base(نسخه تحت وب  Print Loggerنرم افزار 

با داشتن مجوز هاي الزم به كامپيوتر سرور متصل شده و اطالعات مورد استفاده از اين نرم افزار مي توان از طريق اينترنت و 

 ونمايش گزارش هاي اختصاصي مورد نياز ، قابليت چاپ مجدد، تمامي امكانات محدود سازي و جستجو .نظر را دريافت كرد

بري كه مجوز اتصال به كار. فعلي گزارش هاي در حال دريافت در نسخه ي تحت وب اين نرم افزار وجود داردبررسي وضعيت 

وارد كردن يك آدرس  و كافي است با دسترسي به اينترنت،...) منزل، اداره، كافي نت و (، از هر مكاني اين نرم افزار را دارد

راحي اين نرم افزار در ط. را مشاهده نمايد Print Loggerاينترنتي به نرم افزار متصل شده و اطالعات ثبت شده توسط سيستم 

  . ت كه در ارتباط هاي سرعت پايين اينترنتي هم بتوان اطالعات را با سرعت قابل قبولي مشاهده نموداس سعي شده
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  كترونيكي بردهاي هوشمندلشركت ا             
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             Intelligent Boards Electronic Company 
  كترونيكي بردهاي هوشمندلشركت ا             
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 شركت الكترونيكي بردهاي هوشمند

  ششمطبقه – ساختمان شقايق – ابتداي خيابان شقايق –وليعصر  ميدان –تهران 

 021-88873503 :نمابر       021-88873502: تلفن

  

  دانشساختمان  –امام جمعه  خيابانانتهاي  –كرمان 

 0341-2476699: نمابر     0341-2477799: تلفن

  

 www.ib-eco.com  


