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  Xpanel Designer آشنایی با نرم افزار

 ایجاد یک پروژه جدید

 .را انتخاب مینماییم  New Projectگزینه    ،fileگزینه  ، ابزار نواربرای باز کردن یک برنامه جدید از 

 .نماییمپنجره باز شده میتوان نام پروژه ، توضیحات  پروژه و مسیر ذخیره را تعیین در 

 

 

 

 

 

 

هیبرید باشد بایستی تیک مربوط از سری  HMI چنانچه انتخاب کنیم ، را    HMIسایز میتوانیم  از پنجره ی باز شده  Nextبر روی  کلیکبا 

 .همچنین در صورت نیاز به پسورد از تب مورد نظر میتوان استفاده نمود به آن  گذاشته شود ، 

  

 

 

 

 

 

 

برای این منظور کافی است، رنگ دلخواه را از پنجره مقابل . همچنین در این صفحه میتوان رنگ پیش فرض پس زمینه صفحات را تعیین کرد

Project BG Color  انتخاب کنید. 
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 جدید Deviceتعیین 

 .جدید ایجاد کنیم Deviceیک  I/O Deviceبا چه وسیله ای باید ارتباط برقرار کند، باید از گزینه   HMIبرای تعیین اینکه 

مربوطه را  Deviceرا انتخاب کرده ، بستر ارتباطی با   New deviceاز منوی باز شده گزینه  I/O Deviceبا دابل کلیک کردن بر روی 

 .انتخاب میکنیم Deviceو نامی برای آن ( رنتسریال یا ات)مشخص کرده 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .را تعیین نمود Station( IPیا )، پروتکل ارتباطی و شماره Deviceپس از آن در صفحه ی باز شده میتوان نوع 
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مجزا تعریف  IPبا  Stationیک شماره  Deviceمتصل باشد، بنابراین باید برای هر ( PLCمثال چند ) Deviceممکن است به چند  HMIیک 

 .کرد

 

 

 

کلیک    Add Stationروی گزینه از تب استیشن جدید، جهت تعیین استیشن 

را تعیین  دلخواه  IPو مورد استفاده    PLCدر پنجره ی باز شده ، نام و سری . میکنیم

وسیله ای باشد که قرار است  IPمورد استفاده بایستی    IPالزم به ذکر است که  .میکنیم

HMI با آن ارتباط بگیرد. 
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ا Tagنام گذاری   ه

به  HMIدر برنامه نویسی این است که  Tagمزیت بزرگ تعریف . اختصاص داد( یا سیمبل)  Tagسایمون به هر آدرس میتوان یک  HMIدر 

 .جای استفاده از آدرس ، میتوان از تگ ها با نام های معنا دار استفاده کرد

 

کنیم با را انتخاب می  Data Baseگزینه ی ،  Projectجدید از پنجره  تعریف تگ برای

میتوان نام، نوع تگ و حقیقی یا مجازی بودن تگ را  دابل کلیک کردن در صفحه ی باز شده

 .تعیین نماییم

 

 

 Tagچنانچه بخواهیم توضیحاتی را به . را اختصاص داده ایم STARTتگی با نام  در مثال فوق به آدرس 

 .انجام دهیم .Desاضافه کنیم ، این کار را باید از قسمت 

را ... کردن و  Scaleمیتوان تنظیماتی از قبیل تعیین مقدار اولیه، تعیین مقدار مینیمم و ماکزیمم ،  Tagبا توجه به نوع  Advancedاز تب 

 .انجام داد
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از  ستفاده  ا ا وضعیت یک تگ ب  Bit Switchتغییر 

با کلیک بر روی این گزینه پنجره زیر نمایش . را انتخاب مینماییم  Libraryگزینه ی   Drawهای پیش فرض از تب  یکوناضافه کردن آبرای 

 .کرددر آن استفاده  داده میشود که میتوان از ایکون های موجود

 
 

 

آن را کنترل کنیم  که  میخواهیم Tagدر این قسمت باید آدرس و یا . پنجره زیر باز خواهد شد BitSwitchبا دوبار کلیک کردن روی آیکون 

 .وارد نماییمرا 

 Status display  : آدرسی که به این قسمت اختصاص داده  مقداربا تغییر

و همینطور متنی که روی آن   BitSwitch، شکل ( شدن 1یا  0)شده است 

 .نمایش داده میشود تغییر خواهد کرد

 

 Operation Control   : با فشار دادن آیکونBitSwitch ی مقدار آدرس

به یک و بلعکس  0از  نسبت داده شده است، Operation Controlکه به 

 (.toggle)تغییر خواهد کرد 

 

 Enable Condition  : ، تغییر در وضعیت اگر این گزینه فعال شود

Operation Control (write کردن)  تنها در صورتی ممکن خواهد بود

نسبت داده شده است ،  Enable Conditionکه محتوای آدرسی که به 

 .یک باشد
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ستفاده از  ا ا  Bit Lampنمایش وضعیت یک تگ ب

با کلیک بر روی این گزینه پنجره زیر نمایش . را انتخاب مینماییم  Libraryگزینه ی   Drawاز تب  Bit Lampبرای اضافه کردن آیکون 

 .داده میشود که میتوان از ایکون های موجود در آن استفاده کرد

 
 

 

که  میخواهیم وضعیت آن را  Tagدر این قسمت باید آدرس و یا . پنجره زیر باز خواهد شد BitLampبا دوبار کلیک کردن روی آیکون 

 .رد نماییممشاهده کنیم وا

 

 

، شکل ( شدن 1یا  0)آدرسی که به این قسمت اختصاص داده شده است  مقداربا تغییر  

BitLamp و همینطور متنی که روی آن نمایش داده میشود تغییر خواهد کرد. 
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فیکی    Object Configurationویژگی های یک شی گرا

در . اختصاص داد   (Attrib)که ایجاد میشود میتوان یک سری ویژگی ها ( شی گرافیکی) هر آیکونبه   Xpanel Designerدر نرم افزار  

 :شرح این ویژگی ها میپردازیم به زیر

 Style 

 Visible  

 Blink 

 V-Size 

 H-Size 

 V-Move 

 H-Move 

 Color 

 Rotate 

 Touch 

 Entry Data  

 

   Styleشرح ویژگی 

 .صفحه به کار میروداین قسمت جهت تعیین مشخصات گرافیکی شکل روی 

 : Position جایگاه آیکون مورد نظر را در صفحه نشان می دهد 

Size  : ابعاد شکل را میتوان در این قسمت مشخص کرد. 

Line  :ضخامت و نوع خوط کناری شکل در این قسمت تعیین میگردد 

Pen Color  :رنگ خطوط اطراف شکل در این قسمت تعیین میگردد 

Fill  : در این قسمت تعیین میگردد شکلرنگ داخل 

Transparent  :ن یشفافیت و یا عدم سفاقیت شکل در این قسمت تعی

 .میگردد
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 Visibleشرح ویژگی 

 (ویژگی)attributeدر صورتی که تگ یا آدرس اختصاص داده شده به این 

مشاهده آیکون آیکون قابل مشاهده خواهد بود و در غیر این صورت فعال شود ، 

 .شدنخواهد 

 

 

 

 

 

 

 Blinkشرح ویژگی 

 

فعال شود ،  attributeدر صورتی که تگ یا آدرس اختصاص داده شده به این 

سرعت چشمک زدن را با استفاده از .  شروع به چشمک زدن خواهد کرد آیکون 

 .میتوان تغییر داد Intervalگزینه 
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 V-Sizeشرح ویژگی 

به  Tagبا رسیدن .  خواهد کرد  آیکون تغییرعمودی اندازه ،  تغییر کند attributeدر صورتی که تگ یا آدرس اختصاص داده شده به این 

تغییر اندازه عمودی میتواند از پایین .. خواهد رسید( که در هنگام طراحی تعیین شده است)اندازه آیکون به اندازه اصلی  Max Valueمقدار 

 .، از باال به پایین و یا از مرکز به طرفین باشد به باال

 

 

 H-Sizeشرح ویژگی 

به  Tagبا رسیدن .  اندازه افقی آیکون تغییر خواهد کرد ،  تغییر کند attributeدر صورتی که تگ یا آدرس اختصاص داده شده به این 

به  چپتغییر اندازه افقی میتواند از .. خواهد رسید( که در هنگام طراحی تعیین شده است)اندازه آیکون به اندازه اصلی  Max Valueمقدار 

 .و یا از مرکز به طرفین باشد چپبه  راست، از  راست
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 V-Moveشرح ویژگی 

.  تغییر خواهد کرد  در صفحه نمایش آیکون عمودی موقعیت،  تغییر کند attributeدر صورتی که تگ یا آدرس اختصاص داده شده به این 

، جابجا (000در این مثال )تعیین شده است  Distanceای که در پنجره آیکون به اندازه  موقعیت Max Valueبه مقدار  Tagبا رسیدن 

 HMIبا توجه به سایز   Distanceدر واقع  .مکان اولیه خود باز خواهد گشت  آیکون به Min Valueبه مقدار  Tagخواهد شد و با رسیدن  

 .تعیین خواهد شد

 

 H-Moveشرح ویژگی 

با .  موقعیت افقی آیکون در صفحه نمایش تغییر خواهد کرد ،  تغییر کند attributeدر صورتی که تگ یا آدرس اختصاص داده شده به این 

، جابجا (000در این مثال )تعیین شده است  Distanceموقعیت آیکون به اندازه ای که در پنجره  Max Valueبه مقدار  Tagرسیدن 

 .مکان اولیه خود باز خواهد گشت  آیکون به Min Valueبه مقدار  Tagخواهد شد و با رسیدن  
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 Colorشرح ویژگی 

تگ یا آدرس اختصاص داده شده به این مقدار در صورتی که 

attribute رنگ آیکون در صفحه نمایش تغییر خواهد ،  تغییر کند

،   value 1به مقادیر باالتر از  Tagکرد بدین صورت که  با رسیدن 

در )رنگ آیکون به رنگی ای که در پنجره مقابل آن تعریف شده است 

به مقادیر باالتر از  Tag، تغییر خواهد کرد و با رسیدن  (این مثال سبز

value 2  که در پنجره مقابل آن تعریف  ، رنگ آیکون به رنگی ای

 .، تغییر خواهد کرد(در این مثال قرمز)شده است 

 

 

 

 Rotateشرح ویژگی 

آیکون در صفحه نمایش به اندازه تعیین شده چرخش ،  تغییر کند attributeتگ یا آدرس اختصاص داده شده به این مقدار در صورتی که 

تعریف شده است ، با  100درجه تعیین شده است و ماکزیمم مقدار تگ  060در مثال زیر با توجه به این که ماکزیمم چرخش . خواهد کرد

آیکون به اندازه  ، 50به مقدار  Rotateدرجه چرخش خواهد کرد و با رسیدن تگ  180آیکون به اندازه  ،00به مقدار  Rotateرسیدن تگ 

 . درجه چرخش خواهد کرد 050
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برای تعیین مرکز . توجه کنید که آیکون حول مرکز تعیین شده و در جهت تعیین شده چرخش خواهد کرد

ت ی، که موقع Xpanel Designerچرخش میتوانید از اعداد نشان داده شده در پایین سمت راست برنامه 

 .شان میدهد ، استفاده کنیدموس روی صفحه را ن
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 Touchشرح ویژگی 

در . است Touchاز ویژگی هایی که میتوان به یک آیکون اختصاص داد 

لکرد معصورتی که تیک مربوط به این گزینه زده شود، میتوان 

(Action )را تعریف کرد که با لمس آیکون مورد نظر اجرا شودی یها .

 :ها میپردازیم( Action)در زیر به شرح این عملکرد 

 Open Page  

 Close Page 

 Write Tag Value 

 Write Digital Value 

 Write Momentary 

 Command Expression 

 Key Input 

 Print Page 

 

تعریف شده زمانی  Actionاشته شود، ذگ .Condتوجه داشته باشید در صورتی که تیک مربوطه به گزینه 

مقداری غیر از صفر داشته   (.Condمقابل عبارت )تعریف شده ( Tag)عمل خواهد کرد که مقدار آدرس 

 .باشد

 

Open Page 

( Page)صفحه  ، آیکنی انتخاب شود، با لمس آیکن مورد نظر Touchبرای ویژگی  Actionدر صورتی که این 

  .تعریف شده، باز خواهد شد Page Nameصفحه ای که در قسمت عوض خواهد شد و 

 برای ایجاد صفحه جدید از قسمت :وجه تNew Page   صفحه جدیدی ایجاد می کنیم و آن را ذخیره

  .می کنیم 
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Close page 

( Page)آیکنی انتخاب شود، با لمس آیکن مورد نظر،  صفحه  Touchبرای ویژگی  Actionدر صورتی که این 

زمانی کاربرد دارد که صفحه به ( Action)کرد توجه کنید این عمل. که در آن قرار داریم بسته خواهد شد

 .باز شده باشد، در غیر این صورت کاربردی نخواهد داشت Pop Upصورت 

 برای تبدیل صفحه به صورت : توجهPop up   بر روی صفحه کلیک کرده و از قسمتpage shape & option 

 .را انتخاب می کنیم  Pop up Pageگزینه 

 

 

Write Tag Value 

( یا کارکتر)عدد آیکنی انتخاب شود، با لمس آیکن مورد نظر،   Touchبرای ویژگی  Actionدر صورتی که این 

 .تعیین شده ، نوشته خواهد شد( Tagیا )نوشته شده است، در آدرس  Valueکه مقابل عبارت 
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Write Digital Value 

( Tagیا )آیکنی انتخاب شود، با لمس آیکن مورد نظر، آدرس  Touchبرای ویژگی  Actionدر صورتی که این 

 . خواهد شد  Toggleیا  Set ،  Resetتعیین شده ،  

 در صورتی که : یادآوریToggle  انتخاب شود، با یک بار لمس آیکن ، آدرس(Tag ) مورد نظر اگر یک

 .باشد، صفر و اگر صفر باشد یک خواهد شد

 

Write Momentary 

 -Downمقدار  آیکنی انتخاب شود، با لمس آیکن مورد نظر، Touchبرای ویژگی  Actionدر صورتی که این 

Written Value   و هنگام برداشتن انگشت از آیکن ، مقدارUp – Written Value  آدرس در( یاTag ) تعیین

 .این مقادیر میتوانند عدد یا کارکتر باشند. خواهد شد نوشته شده ،
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Command Expression 

آیکنی انتخاب شود، با لمس آیکن مورد نظر، دستوراتی که در  Touchبرای ویژگی  Actionدر صورتی که این 

لیست کامل این دستورات به همراه شرح آن ها را . نوشته شده است، اجرا خواهد شد Commandپنجره 

 .راهنمای برنامه مشاهده کنید Scriptمیتوانید از قسمت 

 

 

 

Key Input 

تبدیل به یکی از دکمه آیکن مورد نظر آیکنی انتخاب شود،  Touchبرای ویژگی  Actionدر صورتی که این 

  .نوشته خواهد شد Key Input Windowدر پنجره خاصی به نام  Key Inputمقدار . های کیبورد خواهد شد

 .را انتخاب کنید ndowKey Input wiگزینه  Drawاز پنجره  Key Input windowبرای ایجاد 
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Print Page 

صفحه تعیین  ، ازآیکنی انتخاب شود، با لمس آیکن مورد نظر Touchبرای ویژگی  Actionدر صورتی که این 

 .شده پرینت گرفته خواهد شد

 

 

 

 

  Graphic File Paste  وارد کردن عکس در صفحه نمایش

را  Insert Graphic Fileگزینه   Editکنیم می توانیم از منو  HMIدر صورتی که بخواهیم عکسی را وارد صفحه 

 .انتخاب کنیم 
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با کلیک راست بر روی تصویر مورد نظر می توانیم یکی از گزینه های زیر را برای مشخص کردن جایگاه : توجه 

 .تصویر انتخاب کنیم

 

- Bring To Front  :آوردن تصویر به سطحی ترین الیه 

- Send To Back  :بردن تصویر به پایین ترین الیه 

- One Step Forward  :آوردن تصویر به یک الیه باالتر 

- One Step Backward  :بردن تصویر به یک الیه پایین تر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نمایش انیمشن 
 را انتخاب کنید، سپس انیمیشن مورد نظر را از گروه انیمیشن های دلخواه انتخاب کرده و Insert Animation Bitmapگزینه  Editاز منو 

OK آیکن انیمیشن مورد نظر روی صفحه نشان داده . کنید

میشود ، روی آن دو بار کلیک کنید و آدرس تگی را که 

میخواهید با ست شدن آن انیمیشن به اجرا در آید را تعیین 

وانید سرعت اجرای انیمیشن را هم در این صفحه میت. کنید

 .مشخص کنید
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 انیمیشن   ساخت

 Addروی گزینه سپس کلیک کنید  Project Windowاز پنجره  Animation Editorروی گزینه ، انیمیشن مورد نظر  ساختبرای 

Frame در پایان با زدن دکمه . کلیک کرده و عکس های مورد نظر خود را اضافه کنیدSave انیمیشن خود یک گروه و  یک نام اختصاص ه ب

 .دهید و آن را ذخیره کنید

نام   Save در آخر با زدن دکمه.  میتوانیم نتیجه کار خود را مشاهده کنیم  Simulationبا تعین سرعت عوض شدن فریم ها و زدن دکمه 

  .ذخیره میشودمیشن مورد نظر ساخته و یبه این ترتیب ان گروه و نام فایل را مشخص کرده و
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 Xpanelرای ب  Printer تعریفنحوه 
 .شوید و گزینه پرینتر را اتخاب کنید  Xpanelوارد صفحه تنظیمات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . تعریف کنیمانتخاب کنیم، باید مسیرپرینتر را روی شبکه  Portرا برای  Networkگزینه در صورتی 

(Exp:  \\Mirashe\hp LaserJet 1300 PCL 5) 

در این مرحله داشته باشد،  Passwordو  User Nameدر صورتی که کامپپوتری که پرینتر به آن متصل است 

 .باید آن را وارد کنیم

 

 پنجره زیر باز خواهد شدبعد از این مرحله 

 

کامپوتری که پرینتر به آن متصل شده است ذخیره خواهد شد،  Passwordو  UserNameبا تایید این پنجره 

 .در غیر این صورت در هر بار پرینت گرفتن باید یوزرنیم و پسوورد را وارد کرد

 

file://Mirashe/hp%20LaserJet%201300%20PCL%205
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 Screen Printپرینت گرفتن از صفحه نمایش 

با اجرای این دستور از از کل . استفاده کرد  ()HardCopyبرای پرینت گرفتن از صفحه نمایش باید از دستور 

 .صفحه از که روی آن هستیم پرینت گرفته میشود

 

 

 HMIنحوه نمایش زمان و تاریخ روی صفحه 

 HMIو نمایش آن روی صفحه  زمان و تاریخ از سیستم عامل اجزایقرائت برای  GetTime(R1) دستور 

  .استفاده میشود

 

 .میخواهیم ساعت ، دقیقه و ثانیه را روی صفحه نمایش نشان دهیمدر مثال زیر 

 .ایجاد میکنیم DataBaseدر ( Virtual)در این مرحله سه تگ مجازی : مرحله اول
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در صفحه مورد نظر ایجاد میکنیم و آدرس آنها را به تگ های ایجاد شده در مرحله قبل  Tag Valueدر این مرحله سه عدد : مرحله دوم

 .نسبت میدهیم

 

 

ثانیه ایجاد کرده و  دستوراتی را که برای قرائت زمان از سیستم عامل  1از نوع پریودیک با پریود  Scriptدر این مرحله یک : مرحله سوم

Xpanel الزم است را در آن مینویسیم. 
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 :نتیجه به صورت زیر خواهد بود 

 

 

  TimeStr(R1,R2)نمایش زمان و تاریخ با استفاده از دستور 

 

 

 



HMI Program With Xpanel Designer 

 

Page 24 of 28 
XpanelDesigner quick Start 
qs-HMIPrgm-930904 

 .باید باشد stringاز نوع  TIMEINF0.StrTagو تگ  Analogاز نوع  TIMEINF0.CurTimeتوجه داشته باشید که تگ 

 

 

 

 Xpanelدر  سطح دسترسی
 

و ( بدون نیاز به پسوورد )پایین ترین سطح دسترسی  Level0. سایمون میتوان ده لول دسترسی تعیین کرد های Xpanelدر 

Level10 باالترین سطح دسترسی را داراست. 
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 Level1و  Level2میتواند به  Level 0پایین تر از خود دسترسی داشته باشند ، به عنوان مثال  لول هایلول های باال تر میتوانند به 

 .دسترسی داشته باشد

را انتخاب کنید و یا از آیکون مقابل  Securityگزینه  Toolsبرای تعیین سطوح دسترسی از قسمت 

 .وارد تنظیمات مربوطه شوید

 .در این قسمت میتوانید لول های مختلف را با نام دلخواه تعریف کنید و پسوورد مورد نظر را به آنها اختصاص دهید

دستوری بنویسید، این دستور به محض وارد شدن به لول مرود نظر  Log On Action Scriptدر صورت تمایل میتوانید در قسمت 

دستوری بنویسید، این دستور به محض  Log Off Action Scriptبه همین صورت چنانچه در قسمت . یک بار اجرا خواهد شد

 .هد شدخوارج شدن از لول دسترسی مرود نظر اجرا خوا

  

مثال مطابق شکل مقابل در صورتی که کاربر وارد لول دسترسی 

باز خواهد شد و در صورتی که از  Calibrationشود ، صفحه  سه

 .خواهد شد Mainلول مرود نظر خوارج شود ، وارد صفحه 

 

 

 

 

 

 نحوه وارد شدن به سطوح دسترسی مختلف

برای این منظور آیکونی را روی . داریم Log On Windowفراخوانی پنجره  برای وارد شدن به سطح دسترسی مرود نظر نیاز به 

را انتخاب  Touchشوید، گزینه  Objet Configایجاد کنید، دو بار روی آن کلیک کرده تا وارد پنجره  XpanelDesignerصفحه 

 .را تایپ کنید ()LogOnWinسپس دستور  انتخاب کنید Actionرا به عنوان  Command Expressionکرده و 
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باز خواهد شد و کاربر میتواند با تعیین سطح دسترسی و وارد  (Log On Window)کردن آیکن مقابل صفه دسترسی   Touchبا 

 .کردن پسوورد مربوطه در لول دسترسی مورد نظر قرار گیرد

 

 

 

 

 

 

 

 .برای خروج از لول دسترسی جاری و بازگشت به لول صفر ، انجام میشود ()LogOffدستور 

 

  XpanelDesignerنحوه اعمال سطح دسترسی در 

. هر شی گرافیکی تعیین شود EntryDataو  Touch سطح دسترسی میتواند برای ویژگی های  XpanelDesignerدر نرم افزار 

درشکل زیر نحوه تعریف سطح دسترسی به اشیا گرافیکی نشان داده  .داشته باشدهمچنین هر صفحه میتواند سطح دسترسی خود را 

 .کافی است روی شی گرافیکی یا روی صفحه مرود نظر دوبار کلیک کنید. شده است
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 .سطح دسترسی تعیین کنیم ،مطابق شکل زیر عمل میکنیم Open Pageبرای مثال چنانچه بخواهیم برای 
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 صفحهعکس برداری از 

. با استفاده از این سرویس می توان از صفحه ای که در آن قرار داریم عکس برداری کرد  

ایجاد شده باتوجه به ساعت و فرمت   فایل. ذخیره می شوند"\   \Xpanel"در پوشه    bitmap(BBM)فایلهای تولید شده با فرمت 

 .برنامه نامگذاری می شود

 

 

 

 


