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 کنترلر SMS یصنعت یکاربرد دستگاه

 

 دستگاه نیا. دیباش داشته ودخ یادار و یخانگ زاتیتجه و لیوسا بر یکامل تیریمد توانیدمی باشد لیموبا شبکه پوشش تحت که جهان از نقطه هر از

 اتصال با ای دیکن تیریمد و خاموش روشن، را ایوسیله هر( SMS) همراه تلفنتوسط  که کندمی فراهم شما یبرا را امکان نیا آسان اریبس نصب با

 کارخانه و اداره ای خانه تیوضع از ...و آتش ای دود صیتشخ سنسور ضربه، سنسور حرکت، صیتشخ سنسور ازجمله مختلف یحسگرها و سنسورها

 ای گلخانه یدما کنترل ،یاریبآ کنترل خانه، لیوسا کنترل یبرا توانیدمی مثال عنوانب ،است متنوع اریبس دستگاه نیا یکاربردها. دیشو مطلع خود

 .ردیگ قرار استفاده مورد گرید متنوع یکاربردها و خودرو ای یخانگ یمنیا هایسیستم ،یمرغدار

 .کرد استفاده پر نویز و یصنعت هایمکان یتمام است که بتوان از آن در ایطراحی این دستگاه به گونه

اده دارند و توصیه میشود حتما که در بعضی مواقع تفاوت هایی در نحوه راه اندازی و استف شده است متفاوتی تولید های نسخه درکنترلر  SMSبرد 

شده است و میتوان  ات کاربردی بیشتری لحاظاین دستگاه قابلیت اعمال تنظیم سخت افزار به بعد 2نسخه  از .راهنما بصورت کامل مطاللعه گردد

ک و کنترل رله ها را برای هر نیز به عنوان کنترلر دستگاه ها استفاده نمود و انواع وظایف از جمله ایجاد تماس تلفنی ، ارسال پیام کنترلرریموت از 

وان افه شده است و میتبرد امکان اتصال سنسور دیجیتال خارجی ) دما ، ...( اض 3همچنین در نسخه   کدام از کلیدهای ریموت کنترل در نظر گرفت.

ق برای زمان بندی نیز سنسور رطوبت و ساعت دقی 3.3در ورژن  با تعریف بازه های دمایی مختلف عکس العمل های مختلف از طرف برد ایجاد کرد.

 روزانه، هفتگی و ماهانه اضافه شده است.

 

 : نکات مهم

 ی کار دستگاه دستورالعمل و نحوهSMS  های فقط در تعداد رله ومشابه بوده  دقیقا  ای رله 12ای و رله 2کنترلر در دو نسخه

   .خروجی تفاوت دارند

  پورت  خروجی صوتی و-، ورودیدر نسخه حرفه ایRS485 گزارش رخدادها اضافه شده است. برای کنترل برد و  

  ا بخش بدیگر  مگاهرتز ارائه میشوند. برای تغییر گیرنده با مدلهای 315به صورت عمومی دستگاه ها با گیرنده ریموت کنترل

 فروش تماس بگیرید. 

  در بخش ورودی سنسور دیجیتال در حال حاظر سنسور دمایDS18B20  .پشتیبانی میشود 

  در مدل حرفه ای پالس امکان استفاده از سنسور دما و رطوبتAM2301/DHT21 .به جای سنسور دما وجود دارد 

  ده ماهانه اضافه شده است. برای صحت عملکرد این بخش استفادر مدل حرفه ای پالس امکان زمانه بندی روزانه، هفتگی و

 از باتری پشتیبان روی برد ضروری میباشد.

 ه ثانیه باز میلی ثانیه  (که با ویرگول در انتهای دستورات مشخص میشد)بعد واحد تاخیر رله ها به  4.0 از ورژن نرم افزار

رژن نرم افزار ونمایید.  Importو نرم افزار متصل نموده و  USBبرای اطالع از ورژن نرم افزار یکبار برد را به  .تغییر یافته است

 نمایش داده میشود. Software versionو با تیتر  Configدر تب 
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 دستگاه یهاتیقابلاجزا و 
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 GSMمخصوص  هایآنتناز  بایستمی. در صورت تعویض این آنتن، است GSMآنتن موجود بر روی دستگاه مخصوص فرکانس کاری : GSMآنتن  *

 استفاده کنید. GSMصوص آنتن استاندارد مخ هایطولاز افزایش  باید، دهیددستگاه را درون قاب فلزی قرار بخواهید  کهدرصورتینمایید. استفاده 

 .شودمیاستفاده  کلیدجهت روشن و خاموش نمودن دستگاه از این  :ON/OFF کلید* 

و به  شدهست ی. با فشردن این شستی، دستگاه رگرددمیست کلی دستگاه و میکروکنترلر از این شستی استفاده یر منظوربه: RESET* شستی 

عملیات آپدیت فریمور نیز با فشردن این کلید شروع  .گرددمیبازحالت اولیه 

گیرد برنامه روال عادی خود بعد از گذشت چند ثانیه اگر آپدیتی صورت ن میشود.

 را طی خواهد نمود.

به معنای  PWR. است LEDنشانگر  3دستگاه دارای  نشانگرهای شبکه:* 

به معنای  STATو  NETاتصال تغذیه دستگاه و روشن بودن دستگاه بوده، نشانگر 

ها بیانگر حاالت  LEDچشمک زدن این  ینحوهاتصال دستگاه به شبکه است. 

 LED. در حالت اولیه و جستجوی شبکه، باشندمیمختلف اتصال به شبکه 

ثابت روشن مانده  LEDپشت سر هم چشمک زده و بعد از یافتن شبکه،  صورتبه

 و هر چند ثانیه یک بار چشمک می زند.

و  کارتسیمدر جای خود، از شارژ بودن  کارتسیمقبل از قرار دادن  حتماً در این قسمت وارد نمایید.کارت خود را سیم :کارتسیم* سوکت 

 بودن پین کد آن اطمینان حاصل فرمایید. غیرفعالهمچنین 

متصل  سبه یک ترمینال فونیک هرکدامکه عدد(  2اس کنترلر مینی ام)برای اس استعدد رله بر روی دستگاه موجود  12 رله: هایترمینال* 

 .(NC) بستهیک کنتاکت  و( NO)، یک کنتاکت باز (out) مشترک، یکی استخروجی  3شده است. هر رله دارای 

 

 است. قرارگرفتهمختلف یک بازر بر روی دستگاه  هایوضعیتاعالم  منظوربه بازر:* 

 .گرددمیاز این پورت استفاده و اعمال تنظیمات اتصال دستگاه به رایانه  منظوربه :mini USB* پورت 

اکیداً باشد.  (آمپر 2ولت )حداقل  12 بایستمی. تغذیه دستگاه استاتصال منبع ولتاژ به دستگاه  منظوربهاین ترمینال  کانکتور اتصال تغذیه:* 

ه نتواند جریانِ مورد نیازِ دستگاه را تامین منبع تغذیدر صورتی که  .ی با کیفیت استفاده شودی برد از یک منبع تغذیهشود که جهت تغذیهتوصیه می

مثبت و  عالمت ، بهاز طریق ترمینال فونیکس دستگاه ی. به هنگام اتصال تغذیهدچار مشکل خواهد شد یی مخابراتکند، دستگاه در اتصال به شبکه

 دقت نمایید. روی بردمنفی 
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صفر و یک شدنِ ییرات تغ دستگاه را طوری تنظیم کرد که توانمیدستگاه به پورت ورودی دیجیتال و آنالوگ مجهز است.  ورودی: هایپورت* 

همچنین  شوند. اساماسهای تعیین شده به شماره تلفن های آنالوگورودیدیجیتال و تغییرات ولتاژ نسبت به سطوح تعیین شده در های ورودی

 ظر گرفت.نی متنوعی را ) ایجاد تماس، ارسال پیامک، کنترل خروجی ها و ..( برای هر کدام از ورودی ها در میتوان عملکردهای کنترل

ورودی های دیجیتال در حالت عادی و  باشد.یمولت  5و  0های دیجیتال و برای ورودیولت  5 تا 0 آنالوگ هایورودیبرای ولتاژ  مجازِ مقادیر

 ) زمین( استفاده شود.  GNDبدون اتصال دارای مقاومت داخلی باالکش بوده و بهتر است برای تحریک آنها از ورودی 

 برد ورودی هایپورت
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 برد یاولیه یاندازراه
 را به برد متصل نمایید. GSMابتدا آنتن  -1

 
بودن  غیرفعالو همچنین  کارتیمسدر جای خود، از شارژ بودن  کارتسیمقبل از قرار دادن  حتماًنموده،  کارتسیمرا وارد سوکت  کارتسیم -2

 کد آن اطمینان حاصل فرمایید.پین

 
یه هم استفاده نمود. الزم از ترمینال ورودی تغذ توانمیبرد را روشن نمایید.  ON/OFF کلیدسپس توسط  را وصل کرده و برد یمنبع تغذیه -3

 آمپر باشد. 2ولت و حداقل  12 باید برد یاست تغذیه ه ذکرب

 

ن است و نشانگرهای به معنای اتصال تغذیه به برد و روشن بودن آ PWRشد. نشانگر  نمودن دستگاه نشانگرها روشن خواهندبعد از روشن  -4

NET  وSTAT  چند ثانیه اول نشانگر دهندمیوضعیت اتصال به شبکه را نشان .NET  مد که به معنای آبه حالت چشمک سریع درخواهد

 زندمیچشمک  یکبارانیه ث هرچندو  ماندمیثابت روشن  صورتبو این نشانگر  شدهشناساییبعد از چند لحظه شبکه جستجوی شبکه است، 

 برقراری ارتباط موفق است. به معنایکه 
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 .شده استح داده بعدی نحوه اتصال به کامپیوتر و اعمال تنظیمات در برنامه مربوطه توضی هایقسمتاستفاده است. در  یبرد آماده

 و نصب درایور اتصال برد به کامپیوتر ینحوه
 را به برد و کامپیوتر متصل نمایید. mini USBابتدا کابل  -1

 
  .شودمیدستگاه نصب  درایورخودکار  صورتبهرایانه شما به اینترنت متصل باشد،  کهدرصورتیدر اولین اتصال،  -2

 به هر علت درایور نصب نشد، پیغام زیر ظاهر خواهد شد: کهدرصورتی

 

صول قرار دارد به صورت یید، به این صورت که پوشه حاوی فایل درایور را که در دیسک همراه محدستی درایور را نصب نما صورتبدر این حالت 

 دد.زیر مسیر دهی نمایید تا روی سیستم نصب گر

 اب نمایید.را انتخ Update Driverویندوز رفته و روی دستگاه ناشناس به صورت زیر کلیک راست کرده و گزینه  Device Managerبه بخش 
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 را مشخص کنید. Driveرا انتخاب نمایید و مسیر پوشه  .… Browseسپس در پنجره بعدی گزینه 

 

ره پورت در هر رایانه متفاوت . الزم به ذکر است شماگرددمیهمانند شکل زیر به درایورهای شما اضافه  COMبا نصب کامل درایور، یک پورت  -3

 است. شدهاساییشن COM8در اینجا  مثالً ;وارد نمایید افزارنرماین شماره را در هنگام اتصال  بایستمیبوده و شما 

 

 ربندی نمایید.ه کامپیوتر متصل شده است و میتوانید سخت افزار را پیکدرستی ب، دستگاه به COMو پورت  بعد از شناسایی درایور

 USBدن برد، پورت شدقیقه انجام می شود و بالفاصله با روشن  1دستگاه پس از حدود  USBدقت نمایید که در ورژن جدید شناسایی پورت 

 ر دارید.به قطع اتصال و اتصال مجدد نرم افزانیز قطع میگردد و نیاز  USBشناسایی نمی شود. همپین با قطع تغذیه برد پورت 
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  SMS Controller افزارنرم یاندازراهو  معرفی
 

متن دلخواه پیامک جهت  توانمی. شودمیبه برد اعمال  نظر موردتنظیمات  SMS Controller v4کنترلر و توسط برنامه  SMSدستگاه  اتصال با

 هایورودیآنالوگ و یا تغییر وضعیت  هایورودیاز تغییر سطح ولتاژ  سازیآگاهتنظیمات همچنین  نمود.وارد را  نظر مورد هایرله سازیفعال

 .دیجیتال را اعمال نمود

 در دیسک همراه با محصول اجرا نموده: برنامه را از مسیر زیرابتدا  -1

DVD:\\ SMS_Controller_v4.x.exe 

را بزنید تا ارتباط بین  Connect یدکمهاست را انتخاب نمایید سپس  شده شناسایی شما که در سیستم COMشماره  ،بعد از باز شدن برنامه -2

 دستگاه و برنامه برقرار شود.

 

ارتباط بین کامپیوتر و برد را  توانمیظاهر خواهد شد. توسط این دکمه نیز  Disconnect یدکمه ،در صورت موفق آمیز بودن عملیات اتصال

 قطع نمود.

 

 SMS Controller v4 برنامه یهاتمیآ از کی هر عملکرد حیتوض

Import:  عملیات  یل ویرایش شوند.تا در صورت تما شودمید برنامه بود وار شده اعمال برد درتنظیماتی که از قبل آخرین توسط این گزینه

Import .چند ثانیه طول خواهد کشید 

 

Export:  عملیات گرددمیدر دستگاه ذخیره  شده انجامتوسط این گزینه تنظیمات .Export .چند ثانیه طول خواهد کشید 

 

Default : را ویرایش  نظر موردتنظیمات  توانمی هاآن، سپس به کمک شودمیوارد برنامه  فرضپیش دستوری کدهایبا کلیک بر روی این گزینه

 ستفاده نمایید.اری دستور دیگکد د از هر توانمیو کاربر  جهت پیشنهاد بوده صرفاً و  فرضپیشاست این مقادیر  به ذکرالزم  نمود.
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 .شودمیدارای چند صفحه مختلف است که هر یک به ترتیب توضیح داده  افزارنرم صفحات برنامه:

 

Relays (هارله):  دستوراتی که برای خاموش یا روشن کردن توان می. در این صفحه دباشمیدستگاه  هایرلهاین صفحه مربوط به تنظیمات

رله را خاموش یا روشن کنید. تمامی دستورات  توانیدمیدستور مربوط به آن،  واردکردن. برای هر رله با کردرا وارد  باشندمی SMSاز طریق  هارله

 .تنظیم کنیدروی دستگاه د نظر را نیاز خود دستور مور هبنا ب توانیدمیبوده و  تغییر قابل

 

 

Status Reset Command Set Command Delay 

 وضعیت رله
 خاموش کردندستور جهت 

 رله

 روشن کردندستور جهت 

 رله
 تاخیر

با کلیک بر روی این 

آیتم وضعیت هر رله تست 

یعنی با داشتن  شودمی

و با  روشن شدهتیک رله 

متن  Defaultی بعد از زدن دکمه

دستوری پیشنهادی بصورت 

توان این شود. میفرض وارد میپیش

 Default یدکمهبعد از زدن 

 صورتبمتن دستوری پیشنهادی 

 توانمی. شودیموارد  فرضپیش

تاخیر پیش فرض برای هر 

رله زمانیکه دستورات کنترل 

روشن و خاموش رله بدون تاخیر 

 )ویرگول( اجرا شوند.
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برداشتن تیک رله 

خواهد شد.  خاموش

همچنین با اعمال 

 نظرمورد  هایتیک

ها بعد از رله اولیهوضعیت 

روشن نمودن دستگاه 

 .دنشومی اعمال

کد دستوری را به هر متن دلخواهی 

 تغییر داد.
را به هر متن این کد دستوری 

 د.اتغییر د دلخواهی
اگر دستور کنترلی با تاخیر 

باشد اولویت با مقدار تاخیر در 

 متن دستور میباشد.

 
Relay3=0 

 مثالً یا 
Room1=OFF 

Relay3=1 
 مثالً  یا

Room1=ON 

10 
ثانیه  10

 تاخیر پیش فرض
 مثال: 

 

 مل می نماید.عقرار گیرد آن دستور به صورت مدت دار   "  ,"کاراکتر  Set Commandدر صورتی که بعد از اعمال کد دستوری مدت دار: 

 .شودمیمشخص ثانیه  میزان تاخیر تغییر وضعیت با واحد  " ," صورت زیر می باشد به این نحو که بعد از کارکتر این دستور بفرمت استفاده از 

 از گذشت زمان مشخص شده:آن بعد  خاموش کردنو  Delayرله به مدت مشخص شده  روشن کردن* 

Set Command , delay(s) 

 ثانیه 10آن بعد از گذشت  کردنخاموش ثانیه و  10 رله اول به مدت روشن کردن مثال:

Relay1=1,10 

 از گذشت زمان مشخص شده:آن بعد  روشن کردم مجددو  Delayرله به مدت مشخص شده  خاموش کردن* 

Reset Command , delay(s) 

 ثانیه 30آن بعد از گذشت  روشن کردن مجددثانیه و  30رله دوم به مدت  کردنخاموش  مثال:

Relay2=0,30 

Digital Inputs  :)ارسال  متن در این صفحه)ورودی دیجیتالSMS  در  کنیدمی. شما تنظیم گرددمیتنظیم  نظر مورداز دستگاه به شماره

پیامی ارسال  ،دن فیلددر صورت خالی بو ارسال گردد. مورد نظر، چه پیامی به شماره تلفن دیجیتال ورودییک شدن  غیرفعالهنگام فعال یا 

 ولت است. 5تا  0بین  هاورودیمجاز ولتاژ اعمالی به  یمحدودهاست  ذکربه الزم  .گرددمین

 

Status Low Report High Report Delay 
 تاخیر شدن Highگزارش متن  شدن Lowگزارش متن  وضعیت ورودی

https://eshop.eca.ir/
https://telegram.me/YanSon_ir


     @YanSon_ir              :کانال تلگرام پشتیبانی                   irCAshop.EE.                 : فروشگاه  13

 80-35539778-041                       دفتر مرکزی:                      02166708241        پشتیبانی فنی:       
 

 Lowیا  Highاین آیتم وضعیت 

بودن هر ورودی را نشان 

 .دهدمی

 Default یدکمهبعد از زدن 

 صورتبمتن گزارش پیشنهادی 

. هر زمان شودمیوارد  فرضپیش

شد، این  Lowکه این ورودی 

. شودمیمتن گزارش ارسال 

ه ارش ارسالی را بمتن گز توانمی

 تغییر داد. هر متن دلخواهی

 Default یدکمهبعد از زدن 

 صورتبپیشنهادی  گزارشمتن 

هر زمان  .شودمیوارد  فرضپیش

شد، این  Highکه این ورودی 

. شودمیمتن گزارش ارسال 

 را به ارسالی متن گزارش توانمی

 تغییر داد. هر متن دلخواهی

میزان تاخیر برای اینکه پس 

از تغییر وضعیت ورودی 

گزارش یا دستور مربوطه 

 اجرا شود.

 
Input3=Low 
 یا برای مثال

Sensor=OFF 

Input3=High 
 یا برای مثال
Sensor=ON 

Input 3 : مثال 

 

 را دریافت کرد. دیجیتال هایورودیوضعیت  توانمی SMSبا ارسال : های دیجیتالجهت خواندن ورودیدستورات 

برای  ?=inputx البقو از  ?=inputsهای دیجیتال از دستور گیری از تمامی ورودیکه برای گزارشاست به این نحو  این دستوراتفرمت استفاده از 

 شماره ورودی است. xدر اینجا  .گرددمیی از شماره ورودی خاص استفاده گیرگزارش

 :با ارسال پیام زیر های دیجیتالگیری از تمامی ورودیگزارش* 

inputs=? 

دیجیتال  هایودیوری وضعیت فعلی دریافت خواهد شد، که نشان دهنده اوی اطالعات زیرح SMS یک بعد از ارسال پیام باال به دستگاه،  مثال:

 .ستند(ه  1دیجیتال  هایورودی) دقت کنید که درحالت عادی  باشد.( می16فرمت عدد برگشتی به صورت کد هگز )مبنای  دستگاه است.

Inputs=0x03 

 .باشد 8تا  1 تواند بینمقدار آن میبوده و شماره ورودی مورد نظر  x، که ( با ارسال پیام زیرx) مورد نظردیجیتال از ورودی  گیریگزارش* 

inputx=? 

مورد رودی دیجیتال ووضعیت فعلی  یدهندهحاوی اطالعات زیر دریافت خواهد شد، که نشان  SMS یک بعد از ارسال پیام باال به دستگاه،  مثال:

 است. نظر

Inputx=0 

Analog Inputs )در این صفحه متن ارسال  :)ورودی آنالوگSMS  ه زمانی ک کنیدمی . شما تنظیمگرددمیتنظیم  مورد نظراز دستگاه به شماره

پیامی  ،الی بودن فیلدخارسال گردد. در صورت  مورد نظر، چه پیامی به شماره تلفن کمتر یا بیشتر شد مورد نظر سطح ولتاژ ورودی آنالوگ از سطح

 ولت است. 5تا  0بین  آنالوگ هایورودیبه مجاز ولتاژ اعمالی  یمحدودهاست  به ذکرالزم  .گرددمینارسال 

 

Status High Level High Report Low Level Low Report Delay 
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 وضعیت ورودی
سطح ولتاژ 

 حداکثر
 Highمتن گزارش 

سطح ولتاژ 

 حداقل
 تاثیر Lowمتن گزارش 

وضعیت فعلی 

آنالوگ  هایورودی

 .دهدمیرا نمایش 

تعیین سطح ولتاژ 

حداکثر، ولتاژ 

ورودی از این 

مقدار بیشتر شود 

پیام ارسال 

 .شودمی

متن پیامی که در 

صورت باال رفتن 

سطح ولتاژ از سطح 

، ارسال شده تعیین

 توانمی خواهد شد.

متن گزارش ارسالی 

را به هر متن 

 تغییر داد. دلخواهی

تعیین سطح ولتاژ 

حداقل، ولتاژ 

ی از این دورو

ار کمتر شود مقد

پیام ارسال 

 .شودمی

متن پیامی که در 

صورت پایین آمدن 

سطح ولتاژ از سطح 

، ارسال شده تعیین

 توانمی خواهد شد.

متن گزارش ارسالی 

را به هر متن 

 تغییر داد. دلخواهی

میزان تاخیر قبل از 

 اجرای دستورات

 4.5 
Analog1=high 

 مثالً یا 
Battery=High 

1.5 
Analog1=low 

 مثالً یا 
Battery=low 

Input 1 : مثال 

 

 رد.آنالوگ را دریافت ک هایورودیوضعیت  توانمی SMSبا ارسال آنالوگ:  هایورودیدستورات خواندن وضعیت 

برای  ?=adcx قالبو از  ?=adcsاز دستور  آنالوگ هایورودیاز تمامی  گیریگزارشکه برای است به این نحو  این دستوراتفرمت استفاده از 

 شماره ورودی است. x. در اینجا گرددمیاز شماره ورودی خاص استفاده  گیریگزارش

 

 با ارسال پیام زیر: آنالوگ هایورودیتمامی سطح ولتاژ از  گیریگزارش* 

adcs=? 

 هایورودیطح ولتاژ سوضعیت فعلی  یدهندهحاوی اطالعات زیر دریافت خواهد شد، که نشان  SMS یک بعد از ارسال پیام باال به دستگاه،  مثال:

 دستگاه است. آنالوگ

ADC1=3.25 v 
ADC2=1.00 v 
…. 
ADC8=0.00 v 

 شماره ورودی مورد نظر است. x( با ارسال پیام زیر، که xمورد نظر ) آنالوگاز ورودی  گیریگزارش* 

adcx=? 

طح ولتاژ ورودی آنالوگ سوضعیت فعلی  یدهندهحاوی اطالعات زیر دریافت خواهد شد، که نشان  SMS یک بعد از ارسال پیام باال به دستگاه،  مثال:

 است. مورد نظر

ADCx=3.25 v 

 چندین کد دستوری را ارسال نمود. SMSدر یک  توانمینکته: 

 برای مثال:

relay1=1 
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relay3=0 

input1=? 

 هایورودی) Digital Inputو یا  آنالوگ(  هایورودی) Analog Inputوارد شده در قسمت  متن گزارشاگر  حالت برنامه ریزی پیشرفته:

 رله نیز کنترل می شوند. هایخروجی، هاورودیبا تغییرات  مشابه باشند عیناً Relaysدیجیتال( با دستورات اعمال شده در قسمت 

ل شود. دستورات گزارش و رله دوم فعال شود و با صفر شدن این ورودی، رله ی سوم فعا ،شدن ورودی دیجیتال اول 1با  خواهیممی مثال:

  د:نتنظیم شوبصورت زیر کنترل رله بایستی 

 

 

ولت رله اول فعال  1.5ی آنالوگ از ولت، رله اول خاموش و با پایین آمدن ولتاژ این ورود 3از  5با باال رفتن ورودی آنالوگ  خواهیممی مثال:

 شود.
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Tel Numbers (هایشماره )برای ارسال یا دریافت را خود  مورد نظر هایشمارهدر این صفحه  :تلفنSMS  امکان وارد نمودننماییدوارد . 

 سازیفعالبا و  شودارسال  SMSی هایشمارهکه به چه  شودمیتعیین  Report باکسچک سازیفعالبا  .است پذیرامکانشماره  10 تعداد 

 دریافت گردد. SMSی هایشمارهکه از چه  شودمیتعیین  Command باکسچک

 

Voice Call (تماس های صوتی):  ید تنظیمات مربوط به تماس های صوتی و یا توانمیدر این تب شماMissed Call نجام دهید.را ا 

 

تگاه انتظار دارید چه عملیاتی ید تعیین کنید که با برقراری تماس با دستوانمیشما  Missed Call Functionگزینه  کردنفعالدر این تب با 

 عملکرد مورد نظر را تعیین کرد. توانمیتوسط برد انجام شود. از دو طریق 

 .Commandمورد نظر در قسمت  دستوراز طریق نوشتن  -1

 مشخص شده است. Select action نامکشویی مربوطه که با کلید از طریق انتخاب عملکرد مورد نظر از  -2

  

نظر را در کادر  فقط متن مورد Select actionاجرا خواهد شد و قسمت  Commandنوشته شده در قسمت  دستورباید به این نکته دقت شود که 

Command  در قسمت دستوری که کپی می کند. دقت کنیدCommand  عریف شده ( ت)صفحه ها هاباید از قبل در سایر تب شودمینوشته

 باشد.

 

تماس با سیم کارت قرار داده شده بر روی دستگاه بتوانید با فشار دادن هر استفاده کنید و پس از برقراری  DTMFدر صورتی که بخواهید از حالت 

قسمت  Missed Call Functionگزینه  کردنفعالرا غیرفعال کنید. با غیر  Missed Call Functionباید گزینه  ،کلید عملکرد خاصی را تعریف کنید

 عمل کنید. Missed Call Function. برای انتخاب عملکرد هر کلید باید مانند بخش شودمیفعال  DTMFمربوط به دریافت کدهای 
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Config )استدر این صفحه تنظیمات کلی دستگاه موجود  :)تنظیمات. 

 

 

 آیتم توضیحات

 Hardware Model افزارورژن سخت

 Software Version افزارنرمورژن 

 Analog Format آنالوگ ورودی های  فرمت

 Interval Command Period (Minute) اجرای دستور دوره ای پریود
 Network Check Period (Minute) چک وضعیت اتصال به شبکه پریود

 Report of Command Confirmations بعد از اجرای هر دستور تاییدارسال پیام 
 Report of Digital Input Changes های دیجیتالارسال پیام اعالم تغییرات ورودی
 Report of Analog Input Changes های آنالوگارسال پیام اعالم تغییرات ورودی

 Check Inputs at Startup چک و اجرای دستورات ورودی ها موقع ریست
 Report of Output Changes به مدیرارسال گزارش تغییرات رله ها 

 Startup command دستور برای اجرا در زمان روشن شدن برد

 Save Relay Status با قطع تغذیه هاذخیره وضعیت رله

 RS485 Echo Events on Serial Portسریال و  تارسال رخدادها در پور
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Analog Format )فرمت آنالوگ(: 

 ولت تنظیم گردد. 5که در این برد باید بر روی  شودمیوارد  در این قسمت استفاده موردماکزیمم ولتاژ 

Interval Command Period (Minute) (یا دوره دستور یاجرا ودیپر:) 

قیقه اجرا شود. دمشخص بر حسب  یمیتوانید یک دستور مشخص رو به گونه ای زمان دهی کنید که به صورت متناوب با بازه زمان ،توسط این آیتم

ز ادقیقه گزارش کاملی  10تنظیم شود، هر  10نوشته شود و مقدار تناوب روی  ”REPORT“دستور   Interval Commandبخش مثال اگر در

 وتی نیز استفاده کرد.صوضعیت ورودی و خروجی های دستگاه به اپراتورها ارسال خواهد شد. از این بخش میتوان برای کنترل رله ها یا ایجاد تماس 

Network Check Period (Minute) (بندیزمان :)چک وضعیت اتصال به شبکه 

و در صورت عدم اتصال  کندمیضعیت اتصال به شبکه را بررسی و - شودمیکه توسط کاربر تنظیم  -ار یکبدقیقه  هرچنددستگاه  ،توسط این آیتم

 هد کرد.جهت برقراری ارتباط با شبکه تالش خوا مجدداًو  شدهبه شبکه یا قطع شبکه، دستگاه ریست 

Report of Commands Confirmation  هر دستور(: اجرایبعد از  تایید)ارسال پیام 

 د.شانجام آن دستور ارسال خواهد  تاییدیک پیام حاوی به دستگاه، ارسال هر کد دستوری  این آیتم، بعد از سازیفعالبا 

Report of Digital Inputs Change  دیجیتال(: هایورودی)ارسال پیام اعالم تغییرات 

 دیجیتال، یک پیام حاوی این تغییرات ارسال خواهد شد. هایورودیبا تغییر  ،این آیتم سازیفعالبا 

Report of Analog Inputs Change  آنالوگ(: هایورودی)ارسال پیام اعالم تغییرات 

 آنالوگ، یک پیام حاوی این تغییرات ارسال خواهد شد. هایورودیال در ی پایین و باولتاژ از حدود تعیین شدهبا تغییر  ،این آیتم سازیفعالبا 

Report of Output Changes (ارسال گزارش تغییرات رله ها): 

تمامی ادمین ها و کاربر  گزارش تغییرات اعمال شده روی رله ها به ارسالی توسط کاربرها،  SMS گزینه و تغییر وضعیت رله ها با  با فعال سازی این

 ارسال کننده پیام ارسال میشود.

Save Relay Status  (:هارله)ذخیره وضعیت فعلی 

به آخرین وضعیتی که داشتند،  مجدداً  هارلهدستگاه،  با هر تغییر ذخیره شده و بعد از هر بار روشن شدنِ هارلهاین گزینه، وضعیت  سازیفعالبا 

 تنظیم می شوند.

Echo Events on Serial Port :)ارسال رخدادها در پورت سریال( 

ت یک پیامک متن آن با فعال سازی این گزینه، رخدادها و دستورات اجرا شده توسط دستگاه روی پورت سریال ارسال میشوند. مثال در صورت دریاف

در تعامل با برد  تجهیزات جانبی کهو یا ارتباط با  Data loggerروی پورت سریال ارسال میشود. این گزینه برای ذخیره رخدادها توسط دستگاه 

 اصلی  نیاز به وضعیت آن دارند، مناسب است.

 رخدادهای ارسالی:

 با فرمت  دریافت پیامک و متن دریافتی (+SMS=09XXXXXX) 

https://eshop.eca.ir/
https://telegram.me/YanSon_ir


     @YanSon_ir              :کانال تلگرام پشتیبانی                   irCAshop.EE.                 : فروشگاه  19

 80-35539778-041                       دفتر مرکزی:                      02166708241        پشتیبانی فنی:       
 

  با فرمت ( دریافت تماس صوتی از کاربر+CALL=09XXXXXX) 

  دریافت نتیجه کدUSSD  با فرمت (+USSD=Data) 

  دریافت کلیدDTMF با فرمت د ( ر تماس صوتی+DTMF=key) 

  با فرمت ( دریافت کلید ریموت کنترل+REMOTE=key) 

 متن دستورات در زمان تحریک ورودی های سنسور، آنالوگ و دیجیتال 

 ی جدید محصولافزوده شده در نسخههای قابلیت
 کنترلرهای کد فیکس و لرن ( پشتیبانی از ریموت1

 

عالوه بر امواج مخابراتی  توانید دستگاه خود رای ریموت سوپرهترودین مجهز شده است، بنابراین از این پس شما میافزار محصول به گیرندهسخت

(SMS) ی ب اختالالت شبکهتوانید در مواقعی که به سبهای کد فیکس و لرن هم کنترل کنید. به لطف این قابلیت جدید شما میکنترلربا ریموت

 خود ادامه دهید. کنترلر به کنترلنیستید، از طریق ریموت SMSمخابراتی قادر به کنترل دستگاه از طریق 

 کند.کانال )دکمه( پشتیبانی می 12های تا کنترلرمحصول حاضر از ریموت

تا با فشار دادنِ آن، دستورالعمل متناظر اجرا  کنترلر خود یک دستورالعمل ویژه اختصاص دهیدهای ریموتر کدام از دکمههتوانید مستقالً برای می

 شود.

 های زیر عمل کنید:کنترلر به دستگاه مطابق دستورالعملهای ریموتبرای تعریف دکمه

را اجرا کنید.  ”SMS Controller v4“افزار به کامپیوتر وصل کرده و نرم USBی کابل ابتدا دستگاه خود را روشن کنید و سپس آنرا بواسطه

ید.فرض کنید برو ”Remote“ی را از منوی اصلی بزنید و در نهایت به صفحه ”Import“ی داخل برنامه به پورت مناسب وصل شده و دکمه

ست عرفی کنیم، برای این کار کافی امبه دستگاه  ”Remote 1“کنترل خود را بعنوان اولین ورودی ریموت های ریموتخواهیم یکی از دکمهمی

 کلیک کنید. ”Remote 1“روبروی  ”Learn“ی روی دکمه
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انتخاب  ”Remote 1“خواهید آنرا بعنوان ورودیِ ای از ریموتِ خود را که میخواهد دکمهای باز خواهد شد که از شما میبا انجام این کار پنجره

 کنید فشار دهید.

 

ظاهر خواهد شد و این بدان معنی است که  ”Remote 1“ی فشار داده شده در مقابل دکمهشود و کدِ ی باز شده، بسته میبا انجام این کار پنجره

 ی ریموت شما با موفقیت شناسایی شده است.دکمه

 

 یدکمه دیاً باشوند حتم رهیدستگاه ذخ یشما رو یِاعمال راتییتغ دیخواهیتمام مراحل فوق چنانچه م یپس از اجرا د،ی! نکته: فراموش نکن

“Export” دیبزن یاصل یرا از منو. 

ها دستورالعملی اختصاص دهید تا با فشرده توانید برای هر کدام از این دکمهکنترلر به دستگاه، میهای ریموتاز دکمه پس از شناساندن هر دکمه

 ”Command“ورودی مورد نظر در قسمتِ شدن دکمه عمل مورد انتظار اجرا شود. برای انجام این کار کافی است دستور دلخواه خود را روبروی 

توانید بجای تایپِ مستقیم دستور در قسمت موجود است که شما می ”Select action“وارد کنید. لیست تمامیِ دستورات قابل تنظیم در قسمت 

“Command” .دستور مورد نظر خود را از این لیست انتخاب کنید 
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 :1-مثال 

له داریم، تنظیمات اکان 12کنترلر ریموت و همچنین یک -رله است  12که دارای  - SMS Controller Proمسئله( فرض کنید یک دستگاه 

 روشن شده و سپس خاموش شود. 100sی متناظر آن برای مدت کنترلر رلهدستگاه را طوری انجام دهید که با فشار دادن هر دکمه بر روی ریموت

را  ”Command“ها به دستگاه شناساندیم کافی است قسمت عداد روی دکمهاکنترلر را به ترتیب ی ریموتراه حل( پس از اینکه هر دوازده دکمه

 مطابق شکل زیر مقداردهی کنیم.

 

 :2-مثال 

 العمل از خود نشان دهد:ه عکسسان کنترلر، دستگاه همزممسئله( دستگاه خود را طوری تنظیم کنید که با فشار دادن یک دکمه از ریموت

 کند. ی دوم از دستگاه را روشنی اول از دستگاه را خاموش کند و همچنین رلهیک تماس با شماره تلفن شما داشته باشد، رله

دکمه از آن را برای  توان یکر برداشته باشد، میدالعمل از طرف دستگاه را کنترلر بتواند چندین عکسراه حل( برای اینکه یک دکمه از ریموت

کنترلر را برای ی دیگر( از ریموتی یک )یا هر دکمهچندین ورودِی ریموتِ دستگاه بصورت تکراری تعریف کرد. برای مثال در این مسئله باید دکمه

با هم  ”Remote 1“ بینید کدِ هر سه ورودیِاز دستگاه مکرراً تعریف کنیم. همانطور که در شکل زیر می ”Remote 1,2,3“هر سه ورودیِ 

 کنترلر فشار داده شده است.برابرند، یعنی در هر سه بار تعریف ورودی یک دکمه از ریموت

 

یِ ریموتِ مقابل سه ورود ”Command“پس از انجام این کار کافیست دستورات متناظر با آنچه در صورت مسئله درخواست شده را در قسمت 

 اول تا سوم وارد کنیم.
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 بنویسید. ”Remote 1“* در شکل باال شماره تلفن خود را داخل دستور مربوط به 

ید. برای اینکه بتوانید کلیک کنید تا تغییرات اعمالی روی دستگاه ذخیره شوند تا بتوانید این مثال را تست کن ”Export“ی در نهایت روی دکمه

ی اول را بصورت دستی روشن کنید )برای انجام این نجام تست، رلهاثال ببینید، قبل از ی اول از دستگاه را در هنگام تستِ این مخاموش شدنِ رله

 ی اول را بگذارید(.یک مقابل رلهرفته و ت ”Relays“ی کار به صفحه

 های تغذیه( بهبود کاراییِ بخش ورودی2

 

ی یهریکی کاماًل با یکدیگر موازی بودند و تنها مزیّتِ این خط تغذی ترمینال فونیکس و جک آداپتور از نظر الکتهای قبلی دو ورودیِ تغذیهدر نسخه

 قابلیت جدیدِ  ی جدید عالوه بر مزیّت قبلی، دوی خارجی با برد بود. اما در نسخهی دو روش فیزیکِی متنوع برای اتصال منبع تغذیهدو کاناله ارایه

 دیگر نیز به این بخش افزوده شده است:

ی خود ه نگران آسیب رسیدن به منابع تغذیهکی مستقل را به برد وصل کنید بدون اینتوانید همزمان دو منبع تغذیهشما مییکی اینکه از این پس 

دیگری  یِ تغذیهاند، یک باتری دوازده ولت به خط ورودیِای که به برق شهری وابستهتوانید عالوه بر منابع تغذیهباشید. به لطف این قابلیت شما می

ن منبع تغذیه برای اه وصل کنید تا در هنگام قطعیِ برق شهری، دستگاه دچار خاموشی نشود. در هر لحظه دستگاه منبع ولتاژی را بعنوااز دستگ

 کند که ولتاژش بیشتر از منبع دیگری باشد.خود انتخاب می

باشد. برای آشنایی با این ر تحت ویندوز دستگاه میافزابه نرم (Power” Tab“)های تغذیه ی ورودیی دیگر، افزوده شدن صفحهقابلیت برجسته

 ”Power“یت سربرگ کلیک کرده و در نها ”Import“ی دکمهروی قسمت وارد برنامه شده و پس از برقراری ارتباط سالم بین برنامه و دستگاه، 

 را انتخاب کنید.
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باشد. در این همان ولتاژ وصل شده به ترمینال فونیکس می ”V(Bat)“همان ولتاژ وصل شده به جک آداپتور و منظور از  ”V(DC)“منظور از 

  تغذیه یک دستورالعمل تنظیم کنید.برای هر دو ورودیِ  توانید نسبت به تغییرات ولتاژ از سطوح تعیین شدهصفحه می

 مثال:

ی اول خاموش و با ولت، رله 2به ترمینال فونیکس از  ی دستگاه را طوری تعیین کنید که با کاهش ولتاژ اتصالیهای تغذیهمسئله( تنظیمات ورودی

ولت  8ی دوم خاموش و با افزایش آن از ولت، رله 3ولت همان رله روشن شود، همچنین با کاهش ولتاژ اتصالی به جک آداپتور از  5افزایش آن از 

 همان رله روشن شود.

ی دستگاه ی متغیر که هر کدام به یک ورودیِ تغذیهانید از دو منبع تغذیهتوراه حل( مطابق شکل زیر عمل کنید. )برای تستِ این قسمت می

ی ی متغیری که بصورت موازی به هر دو ورودی تغذیه وصل است استفاده کنید(. قبل از شروع تست روی دکمهاند یا فقط یک منبع تغذیهمتصل

“Export” .کلیک کنید 

 

 

 ی دستگاه را استعالم کنید:و ورودی تغذیهوضعیت هر د SMSچنانچه بخواهید از طریق  -

 ابتدا باید شماره تماس شما بعنوان اپراتور با مجوز اجرای دستور در دستگاه تعریف شده باشد.
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 ی دستگاه با خبر شوید.به دستگاه از وضعیت هر دو ورودی تغذیه ”?=power“توانید با ارسال پیام سپس شما می

 ر خواهد بود:قالب پیام بازگشتی بصورت زی

Vdc=…. v 

Vbat=… v 

ی پشتیبان )مثالً باتری( نیز متصل است، در این صورت چنانچه بخواهید از یک مکان دیگر وضعیت قطعی برق اگر دستگاه شما به خط دوم تغذیه

 ار مفید خواهد بود.ور  بسیدر آن قرار دارد را بررسی کنید، روند توضیح داده شده برای این منظ SMS Controllerای که شهری در منطقه

 پشتیبانی از زبان فارسی( 3 

 رسی نیز استفاده کرد.توان از کاراکترهای فااز این پس در متن گزارشات ارسالی به اپراتورها می

از  "یک شد ورودی اول"و با یک شدن آن پیام  "ی اول صفر شدورود"خواهیم با صفر شدن ورودی دیجیتال اول، پیام برای مثال فرض کنید می

 طریق پیام کوتاه به اپراتور ارسال شود.

 برای این کار ابتدا باید شماره تماس شما بعنوان یک اپراتور با مجوزِ دریافت گزارش در دستگاه تعریف شده باشد.

 

ر با هر بار تغییر در این کا را بگذارید. با ”Report of Digital Inputs Change“باکِس رفته و در آنجا تیِک چک ”Config“ی سپس به صفحه

 ه مجوز دریافت گزارشات را دارند ارسال خواهد شد.کاپراتورهایی های دیجیتال، تغییرِ صورت گرفته به تمامی وضعیت ورودی

 

مطابق شکل زیر وارد  رفته و متن گزارشات برای مواقعِ تغییر به وضعیت صفر و یک را برای ورودیِ یک ”Digital Inputs“ی در نهایت به صفحه

 کنید.

 

 کلیک کنید. ”Export“ی بعد از اتمام تمام مراحل فوق، جهت ذخیره شدن تنظیمات انجام شده روی دکمه
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زارشات متناظر آنها را از طریق پیام تال را یکبار صفر و بار دیگر یک کنید و گهای دیجیبرای اجرای تستِ این مثال، کافی است ورودیِ اول از ورودی

و دستگاه گزارش تغییر وضعیت را خواهد داد،  (Pull up)های دیجیتال در حالت عادی یک هستند کوتاه دریافت کنید. از آنجایی که ورودی

به صفر و تغییر از صفر به  تغییر از یک -کرده و سپس یک کنید تا هر دو نوع تغییر بنابراین برای تست این مثال ابتدا باید ورودی دیجیتال را صفر 

 را در تست اجرا کرده باشید.    -یک 

های دیجیتال  دهم از ورودیکه همان پینِ -ا به ولتاژ صفر های دیجیتال ری یک از ورودیمطابق شکل زیر ابتدا با یک تکه سیم، ورودی شماره

 وصل کنید. -است 

 

ین دستگاه متن است، بنابرا -بلی که یک بود از وضعیتِ ق -های دیجیتال صفر شده و چون این یک تغییرِ وضعیت با این کار ورودیِ اول از ورودی

رسال خواهد اول صفر شد(، در قالب یک پیام کوتاه به اپراتور ا بودیم )ورودی ی یک تعیین کردهگزارشی که برای صفر شدنِ ورودی دیجیتالِ شماره

 شد.

های دیجیتال )یکِ منطقی( باز خواهد فرض ورودیهای دیجیتال به مقدار پیشی یک از ورودیبار دیگر تکه سیم را بردارید، با این کار ورودی شماره

 "ورودی اول یک شد"ابرِ گشت. پس این یک تغییر از وضعیت صفر به یک خواهد بود بنابراین دستگاه گزارش این تغییر وضعیت را که متن آن را بر

 تعیین کرده بودیم در قالب یک پیام کوتاه به اپراتور خواهد فرستاد.

 شان داده است.نی نمایش موبایل های کوتاهی که به موبایل ارسال شده( را در صفحهشکل زیر نتایجی که از این تست بدست آمده )پیام
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 امکان شخصی سازیِ عنوان گزارشات( 4

 دهی هوشمند با عناوین زیر وجود دارد:افزارِ تحت ویندوز دستگاه سه قابلیت مهم برای سیستم گزارشاز نرم ”Config“ی در صفحه

 

ی در نسخه فعال کنید و هیچ تسلطی به عنوانِ گزارش ارسالی نداشتید. اماها را فعال یا غیرتوانستید این قابلیتهای قبلی، شما فقط میدر نسخه

ته توانید عنوان گزارشات مربوط به هر سه قابلیت مذکور را به متن دلخواه خود تغییر دهید، که مطابق بروزرسانی گفمحصول شما می جدید از این

 شد.تواند شامل کاراکترهای زبان فارسی نیز باشده در قسمت قبلی، این متن می

 ا بدون عنوان خواهد بود.رسالی به اپراتورهدر صورت خالی بودن متنِ عنوان گزارش، گزارشات ا -

ل خواهد شد که مجوز دریافت ی مذکور، گزارشات فقط به اپراتورهایی ارساگانههای سهوجه داشته باشید که با فعال شدنِ هرکدام از گزارشت -

 در مقابل شماره تماس آنها موجود باشد(. ”Report“باکس گزارشات را داشته باشند )تیکِ چک

 

 تگاه به کوچک یا بزرگ بودنِ حروف التین در متن دستوراتعدم حساسیتِ دس( 5

ی جدید از محصول این حساسیت از های قبلی، دستگاه به کوچک یا بزرگ بودنِ حروف التین در متن دستورات حساس بود اما در نسخهدر نسخه

 بین رفته است. پس دستورات زیر با هم هیچ تفاوتی ندارند:

Relay1=1, relay1=1, RELAY1=1, relAY1=1 

 به لطف این بروزرسانی، کاربران در تایپ دستِی دستورات کمتر دچار اشتباه خواهند شد.

 

 به لیست مجوزهای اپراتورها  ”Admin“ی افزوده شدن گزینه( 6

ی هر کدام از مجوزهای تواند دارندهدانیم که هر اپراتور میافزار تحت ویندوزِ دستگاه، میاز نرم (Tel Numbers)ی اپراتورها در صفحه

“Command”  و“Report” .باشد 

 باشند. ”Command“کند که دارای مجوز دستگاه فقط از اپراتورهایی پیام کوتاه قبول می

باشند )البته در صورت فعال  ”Report“ال و آنالوگ را خواهد داد که دارای مجوز های دیجیتدستگاه فقط به اپراتورهایی گزارش تغییرات ورودی

 ها(.های ارسال گزارش تغییرات ورودیبودنِ گزینه

https://eshop.eca.ir/
https://telegram.me/YanSon_ir


     @YanSon_ir              :کانال تلگرام پشتیبانی                   irCAshop.EE.                 : فروشگاه  27

 80-35539778-041                       دفتر مرکزی:                      02166708241        پشتیبانی فنی:       
 

 

A لیست اپراتورهای دستگاه :- B پراتورهاا: مجوزهای مربوط به 

تواند ی این مجوز باشد میباشد. هر اپراتوری که دارندهیم ”Admin“مجوز سوم که در بروزرسانی اخیر به محصول حاضر افزوده شده است، مجوزِ 

 SMSافزارِ ی تنظیماتی را که توسط نرمتوانند کلیهمی (Admin)تر دسترسی پیدا کند. اپراتورهای مدیر ی تنظیمات پیشرفتهبه یک الیه

Controller v3  وسوم به ها از یک سیستم دستوریِ مجزا مامیی پیام کوتاه انجام دهند. متن این پقابل اجرا هستند را بواسطهCT Commands 

 شوند.)دستورات ترمینال( تشکیل می

توانید پیام کوتاهی با متنِ بعنوان مثال اگر شماره تلفن شما از قبل بعنوان اپراتور مدیر تعیین شده باشد، با این شماره می

“CT+Number2=09*********,7” و  ”*********09“ن دستور در واقع شما اپراتورِ دوم را با شماره تماس به دستگاه ارسال کنید. با ای

 های مختلف برای تنظیم مجوز در جدول زیر قید شده است.اید. حالتمجوز حالت هفتم تعریف کرده

 

را  2باید عدد  ”,“ت پس از عالمرا داشته باشد در دستور قبلی  ”Report“یعنی اگر مثالً بخواهیم یک اپراتورِ جدید تعریف کنیم که فقط مجوزِ 

کند. این عدد ص میاپراتور را مشخ (ID)ی در دستورِ مذکور، شماره ”Number“ی قرار دهیم. همچنین الزم است بدانید که عددِ بعد از کلمه

 باشد. 10تا  1تواند بین اعداد می

 Tel“ی شاهده خواهید کرد که اپراتور جدید در صفحهکنید، م Importی تحت ویندوز یکبار تنظیمات را پس از اجرای دستور باال اگر در برنامه

Numbers” ی دستگاه به توان بعنوان یک روش تلمتری )از راه دور( برای اجرای تنظیمات پیشرفتهتعریف شده است. این نوع تنظیم کردن را می

 حساب آورد.

 کشد.افزار تحت ویندوز را به تصویر میشکل زیر ارتباط معادلِی بین دستور قبلی و محیط نرم
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 مراجعه کنید. "کنترلر SMSراهنمای دستورات ترمینال "ات این سری دستورات به سند مربوط به آن با عنوان برای کسب اطالعات بیشتر از جزیی -

 GSM Modemقابلیت ( 7

به دستگاه وصل شده و تمامی دستورات ممکن را  RS485و  UARTهای ی پروتکلدهد که بتوانید بواسطهاین قابلیت به شما این امکان را می

هوشمند  های مذکور به یک بردی پروتکلکنترلر خود را بواسطه SMSتوانید بصورت مستقیم روی دستگاه اجرا کنید. به لطف این قابلیت شما می

های رایج در یکی از پروتکل RS485دانید پروتکل مجهز شود. همانطور که می GSMی وصل کنید تا برد مرکزی شما به کارآمدترین توابع صنعت

 ست.ها سازگارتر کرده ار شما را با این قبیل سیستمکنترل RS485 ،SMSباشد، پس وجود پورت ها میPLCهای کنترل صنعتی نظیر سیستم

 کنترلر قرار دارد. SMSاز  Proی تنها در نسخه RS485توجه: پورت 

 

جه کنید دستگاه ارسال شده است. تو UARTی تحت ویندوز به پورت افزار سادهی یک نرمبعنوان نمونه در شکل زیر یک سری دستورات بواسطه

 قرار داده شود. 9600bpsباید برابر  Baud Rate، پارامتر UARTکه در اتصال با پورت 
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ی تماس ی دوم روشن شده است. دستور سطر سوم، اپراتور هشتم را با شمارهی یک خاموش و در سطر دوم رلهدر شکل باال: در سطر اول رله

جم یک پیام و مجوز کدِ پنج تعریف کرده است و در سطر بعدی اجرای موفقیت آمیز این دستور تایید شده است. در سطر پن ”12345678901“

 به اپراتور اول فرستاده شده است و در سطر آخر یک تماس تلفنی با اپراتور اول گرفته شده است. ”text“ کوتاه با متن

وجود دارد،  ”Echo Events on Serial Port“ی جدیدی با عنوان زینهگافزار تحت ویندوزِ دستگاه، از نرم ”Config“ی همچنین در صفحه

توانید گزارش این وقایع شوند. شما میدهند بعنوان یک رخداد به پورت سریال ارسال میر دستگاه رخ میبا فعال شدن این گزینه تمام وقایعی که د

ی تحت ویندوزِ دستگاه قابلیت امه( دریافت کنید. برای آزمایش این قسمت ابتدا در برنRS485یا  UARTهای سریال )را از طریق هر کدام از پورت

 کنید. Exportات را روی دستگاه مذکور را فعال کرده و سپس تنظیم

 

 

ستفاده کنید. توجه اکه تحت ویندوز است  UARTی پورت ی دیتا بواسطهی ارسال و دریافت کنندهی سادهسپس مطابق شکل زیر از یک برنامه

ای وصل شدن به پورت بنابراین بر داشته باشید که معموالً در سیستم عامل ویندوز امکان باز کردن یک پورت، همزمان در دو برنامه وجود ندارد،

 تگاه پورت مربوطه را بسته باشید.ی اختصاصیِ دسدستگاه در این برنامه، حتماً قبل از آن باید در برنامه
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ارسال شده است. قسمتهای سانسور شده در شکل باال  UARTباشد که به پورت ی ضبط شده در طی وقوع چندین رخداد میشکل باال تاریخچه

 باشد.به تبلیغات اپراتور سیمکارت و شماره تماس تست کننده می مربوط

ی یک هبه اپراتور شمار ”text“ی اول یک دستور از پورت سریال به دستگاه ارسال شده که از دستگاه خواسته تا یک پیام کوتاه با متن در مرحله

وی دستگاه کاسته شده و گزارش کسر رین پیام از مبلغ شارژ سیمکارتِ موجود ی ارسال اارسال کند، دستگاه نیز این دستور را اجرا کرده و در نتیجه

دهد که یکی از اپراتورها با شماره تماس ی دوم دستگاه به پورت سریال خبر میمبلغ بعنوان یک واقعه به پورت سریال ارسال شده است. در مرحله

ر ارسالی تاده است و چون دستگاه در پاسخ آن یک پیام تایید به دستوبه دستگاه فرس ”Relay1=1“مشخص شده یک پیام کوتاه حاوی متن 

ر مراحل سوم، چهارم و اپراتور فرستاده بنابراین دوباره از مبلغ سیمکارت روی دستگاه کسر شده و گزارش آن به پورت سریال فرستاده شده است. د

به دستگاه فرستاده شده  ”Power=?”, “inputs=?”, “Report“تون با مکوتاه دیگر از یک اپراتور با شماره تماس مشخص  پنجم نیز سه پیام

. بخاطر اینکه پاسخ است و هر بار بخاطر اینکه دستگاه به دستور درخواست گزارش آنها پاسخ ارسال کرده است از شارژ سیمکارت آن کسر شده است

باشد، دو بار از مبلغ شارژ سیمکارت دستگاه کسر شده دارای یک متن طوالنی حاوی گزارش کلی دستگاه می (Report)بازگشتی به دستور نهایی 

 دهد.شده بود را نشان می های کوتاه  توسط آن به دستگاه ارسالنمایش تلفن همراه اپراتوری که پیام های زیر صفحهاست. شکل
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 اند.های سمت چپ از دستگاه به موبایل اپراتور اول ارسال شدهبه دستگاه و پیامهای سمت راست، از موبایل اپراتور اول پیام

 

 کنترل گروهی رله ها با فرمت باینری و دسیمالقابلیت ( 8

ا به صورت فرمت سهولت در تبدیل و کنترل رله ها به صورت گروهی اضافه شده است. در نسخه قبلی کنترل گروهی رله ها تنهاین قابلیت برای 

ندروید این عمل به صورت آتایی یا هگزادسیمال بود و کاربر برای کنترل رله ها میبایست عمل تبدیل را دستی انجام میداد. البته در نرم افزار  16

 ستفاده کرد:اتایی نیز برای کنترل رله ها مطابق مثال های زیر  10خودکار انجام میشود. در نسخه جدید اما میتوان از فرمت باینری و 

 

relays=0xFFF  تایی 16فعال کردن تمام رله ها در فرمت 

relays=0b111111111111 باینری  فعال کردن تمام رله ها در فرمت 

relays=4095  تایی 10فعال کردن تمام رله ها در فرمت عادی 

relays|0b01 فعال کردن رله دوم در فرمت باینری و حفظ وضعیت بقیه رله ها 

relays&0b0001 کردن رله چهارم در فرمت باینری و حفظ وضعیت بقیه رله ها خاموش 

relays!0b0001 معکوس کردن رله چهارم در فرمت باینری و حفظ وضعیت بقیه رله ها 

relays=0  تایی 10خاموش کردن تمام رله ها در فرمت 

relays=0b0 خاموش کردن تمام رله ها در فرمت باینری 

                       

 کنترل علمکرد دستگاه در موقع وصل تغذیه و شروع بکارقابلیت ( 9

 نرم افزار اضافه شده است مدیریت میگردد.  Configبا دو گزینه جدید که در بخش این قابلیت 
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فشردن کلید  میتوان کنترل نمود که آیا با ریست شدن برد به هر دلیل ) قطع تغذیه، Check Inputs at Startupبا استفاده از تیک گزینه 

ابین حد ولتاژ مریست و...( وضعیت ورودیهای آنالوگ و دیجیتال با حالت پیش فرض خود ) در ورودی های آنالوگ وضعیت پیش فرض، سطح ولتاژ 

وجود به عنوان سطح ولت است( مقایسه شوند یا خیر مقادیر م 5ل سطح منطقی یک یا باال و پایین تعریف شده توسط کاربر و در ورودیهای دیجیتا

موقع شروع ل باشد خودداری کند. اگر این گزینه فعادر ابتدای کار دی از اجرای دستورات تعریف شده برای هر وروپیش فرض در نظرگفته شده و 

ا ولتاژ ورودی آنالوگی یار پیش فرض متفاوت باشد، مثال ورودی دیجیتالی صفر باشد و تمام ورودی ها بررسی شده و در صورتیکه با مقدبکار دستگاه 

ا باشد اجرا خواهد پیامک یا تغییر وضعیت خروجی ه که میتواند ارسال یک از حد مجاز فراتر رفته باشد وظیفه مشخص شده برای وضعیت آن ورودی

 شد. 

کرد.  ساده میتوان یک دستور ثابت برای اجرا موقع شروع به کار دستگاه مشخص است که به صورت Startup Commandقابلیت دوم بخش 

) برای راهنمایی بیشتر در  خاصی متن مشخصی را ارسال نمود مثال میتوان در این بخش رله ای را فعال کرد و یا برای تمام اوپراتورها و یا اوپراتور

 . کنید(مورد دستورات قابل اجرا به بخش بعدی آموزش مراجعه 

مود. بدین صورت که کنترلر به قابلیت گزارش دهی وصل برق اشاره ن SMSبه عنوان یک کاربرد جالب برای این ویژگی میتوان به تبدیل بردهای 

ر به محل مورد نظ در صورت قطع برق مکان مورد استفاده از دستگاه، پس از وصل مجدد تغذیه پیامکی برای اطالع رسانی در مورد وصل مجدد برق

 اوپراتور ها ارسال شود. برای اینکار کافی است در بخش مورد نظر در تنظیمات دستور زیر قرار گیرد :

 

مچنین به جای هآنها فعال است ارسال میشود.  Reportبه تمام اوپراتورهایی که تیک گزینه   "برق وصل شد“با دستور فوق پیامکی با متن 

در محل مورد نظر ایجاد  م یا با زمان مشخص( و آالرم خاصی برای اطالع رسانیئفعال کرد ) به صورت دارا نیز پیامک میتوان یکی از رله ها ارسال 

 کرد.

 

 ورودی سنسور( 10

ز این ابا استفاده  برای کنترل دمای محیط و ارسال گزارش وضعیت دمایی، ورودی سنسور دمای دیجیتال با دقت باال به برد اضافه شده است .

ضعیت رله ها یا ارسال وتوان محدوده های دمایی مختلف برای سنسور دما ایجاد کرد و با تغییر وضعیت دما سناریوهای مختلفی نظیر تغییر امکان می

 پیامک و تماس صوتی را به اجرا گذاشت.

 :نحوه اتصال سنسور دما
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یگر برای دیتا دسیمه بوده که دو سیم مربوط به تغذیه و سیم  3پشتیبانی میکند. این سنسور به صورت  DS18B20برد از سنسور دمای دیجیتال 

 است. 

 

( و سیم GNDغذیه )( ، سیم سیاه پایه زمین تVCCولت ) 5 الی 3.3 در مدل شکل فوق که در بازار متداول بوده سیم با رنگ قرمز پایه تغذیه

 وصل میشود.و مینی ه مطابق شکل زیر به ورودی سنسور برد نسخه حرفه ای ( میباشد کDزرد رنگ پایه دیتا )

 

ثانیه  10ود هر بعد از اتصال سنسور بصورت خودکار توسط برد شناسایی شده و نیاز به تنظیم خاصی وجود ندارد. سنسور در حالت عادی حد

 وند.اجرا میشیکبار قرائت میشود و در صورت نیاز دستورات کنترلی تعریف شده 

یتوانید از اضافه شده است. با استفاده از بخش م ”SMS Controller v3“در نرم افزار  ”Sensor“برای تنظیمات مربوط به سنسور دما بخش 

قانون یا منظع  12جموع مدر وضعیت سنسور دما )یا هر سنسور دیگر( برای کنترل و اتوماسیون رله ها و یا ایجاد اعالن های آگاه سازی بهره ببرید. 

دو مقدار باال  با (Sensor Name)عملکردی میتوان برای سنسورها تعریف کرد. در هر یکی از این منطق ها مقدار فعلی سنسور با اسم مشخص شده 

(Maximum و پایین )(Minimum)  مقایسه میشود و در در صورتیکه در داخل این بازه تعریف شده باشد، دستور تعریف شده(Rule Command) 

ه صورت مثبت بی نهایت و بوده و در صورتیکه خالی رها شوند در بخش حد باال ب –اجرا میشود. مقادیر حد باال به صورت اعداد حقیقی با مقدار + و 

 بی نهایت در نظر گرفته میشود.در بخش حد پایین به صورت منفی 
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ورودی  به عنوان پیشفرض برایجهت مشخص کردن اسم سنسور بوده و وارد کردن آن الزامی است .  Sensor Nameگزینه  دقت نمایید که

 که بهدر دسترس کاربران است  ”UPTIME“مشخص میشود. همچنین سنسور دیگری تحت عنوان  ”TEMP“سنسور دما، اسم سنسور با عبارت 

رای ایجاد وظایف با دوره صورت یک تایمر داخلی عمل نموده و با فعال شدن دستگاه شروع به شمارش با واحد ثانیه می نماید. از این تایمر میتوان ب

و ... نیز قابل پیاده طوبت ربا این ساختار به تدریج سنسور های دیگر نظیر  که در ادامه با مثال توضیح داده میشود.  های زمانی ثابت استفاده نمود

  سازی و شرط دهی خواهند بود.

رسال امیتواند تمام دستورات پشتیبانی شده توسط دستگاه را از جمله کنترل رله ها،  ”Sensor Command“دستور مشخص شده در بخش 

ترلی بهره برد. ولید خودکار دستورات کننیز میتوان برای ت ”Select Action“پیامک با متن مشخص و تماس تلفنی را شامل شود. از لیست کشویی 

 ایین مشابه تعریف کرد. پبا مقادیر حد باال و  میتوان شرط های دیگر را نیز  یک شرط مشابه باشددر صورتیکه نیاز به اجرای چند دستور مختلف با 

درجه، رله اول  19 گاه و تجاوز دما از محدودهبخش سنسور را به نحوی مقدار دهی نمایید که به شرط اتصال سنسور دما به دستمسئله( تنظیمات 

یا بیاید رله دوم  پایین تر 17تیکه دما از شود. همچنین در صورشده و رله دوم )به عنوان خروجی هیتر( خاموش ) به عنوان خروجی کولر( روشن 

 فعال شود و کولر خاموش شود.هیتر 

 راه حل( مطابق شکل زیر عمل کنید.

 

ستم سرمایشی به عنوان اسم سنسور در هر دو شرط استفاده شده است. شرط اول برای سی ”TEMP“  تصویر مشخص است از عبارتهمان طور که در 

ت نمایید که به لطف درجه و باالتر باشد رله اول فعال و رله دوم خاموش میشود. دق 19خودکار استفاده شده است و زمانیکه حداقل دمای سنسور 

ستور سمی ر در یک سطر که در ورژن جدید اضافه شده است هر دو دستور در یک سطر نوشته شده است و ما بین دو دسیستم جدید چند دستو

 قرار دارد.  ;کولون انگلیسی 

 ا خاموش میکند.ردرجه یا کمتر باشد رله دوم را فعال و اولی  17شرط دوم نیز برای سیستم گرمایشی استفاده شده و درصورتیکه حداکثر دما 
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 ورها اطالع داده شود.مایشی یا سرمایشی به اوپراتها، فعال شدن سیستم گررله  یتمساله اول رو طوری تغییر دهید که همزمان با فعال ( 2 ئلهمس

 راه حل( مطابق شکل زیر عمل کنید.

 

رمایشی را سسیستم گرمایشی یا همان طور که مشخص است شرط سوم و چهارم جهت ارسال پیامک با متن فارسی استفاده شده اند و فعال شدن 

 به تمای اپراتورها اطالع میدهند.

ل رله اول را روشن دقیقه او 10ید که دستگاه با شروع فعالیت نبخش سنسور رو به نحوی تنظیم ک UPTIME( با استفاده از تایمر داخلی  3مساله 

له ها خاموش شده و این دقیقه تمام ر 30سوم و در نهایت با اتمام دقیقه سوم نیز رله  10در  قیقه دوم رله دوم نیز فعال شود ود 10نماید و در 

 سیکل دوباره تکرار شود.

 راه حل( مطابق شکل زیر عمل کنید.

 

ثانیه )  600 تا 0کار میکنند. در بازی زمانی  UPTIMEشرط استفاده شده که همگی آنها از با سنسور داخلی  4همان گونه که مشخص است از 

یت زمانیکه مقدار زمان دقیقه سوم نیز رله سوم فعال میشود. در نها 10دقیقه بعدی رله دوم و در  10دقیقه( اول، رله اول فعال میشود و در  100

ریست میشود تا  UPTIMEو بعد از آن مقدار تایمر داخلی سه رله اول خاموش شده  relays&0x7دقیقه بیشتر میشود ابتدا با دستور  30تایمر از 

 سیکل چرخشی دوباره از اول تکرار شود.

وال انگلیسی ؟ سبرای درخواست وضعیت سنسورها توسط پیام کوتاه یا ارتباط سریال کافی است اسم سنسور نوشته شود و بعد از عالمت  نکته :

 زارش میدهد.را گ دما دستگاه مقدار فعلی سنسور ”?temp“به عنوان مثال با ارسال پیامک  قرار گیرد.

 

 چند دستور در یک سطر( 11

جهت اجرا توسط دستگاه میباشد. بدین  Commandقابلیت دیگری که در ورژن جدید اضافه شده است امکان نوشتن چند دستور در یک سطر یا 

 انگلیسی از هم جدا میشوند. ’;‘صورت که دستورات پشت سرهم بدون فاصله نوشته شده و با سمی کولون 
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تدا رله اول را با دیجیتال اب 1به عنوان مثال همان طور که در شکل فوق مشخص است دستگاه طوری تنظیم شده است که با صفر شدن ورودی 

انگلیسی  ’;‘ی کولون زنگ بزند. دقت نمایید که جداسازی دستورات حتما باید با سم 2صفر کند و سپس به اوپراتور شماره  relay1=0دستور 

فه جویی در تعداد کاراکتر انگلیسی( نیز باید رعایت شود. برای صر 31و همچنین محدودیت طول کلی دستورات ) در حال حاظر انجام شود 

 توصیه میشود. Relaysکاراکترها، استفاده از دستورات گروهی کنترل رله ها و یا دستورات اختصاری شده در بخش 

 و رله ها  تاخیر در ورودی های دیجیتال و آنالوگ( 12

وگ است. بدین صورت امکان جالب دیگری که در نسخه جدید نرم افزار اضافه شده است، تعیین تاخیر جهت تحریک ورودی های دیجیتال و آنال

صله ر تعریف شده را بالفابا واحد ثانیه در صورتیکه تغییر در وضعیت ورودی ها حاصل شود دستگاه اجرای دستو xکه با تعریف یک میزان تاخیر 

ییر وضعیت بتواند به انجام نمیدهد و در مدت زمان تاخیر تعریف شده به صورت پشت سر هم وضعیت ورودی را رصد میکند. در صورتیکه این تغ

ن قابلیت بیشتر برای ای  اجرا خواهد کرد. xخود را حفظ کند دستگاه دستور تعریف شده را پس از گدشتن مدت زمان  xمدت بیشتری از تاخیر 

حرکت و به عنوان  اد زمان بندی و همچنین حذف نویز ورودی ها مناسب میباشد. به عنوان مثال کاربردی فرض کنید دستگاه جهت تشخیصایج

ی دستگاه بالفاصله سیستم حفاظتی با اتصال سنسورهای حرکتی به کار گرفته شده باشد. در حالت عادی با کوچکترین فعال شدن سنسور حرکت

در تشخیص، سبب ایجاد  و اقدامات الزم را انجام میدهد. گاها به دلیل مشکالت سخت افزاری و یا دقت خیلی باالی سنسور شروع به کار کرده

ر حد چند ثانیه تعریف نمود تا مساله و یا افزایش هزینه اطالع رسانی میشود. در صورتیکه با استفاده از قابلیت جدید میتوان یک تاخیر عملکرد د

 ی غیر مفید از ورودی حذف شده و تمرکز سیستم روی رخدادهای جدی تر متمرکز شود.تمامی تحریک ها

ه مشخص شود. هر کدام از هر ورودی آنالوگ و دیجیتال مقدار تاخیر ورودی با واحد ثانی Delayبرای استفاده از این قابلیت کافی است در بخش 

 ستقل عمل تاخیر دهی را انجام دهند.ورودی ها دارای تایمر جداگانه بوده و میتوانند به صورت م

 

 

جرا شوند در صورتیکه برای خروجی های رله میزان تاخیر به صورت پیش فرض تعریف میشود. زمانیکه تمام دستورات مرتبط با کنترل رله ها ا

یرگول انگلیسی مشخص ودستور با  میزان تاخیر پیش فرض صفر باشد رله به صورت دائم تغییر وضعیت میدهد مگر اینکه میزان تاخیر در انتهای

ده رله دوباره به شود. ولی اگر میزان تاخیر پیش فرض صفر نباشد این تاخیر بر روی خروجی اعمال شده و پس از گذشت مدت زمان مشخص ش

تعریف شده در بخش  حالت قبلی برمیگردد. اولویت در این حالت با تاخیر دریافتی در متن دستور میباشد و این تاخیر بر تاخیر پیش فرض

Delay .اولویت دارد 

 تایمر تکرار شونده در خروجی های رله( 13

ه از این قابلیت میتوان سیکل در نسخه جدید نرم افزاری برای خروجی های رله تایمر دوگانه با قابلیت تکرار شونده اضافه شده است که با ایتفاد

 :کرد. فرمت دستور دهی برای تایمر تکرار شونده به صورت زیر استهای چرخشی تکراری در وضعیت خروجی های رله ایجاد 
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Relay_command,T1,T2,Count 

Relay_command .همان دستوری است که برای روشن شدن یا خاموش شدن رله ها تعریف شده است : 

T1  زمان چرخه اول که در طول این زمان خروجی در وضعیتی که  :Relay_command ر میگیرد.مشخص میکند قرا 

T2  زمان چرخه دوم که در طول این زمان رله در وضعیت برعکس دستور :Relay_command .قرار میگرد 

Count .تعداد تکرار چرخه که به صورت اختیاری بوده و میتواند حذف شود : 

 

 چرخه انجام دهد. 10موش را به تعداد ثانیه خا 2ثانیه روشن و  3(: رله اول را با دستور پیامکی طوری تنظیم نمایید که چرخه 1مساله 

 relay1=1,3,2,10    راه حل(

چرخه انجام دهد و در  60داد انیه خاموش را به تعث 5شن و ثانیه رو 20یامکی طوری تنظیم نمایید که چرخه را با دستور پپنجم مساله دوم(: رله 

 .بماند باقی انتهای چرخه رله روشن

 relay5=0,5,20,60    راه حل(

 .ثانیه یکبار روشن و خاموش شود 5مساله دوم(: رله اول را با دستور پیامکی طوری تنظیم کنین که به طور مداوم هر 

 relay1=1,5,5    راه حل(

 

 ورژن پالسهای قابلیت
 

ه قابلیت های این در ورژن پالس سخت افزار چند ویژگی کاربردی دیگر استفاده شده است که در این بخش شرح داده میشود. دقت نمایید ک

 .نمیباشدالس بوده و در سایر ورژن ها در دسترس بخش منحصر به ورژن پ

 AM2301پشتیبانی از سنسور دما و رطوبت  (1

 3جیتالی بوده و از طریق در ورژن پالس عالوه بر سنسور دما میتوان از سنسور مجتمع دما و رطوبت نیز استفاده کرد. این سنسور به صصورت دی

را میتوان به برد  AM2301طوبت ر-و یا دما DS18B20سیم به برد اصلی متصل میشود. فقط دقت نمایید که تنها یکی از دو سنسور دمای 

 د و امکان اتصال همزان این دو سنسور وجود ندارد.متصل نمون
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 مشخصات سنسور :

   : درجه سانتی گراد80لی ا -40محدوده دمای قابل اندازه گیری + 

  99الی  0محدوده رطوبت محیطی قابل اندازه گیری ( درصد%RH) 

  ولت  5.2الی  3.3ولتاژ تغذیه 

 نوع سنسور دما مقاومتی و رطوبت خازنی 

 
 

 و نحوه اتصال این سنسور دقیقا مشابه سنسور دما بوده و به راحتی قابل نصب بر روی برد میباشد.  سیم بندی

 
 

 برای رطوبت استفاده میشود. HUMبرای دما و  TEMPبرای استفاده از این سنسور در نرم افزار از دو کلمه کلیدی 

 

یامک به تمامی پدرصد یک  30درجه و رطوبت از  10کنترلر پالس رو طوری تنظیم نمایید تا در صوررت پایین آمدن دما از  SMS: برد  1مثال 

 اوپراتورها بفرستد. 

 راه حل : 
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به تمامی  یامکدرصد یک پ 30درجه و رطوبت از  10کنترلر پالس رو طوری تنظیم نمایید تا در صوررت پایین آمدن دما از  SMS: برد 2 مثال

 50مانیکه رطوبت به زدرصد پایین بیاد دستگاه رطوبت ساز متصل به رله اول را روشن نماید و تا  25همچنین اگر رطوبت از اوپراتورها بفرستد. 

 درصد بازنگردد دستگاه را روشن نگه دارد و سپس آنرا خاموش کند.

 راه حل :

 

 

 

 قابلیت زمان بندی روزانه، هفتگی و ماهانه  (2

 

ش پردازنده مرکزی بدون نیاز در ورژن پالس سخت افزار  ساعت دقیق به همراه باتری پشتیبان به برد اصلی اضافه شده است. با استفاده از این بخ

زمان بندی ده وظایفی را به صورت به اینترنت یا .. در هر لحظه از زمان و تاریخ دقیق مطلع بوده و میتواند به نسبت برنامه ای که از پیش تعیین ش

الرم ، مدیریت مصرف و .. شده و منظم اجرا نماید. این ویژگی کاربردهای متنوعی در زمینه اتوماسیون و هوشمند سازی نظیر آبیاری هوشمند، آ

 میتواند داشته باشد.

نه، هفتگی، ماهانه و حتی ته روزااین بخش از چهار فیلتر زمانی و یک دوره تکرار تشکیل شده است که اجرای انواع سناریوهای زمان بندی پیشرف

دی را مشخص میکند و هر زمان یا تاریخ میباشد که روزهای اجرای زمان بن Dateساالنه را ممکن می سازد . اولین و با اولویت ترین فیلتر، فیلتر 

ی باید یک بازه خیلی بلند ) مثال زانه یا هفتگبندی حتما باید در داخل این فیلتر قرار گیرد. برای غیر فعال کردن این فیلتر مثال در زمان بندی رو

ذار در زمان ه ماه های تاثیر گکدومین فیلتر، فیلتر ماهانه است  نمود تا عمال این فیلتر تاثیری روی عملکرد زمان بندی نگذارد.تعریف سال(  100

یلتر سوم فیلتر روزهای فاین فیلتر مشخص شده باشند. بندی را مشخص میکند. به عبارت دیگر زمان بندی تنها در ماه هایی اجرا میشود که در 

وز را تعیین میکند. این هفته میباشد که روزهای فعال هفته را مشخص میکند. در نهایت آخرین فیلتر ساعت شروع و انتهای زمان بندی در هر ر

 ود. فیلتر در تمام روزهایی که از سه فیلتر قبلی عبور کرده اند اعمال و هر روز تکرار میش

ها به صورت کامال  یا زمان بندی در نرم افزار پیکربندی قابل تنظیم است. هر یک از زمان بندی Scheduleاز منوی  پارامترهای زمان بندی

 نمایند: هر یک از پارامترها به شرح زیر عمل میده و تداخلی با یکدیگر ندارند. مستقل عمل نمو

https://eshop.eca.ir/
https://telegram.me/YanSon_ir


     @YanSon_ir              :کانال تلگرام پشتیبانی                   irCAshop.EE.                 : فروشگاه  40

 80-35539778-041                       دفتر مرکزی:                      02166708241        پشتیبانی فنی:       
 

 

 

 Start Date : تاریخ شروع زمان بندی که تعیین میکند این زمان بندی از کدام روز شروع میشود. 

 End Date  .تاریخ اتمام زمان بندی که روز پایان زمان بندی را مشخص میکند : 

 Start Time  هر روز در داخل بازی زمانی مشخص شده شروع میشود.: ساعت شروع اجرای زمان بندی که 

 End Time ه زمان بندی روزانه: ساعت خاتم 

 Repeat  دوره های زمانی تکرار اجرای دستور ) واحد دقیقه( در داخل بازه زمانی :Start Time و End Time 

  Week Days روزهای هفته فعال را مشخص میکند : 

 Month ماه های فعال را مشخص میکند : 

 Command : .دستوری که در هر بار تکرار زمان بندی اجرا میشود را مشخص میکند 

 Status میشود. : وضعیت زمان بندی را مشخص میکند. تاریخ و ساعت اگر در داخل فیلتر ها قرار گیرد این گزینه فعال   

تاثیری نخواهد  End Timeت را برابر صفر قرار میدهیم. در این حال Repeatدر صورتیکه بخواهیم دستوری تنها یکبار در هر روز اجرا شود مقدار 

 بااصله بین دو اجرا را فتکرار شود  با بازه های زمانی ثابتی باشد. ولی اگر بخواهیم دستور مشخص شده Start Timeداشت وباید بزرگتر مساوی 

 End Timeو   Start Time در این حالت دستور به تعدادی که امکان پذیر باشد در داخل بازه زمانی مشخص میکنیم. Repeatواحد دقیقه در بخش 

 تکرار و اجرا خواهد شد. 

مدت یک ساعت  صبح رله اول به 12:00کنترلر پالس را طوری تنظیم کنید که هر روز ساعت  SMSبرد  Scheduleمثال : واحد زمان بندی 

 روشن شود. 

 راه حل :

 

 خروجی 8صبح ساعت  از اول مهر تا آخر خردادکنترلر پالس را طوری تنظیم کنید که هر روز  SMSبرد  Schedule: واحد زمان بندی  2ال مث

 .و اینکار روز جمعه ها انجام نشود  فعال کندیک ساعت  را به مدت یک متصل به رله

 Stop Dateو Start Date ه فیلتر راه حل : با توجه به اینکه تقویم برد به صوت میالدی است نمی توانیم از فیلتر ماهانه استفاده نماییم. در نتیج

خرداد  31و  2019/09/23برابر با تاریخ  1398را طوری تنظیم میکنیم که از شروع مهر تا انتهای خرداد را پوشش دهد. اول مهر سال 

 غیر فعال میکنیم.  Fridayاست. همچنین فیلتر هفتگی را برای روز  2020/06/20برابر با تاریخ میالدی  1399
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ست و سنسور دما نیز متصل به هیتر( استفاده شده ا اول فرض کنید از دستگاه اسمس کنترلر پالس برای گرمایش گلخانه ای ) رله : 3مثال 

ه یک بار به مدت دو دقیق 10درجه پایین تر بیاید هیتر هر  20یم کنید که در صورتیکه دمای محیط از دستگاه را طوری تنظمتصل میباشد. 

 دقیقه روشن شود.

هم ادغام شوند از قابلیت  راه حل : در این پروژه نیاز است هر دو بخش زمان بندی و سنسورها استفاده شوند. از آنجاییکه هر دو بخش باید با

باالتر برود خروجی رله خاموش و غیر فعال میشود تا زمان بندی تاثیری  درجه 20رله ها استفاده مینماییم. زمانیکه دما از غیر فعال سازی -فعال

 دی روشن،خاموش گردد.درجه پایین تر آمد خروجی رله مجددا فعال میگردد تا مطابق با زمان بن 20در رله نگذارد. بلعکس زمانیکه دما از 

 

 

 

 کنترلر SMSلیست دستورات قابل اجرا در دستگاه 
 

 شود.نمی (CT+Commands)ی ترمینال * توجه: این لیست شامل دستورات پیشرفته

 باشد.ی تحت ویندوزِ دستگاه میاز برنامه ”Select action“* این لیست همان لیست دستورات قابل انتخاب در منوهای 
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 گرداند.دستگاه را در قالب یک عدد هگزادسیمال بازمی هایاین دستور وضعیت تمامی رله

 باشد:برابر جدول زیر می Proکنترلرِ  SMSهای یک دستگاه مثال( فرض کنید وضعیت رله

 

 ها خواهیم داشت:در این صورت با اجرای دستور استعالم وضعیت رله

 

 باشد.بر مبنای باینری می 0111 1100 0001بر مبنای هگزادسیمال برابر  1C7دانیم که می

 

 گرداند.ی مورد نظر از دستگاه را بازمیاین دستور وضعیت رله

 مثال(
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 گرداند.در قالب یک عدد هگزادسیمال بازمی های دیجیتال دستگاه رااین دستور وضعیت تمامی ورودی

 مثال(

 

 فرض خود )یک( قرار دارند.هر هشت ورودی دیجیتال در وضعیت پیش

Inputs=0xff(=0b1111 1111) 

 

 گرداند.این دستور وضعیت ورودی دیجیتال مورد نظر از دستگاه را بازمی

 مثال(

 

 

 گرداند.های آنالوگ دستگاه را بازمیاین دستور ولتاژ تمامی ورودی

 مثال(
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 گرداند.آنالوگ مورد نظر از دستگاه را بازمی این دستور ولتاژ ورودی

 مثال(

 

 

 گرداند.ی دستگاه را بازمیهای تغذیهدستور ولتاز ورودی این

 مثال(

 

 

 دهد.نمره می 31دهی فعلی دستگاه، از عدد این دستور به میزان آنتن

 مثال(

https://eshop.eca.ir/
https://telegram.me/YanSon_ir


     @YanSon_ir              :کانال تلگرام پشتیبانی                   irCAshop.EE.                 : فروشگاه  45

 80-35539778-041                       دفتر مرکزی:                      02166708241        پشتیبانی فنی:       
 

 

 

 گرداند.این دستور یک گزارش کامل از وضعیت دستگاه را بازمی

 مثال(

 

 

 کند.ارسال می این دستور یک پیام کوتاه به تمامی اپراتورهای دستگاه

 مثال(

 

جرا کرده و یک پیام کوتاه ارا به دستگاه فرستاده و دستگاه دستور را sms“ )سالم(”در این مثال یک اپراتور با مجوز ارسال دستور به دستگاه، دستور

 ست فرستاده است.ی دستور نیز جزو آنهارا به تمامی اپراتورها که اپراتور فرستنده "سالم"با متن 

 

 کند.دستور یک پیام کوتاه به اپراتور مورد نظر از دستگاه ارسال میاین 

 مثال(
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باید به  ”2“ام کوتاه با متن را از طریق پیام کوتاه به دستگاه فرستاده و از آنجایی که طبق دستور، پی ”sms(1,2)“در این مثال اپراتورِ اول دستور 

 ه خود فرستنده فرستاده شده است. اپراتور اول فرستاده شود، در نتیجه پیام کوتاه ب

 

 کند.این دستور یک تماس با اپراتور مورد نظر برقرار می

 

 کند.ی تماس مورد نظر برقرار میاین دستور یک تماس با شماره

 

 تواند همزمان چندین رله را روشن کند.این دستور می

 .(0x0f0=0b0000 1111 0000)وشن خواهند شد های پنجم تا هشتم از دستگاه ررله ”relays|0x0f0“مثال( با ارسال دستور 

 

 تواند همزمان چندین رله را خاموش کند.این دستور می

 .(0x101=0b0001 0000 0001)واهند شد خهای اول و نهم از دستگاه خاموش رله ”relays&0x101“مثال( با ارسال دستور 

 

 ان وضعیت چندین رله را برعکس کند.تواند همزماین دستور می

 .(0xfff=0b1111 1111 1111)های دستگاه برعکس خواهد شد وضعیت تمامی رله ”relays!0xfff“مثال( با ارسال دستور 

 

 کند.ی مورد نظر را روشن میاین دستور رله

 کند.ی دوم از دستگاه را روشن میرله ”relay2=1“مثال( دستور 
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 کند.مورد نظر را خاموش می یاین دستور رله

 کند.ی اول از دستگاه را خاموش میرله ”relay1=0“مثال( دستور 

 ردیف عنوان دستور متن دستور پارامترهای دستور
x  بر مبنای هگز یا دسیمال رله: شماره relays.en|x Enable Relay x Command 19 

روجی غیر فعال خنماید. دقت نمایید فعال نمودن رله با روشن خاموش کردن آن متفاوت است. زمانیکه  این دستور خروجی های رله را فعال می

ضعیت ودر حالت غیر فعال دستورات روشن و خاموش کردن هیچ تاثیری بر خروجی آن قفل شده و آخرین وضعیت خود را حفظ میکند.  شود

اولویت بندی  ستورات کنترلی وضعیت خروجی را کنترل کرد. کاربرد این حالت برایخروجی نخواهند گذاشت. با فعال کردن مجدد میتوان با د

 دستورات و امکان غیر فعال کردن بخش هایی از برد به درخواست کاربر در شرایط ویژه است. 

را فعال مینماید. برای فعال کردن  ی نهمرله ”relays.en|0x100“دستور و یا را فعال مینماید. ی اول رله ”relays.en|0x01“مثال( دستور 

همین  به استفاده میشود. ”relays.en|0x03F“دستور رله اول   6و برای فعال کردن  ”relays.en|0xFFF“دستور تمامی رله ها دستور 

 میتوان همه یا بخشی از رله ها را به دلخواه فعال نمود. xترتیب با تغییر پارامتر 

 ردیف نوان دستورع متن دستور پارامترهای دستور
x شماره رله بر مبنای هگز یا دسیمال : relays.en&x Disable Relay x Command 20 

یت آنها را تغییر داد این دستور خروجی های رله را غیر فعال می نماید. رله هایی که به این روشن غیر فعال شوند عمال قفل شده و نمیتوان وضع

 مگر تا زمانیکه مجددا فعال شوند.

 ”relays.en&0xFFF“دستور را غیرفعال مینماید. برای غیر فعال کردن تمامی رله ها دستور  چهارمی رله ”relays.en&0x10“مثال( دستور 

ا بخشی از رله ها را میتوان همه ی xبه همین ترتیب با تغییر پارامتر  استفاده میشود. ”relays.en&0xF00“ رله آخر  4و برای غیر فعال کردن 

 به دلخواه غیر فعال نمود.

 ردیف عنوان دستور متن دستور پارامترهای دستور
x شماره ورودی بر مبنای هگز یا دسیمال : inputs.en|x Enable Input x Command 21 

از گذشت تاخیر  دستورات مربوط به تغییر وضعیت آن ورودی پساین دستور ورودی های دیجیتال را فعال می نماید. زمانیکه ورودی فعال باشد 

 تعریف شده اجرا خواهند شد.

 نماید.تمام ورودی ها را فعال می ”inpus.en|0xFF“را فعال می نماید. دستور  چهارم ورودی دیجتال ”inpus.en|0x10“مثال( دستور 

 ردیف عنوان دستور متن دستور پارامترهای دستور
x شماره ورودی بر مبنای هگز یا دسیمال : inputs.en&x Disable Input x Command 22 

ا نمیشوند و ورودی این دستور ورودی های دیجیتال را غیر فعال می نماید. زمانیکه ورودی غیر فعال باشد دستورات مربوط به تغییر وضعیت اجر

 مرتبط عمال تاثیری در کارکرد نخواهد داشت.

ر فعال تمام ورودی ها را غی ”inpus.en&0xFF“را غیر فعال می نماید. دستور  چهارم ورودی دیجیتال ”inpus.en&0x10“مثال( دستور 

 مینماید.
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 ردیف عنوان دستور متن دستور پارامترهای دستور
x شماره ورودی بر مبنای هگز یا دسیمال : adcs.en|x Enable Analog x Command 21 

ز گذشت تاخیر ادستور ورودی های آنالوگ را فعال می نماید. زمانیکه ورودی فعال باشد دستورات مربوط به تغییر وضعیت آن ورودی پس این 

 تعریف شده اجرا خواهند شد.

 ید.ماتمام ورودی ها را فعال مین ”adcs.en|0xFF“را فعال می نماید. دستور  چهارم ورودی آنالوگ ”adcs.en|0x10“مثال( دستور 

 ردیف عنوان دستور متن دستور پارامترهای دستور
x شماره ورودی بر مبنای هگز یا دسیمال : adcs.en&x Disable Analog x Command 22 

نمیشوند و ورودی  را غیر فعال می نماید. زمانیکه ورودی غیر فعال باشد دستورات مربوط به تغییر وضعیت اجرا این دستور ورودی های آنالوگ

 مرتبط عمال تاثیری در کارکرد نخواهد داشت.

 عال مینماید.تمام ورودی ها را غیر ف ”adcs.en&0xFF“را غیر فعال می نماید. دستور  چهارم ورودی آنالوگ ”adcs.en&0x10“مثال( دستور 
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 کنترلر SMS دستگاه 1.0ورژن  دِیاندرو افزار نرم از استفاده  یراهنما
 

توانید با نصب آن و تنها با چند های موبایل با سیستم عامل اندروید اماده شده است که میای برای گوشیاستفاده از دستگاه برنامهجهت راحتی 

 حرکت ساده، عملکرد مورد نظر را بر روی دستگاه اجرا کنید.

 

 های مختلف برنامهتوضیح قسمت

 

 های دستگاهها و خروجیدریافت آخرین وضعیتِ ورودی -1

 ها به دستگاهارسال تغییرات اعمال شده روی خروجی -2

 افزارراهنما و توضیحات نرمنمایش  -3
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 کارت دستگاهمحل وارد کردن شماره سیم -4

 ای و مینیشامل مدل حرفه انتخاب مدل دستگاه -5

 

 های دستگاههای انتخاب و نمایش وضعیت خروجیکلید -6

 

 های دیجیتالنمایشگر وضعیت ورودی -7
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 های آنالوگولتاژ ورودینمایشگر  -8

 

 نحوه استفاده از برنامه

کارت نوشته شود. دقت کنید شماره سیم SIM Numberکارت قرار داده شده بر روی دستگاه در قسمت اجرای برنامه باید شماره سیمبعد از نصب و 

 موجود بر روی گوشی باید از قبل در تنظیمات دستگاه قرار داده شده باشد.

 کار کردن می باشد. یبرنامه آماده Modelپس از نوشتن شماره و انتخاب مدل دستگاه از قسمت 
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