
محمدرضا ماهر 

94مهر ماه 

چالش ها–بخش دوم 



چالش های سیستم زیمنس

چالش های ماهیت سیستم-1

چالش های کاربرد در ایران-2



چالش های زیمنس

چالش های ماهیت سیستم-1
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چالش های سیستم زیمنس

تنوع بیش از حد در سخت افزار

سخت افزارهای قبلیاز رده خارج کردن و آپدیت مداوم 



چالش های سیستم زیمنس

بروز رسانی مداوم ورژن سخت افزار
اربرمشکالت ارتقا ورژن  سخت افزار برای ک-یستممداوم ورژن  سخت افزار نشانه ضعف سبروز رسانی -
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Front Connector
Memory Card
Sync Module
DP Connector
Dongle

....

چالش های سیستم زیمنس

جانبی قطعات پراکندگی 
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با سرعت باال CPUبه نیاز 

با فضای زیادHARDنیاز به 

با سایز زیاد RAMنیاز به 

چالش های سیستم زیمنس

PCS7  گلوگاه سیستم: سرور
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چالش های سیستم زیمنس

تعصب روی شبکه های خاص

:تمرکز نرم افزار استفاده از دو شبکه زیر در سطح فیلد است
Profibus
Profinet

.پیکر بندی و برنامه نویسی این دو شبکه بسهولت انجام می شود
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CANو DeviceNetعدم پشتیبانی از برخی شبکه های استاندارد معروف مانند 

Foundation Fieldbusپشتبانی ضعیف از برخی شبکه های استاندارد مانند 

.به سیستم زیمنس با دشواری همراه استFF-H1اتصال ترانسمیترها با پروتکل 
Helmholz
CAN Modules 

گر برای برخی ماژول های شبکه  توسط سازندگان دی
!!سیستم زیمنس ساخته شده است 

چالش های سیستم زیمنس

تعصب روی شبکه های خاص
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چالش های سیستم زیمنس

بروز رسانی مداوم ورژن نرم افزار
PCS7 V8.1

PCS7 V8.0
• SP2
• SP1
• Update1

PCS7 V7.1
• SP4
• SP3
• SP2
• SP1
PCS7 V7.0
…

PCS7 V6.1
…



چالش های سیستم زیمنس

تنوع بیش از حد در نرم افزار
کاربرد افزارنرم

FHو  Fدر سیستم های  F-System

به پروفی باس Fدر اتصال ماژول های  Distributed Safety

در افزونگی نرم افزاری SWR

Functionدر استفاده از  Module FM Config Package

در استفاده از درایو و استارتر Drive ES

شبکه مدباسبرای Modbus Setup 

برای  پنل های اپراتوری Wincc Flexible

مانهای کنترل و مانیتورینگ  سیبلوک CEMAT



چالش های سیستم زیمنس

پراکندگی بخش های اتوماسیون زیمنس

•Simatic
•IT4industry
•Energy
•….



چالش های سیستم زیمنس

پیچیدگی های نصب نرم افزار
نصب روی ویندوزهای خاص•

نیاز به نصب پیش نیاز•

انتخاب های زیاد در هنگام نصب •

زمان بر بودن نصب•



چالش های سیستم زیمنس

win7روی Distributed Safetyنصب : نمونه

1. Open the Explorer in Windows 7 and mark the folder
C:\Programs(x86)\Common Files\InstallShield\Driver\11
Rename folder "11" (arbitrary name). 

2. Install S7 Distributed Safety V5.4.
S7 Distributed Safety V5.4 now also creates a folder
C:\Programs(x86)\Common Files\InstallShield\Driver\11. 

3. Delete the folder "11" created by S7 Distributed Safety V5.4
C:\Programs(x86)\Common Files\InstallShield\Driver\11. 

4. Change the name of the folder changed in point 2 back to
C:\Programs(x86)\Common Files\InstallShield\Driver\11.



چالش های سیستم زیمنس

User Friendly نبودن نرم افزار
منوها و زیر برنامه های زیاد

(SCLیتور مان)نیستند گزینه هایی که بطور پیشفرض فعال 

DCSبرای  PLCاستفاده از همان محیط  



چالش های سیستم زیمنس

پیچیدگی کار مهندسی سیستم
undoو عدم وجود  SFCو CFCذخیره شدن خودکار برنامه 



چالش های سیستم زیمنس

پیچیدگی کار مهندسی سیستم

(Help)خطا های بدون راهنما -



چالش های سیستم زیمنس

پیچیدگی کار مهندسی سیستم

حساسیت پروژه به زبان ویندوز-



چالش های سیستم زیمنس

پیچیدگی کار مهندسی سیستم

ها در هنگام ارتقاء سیستمModule Driverمشکالت -



چالش های سیستم زیمنس

پیچیدگی کار مهندسی سیستم

عدم وجود دسته بندی مناسب دستورات  برنامه نویسی
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setاولویت با 

resetاولویت با 

چالش های سیستم زیمنس

پیچیدگی کار مهندسی سیستم

راتتناقض و چندگانگی بین دستو

پتناقض در تعریف فیلیپ فالاختالف فرمت زمان در دو نوع تایمر

CFCتایمر 

IECتایمر 
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چالش های سیستم زیمنس

Forceپیچیدگی کار 

Delete Forceمشکل -



چالش های سیستم زیمنس

پیچیدگی های طراحی گرافیک
DCSپراکنده بودن امکانات طراحی •
برنامه ،گرافیک و آالرم و آرشیو  هر کدام مستقل هستند•
..(مانند عدم چرخش بلوک آیکن و )ضعف های گرافیکی •
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Manual Collection DVDنیاز به 

برخی موارد  در چندین جا بحث شده که همه را بایستی بررسی نمود

پراکندگی منوال ها وساده نبودن استفاده از آنها

چالش های سیستم زیمنس

هاپراکندگی منوال 
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چالش های زیمنس

چالش های کاربرد در ایران-2

11/07/94 DCS ESD Seminar-Part2-Maher 25



امکان کپی کردن الیسنس

لیدشوار بودن تشخیص الیسنس اصلی و غیر اص

چالش های کاربرد سیستم زیمنس در ایران

الیسنس های غیر مجاز

ا سازنده بمطمئن    ولی لینک غیر مستقیم / لینک مستقیم:راه حل 
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عدم وجود نمایندگی سازنده در کشور•

عدم امکان تشخیص قطعات غیر اصلی از اصلی•

Co-trustوجود مارک های مشابه  در بازار•

helmholz
vipa

چالش های کاربرد سیستم زیمنس در ایران

originalمشکل تامین قطعات 
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ارائه شده توسط سازنده با عمر کوتاه برخی قطعاتMTBFمقایسه 

چالش های کاربرد سیستم زیمنس در ایران

وجود قطعات غیر اصلی  در بازار

ا سازنده بمطمئن    ولی لینک غیر مستقیم / لینک مستقیم:راه حل 
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چالش های کاربرد سیستم زیمنس در ایران

سایبریدر معرض توجه حمالت 
حساسصنایعبرخیوایرانصنایعدرگستردهکاربرد:علت

نتاستاکسویروس:نمونه

گرفت؟نمیقرارحملهموردآیابودرفتهبکارحساسصنایعدردیگریبرنداگر:سوال

Stuxnet
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نمونه فایروال بومی

:راه حل
فایروال مناسب•
آنتی ویروس مناسب•
USBبستن •
محدود سازی شبکه•
CPUپسورد گذاری روی •

چالش های کاربرد سیستم زیمنس در ایران

در معرض توجه حمالت سایبری



... برخی مشکالت اقتصادی  ، سیاسی و :  علت

از رده خارج شدن نرم افزار و سخت افزار در زمان اجرا: نتیجه

ت سیستممشکالت زیاد در قطعات یدکی و رفع مشکال= بی توجهی

هزینه برای ارتقاء مجدد= 

چالش های کاربرد سیستم زیمنس در ایران

فاصله زیاد بین قرارداد و اجرا

:راه حل 
دبازنگری طرح در زمان اجرا و ارتقاء سیستم قبل از اجرا حتی اگر هزینه بر باش

11/07/94 DCS ESD Seminar-Part2-Maher 31



چالش های کاربرد سیستم زیمنس در ایران

عدم توجه به نکات مهم در قرارداد با شرکت های خارجی

Sourceبه ارائه  vendorعدم الزام •

سیبه استفاده از روش خاص برنامه نوی vendorعدم الزام •

رانبسیاری از پروژه های سیستم های روسی در ای: نمونه •

11/07/94توجه به نظرات بهره بردار: راه حل  DCS ESD Seminar-Part2-Maher 32



چالش های کاربرد سیستم زیمنس در ایران

طراحی و اجرا توسط شرکت ها و افراد فاقد صالحیت

تاسیس نظام مهندسی اتوماسیون :راه حل 

  DCSبه عرصه  PLCورود افراد با دیدگاه •

PCS7تجربه اول برخی از مجریان در پیاده سازی •

برای کاهش هزینهمجریاناستفاده از پرسنل با تجربه و ورزیده توسط عدم •

 over design / under designطراحی های غلط •

:  نتیجه

سازی و رفع اشکال با سعی و خطا  و با صرف وقت و هزینه زیاد پیاده •

تاخیر در راه اندازی پروژه•

مشکالت زیاد در زمان بهره برداری•
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چالش های کاربرد سیستم زیمنس در ایران

مهندسی معکوس های غیر منطقی

!!؟؟
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چالش های کاربرد سیستم زیمنس در ایران

عدم وجود ارتباط مناسب بخش های مهندسی و بهره برداری

مستقل بودن بخش مهندسی از بخش بهره برداری 

دو بخش بویژه در سیستم های بزرگ دولتی عدم ارتباط مناسب بین این 

:نتیجه

طراحی غلط•

تکرار اشکاالت قبلی•

مهندسیبخش

طراحی و انتخاب سیستم
بهره برداریبخش

استفاده کننده از سیستم
ارتباط ضعیف
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چالش های کاربرد سیستم زیمنس در ایران

سیستم آموزش ناقص با کارایی کم

(اجرای یک عنوان دوره با زمان های مختلف: نمونه )سیالبس های سلیقه ای شرکت ها در آموزش زیمنس  •

اجرا بدون سخت افزار•

اجرا  توسط افراد فاقد تجربه•

عدم وجود استانداردهای آموزشی مناسب•

فاصله زیاد دانشگاه ها با نیاز صنعت•

(در ادامه)استانداردهای فنی و حرفه ای قابل بحث هستند •
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چالش های کاربرد سیستم زیمنس در ایران

در فنی حرفه ایDCSآموزش 

.بخوبی تدوین نشده استاستاندارد •

.استتیم تدوین استاندارد بخوبی انتخاب نشده •

.نیستسخت افزار آموزشی کافی  یا  مناسب •

.خالیستجای بسیاری از دوره های تخصصی •

.متخصص از تدریس در فنی حرفه ای استقبال نمی کنندافراد •

با نیازهای صنعت فاصله وجود داردهنوز •
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ایفنی حرفه  DCSاستانداردآموزشی

www.Irantvto.ir
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DCSفنی حرفه ای مرتبط با استاندارد 

!شغل ؟ عنوان •

!تدوین کنندگان استاندارد؟•

!حداقل سطح تحصیالت؟•

!صالحیت های حرفه ای مربیان؟ •

!تناسب محتویات استاندارد با شغل تعریف شده؟ •
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 DCSتهیه کنندگان استاندارد
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 DCSسایر ویژگی های استاندارد
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ترتیب آموزش های تخصصی سیستم های کنترل زیمنس

PLC 1سطح

PLC 2سطح

Monitoring

Profibus

Ethernet / Profinet

Modbus

PLC 3سطح

Redundantسیستم های 

Fail Safeسیستم های 

PCS7 1سطح

PCS7 2سطح
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:فنی حرفه ای تغییر سیاست : راه حل 

ی می کنیمما بررسبدهی استاندارد آموزشی را پیشنهاد هرکس تمایل دارد : روش غلط فعلی 

بدهندما افراد با صالحیت را شناسایی می کنیم تا استاندارد را پیشنهاد: روش درست 

چالش های کاربرد سیستم زیمنس در ایران

در فنی حرفه ایDCSبهبود آموزش 

استاندارد  زیر بنای آموزش است
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والسالم
و سپاس از توجه شما

محمدرضا ماهر
94مهر ماه 


