REV:

پارس مکاترونیک صنعت
در هنگام طراحی یک صفحه  HMIجنبه های امنیتی بایستی در نظر گرفته شوند.
 .1قفل گزاریهای مربوط به نرمافزار PM Designer
از منوی  projectگزینه  Information and Protectionرا انتخاب میکنیم.

با انتخاب گزینه  Editمقابل  Developer Passwordمیتوانیم رمز عبور برای آپلود و دانلود کردن برنامه HMI
را به صورت زیر تعیین کنیم .مقدار این رمز در حالت پیشفرض ( )000000000بوده و باید یک عدد  9رقمی باشد.

در این بخش همچنین میتوانیم برای دسترسی به بخشهای زیر رمز عبور تعیین کنیم:

2

پارس مکاترونیک صنعت
 پروژه ()Project File
برای باز کردن فایل پروژه
 بخش رمزهای سطوح مختلف ()Password Tables
برای دسترسی به بخش مشاهده و تعیین نام کاربری و رمز عبور سطوح مختلف دسترسی به عنوان مثال برای تعیین
سطح دسترسی به یک  Function Buttonدر قسمت تنظیمات آن به صورت زیر عمل میکنیم:

 ماکروها ()Macros
برای دسترسی به دستورات ماکروها
 دسترسی مشاهده
با انتخاب گزینه Read Only
 بدون دسترسی
با انتخاب گزینه Read Prohibited
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 صفحات ()Screens
برای ویرایش صفحات (با این رمزگذاری ،صفحات فقط قابل مشاهده میباشند) .برای دسترسی به ویرایش
صفحات به صورت زیر باید عمل کرد:

پس از انتخاب گزینه  Disable Protectionرمز عبور را وارد میکنیم.

 .2قفل گزاریهای مربوط به پانل HMI
 تعیین سطوح دسترسی
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سطوح دسترسی برای محدود کردن دسترسی کاربران مختلف به بخشهای مختلف سیستم در نظر گرفته
میشود .با استفاده از قرار دادن رمز عبور میتوان دسترسی به صفحات مشخصی را محدود کرد .به عنوان
مثال صفحات مربوط به تعمیر و مدیریت سیستم ،صرفا توسط افراد و پرسنل مربوطه قابل رویت میباشند.
برای این کار به صورت زیر عمل میکنیم:
)  Setup  Passwordsنام پروژه(Project Manager  AP
صفحهای به شکل زیر باز میشود.

در اینجا  8سطح دسترسی برای کاربر قابل تعریف میباشد که برای هر کاربر به صورت پیشفرض یک رمز
عبور در نظر گرفته شده است .پایینترین سطح دسترسی برای کاربران  0و بالاترین سطح  8میباشد .در
این قسمت میتوانیم برای هر کاربر یک سطح دسترسی تعریف کنیم که وابسته به سطح اطلاعاتی که دارد،
بتواند وارد محیط پانل شود و فعالیتهای مربوط به خود را انجام دهد.
 رمز عبور برای تاریخ معین
با این ابزار که فقط در HMIهای سری جدید و باتری بکآپ دار وجود دارد میتوانیم رمز عبور برای
دسترسی به  HMIدر تاریخ مشخص تعیین کنیم.
)  Setup  Due Date Passwordsنام پروژه(Project Manager  AP
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گزینه  Enable Due Date Monitorرا فعال میکنیم.

میتوانیم به تعداد دلخواه (تا  12عدد) برای تاریخهای مختلف رمز عبور تعیین کنیم .در قسمت Super
 Passwordنیز میتوانیم رمز عبوری برای غیرفعال کردن تمامی  Due Date Passwordها تعیین
کنیم.
از امکانات دیگر این ابزار ،قفل کردن  HMIدر صورت دستکاری تاریخ و برگرداندن آن به عقب میباشد .در سمت
راست صفحه تنظیمات این بخش ،میتوانیم  6رمز عبور یکبار مصرف برای خارج شدن از این قفل تعیین کنیم.
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