
 وران اطالعات پرتو نگار دانشافن USR  به شبکه الیمبدل سر ماتیتنظ یراهنما

  

1.0نگارش   

 USRراهنمای تنظیمات و تست مبدل شبکه 

 

 (در صورت نیاز) IPتغییر   – 1گام 

 تنظیمات مبدل  – 2گام 

 تست ارتباط با مبدل  – 3گام 

 تجهیزتست ارتباط با   – 4گام 

 

 :(در صورت نیاز) IPتغییر   – 1گام 

سیستم خود را در محدوده مشابه مبدل  IPسیستم شما نباشد، ابتدا  IPمبدل در محدوده  IPدر صورتی که   - 1

 .در غیر اینصورت به گام بعد برویدو  قرار دهید

 *.192.168.0را در محدوده خود باشد سیستم  می 192.168.0.7 در حالت پیش فرض مبدل IP از آنجایی که

 قرار دهید.

  2– IP   مبدل را در نوار آدرس مرورگر خود بطور مثال بصورتhttp://192.168.0.7  وارد نموده تا صفحه زیر

 ظاهر گردد:
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)در این مثال را به محدوده شبکه خود مبدل  IPرا انتخاب و  ”Local IP Config“گزینه حال   – 3 

 :را فشار دهید ”Save“و کلید  ( تغییر دهید192.168.1.70

 

 

 

 تا تغییرات ذخیره گردد. کلیک نماییدرا طبق تصویر زیر  ”Restart Module“سپس کلید  – 4
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سیستم خود را به حالت قبل  IPشبکه اصلی قرار گرفته، بنابر این  IPمبدل شما در محدوده  IPحال   - 5

 برگردانید.

 

 :تنظیمات مبدل  – 2گام 

 

 1– IP   مثال بصورت  ایندر مبدل را در نوار آدرس مرورگر خودhttp://192.168.1.70  و وارد وارد نموده

 صفحه وب مبدل شوید.

را فشار  ”Save“کلید سپس  و دات را مطابق شکل زیر انجام دهیرا انتخاب و تنظیم ”Serial Port“گزینه  – 2

 :دهید
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. در اینجا تنظیمات تا تغییرات ذخیره گردد کلیک کردهرا  ”Restart Module“کلید  ،در پنجره زیرسپس  – 3

 .مبدل خاتمه می یابد

 

 

 

 :تست ارتباط با مبدل  – 3گام 

ورت ـبا انجام مراحل زیر ص Hyper Terminalط نرم افزار ـتوس "مبدل سریال به شبکه"ا ــاط بــتست ارتب  –1

 پذیرد.  می

دستگاه خود کپی  Hardکه در اختیار شما قرار داده شده، بر روی  CDرا از روی  Hyper Terminal فولدر

 را طبق تصویر زیر اجرا نمایید. Hyper Terminalو برنامه  نمایید.
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 .را انتخاب نمایید ”Yes“در پنجره زیر، گزینه   – 2

 

 

 

 .را انتخاب نمایید ”OK“کلید و  واردبه دلخواه در پنجره زیر، یک نام   – 3 
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سپس کلید  ورا انتخاب  ”TCP/IP (Winsock)“گزینه ، را باز نموده ”Connect using“ در پنجره زیر  – 4

“OK” .را فشار دهید 

 

 

 

 

قرار داده بودیم را وارد نمایید و  ”192.168.1.70“مبدل، که در باال  Host address” ،IP“ قسمتدر   – 4

 .را بزنید ”OK“قرار داده و کلید  5005مقدار  ،مانند باال ”Port number“گزینه در نیز شماره پورت را 
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ارتباط شبکه ای با  ،و زمان برقراری ارتباط ظاهر شد ”Connected“در صورتی که در پایین پنجره، عبارت   – 4

 مبدل برقرار است. در غیر اینصورت مراحل قبل را مجددا مرور نمایید.
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 :تجهیزتست ارتباط با   – 4گام 

 .را نیز تست نمایید تجهیزمی توانید ارتباط با  ،به مبدل متصل است( دیتاالگرتجهیز )در مثال در صورتی که   – 1

در صورت برقرار بودن  را فشار دهید. ”Enter“را تایپ نموده و  01V$عبارت  ”Hyper Terminal“در صفحه 

 ارتباط عبارت زیر ظاهر می گردد.

 

تایپ به دقت می بایست حروف فوق  بنابر ایند نعبارات بر روی صفحه ظاهر نمی گرد ،تایپدر هنگام  :توجه 

. در تست ارتباط عمل نخواهد کردیا نظایر آن  ”Delete“یا  ”Arrow Keys“شوند و در صورت زدن کلیدهای 

مجددا تایپ نموده و را  01V$عبارت سپس تنها را زده و  ”Enter“کلید یک بار  ،صورت تایپ کلیدهای اضافه

“Enter” را فشار دهید. 

 

 

 

بر مطابق تصویر زیر را  (RX, TX)ظاهر نشد، دو سیم قرمز و آبی  عبارتدر صورتی که با رعایت قواعد فوق   – 2

  .را تکرار نماییدتایپ عبارت و مجددا مرحله  جابجا نماییدروی مبدل 
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 پـایـان


