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1.0نگارش   

 شبکهمجازی روی بستر  الیسرتعریف  - Tibboنصب نرم افزار  یراهنما

 

 آشنایی با نرم افزار  – 1گام 

 نصب نرم افزار  – 2گام 

 تنظیمات  – 3گام 

 زیتست ارتباط با تجه  –4گام 

 

 :نرم افزار آشنایی با  – 1گام 

را  TCP Serverاه امکان دسترسی به یک درگ ،به عنوان یک واسط Tibbo Device Server Toolkitنرم افزار 

  .سازد مجازی بر روی یک سیستم کامپیوتری فراهم می COMبصورت 

 

 :نصب نرم افزار  – 2گام 

یا  bit 64) خود Windowsمبنی بر را  Tibbo Device Server Toolkit (bit 32یا  bit 64) نرم افزار  - 1

32 bit)  از سایت شرکتTibbo Technology  روی از یا و دانلودCD ر روی که در اختیار شما قرار داده شده، ب

Hard دستگاه خود کپی نموده و آن را اجرا نمایید. 
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 آن را تایید نمایید. ”Yes“، با انتخاب درخواست سیستم عامل از اجازه نصبدر صورت  – 2

 ایید.نمانجام نصب مطابق شکل اعالم برای  را سپس موافقت خود – 3 

 

 

 

 

 :انتخاب نماییددر پنجره زیر را  ”Next“سپس کلید   – 4 
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 .یا مسیر دلخواه خود نسب نمایید پیش فرضنرم افزار را در مسیر ،  ”Install“با زدن کلید سپس   – 5
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 .می یابد نصب پایان ”Finish“کلید  با زدندر این مرحله   – 6

 

 

 

 

 :تنظیمات  – 3گام 

 

را  ”Tibbo VSP Manager“ نامهبر حروف سپسرا باز نموده ویندوز  Startمنوی نخست  ،مطابق شکل زیر –1 

  .ر گردداهتا منو ظرا بزنید موس سمت راست  لیکک ،، حال روی برنامهتایپ نمایید تا برنامه ظاهر گردد

 .نماییدرا کلیک  ”Run as administrator“ سپس گزینه
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  گردد. تا پنجره زیر ظاهر اجازه انجام تغییرات را به برنامه بدهید ”Yes“زدن کلید  حال در صفحه جدید با – 2

مجازی از طریق شبکه بر روی سیستم اضافه نمود. برای این کار کلید  ”Serial Port“می بایست یک ینجا در ا

“Add” را بزنید. 

در قسمت راست پایین پنجره   اگر پس از اجرای برنامه، کلیدها غیر فعال بودند، با زدن کلید توجه:

 تایید اجازه ایجاد تغییرات، آنها را فعال نمایید.سپس و 
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پورت که بر روی سیستم تعریف نشده  COMیک  ،”VSP name“برای گزینه  زیر،در صفحه ظاهر شده  – 3

 وارد نمایید که قبال بر روی مبدل انجام شده،را مطابق تنظیماتی  Portو  IPرا انتخاب و ( COM3در اینجا مثال )

 .فشار دهیدرا  ”OK“و کلید 
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 پورت سریال مورد نظر شما در سیستم اضافه می گردد. ،پس از این مرحله – 4

 قابل مشاهده است. Ports (COM & LPT)و در قسمت  Device Managerجدید در  COM Portاین 

با شناسایی  یا نشانگر درست انجام شدن کامل تنظیمات نمی باشد، بنابراین COM Portاضافه شدن این  توجه:

  اطمینان حاصل نمود. کارمی توان از صحت انجام  4گام تکمیل یا  اصلی و نرم افزار تجهیز توسط
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 :تجهیزتست ارتباط با   – 4گام 

 

خود  ،رد )تجهیزآمادگی پاسخگویی به فرامین سریال را دا ،تعیین شده در گام قبل TCPپورت در صورتی که   – 1

جموعه فرامین مبدل به یک تجهیز سریال مانند دیتاالگر متصل است(، از م از طریقامکان پاسخگویی داشته یا 

تباط اطمینان از ار ،ارسال، و در صورت دریافت پاسخ ”Hyper Terminal“ قابل قبول، یکی را از طریق نرم افزار

 .دهیدمراحل بعد را انجام فوق شرایط بنابر این با مهیا نمودن  حاصل نمایید.

 

خود کپی  دستگاه Hardکه در اختیار شما قرار داده شده، بر روی  CDرا از روی  Hyper Terminal فولدر  – 2

 را طبق تصویر زیر اجرا نمایید. Hyper Terminalو برنامه  نمایید.

 

 

 

 .را انتخاب نمایید ”Yes“در پنجره زیر، گزینه   – 3
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 .را انتخاب نمایید ”OK“کلید و  ،واردبه دلخواه در پنجره زیر، یک نام   – 4 

 

 

 

عریف نمودید تظیمات قبلی تنکه در  سریالپورت در اینجا  .ماییدرا باز ن ”Connect using“ در پنجره زیر  – 5

 (. COM3. )در اینجا را انتخاب نمایید

 را مرور نمایید. 3مورد نظر وجود نداشت، گام  COMاگر 
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 .را فشار دهید ”Ok“تنظیمات سریال را مطابق شکل زیر انجام و کلید   – 6
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ک دیتاالگر )در این مثال، تست ارتباط یارتباط با تجهیز که متصل و آمده پاسخگویی است تست مراحل   – 7

 .به ترتیب زیر انجام می گرددکه توسط مبدل به شبکه متصل است( سریال 

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

 ارتباط عبارت زیر ظاهر می گردد.

 

تایپ ه دقت بمی بایست حروف فوق  بنابر این ،دنعبارات بر روی صفحه ظاهر نمی گرد ،در هنگام تایپ توجه:

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

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

“Enter” را فشار دهید. 

 

 

 

 

 . را مرور نمایید 4و  3گام ظاهر نشد،  عبارتدر صورتی که  ،با رعایت قواعد فوق  – 8

 

 پـایـان


