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מדריך להתקנת ממיר תקשורת סריאלית ל TCP/IP
של חברת TIBBO

לפני שמתחילים:
ודא שברשותך כל המרכיבים לפ י שתמשיך:
 מכשיר מדגם DS100R , DS100B, DS1100, DS1101, DS1102, DS1000
 ספק כוח  12וולט  DCעם תקע מתאים.
 כבל רשת רגיל – אשר מחובר לרשת המחשבים.
 תוכ ת  DS Managerבגרסה האחרו ה ,אפשר להוריד מהקישור:




https://www.idp.co.il/document/68431,7547,16.aspx
מחשב עם מערכת הפעלה . Windows

עליך להיות מחובר למחשב בתור מ הל המחשב.
המחשב צריך להיות ללא  firewallמקומי ,או שה firewall-המקומי יהיה
בלתי פעיל  .יש לפתוח פורטים TCP:1001 UDP:65535
 כתובת  IPפ ויה ותקי ה ברשת .
חיבור הממיר:

 (1חבר את הממיר לחשמל.
 (2חבר את הממיר לרשת  /ישירות למחשב באמצעות כבל רשת ,וודא שה ורה
הכתומה בממיר דלקת באופן קבוע
 (3חבר את המוצר הסריאלי לממיר.
התקנת חבילת התוכנות :TDST

 (1הורד את הקובץ ההתק ה מהקישור:
https://www.idp.co.il/document/68431,7547,16.aspx

התק ת ה  TDSTמבצעת התק ה של מספר תוכ ות שו ות על המחשב ובי יהם:
 – TIBBO DS Managerתוכ ת סריקה של הממירים המחוברים לרשת ,התוכ ה
מאפשרת גם שי וי הגדרות של הממיר כמו שי וי כתובת  IPוהגדרות של הצד
הסריאלי.
 – TIBBO VSP Managerתוכ ה המאפשרת יצירת  COMוירטואלי במחשב באופן
יד י.
 – TIBBO Connection wizardתוכ ה המאפשרת יצירת  COMוירטואלי במחשב
באופן פשוט יחסית על ידי אשף.

פתיחת תוכנת ה :TIBBO DS Manager

לאחר פתיחת תוכ ת ה  DS Managerהתוכ ה תסרוק את הרשת ותציג רשימה עם כל
הממירים המחוברים לרשת.
אם התוכ ה לא מצליחה למצוא את הממיר שמחובר לאותה רשת כ ראה שיש
חסימה של ה  Firewallבמחשב.
יתן להשבית את ה  Firewallעד סוף ההתק ה או לאפשר את תוכ ת ה DS Manager
ב  Firewallעל ידי כ יסה ל:
Control Panel\All Control Panel Items\Windows Defender Firewall\Allowed apps

לאחר ש לחץ על  Change settingsלחץ למטה על הכפתור  Allow another appולבחור
את התוכ ה  tdsman.exeש מצאת ב תיב:
C:\Program Files\Tibbo\TDST

לאחר שהתוכ ה התווספה לרשימה יש לוודא שכל התיבות באותה השורה מסומ ות
ב .V

לאחר מכן יש להפעיל מחדש את תוכ ת ה .DS Manager

][2

שינוי כתובת ה  IPשל הממיר:

יש לוודא שהכתובת של הבקר מתאימה לטווח הכתובות של הרשת.
אייקון כחול -כתובת הבקר בטווח הרשת
אייקון דהוי -כתובת הבקר לא בטווח הרשת
או שיש ו רכיב אחר ברשת עם אותה כתובת
)מה שיוצר הת גשות כתובות(
יתן לש ות את כתובת ה  IPשל הממיר על ידי בחירת הממיר מהרשימה ולחיצה על
כפתור ה  Change IPבתפריט הימ י.

][3

שיטת העבודה מול הממיר

יש ם  2שיטות עבודה עיקריות עם הממיר ,עבודה ישירות מול כתובת ה  IPשל
הממיר או עבודה מול  COMוירטואלי ש יצור במחשב.

עבודה ישירות מול כתובת ה  IPשל הממיר

יש להיכ ס להגדרות הממיר בתוכ ת ה  DS Managerעל ידי לחיצה כפולה על הממיר.
בכרטיסיה של הערוץ הסריאלי  Ch1יש לבחור את סוג התקשורת UDP/TCP
ובהגדרות הכ יסה הסריאלית יש לשים לב שבוחרים ב  Baudrateשהרכיב הסריאלי
החיצו י עובד בו.
כברירת המחדל הממיר מוגדר כ  , Slaveכלומר תוכ ת הלקוח צריכה ליזום את
התחברות התקשורת לכתובת  IPשל הממיר ולפורט ברירת המחדל  ,1001את
הפרמטרים האלו יתן לש ות באותו מסך ההגדרות.

][4

עבודה מול  COMוירטואלי במחשב

בחלק זה של המדריך סביר איך ליצור  COMוירטואלי באמצעות האשף.
 (1גש ל.Connection Wizard  Tibbo  Programs  Start-
 (2עם הפעלת האשף ,יוצג המסך הבא:

][5

 (3לחץ על  .Nextהמסך הבא יוצג:

אופציה  (1משתמשים כאשר רוצים ליצור פורט וירטואלי במחשב .בד"כ כאשר
התוכ ה יודעת לדבר רק דרך .COM
אופציה  (2משתמשים כאשר רוצים לדבר ישירות מול כתובת  IPשל הממיר.
אופציה  (3כאשר רוצים לחבר  2יחידות של ממירים שידברו אחד עם הש י
) הארכת כבל  RS232דרך אתר ט(

][6

במדריך זה בחר באופציה הראשו ה:

 (4כעת בחר באפשרות התחתו ה ) ,(Create new VSPובחר במספר הCOM-

שברצו ך ליצור .תוכל לפתוח את הרשימה ,כך:

][7

 (5לאחר שבחרת במספר ה COM-שברצו ך ליצור ,לחץ על  .Nextהמסך הבא
יוצג:

במידה והממיר מצא באותה רשת פ ימית) אותו  (SUBNETאו שיש קשר לממיר
דרך הרשת ב SUBNET -שו ה יש לבחור באופציה .2
חשוב :אין לש ות את ה ACCESS METHOD-ל , TCP-אלא במידה והתבקשתם
לעשות כן ע"י טכ אי  ,IDPאו שהי כם מכירים את המוצר ויודעים לתפעל אותו
מרחוק.
ב וסף ,אין לש ות את ה ACCESS PORT-במידה ולא צריך.

][8

כעת עליך לבחור בממיר שברצו ך לעבוד איתו .לחץ על הלחצן
… ,Select from the listוהמסך הבא יוצג:

 (6כאן תוכל לראות את המכשיר ,אך כתובת ה IP-שלו אי ה מתאימה לרשת.
כעת ש ה את כתובת ה IP-של המכשיר .בחר בו )לחץ עליו פעם אחת ,כך
שהשורה תהיה כחולה( ולחץ על הלחצן ) Change IPצד ימין ,לחצן תחתון(.
המסך הבא יופיע:

][9

 (7כעת הזן את כתובת ה IP-הפ ויה והתקי ה:

][10

 (8לחץ  .OKהמסך ייראה כך )שים לב לצבע השו ה של הסמל של הממיר(.

 (9כעת בחר שוב במכשיר )לחיצה בודדת( ,ולחץ על הלחצן ) Selectלחצן עליון
בצד ימין ,מודגש( .לאחר הלחיצה ,המסך ייראה כך:

][11

 (10שים לב שכתובתו של המכשיר מצאת בתיבת הטקסט העליו ה .לחץ על
 .Nextהמסך הבא יופיע:

מי יוזם את ההתחברות:
אופציה  (1כאשר רוצים שהתוכ ה במחשב תפ ה לממיר )למוצר הסריאלי(.
אופציה  (2כאשר המוצר הסריאלי צריך לשלוח מידע ראשון אל התוכ ה.
אופציה  (3כאשר לא ידוע מי מבצע את הפ יה ) יוצר  (CONNECTIONראשון.

][12

לחץ על  .Nextהמסך הבא יופיע:

 (11לחץ על  .Nextהמסך הבא יופיע:

][13

לחץ על  .Nextהמסך הבא יופיע:

 (12לחץ על  .Nextהמסך הבא יופיע:

][14

 (13לחץ על  .Nextהמסך הבא יופיע:

 (14לחץ על  ,Finishהמסך הבא יופיע:

][15

יתן לראות את הגדרות ה  COMשהאשף יצר בתוכ ת ה :VSP Manager

באם עדיין לאחר התחברות ל  COMלא יתן לתקשר עם המוצר הסריאלי יש
לבצע את הפעולות הבאות:
• בכרטיסיית  Default Serial Settingsיש לוודא שה  Baud rateמתאים למהירות
בה המוצר הסריאלי עובד וגם מתאים למהירות שבה תוכ ת הלקוח מתחברת ל
 COMהווירטואלי.
• כברירת מחדל ה  Connection Modeהוא  , On dataכלומר יתבצע חיבור רק
לאחר קבלת תו ים בתקשורת ,יתן ל סות לש ות את ה Connection Mode
ל . Immediatly

][16

