
  

 1 عبدالرؤوؾ علً/  المهندس إعداد

 ةــدمـقـم

من التجهٌزات  أدى تطور نظم التحكم لظهور مستوٌات ومراحل متعددة لعملٌات التحكم ، بدءا  

بلوحات نقل القدرة وتوزٌعها ولوحات التحكم إلى أجهزة التحكم  الحقلٌة المختلفة ، مرورا  

ع نتهاء بالبرنامج الحاسوبً الذي ٌقوم بجماالخ( ، و .......  PLC,DDC,RTUالمختلفة )

 المعلومات وأرشفتها ، وٌساعد المستخدم فً التعرؾ إلى حالة المنظومة واتخاذ القرار

 Supervisory Controlاختصارا لً  SCADAالمناسب ، وهو ماسمً نظام السكادا 

And Data Acquisition  .  

 Citectومن أكثر الحزم البرمجٌة التً حققت نجاحا وانتشارا فً هذا المجال حزمة 

 رالٌة ، بسبب تمٌزها فً عدة نواحً منها : االست

هً شركة برمجٌة متخصصة ، ولذلك عنٌت التوافق مع جمٌع أنظمة  Citectشركة  -1

 ABB,Siemens,Omron,Johnsonالتحكم وشركاتها العالمٌة مثل )

Contrlos,Moeller …….  ) الخ. 

 , Modbusالتوافق مع جمٌع بروتوكوالت االتصال العالمٌة المعروفة مثل  -2

LonWork , Profibus , TCP/IP,Bacnet ……..  الخ. 

  .سهولة البدء بتشكٌل المشارٌع والصفحات الرسومٌة والمنحنٌات والتقارٌر  -3

  .( تناسب سعر النسخة مع حجم المشروع)عدد نقاط التحكموالكلفة المنخفضة نسبٌا، -4

ل شراء النشخة ، إمكانٌة تشكٌل المشارٌع والربط بوحدات التحكم وتجرٌب النظام قب -5

مما ٌساعد الكثٌر من المتدربٌن وٌساعد الخبراء فً التوثٌق من تحقق متطلبات 

  .نظامهم قبل شراء النسخة 

، أو من خالل  WANإمكانٌة ربط برامج التحكم المنتشرة جؽرافٌا من خالل شبكة  -6

  .شبكة الوٌب العالمٌة 

     .م الدعم الفنً الكبٌر والمنتشر فً جمٌع أنحاء العال -7

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 2 عبدالرؤوؾ علً/  المهندس إعداد

 CitectSCADA v.7.0تنصٌب وتجهٌز الحزمة البرمجٌة 

بناء على ما الذي  هنصبنرٌد أن ني مكون أحدد نأن  نام بتنصٌب البرنامج علٌقونقبل أن 

 .رٌده من هذا التنصٌب ن

أن  نارٌد أن تنصب علٌنرٌد وأي مكونات إضافٌة ن CitectSCADAقرر أي بٌبة نبعد أن 

 .طلبات التنصٌب كبنٌة مادٌة ) أي مواصفات الحاسب ( وكذلك نظام التشؽٌل تأكد من متن

ختار المكونات التً نختار من خاللها نوع التنصٌب ون الخٌارات عدد من لواجهة التنصٌب

 رٌد تنصٌبها وشرح ذلك فٌما ٌلً : ن

 

 :   Install Integrated Environmentتنصٌب بٌبة متكاملة  -1

  مخدمServer  . 

 مدٌر  /نامج الزبون شاشة برDisplay / Manager Client  .  

كامل الوظابؾ  CitectSCADAٌقوم بتنصٌب نظام مخدم س  Serverخٌار المخدم  

 )الفعالٌة( وعملٌة تنصٌب كهذه سوؾ تتضمن :

، مخدم  runtime، ملفات البنٌة التحتٌة لوقت التشؽٌل  CitectSCADAبٌبة تطوٌر 

، مخدم المنحنٌات البٌانٌة  Alarm Server ، مخدم إنذارات  I/O Server خرج  /دخل 

Trend Server   ومخدم التقارٌر ، .Report Server  

  . Display Clientٌضم بشكل تلقابً تنصٌبا لبرنامج الزبون للشاشة ) العرض ( كما 



  

 3 عبدالرؤوؾ علً/  المهندس إعداد

وب مطل CitectSCADA ـأول عملٌة تنصٌب ل ههذ انتهذا الخٌار إذا كختار نأن  ناعلٌ

سٌعمل كمخدم لٌخدم عددا من تنصٌبات  ى حاسب مفرد ) نظام واحد ( ، أومنه أن ٌعمل عل

أٌضا بتنصٌب مكونات  ناهذا الخٌار سٌسمح ل و. Client Installationsبرامج الزبون  

 Time Schedulerو مجدول الوقت   Web Serverمخدم إضافٌة بما فٌها مخدم وٌب 

   .الخ  .……

فإنه أٌضا سوؾ ٌقوم بتنصٌب نظام مخدم   Display / Manager Clientأما خٌار 

CitectSCADA  كامل الفعالٌة باإلضافة الى مكونات الزبون التً تتصل مع نظام مخدم

Server ،  الـــDisplay Client   ٌستطٌع أن ٌتحكم بشكل كامل بنظام موجود ، بٌنما

أن ٌستلم وٌعرض معلومات عن  طفق ٌستطٌع  Manager Clientبرنامج الزبون لمدٌر 

  .وال ٌملك صالحٌة التحكم  ،نظام موجود 

فإن حالته  Display / Manager Clientمدٌر  /عندما ٌتم تنصٌب برنامج زبون شاشة

 Computer Setupكبرنامج زبون ٌتم تحدٌدها عندما ٌتم تشؽٌل معالج إعداد الحاسب 

Wizard .  

    Batchتنصٌب مكونات برنامج زبون إضافٌة مثل:أٌضا ب ناهذا الخٌار سوؾ ٌسمح ل

Client  ،Time Scheduler Client  ،…… .  

 :  Install Standalone Environmentتنصٌب بٌبة منفردة   -2

وفً حال  CitectSCADAبتنصٌب مكون إضافً منفرد لبرنامج  ناهذا الخٌار ٌسمح ل 

  .إعادة إجرابٌة التنصٌب لكل خٌار إضافً قوم بنأن  ناتنصٌب أكثر من خٌار واحد فعلٌ ناأرد

 أما الخٌارات فهً :

  مخدم وٌبCitectSCADA WebServer . 

  مجموعةCitectSCADA Batch  . 

 CitectSCADA Pocket .  

   

 

 

 

 

 

 

 



  

 4 عبدالرؤوؾ علً/  المهندس إعداد

 ثالث نوافذ هً :  ناستظهر ل CitectHMI/SCADA برنامجعند فتح 

 Citect      ((Citect Explorer ))مستكشؾ  -1

 النافذه نستطٌع إنشاء و إدارة المشروع والتحكم بإعدادات التطبٌق.  فً هذه

 

 Citect    ((Citect Project Editor ))محرر مشروع  -2

توي على إعدادات المشروع، فً هذه النافذة نستطٌع إنشاء وإدارة قواعد البٌانات التً تح

  . ع فً هذه النافذةستعراض كل السجالت المخزنة فً قواعد البٌانات للمشروونستطٌع إ

 

 

 

 



  

 5 عبدالرؤوؾ علً/  المهندس إعداد

 Citect    ((Citect Graphics Builder ))محرر رسومات  -3

 الرسومات الخاصة بالمشروع  إنشاءنستطٌع من خالل هذه النافذة 

 

والتً  Cicodeهً محرر  CitectHMI/SCADAهناك نافذة أخرى ال تظهر عند إقالع  

    تظهر فً الشكل التالً : 

 

 

من خالله  Milk Treatmentلعملٌة بسترة الحلٌب  شروع بسٌطسوؾ نقوم بتصمٌم م

  . CitectSCADAنتعرؾ إلى بعض خصابص 

 

 



  

 6 عبدالرؤوؾ علً/  المهندس إعداد

 Creating a New Project   إنشاء مشروع جدٌد

وفً هذه النافذة توجد   Citect Explorer نقوم بفتح نافذة إلنشاء مشروع جدٌد 

 طرٌقتان إلنشاء مشروع جدٌد :

 . File << New Projectنختار من القابمة  -1

 . فً شرٌط األدوات  New Projectاألٌقونة  على ننقرأو  -2

 

 Milk_Treatmentنقوم بكتابة  Nameوفً الحقل  New Projectفً مربع الحوار 

ونختار لون  XP_Styleونحدد مكان تخزٌنه ونختار النمط  للمشروع الجدٌد سما  إعتبارها إب

 . OKعلى  ننقومن ثم الخلفٌة 

  

 



  

 7 عبدالرؤوؾ علً/  المهندس إعداد

 Creating a New Cluster      جدٌد Clusterء إنشا

 ؟  Cluster ــماهو ال

 ضمن مشروع واحد وفق قواعد معٌنة :  serverٌسمح بضم مجموعات مستقلة من 

 سم وحٌد . إن ٌضم أٌجب   Clusterكل  -1

ذو   Clusterن ٌكون لها أٌجب   Clusterالتً تنضم الى   Serverـكل مكونات ال -2

 سم وحٌد . إ

 وحٌد .   Cluster  لـ قلعلى األ  Servers ـال د من ن تضم عدأٌجب  -3

و أ  Trend Serverو أ  Alarm Serverكثر من أن ٌضم أٌمكن   Clusterالـ   -4

Report Server    ي أهزة مختلفة ولٌس على جهاز واحد جأن تكون بأولكن بشرط

 .  standbyواالخر   primaryواحد 

 .   I/O Serverلى عدد ؼٌر محدود من ع  cluster الـ ن ٌحويأٌمكن  -5

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 8 عبدالرؤوؾ علً/  المهندس إعداد

   Cluster ـتعرٌؾ الـ

  من القابمة  Milk_Treatmentنقوم بإختٌار المشروع  Citect Explorerمن نافذة 

Project List  ونختار المجلدCommunication األٌقونة  علىثم ننقرClusters  

 مرتٌن 

 

. Server << Clustersختار من القابمة ن  Citect Project Editorأو من النافذة 

 Add على  ومن ثم نضؽظ  Pasteuriserنقوم بكتابة  Cluster Name الحقلفً 

 إلضافة السجل .

 

 

 

 

 

 



  

 9 عبدالرؤوؾ علً/  المهندس إعداد

  Alarm Servers     تعرٌؾ مخدم اإلنذارات 

ولكن  Clusterبنفس خطوات تعرٌؾ   Citect Explorerنستطٌع تعرٌفه من نافذة 

  Citect Project Editorأو من النافذة .  Alarm Serverنة ٌقوأعلى ننقر مرتٌن 

 Cluster Name الحقلوفً  Servers << Alarm Serversنختار من القابمة 

الذي قمنا بتعرٌفه بالخطوة السابقة  Cluster ـسم الإنختار من القابمة المنسدلة 

Pasteuriser حقلوفً الServer Name   نقوم بكتابةPastAlarmServer  ومن

  . Add على  ثم نضؽط

 

  Report Serversتعرٌؾ مخدم التقارٌر 

على ننقرمرتٌن ولكن  Clusterبنفس خطوات تعرٌؾ   Citect Explorerمن نافذة  

نختار من القابمة المنسدلة  Cluster Name الحقلوفً ،  Report Serverٌقونة أ

   Server Name الحقلً وف Pasteuriserالذي قمنا بتعرٌفه   Cluster ـسم الإ

 . Addعلى  ومن ثم نضؽط  PastReportServerنقوم بكتابة 

 

 

 

 

 



  

 10 عبدالرؤوؾ علً/  المهندس إعداد

  Trend Serversتعرٌؾ مخدم المنحنٌات البٌانٌة 

على  نقر مرتٌنولكن ن Clusterبنفس خطوات تعرٌؾ   Citect Explorerمن نافذة  

سم إالمنسدلة  نختار من القابمة Cluster Name الحقلوفً  Trend Serverٌقونة أ

نقوم    Server Name  حقلوفً ال Pasteuriser قمنا بتعرٌفه الذي  Cluster ـال

 . Add على ومن ثم نضؽط PastTrendServerبكتابة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 11 عبدالرؤوؾ علً/  المهندس إعداد

Computer Setup Wizard 

  الكمبٌوترجهاز علىللعمل  Citectبإعداد وتهٌبة المشروع فً برنامج  لمعالجا هذاٌمكننا 

ٌد وقبل أن نقوم بهذه  قل فً كل مرة نقوم بإنشاء مشروع جدمرة على األجب أن ٌستخدم وٌ

 Citect Project Editorمن نافذة للمشروع  Compileنقوم بعمل  ٌجب أن  الخطوة

 . File << Compileمن القابمة 

من   Citect Explorerمن نافذة  Computer Setup Wizardنستطٌع إختٌار المعالج 

   Computer Setupثم ننقر مرتٌن على  My Projectsعلى ننقر Project List لقابمةا

 الموجودة فً شرٌط األدوات .           Computer Setupأونضؽط على األٌقونة  

 .  >> Tools Computer Setupنختار من القابمة   أو 

 

 Nextعلى  نضؽطثم  Express Setup ختار ن 

 

سم المشروع الذي نرٌده إتظهر لدٌنا قابمة منسدلة ونختار ثر من مشروع سذا كان لدٌنا أكإ

  Nextسمه فقط ثم نضؽط على إذا كان لدٌنا مشروع واحد سٌظهر إو

 
 



  

 12 عبدالرؤوؾ علً/  المهندس إعداد

 

  Nextثم نضؽط على   Server and Display Client ختارنإذا كنا النستخدم شبكة 

 

نا  النظام على أكثر من جهاز طالما لدٌنا جهاز واحد وإذا استخدم  No networkingنختار

 .  Nextثم نضؽط  TCP/IPنختار 

 

 .  Finishؽط على ضنأخٌرا  و

 



  

 13 عبدالرؤوؾ علً/  المهندس إعداد

Backing Up , Restoring and Deleting a Project 

من المهم جدا عمل نسخة إحتٌاطٌة للمشروع ٌمكننا إستعادتها بأقل جهد فً حال حدوث أي 

 CTZ.كامال فً ملؾ مضؽوط بالصٌؽة طارئ ، وعند عمل نسخة إحتٌاطٌة ٌحفظ  المشروع 

 ملؾ المشروع األصل . وٌكون حجمه أقل من حجم 

 :  Milk_Treatmentعمل نسخة إحتٌاطٌة للمشروع 

ننقر بزر الماوس الٌمٌن   Project Listومن القابمة  Citect Explorerمن نافذة  

  Backupونختار  Milk_Treatmentعلى المجلد 

 

   Backupننقر على األٌقونة أو من شرٌط األدوات 

 

 .  OKثم نضؽط على  Browseنختار مسار حفظ الملؾ من األٌقونة 



  

 14 عبدالرؤوؾ علً/  المهندس إعداد

 : Milk_Treatmentإستعادة النسخة اإلحتٌاطٌة للمشروع 

   Restoreمن شرٌط األدوات ننقر على األٌقونة 

 

إذا كان  إذا كان المشروع موجود فً الحزمة و  Current projectنختار اإلستعادة إلى 

وكان المشروع   New Project، وإذا أخترنا  New projectؼٌر موجود نختار 

  Milk_Treatment_1على سبٌل المثال Nameموجود فً الحزمة نؽٌر إسمه من الحقل

 :   Delete Projectحذؾ المشروع 

بالزر األٌمن للماوس  Milk_Treatmentلحذؾ المشروع ننقر على مجلد المشروع 

 .  Yesونضؽط على    Delete Project ونختار

 

     

 

 



  

 15 عبدالرؤوؾ علً/  المهندس إعداد

 Including Projects   تضمٌن المشارٌع  

مٌزة تضمٌن المشارٌع أي إدراج مشروع ضمن مشروع  CitectSCADAتوفر لنا حزمة 

اخر ، حٌث نستطٌع إستخدام الصفحات والمكتبات وؼٌرها الموجودة فً المشروع المضمن 

 فً المشروع المضمن إلٌه .

مشارٌع معدة مسبقا نستطٌع أن نضمنها فً أي  CitectSCADAتوجد فً حزمة و

 .  CSV_Include , CES_Include ,CSV_InstantTrendمشروع جدٌد مثل 

،فعندما  CitectSCADAٌثبت تلقابٌا مع تثبٌت حزمة   CSV_Include مالحظة :

ماتٌكٌا مع ٌتحد أوت CSV_Includeمشروع   XP_Styleننشا مشروع جدٌد فً نمط 

تكون  CSVالمشروع الجدٌد ، وهذا ٌعنً أن جمٌع القوالب و والمحتوٌات فً المشروع 

 متاحة للمشروع الجدٌد .

 : Milk_Treatmentضمن مشروعنا   CES_Includeسنقوم االن بتضمٌن المشروع

 ، Milk_Treatmentنختار مجلد المشروع   Citect Explorerمن نافذة 

 >>  Systemونختار من القابمة   Citect Project Editor نقوم بفتح النافذةو

Included Projects   

 

 
 

، نقوم بكتابة   CSV_Includeنالحظ بأن النظام قام بإدراج  المشروع 

CES_Include   فً الحقلProject Name  ثم نقوم بالضؽط على األٌقونة ،Add 

 لحفظ السجل . 

 

 
 

فً   CES_Includeلرسومات  الموجودة فً المشروع سوؾ نقوم بإستخدام القوالب وا

 تصمٌم مشروعنا .



  

 16 عبدالرؤوؾ علً/  المهندس إعداد

 I/O Deviceإعداد  

 Express Communications Wizardسوؾ نقوم بإعداده عن طرٌق المعالج 

و تحدٌد بروتوكول  SCADAحٌث سنقوم من خالله  بتحدٌد الجهاز الذي نرٌد ربطه مع 

 التوصٌل وؼٌرها .

 Citectنافذة   من Express  Communications  Wizard  معالج  لتشؽٌل

Explorer ، نختار مجلد المشروعMilk_Treatment من القابمةProject List  

ن على األٌقونة ٌننقر نقرت و  Communicationsومن ثم نختار منه المجلد 

Express I/O Device Setup  . 

  

 >> Communicationبمة نختار من القا  Citect Project Editorأو من نافذة 

Express Wizard . 

 

 . Nextننقر على  

 



  

 17 عبدالرؤوؾ علً/  المهندس إعداد

 

 . Nextثم ننقر على  Milkنكتب   Nameفً الحقل 

 

ثم ننقر على  MilkDev1سم الجهاز إ  Create a new I/O Deviceالحقلنكتب فً 

Next . 

 



  

 18 عبدالرؤوؾ علً/  المهندس إعداد

 

مع جهاز   SCADAنختاره عندما نرٌد وصل  External I/O Deviceول الخٌار األ

سٌقوم بإنشاء جهاز    Disk I/O Device ما الخٌار الثانًأ، مرتبط معها هاردوٌرارجً خ

 . Nextثم ننقر على  Disk I/O Deviceنختار  فً الحاسب ،إفتراضً 

 

معها نقوم بإختٌار الشركة  SCADAألجهزة التً نسطٌع ربط اظهر فً هذه القابمة أنواع ت

تصال مع هذا الجهاز وطرٌقة اإل Quantumمودٌل ال و Modiconالمصنعة 

Modbus/TCP (Ethernet)  ثم نقوم بالنقر علىNext . 



  

 19 عبدالرؤوؾ علً/  المهندس إعداد

 

 

 .  Nextننقر على 

 

مع   SCADAوبهذا نكون قد أنتهٌنا من إعداد إتصال الـ   Finishوأخٌرا ننقر على 

ونختار من   Citect Project Editor، نقوم بفتح النافذة  PLCالجهاز الخارجً 

 بأن الجهاز الذي قمنا بتكوٌنه  نالحظ  Communication << I/O Devicesالقابمة 

 أنضاؾ إلى الحزمة فً هذه القابمة .

 



  

 20 عبدالرؤوؾ علً/  المهندس إعداد

 Tags      Variable Tagsتشكٌل المتحوالت 

Tags : ـ ت التً تربط برنامج الهً المتحوالSCADA  بعناوٌن داخلٌة عند الربط بمتحكم

رة عن متحوالت داخلٌة تخزن بالذاكرة أو . أو هً عبا External I/O Deviceخارجً 

 .  Disk I/O Deviceعلى القرص الصلب بحالة إختٌار 

 :    Tagــسم الإشروط كتابة 

 حرؾ .   77ن الٌتجاوز أٌجب  -1

 وال فراغ .  ( ,..… % ,&  ,مثل )* شارات خاصةإالٌحوي على  -2

 الٌبدأ برقم  .  -3

 سماء وظابؾ محجوزة  . أالٌستخدم  -4

 :   Tagــ امة لتسمٌة الالطرٌقة الع

Area-Type-occurrence-Attribute  

Area   .  موقع الطرفٌة المراد تعرٌفها                                                                     

Type   نوع  الطرفٌة  مثالpump      .                                                    

Occurrence    . رقم الجهاز  فً الموقع                                                       

Attribute   خصابص الطرفٌة مثالcmd أو  تعبر عن الكباسةPV  قٌمة متؽٌرة    . 

                                                                             P1_TIC_101_ pv     :مثال 

P1 (Pasteuriser 1) ونوع  الطرفٌة    ،  1الطرفٌة بالموقع   يأTic  

(Temperature Indicating Controller) ،   هو   1ورقم  الجهاز  فً  الموقع

 .  PV – Process Variable  عبارة  عن  قٌمة  متؽٌرةالجهاز خرج  و ، 101

 :  Variable Tagsتعرٌؾ الــ 

مجلد المشروع  Project Listنختار من   Citect Explorerمن نافذة 

Milk_Treatment   ونختار المجلدTags  وننقر مرتٌن علىVariable Tags  

 .Tags << Varible Tagsنختار من القابمة   Citect Project Editorأو من نافذة 

 

 



  

 21 عبدالرؤوؾ علً/  المهندس إعداد

 . Tagنكتب هنا إسم المتحول  : Variable Tag Nameالحقل  

 . Clusterنختار هنا إسم الــ  : Cluster Nameالحقل  

 نختار هنا إسم الجهاز . : I/O Device Nameالحقل  

 للمتحول المختار . PLCنكتب هنا عنوان  : Addressالحقل  

 نختار هنا نوع البٌانات للطرفٌة رقمٌة أو تماثلٌة أو ؼٌرها . : Data Typeالحقل  

 للمتحول . PLCلدنٌا التً تقرأ من نكتب هنا القٌمة ا : Raw Zero Scaleالحقل  

 للمتحول . PLCنكتب هنا القٌمة العلٌا التً تقرأ من  : Raw Full Scaleالحقل   

نكتب هنا القٌمة الدنٌا للمتحول التً تظهر فً البرنامج وٌقوم                                                 : Eng Zero Scaleالحقل  

 . Raw Zeroللقٌمة الدنٌا لـ البرنامج بإسنادها 

نكتب هنا القٌمة العلٌا للمتحول التً تظهر فً البرنامج وٌقوم                                                 : Eng Full Scaleالحقل 

 .  Raw Fullالبرنامج بإسنادها للقٌمة الدنٌا لـ 

 

 ل . نختار هنا الوحدة القٌاسٌة للمتحو : Eng Unitsالحقل 

 نختار هنا كم عدد األرقام التً نرٌد أن تظهر للمتحول فً البرنامج . : Formatالحقل 

نكتب هنا العدد بالنسبة المبوٌة لقٌمة المتحول الظاهرة فً البرنامج   : Deadbandالحقل 

فإذا قمنا  Eng Zero  ، 10000 =Eng Full= 0 ولتوضٌح ذلك لنفرض بأننا قمنا بتحدٌد 

فإن قٌمة  5600، وإذا كانت القٌمة الحالٌة للمتحول  Deadbandفً الحقل  %1بكتابة 

أو  5700سوؾ ٌرسل تؽٌرات قٌمة المتحول للنظام إذا كانت القٌمة  فوق  PLCالمتحول فً 

 .  %1، أي إذا كانت القٌمة أعلى أو أسفل القٌمة الحالٌة بنسبة  5500تحت 

 ول . نكتب هنا أي تعلٌق للمتح : Commentالحقل 

 



  

 22 عبدالرؤوؾ علً/  المهندس إعداد

إلضافة البٌانات التً قمنا بكتابتها إلى السجل فً قاعدة البٌانات والنقوم  : Addاألٌقونة 

 بنقره إال عند اإلنتهاء من كتابة كامل بٌانات المتحول ، وكل متحول ٌحفظ فً سجل واحد فقط 

 للتعدٌل على أي سجل مدخل سابقا . : Replaceاألٌقونة 

، إذا قمنا بحذؾ سجل عن طرٌق الخطأ ونرٌد إسترجاعه  لحذؾ سجل : Deleteاألٌقونة 

.                                                                        Deleteننقر مرة أخرى على 

.                                     Variable Tagsلفتح قابمة المساعدة للقابمة الحالٌة  : Helpاألٌقونة 

---------------------------------------------------------------------------------------  

البٌانات الموجودة  ضافةوم بإلمشروعنا ، حٌث سنق  Variable Tagsنقوم االن بتعرٌؾ 

 على حده : Tagوإضافة كل التالً  بالجدول

Format Eng 
Unit 

Eng 
Full 

Eng 
Zero 

Raw 
Full 

Raw 
Zero 

Modenet 
Address 

I/O 
Devices 

Type Variable Tag 
Name 

#### EU Lt 1000 0 32767 0 40001 MilkDev1 INT LIC_Silo_PV 
### EU Lt 100 0 32767 0 40002 MilkDev1 INT LIC_Balance_PV 

#### EU RPM 1000 0 32767 0 40003 MilkDev1 INT SIC_Cent_PV 
### EU kPa 100 0 32767 0 40004 MilkDev1 INT PIC_Homog_PV 
### EU Deg 120 -10 32767 0 40005 MilkDev1 INT TIC_Cool_PV 
### EU Deg 120 -10 32767 0 40006 MilkDev1 INT TIC_P1_PV 
### EU Deg 120 -10 32767 0 40007 MilkDev1 INT TIC_P2_PV 
### EU Deg 120 -10 32767 0 40008 MilkDev1 INT TIC_P3_PV 
### EU Deg 120 -10 32767 0 40009 MilkDev1 INT TIC_P4_PV 
### EU Deg 120 -10 32767 0 40010 MilkDev1 INT TIC_HW_PV 
### EU Deg 120 -10 32767 0 40011 MilkDev1 INT TIC_Hold_PV 

          10001 MilkDev1 DIGITAL Agitator_Silo_V 

      10002 MilkDev1 DIGITAL Agitator_Alfast_V 

      10003 MilkDev1 DIGITAL Centrifuge_Calr_V 

      00002 MilkDev1 DIGITAL Pump_Feed_CMD 

      00003 MilkDev1 DIGITAL Valve_Cool_CMD 

      00004 MilkDev1 DIGITAL Valve_HW_CMD 

      00005 MilkDev1 DIGITAL Valve_Flow_CMD 

 

 أول متحول من الجدول :  ضافةوكمثال إل

 

 .  Add، وندخل بقٌة المتحوالت بنفس الطرٌقة وبعد كل عملٌة إدخال نضؽط  Addنضؽط 



  

 23 عبدالرؤوؾ علً/  المهندس إعداد

 Creating Graphic Pages إنشاء صفحات الرسم        

  ابإنشابه واجهة المشروع التً سنقوم  قبل أن نبدأ دعونا نلقً نظرة على

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : Milk_Treatmentقوم بإنشاء صفحة جدٌدة ضمن مشروعنا نس

مجلد المشروع  Project Listنختار من   Citect Explorerمن نافذة  

Milk_Treatment   ونختار المجلدPages  وننقر مرتٌن علىCreat a new Page 

 

ن ونحفظ الصفحة م ونختار مواصفات الصفحة الجدٌدة كما هو موضح بالشكل السابق ،

 . Pasteuriserبإسم   >>File  Saveالقابمة 

 

 



  

 24 عبدالرؤوؾ علً/  المهندس إعداد

 للصفحة :  Objectsإضافة الــ 

داخل الصفحة تضم العدٌد من  Toolboxعند إنشاء صفحة جدٌدة نالحظ ظهور قابمة  

 العناصر التً ٌمكننا من خاللها تصمٌم  الرسومات والشكل التالً ٌوضح هذه القابمة  :

 

  

 للمشروع  : Static Symbolsإضافة العناصر الثابتة   -1

  خزانMilk Silo :  من صندوق األدواتToolbox           نقوم بالنقر على أٌقونة

Past Symbol          عند النقر علٌه تظهر لنا قابمة بالعناصر الموجودة            

ونختار  tanks_cyl_conb_30نختار العنصر   Libraryداخل المكتبة ، من الحقل  

 :كما بالشكل  OKوبعد ذلك نضؽط   Symbolمن الحقل  tank_tall_large العنصر

 

 

 

 

 

 

 

    



  

 25 عبدالرؤوؾ علً/  المهندس إعداد

   Text tool      نقوم بكتابة نص فوق الخزان توضح إسمه  من صندوق االدوات ننقرعلى 

نقره واحدة ثم الزر األٌسر  spaceو نذهب إلى المكان الذي نرٌد وضع النص فٌه ثم نضؽط 

 ع الخصابص التالً :فً الماوس وسٌظهر لنا مرب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نكتب   Textالحقل فًنختار حجم ونوع النص و  Appearance(General)من التبوٌب 

Milk Silo  .  

 
 

 نقوم بنفس الخطوات السابقة للعناصر التالٌة الموضحة بالجدول التالً :

 

Symbol Library Object 
Balance_tank Ces_config Balance Tank 

Coil Ces_config Holding Tube 
Centrifuge_large Centrifuge Centrifugal Clarifier 

Tank_large Tank_Cylindrical Alfast 

Tank_large Tank_Cylindrical Homogeniser 
 

 

 



  

 26 عبدالرؤوؾ علً/  المهندس إعداد

  خزانBalance Tank  :  

 
عندما قمنا ، CES_Includeهذه المكتبة موجودة فً المشروع  ces_config مالحظة :

 تضمٌن هذا المشروع ضمن مشروعنا أستطعنا الولوج إلٌها من مشروعنا . سابقا ب

 
 

  ملؾHolding Tube  : 

 
 



  

 27 عبدالرؤوؾ علً/  المهندس إعداد

 
 

  جهاز الطرد المركزيCentrifugal Clarifier 

 
 

 
 



  

 28 عبدالرؤوؾ علً/  المهندس إعداد

  خزانAlfast  وHomogeniser 

 
 

 

على هٌبة خزان و فً الدروس الالحقة سنتعلم كٌفٌة أنشأناه  Homogeniser مالحظة :

 رة وسنستبدله . إضافة صو

 

 

 

 

 

 



  

 29 عبدالرؤوؾ علً/  المهندس إعداد

 للمشروع : Animated Symbolإضافة العناصر المتحركة   -2

 Milk Silo Agitator   :على الرمز من صندوق األدوات ننقرSymbol Set        

 :له ستظهر لنا القابمة التالٌة  Milk_Siloنصر داخل خزان ونقوم بوضع الع

 

 ، ثم نقوم بالنقر  ON symbolو  OFF symbolالموجودة ضمن  Clearعلى األٌقونة  ننقر

ومن قابمة   Library << Agitator_30ونختار من  OFF symbolفً   Setعلى األٌقونة 

ونختار من   ON symbolفً  Setعلى األٌقونة  ، وبالمثل ننقر Tall_greyالعناصر نختار 

Library << Agitator_30   ومن قابمة العناصر نختارTall_green  

 

 

    



  

 30 عبدالرؤوؾ علً/  المهندس إعداد

 Alfast Agitator : إختٌار الرمزنقوم بالخطوات السابقة ولكن نقوم ب إلضافته 

Agitator_15   بدال منAitator_30  ونقوم بوضعه داخل خزانAlfast  . 

 

 المبادل الحراري :عنصر إضافة  -3

نضؽط على زر ، ثم نقوم بال           Rectangleالرمز  ننقر على من صندوق األدوات 

 ره عندما نحصل على الحجم المناسبٌحربت نقوم ثم ( األٌسر ونستمر بالضؽط علٌه  لماوس)ا

ونقوم بالتعدٌل علٌها كما  Rectangle Propertiesتظهر لنا القابمة  بعد ذلك،  للمسطٌل

 :بالشكل 

 

 
 

    



  

 31 عبدالرؤوؾ علً/  المهندس إعداد

   Effectsمن الحقل  Raisedونختار  Appearance( 3D Effects )ننتقل للتبوٌب 

 :كما بالشكل  OKعلى  وبعد ذلك ننقر Depth = 2     نعدلو

 
 

 

نؤشر علٌه ومن ثم نسخ ولصق  بحٌث نحصل على ، نقوم بنسخ المستطٌل الذي رسمناه 

 :كما بالشكل   أربع مستطٌالت

 



  

 32 عبدالرؤوؾ علً/  المهندس إعداد

نضؽط على أي مكان فارغ بالطرٌقة التالٌة لون الخلفٌة للصفحة بتؽٌر قمنا مالحظة :

ونختار اللون الذي نرٌده من  …Page Propertiesار بالصفحة بالزر األٌمن للماوس ونخت

Backgrounnd color  ثم الضؽط علىOK . 

  

 :نقوم برسم مستطٌل صؽٌر  ونؽٌر خصابصه كما بالشكل 

 

    نعدلو Effectsمن الحقل  Raisedونختار  Appearance( 3D Effects )ننتقل للتبوٌب 

Depth = 2  . 

 



  

 33 عبدالرؤوؾ علً/  المهندس إعداد

نؽٌر قٌمة    Appearance (General)بالعودة إلى التبوٌب  نقوم بتؽٌر حواؾ المستطٌل 

Corner Radius  وكلما زاد العدد ٌزداد اإلنحراؾ للحواؾ كما بالشكل : 5إلى ، 

 

نقوم بنسخ المستطٌل الذي رسمناه حتى نحصل على خمس مستطٌالت ونقوم بوضعها  كما 

 بالشكل :

 

 

 

 

 

 



  

 34 عبدالرؤوؾ علً/  المهندس إعداد

 : Pipesرسم األنابٌب  -4

ضؽط على زر الماوس ، ثم نقوم بال            Pipeالرمز  ننقر على اتمن صندوق األدو

إذا  ) المبٌن بالشكل ، 1األٌسر فً المكان الذي نرٌد رسم بداٌة األنبوب منه ولٌكن الرقم 

حتى ننتهً من رسم الخط ( نستمر بالضؽط على  Ctrlأردنا رسم خط مستقٌم نضؽط على 

زر األٌسر للماوس ، واألن نستٌطع تحرٌك نقوم  بتحرٌر  2الزر األٌسر حتى نصل إلى الرقم 

 3الماوس بدون الضؽط على أي زر ونكمل خط إتجاه األنبوب ولٌكن فً مثالنا هذا إلى الرقم 

نقوم بنقر الزر األٌسر للماوس نقره واحده ونحرره لكً نكمل رسم المسار إلى  3، عند الرقم 

ظهر األٌسر للماوس نقرتٌن سرٌعتٌن وستم بنقر الزر ، وعند اإلنتهاء من الرسم نقو 4الرقم 

 لدٌنا قابمة الخصابص لألنبوب .

 

 

    



  

 35 عبدالرؤوؾ علً/  المهندس إعداد

 :رسم بقٌة األنابٌب حتى نحصل على الشكل التالً ن السابقة بنفس الطرٌقة

 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

للمشروع ، ننتقل االن إلى إضافة والمتحركة على طرٌقة رسم المكونات الثابتة بعد أن تعرفنا 

 . Simulationع تؽٌر حالتها عند تشؽٌل وإضافة العناصر التً نستطٌ Tagsالـ

  لمستطٌالت المبادل الحراري : Tagsإضافة المتحوالت  -1

 من  ،الخصابصظهر لنا مربع وننقر مرتٌن علٌه لٌ تار أول مستطٌل من جهة الٌسارنخ

 Tagٌسمح لنا بإدخال  هذا الخٌار ، Typeمن الحقل  Array نختار     File(Color) التبوٌب

وٌتؽٌر لون العنصر تبعا لتؽٌر قٌمة المتحول  INTمن النوع  Array expressionفً الحقل 

 ، ثم Array expressionفً الحقل            Insertعلى األٌقونة ، ننقر  (255-0)من  

أضفنا إلٌة عملٌة ، 25/ونضٌؾ إلٌه  TIC_P1_PVونختار المتحول  Insert Tagننقر 

          ننا عندما عرفنا هذا المتحول أعطٌناه مجال بٌنوذلك إل 25رٌاضٌة أي قسمناه على 

 .(   5 _ 0 (حصرنا المجال بٌن  25( وعندما قسمناه على  120 , 10-)

 

 



  

 36 عبدالرؤوؾ علً/  المهندس إعداد

، (TIC_P2_PV/25)للمستطٌل الثانً ونعرؾ له المتحول  قةوبالمثل نقوم بنفس الخطوة الساب

 . (TIC_P4_PV/25)،والمستطٌل الرابع (TIC_P3_PV/25)والمستطٌل الثالث نعرؾ له المتحول 

لتفحص وجود األخطاء ثم نقوم  File << Compileمن القابمة   Compileنقوم األن بعمل 

 File <<  Runمن القابمة   Simulationبتشؽٌل

 

 نالحظ هنا تؽٌر ألوان المستطٌالت نتٌجة لتؽٌر قٌم متحوالتها .

 : Bar Graphإضافة  -2

Bar Graph  ًمستوى خزان وسوؾ : ٌظهر التؽٌرات فً القٌمة مثال  إظهار التؽٌرات ف

 إلظهار المستوى .  Balanceوخزان  Milk Siloنقوم بإضافتها إلى الخزان 

 

 إلظهار المستوى بالخطوات التالٌة : Milk Siloللخزان  Bar Graphنقوم أوال بإضافة 

ونقوم برسمه على الخزان ونؽٌر   Rectangleننقر من صندوق األدوات  على الرمز 

 كما بالشكل :  Appearance(General)الخصابص من التبوٌب 

 

 
 

 

 

 



  

 37 عبدالرؤوؾ علً/  المهندس إعداد

 Insert Tag، ثم ننقر  Insert،و ننقر على األٌقونة   File(Level)ننتقل إلى التبوٌب 

 . LIC_Silo_PVونختار المتحول 

 

مع إختالؾ إضافة  Balanceللخزان  Bar Graphوبنفس الخطوات السابقة نقوم بإضافة 

 . LIC_Silo_PVبدال من المتحول  LIC_Balance_PVالمتحول 

 

 

 

 



  

 38 عبدالرؤوؾ علً/  المهندس إعداد

 : لتؽٌر مستوى الخزان  فة عنصرإضا -3

 Genieألدوات الرمز نختار من صندوق ا، Milk Siloلتؽٌٌر قٌمة المستوى فً الخزان 

ونختار  controlsالمكتبة  Libraryالحقا , نختار من الحقل   Genieوسوؾ نقوم بشرح 

 :كما بالشكل  Ramp_UpDown_btn2العنصر 

 

من القابمة  LIC_Silo_PVتظهر لنا نافذة إلدخال المتحول نقوم بإختٌار  OKوعند النقر على 

 . OKالمنسدلة ثم 

 

 

 

مع  Balanceللخزان  Ramp_UpDown_btn2لسابقة نقوم بإضافة وبنفس الخطوات ا

 . LIC_Silo_PVبدال من المتحول  LIC_Balance_PVإختالؾ إضافة المتحول 

لمشاهدة التؽٌرات التً سوؾ   Simulationثم نقوم بتشؽٌل  Compileنقوم األن بعمل 

 . Ramp_UpDown_btn2تحدث عند تؽٌر المستوى عن طرٌق 

    

 



  

 39 عبدالرؤوؾ علً/  المهندس إعداد

 

مرة واحدة نالحظ بأن قٌمة المستوى سوؾ تزٌد     إذا قمنا بالنقر على السهم       مالحظة:

نقرة واحدة سوؾ تزٌد قٌمة المستوى       و إذا قمنا بالنقر على السهم     %10بمقدار 

 وبالمثل بالنسبة لألسهم التً تشٌر إلى األسفل ولكن هنا تقل القٌمة . %1بمقدار 

 ن طرٌق األرقام .إظهار قٌمة المستوى ع -4

نقوم بوضعه فً أعلى الخزان            Numberالرمز  من صندوق األدوات ننقر على

Milk Silo  ومن قابمة الخصابص نختار التبوٌب ،Appearance(Display Value)  ونقوم

 .  Numeric expressionفً الحقل   LIC_Silo_PVبإدخال المتحول 

 

 

 

    

    

    



  

 40 عبدالرؤوؾ علً/  المهندس إعداد

 ونقوم بتؽٌر نمط الخط ولونه وحجمه   Appearance(General)ننتقل إلى التبوٌب 

 

 LIC_Balance_PVمع  تؽٌٌر المتحول   Balanceوبالمثل نقوم بالخطوات السابقة للخزان 

      Simulationتشؽٌل ال و   Compile، ثم نقوم بعمل  LIC_Silo_PVبدال من المتحول 

 

التً أدخلناها عند  ltالوحدة الهندسٌة نالحظ ظهور القٌمة الحالٌة للخزانات مضاؾ إلٌها 

 .Tagتعرٌؾ  الــ 



  

 41 عبدالرؤوؾ علً/  المهندس إعداد

  . نتٌجة لتؽٌر حدث معٌن متؽٌر نصإضافة  -5

تؽٌر شرط معٌن مثال عندما تكون المضخة واقفة ل نتٌجة تتؽٌرنستطٌع إظهار رسابل نصٌة  

 ( . ON( ، وعندما تشتؽل المضخة ٌتؽٌر النص إلى )  STOPعن العمل ٌظهر النص ) 

ومروحة خزان   Milk Siloنقوم بإضافة نص لبٌان حالة مروحة خزان  لمشروعنابالعودة 

Alfast  وحالةCentrifugal Clarifier  

، نذهب الى المكان الذي  Text tool:نختار من صندوق األدوات    Milk Siloالخزان أوال 

ر األٌسر واحدة ثم الز نقره spaceثم نضؽط  Milk Siloبجانب خزان نرٌد وضع النص فٌه 

 فً الماوس وسٌظهر لنا مربع الخصابص نقوم بإختٌار خصابص الخط 

 

  On/Off نختار   Type، من الحقل  Appearance(Display Value)ننتقل إلى التبوٌب 

 ، ونكتب  فً الحقل Agitator_Silo_Vالمتحول     ON text whenوندخل فً الحقل 

OFF text: Silo Agitator OFF  ل وفً الحقON text:Silo Agitator ON   
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 مع بعض التؽٌرات كما بالشكل :  نقوم بنفس الخطوات السابقة :Alfastثانٌا خزان .

 

مع بعض التؽٌرات كما بالشكل   نقوم بنفس الخطوات السابقة : Centrifugal Clarifierثالثا  

 

شكل الصفحة بعد إضافة التؽٌرات 
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 : Alfastوالخزان   Milk Siloالخزان  اوحتحرٌك مر -6

 نقوم بالتالً:   Simulationوجعلها تدور عند تشؽٌل  Milk Siloفً خزان  روحةملتحرٌك ال

من قابمة الخصابص نؽٌر  ، Milk Siloننقرمرتٌن على المروحة الموجودة فً الخزان 

Type : Animated نختار المتحول  وAgitator_Silo_V فً الحقل Animate when   

 

 ،   Frame2 << tall_green_pos1نختار   Animation frames لحقل وفً ا

Frame3 <<  tall_green_pos2 وFrame4  << tall_green_pos3  وبهذه الخطوات

     Trueدورة كاملة للمروحة تتكرر عدة مرات عندما تكون قٌمة المتحول نكون قد أضفنا 
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 :مع تؽٌر المتحول كما بالشكل  Alfastنكرر نفس الخطوات السابقة  لمروحة الخزان 

 

 

 للمشروع : Valveصمامات  الإضافة  -7

 : ( Cool Valve  ،Flow Valve  ، HW Valveسنقوم بإضافة ثالث صمامات )

من قابمة الخصابص نختار و           Symbol Setالرمز  صندوق األدوات من  نختار

Type : On / Off  من التبوٌبAppearance(General)  ونقوم بتعدٌل الخصابص  لكل

 كما هو موضح بالجدول التالً :صمام على حدا 

 

Object On symbol when Symbols 
Coolant 
Valve 

Valve_Cool_CMD OFF valve_solenoid.up_small_red 

ON valve_solenoid.up_small_green 

Hot Water 
Valve 

Valve_HW_CMD OFF valve_solenoid.up_small_red 

ON valve_solenoid.up_small_green 

Flow 
Diversion 
Valve 

 
Valve_Flow_CMD 

OFF valve_solenoid.right_small_red 

ON valve_solenoid.right_small_green 

 

أو   up_smallوالــ  Libraryنختاره من الحقل  valve_solenoid مالحظة :

right_small  نختاره من الحقلSymbol   واألشكال التالٌه لتوضٌح كٌفٌة اإلدخال 
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   Coolant Valveالصمام 

 
 

 

   Hot Water Valveالصمام 
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   Flow Diversion Valveالصمام 

 

 :وٌكون تموضع الصمامات  كما بالشكل 
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 : Feed Pumpإضافة المضخة  -8

التبوٌب  ومن قابمة الخصابص نختار ، Symbol Setمن صندوق األدوات نختار الرمز 

Appearance(General)  ونختار Type : On / Off   وندخل المتحول

Pump_Feed_CMD  فً الحقلON symbol when ،  و من الحقلOFF symbol   و

ON symbol  نختار المضخة من المكتبةpumps_base_small  العنصرON  نختار له

right_green  والعنصرOFF  نختار لهright_red كما بالشكل  : 
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  :  Homogeniserإضافة صورة خارجٌة لــ  -9

و ماسح ضوبً أستٌراد رسومات حصلنا علٌها من مصادر خارجٌة مثل كامٌرا رقمٌة إٌمكن 

 Symbolsو كعنصر أن تستورد كخلفٌة شاشة أ وٌمكن لهذه الصور ،و صورة من الحاسب أ

 واحق التالٌة :تمكننا من إستٌراد الصور والرسومات ذات الل Citectوحزمة 

Bitmaps(BMP), Autocad(DXF),Encapsulatedpostscript(EPS), 

JPEG, Paintbrush(PCX) , Portable Network Graphic(PNG) 

,Tagged Image Format(TIF) , Windows Metafile (WMF) . 

وإستبدالها فً  Symbolوحفظها كــ  Homogeniserبإستٌراد صورة خارجٌة للــ  سنقوم 

 :لهذا العنصر  وضعناه سابقالمشروع بدال من الخزان الذي ا

  Symbolونختار  File << Newنختار من القابمة  Citect Graphics Builderمن نافذة 

 
 

  Homogeniser.bmpونختار الصورة  …File  << Importنختار من النافذة الجدٌدة 
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 كما بالشكل : من جهة الٌمٌن baseنقوم بوضع الصورة  فوق نقطة 

 
 Save As، ستظهر لنا قابمة بعنوان  File << Saveحفظ الصورة من القابمة ن

 . triningإلنشاء مكتبة جدٌدة نسمٌها  Newننقر منها على األٌقونة 

 
 Symbolفً الحقل  Homogeniserثم نكتب  New Libraryفً القابمة  OKننقر على 

ونقوم بحذؾ خزان  Pasteuriserإلى الصفحة ونؽلق الصفحة ، ننتقل  OKوننقر على 

Homogeniser  من صندوق          ونستبدله بالعنصر الجدٌد وذلك من خالل النقر على

 . trainingمن المكتبة Homogeniser األدوات ثم إختٌار
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  ٌمكننا إستٌراد صورة كخلفٌة للشاشة بالطرٌقة التالٌة : مالحظة :

 ، Pageونختار  File << Newنختار من القابمة  Citect Graphics Builderمن نافذة 

 ces_styleنختار   Styleومن القابمة  Template : Normalنختار القالب 

 

نختار الصورة  File  << Import، ومن القابمة  Lightingحفظ الصفحة بإسم ن

FloorPlan.bmp  

  

نا تحوٌلها كخلفٌة نختار من القابمة وإذا أرد Objectن الصورة هنا عبارة عن نالحظ بأ 

Edit << Lock Object  وإذا أردنا التراجع عنها كخلفٌة من القابمة ،Edit  نختار

Break Lock Mode . 
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 Holding Tubeلــ       ActiveXإضافة -11

 : Holding Tubeإلظهار درجة حرارة  CiMeterXسنقوم بإدراج الكابن 

           نختار من القابمة و           Active X مزمن صندوق األدوات ننقر على الر

Insert ActiveX Control << CiMeterX. TechMeter  

 
 

   ونكتب بالحقل    Appearance(General)من قابمة الخصابص نختار التبوٌب 

Caption : Holding Tube Temp  
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ل التؽٌر للمتحول :              ، ونحدد حدود مجا Appearance(Configure)ننتقل للتبوٌب 

Min Value: -10  ،Current Value: -10  ،Max value : 120 . 

 
 

من لتؽٌر الوان العنصر من خلفٌة وأرقام وؼٌرها   Appearance(Color)ننتقل للتبوٌب 

       الحقل لخاصٌة المراد تؽٌرها ثم إختٌار اللون منننقر على ا :Properties الحقل

Color Palette ًكالتال] BackColor:Black ،LabelColor : Button Highlight ، 

MajorDivColor:Cyan ، MinorDivColor:Green ، NeedleColor:Red  ،

ScaleColor:White [. 
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 >> Properties، نختار من الحقل   Appearance(Tag Association)ننتقل للتبوٌب

Value  ونقوم بإدخال المتحولTIC_Hold_PV  منInsert Tag   . 

 

 ، ستظهر لنا هذه الرسالة   OKثم ننقر على 

 

والمتحول الذي قمنا   Realومعناها أن هذا العنصر الذي أخترناه ٌقبل متحول من نوع 

 للمواصلة . Yes، نقوم بالنقر على  Integerبإدراجه معرؾ من النوع 
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Commands and Controls 

 وهً :  CitectSCADAالتحكم فً بٌبةأدوات وامر وٌوجد ثالث أنواع من األ

1- Slider control : وذلك عند سحب الكابن فً  لٌةاثتمالمتحوالت ال تستخدم لتؽٌر قٌم

 ،سوؾ ٌؽٌر قٌمة المتحول على حسب موقعه  Sliderصفحة الرسومات ، وموقع 

                . دابري (أو عمودي أو فقً أ)   تجاهاتإثالث  ونستطٌع تحرٌكه فً

 :Balanceوخزان   Milk Siloلخزان  Sliderبالعودة إلى مشروعنا سوؾ نقوم بإضافة 

                                 و Library : thumbsونختار            Paste Symbolمن صندوق األدوات ننقر على  

Symbol : knob_vert_red . 

 
ولكً نستطٌع وضعه  Milk Siloتوى لخزان أسفل  مربع المس Sliderالـ نقوم بوضع 

نستطٌع من خاللها  Zoomمن الكٌبورد لتظهر لنا قابمة  F10بدقه نقوم بالضؽط على 

 . البكسلبدقة  Sliderتحدٌد موضع 
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نختار التبوٌب وإلظهار قابمة الخصابص ، Sliderننقر مرتٌن على عنصر 

Slider(Vertical)    وندخل المتحولLIC_Silo_PV  منInsert Tag  ونفعل الخٌار

Continuous update of tag  

 
 

أسفل مربع المستوى نحتاج لمعرفة المجال الذي سٌتحرك فٌه ،  Sliderبعد أن قمنا بوضع 

وٌمكن معرفة ذلك بعد تحدٌد مربع المستوى بالنقر علٌه نقره واحدة وسنالحظ فً الزاوٌة 

 status barوجود   Graphics Builderالٌمنً للـ 

 

إلى   Slider نقوم بأخذ الرقم المحدد باللون األحمر لتحدٌد المجال الذي سٌتحرك فٌه الـ

وسٌأخذ أعلى قٌمة موجودة فً   Slider وقؾ الـتأعلى حٌث عندما نصل إلى هذه النقطة سٌ

الموجود فً   At Maximum فً الحقل 154ونقوم بوضع القٌمة  LIC_Silo_PVالمتحول 

 :كما بالشكل  Slider ابص للــقابمة الخص
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نقوم بإضافة العبارة  Tool tip، فً الحقل   Access(General)ننتقل إلى التبوٌب 

Change the MILK SILO level this slider    وستظهر هذه العبارة أسفل ،

، أي  Simulationعند تشؽٌل  Sliderمؤشر الماوس عند المرور أو الوقوؾ على 

 .  Slider بارة توضٌحٌة لعمل الــستكون هذه الع

 

 
 

 مع التؽٌرات التالٌة : السابقةبنفس الخطوات : نقوم Balanceخزان 

Tag : LIC_Balance_PV  ،At maximum : 62                    

Tool tip : Change the BALANCE TANK level this slider    
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الذي قمنا بإضافته سابقا   Active Xللـ   sliderو    bar graphنقوم االن بإضافة س

 : Holding Tube Temperatureإلظهار 

 صةخصائونؽٌر  ActiveXونضعه بجانب  bar graphنرسم مستطٌل كخلفٌة للـ 

 

 
ونضعه فوق المستطٌل األول ونؽٌر خصابص  bar graphنقوم برسم مستطٌل اخر لٌمثل 

 :كما بالشكل 

 
النمط  Directionأحمر واخترنا من  Gradient Fileولون أزرق  Fileاخترنا هنا لون 

الذي ٌجعل اللون األزرق باألسفل واللون األحمر باألعلى لتوضٌح تؽٌر درجة الحرارة من 

 البارد إلى الحار .
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  TIC_Hold_PVوندخل المتحول  File(Level)ننتقل إلى التبوٌب 

  

 
 

 
 

            مع التؽٌرات التالٌة:  knob_vert_cyanمن النوع  Sliderنقوم بوضع 

Tag : TIC_Hold_PV  ،At maximum : 98                         ،  
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2- Touch Commands  :  ) ٌمكن للمستخدم أن ٌنفذ أمر ) أو مجموعة من األوامر

 وٌمكن تعرٌؾ عدة أوامر لنفس   الماوسستخدام إب  objectعند الضؽط على 

object على ط فعند الضؽobject  مر اخر وعند أ تحرٌر الضؽط ٌنفذمر وعند أٌنفذ

 .مر معٌن أستمرار ٌعمل على إالضؽط ب

 تشؽٌل وإٌقاؾ بعض المعدات فً مشروعنا : وظٌفتها Buttonsسنقوم بإضافة  

ونضعه          Buttonمن صندوق األدوات ننقر على : Feed Pumpأوال مضخة 

من   Button قابمة الخصابص نقوم بإضافة إسم للـ ، من Feed Pumpبجانب العنصر 

   Text: Feed Pumpالحقل  

 
  Insert Tag،و من   Action: Upونختار من الحقل  Input(Touch)ننتقل إلى التبوٌب 

ونضٌؾ له المتحول  Toggleونختار التابع  Insert Functionنختار 

Toggle(Pump_Feed_CMD)ومعنى هذا  عند الضؽط على، Button  أول مرة

 1تحول قٌمة المتحول من وعند الضؽط علٌه مرة أخرى ت 1إلى  0تتحول قٌمة المتحول من 

 . 0إلى 
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المتحول عندما نقوم بإفالت الضؽط  تتؽٌر قٌمة Up Commandعند إختٌار  مالحظة :

 تتؽٌر قٌمة  Down Commandهة الصاعدة ، وعند إختٌار أي بالج Buttonعلى 

تتؽٌر  Repeatأي بالجهة النازلة ، وعند إختٌار  Buttonند بداٌة الضؽط على المتحول ع

 .  Buttonالمتحول عند اإلستمرار بالضؽط على  قٌمة

  العبارة التالٌة :  Tool Tip ونكتب فً الحقل  Access(General)التبوٌب  ننتقل إلى

                      Click to toggle the Feed PUMP on or off   

 
 

 بالجدول التالً :  ونضٌؾ لهم الخصابص الموجودة Buttons نقوم األن بإضافة ثالث

 

Text  Object Input(Touch) Up 
Command 

Acssess(General) 
Tool Tip 

Silo Agitator 
Off/On 

 
Toggle(Agitator_Silo_V) 

Click to toggle the 
SILO AGITATOR 
status 

Alfast  Agitator 
Off/On 

 
Toggle(Agitator_Alfast_V) 

Click to toggle the 
ALFAST AGITATOR 
status 

Centrifugal 
Clarifier 
Off/On 

 
Toggle(Centrifugal _Clar_V) 

Click to toggle the 
CENTRIFUGE    
status 
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 Buttonsونقوم بالضؽط على  Simulationثم نشؽل  Compileعمل نحفظ الصفحة ون

 :نا بعملها الذي قم

 

دوران المروحة وتؽٌر النص  Silo Agitator Buttonعند الضؽط على  نالحظ التالً :

Silo Agitator ON  و عند الضؽط على ،Feed Pump Button  تؽٌر لون المضخة

  من األحمر إلى األخضر أي قامت بالعمل وهكذا .....
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3- Keyboard control : فً الكٌبورد أو لمفاتٌح اى أحد ٌمكن عن طرٌق الضؽط عل

 Citectر معٌن أو سلسلة من األوامر وتحتوي حزمة المفاتٌح تنفٌذ أمعلى تشكٌلة من 

 :وامرثالثة أنواع من األعلى 

 System keyboard commands : . تنفذ ضمن جمٌع صفحات المشروع       

مجلد  Project Listنختار من   Citect Explorerمن نافذة لتعرٌؾ هذا النوع 

وننقر مرتٌن على  Systemونختار المجلد   Milk_Treatmentالمشروع 

Keyboard Commands . 

 

 Page-wide Keyboard commands: معٌنة .    صفحة وامر  ضمن تنفٌذ األ

 >> Fileمن القابمة  Citect Graphics Builderلتعرٌؾ هذا النوع من نافذة 

Properties وٌب ، وننتقل إلى التب Keyboard Commands  

 
 

 Object Keyboard commands: فً  لعناصرحد اأشارة على وامر عند اإلتنفٌذ األ

                                                                                   .الرسومات صفحة 

نختار صابص  قابمة الخ على العنصر المطلوب ومنمرتٌن  ننقرلتعرٌؾ هذا النوع 

 . Input(Keyboard Commands)التبوٌب 
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على حسب  سفل على ثم األمر األمر سوؾ ٌتم تنفٌذ األأكثر من أ مفتاحعطاء إعند :  مالحظة

 ( .   object  -2-  page  -3- system  -1)التالً الترتٌب 

 Systemمن النوع Keyboard Keys بالعودة إلى مشروعنا سوؾ نقوم بتعرٌؾ  

( ومن النوع  Info) Page-wide( ومن النوع  Shutdown   ،Homeهً )و

Object  (Toggle  ) : 

 >> Systemنختار من القابمة   Citect Project Editorمن النافذة  -1

Keyboard Keys  بالجدول التالً : البٌانات الموجودة بإضافةونقوم 

 

Key Name Key Code Comment 
Shutdown KEY_END End key being used as the Shutdown key 

Home KEY_ESC The display Home page key 

Info KEY_I_CTRL Object Information Key  

Toggle KEY_F5 Toggle key 

 

 أول مفتاح : وكمثال إلضافة

 

لٌنضاؾ إلى قاعدة البٌانات ، فً هذه الخطوة قمنا بإعطاء اسم  Addضؽط على بال نقوم

ونالحظ هنا بأن المفاتٌح  الذي سٌقوم بهذه الوظٌفة ، وتحدٌد المفتاح من الكٌبورد للمفتاح

Shutdown , Home  أي صفحة من صفحات النظام بٌنما المفاتٌح من نستطٌع تنفٌذهم

Info , Toggle   لن ٌنفذوا إال من صفحةPasteuriser  ونقوم بنفس هذه الخطوة  فقط

 بالجدول السابق .الموجودة  المفاتٌحبقٌة  بإضافة
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 >>  Systemنختار من القابمة Citect Project Editorمن النافذة  -2

Keyboard Commands البٌانات كما بالجدول التالً : ضافةونقوم بإ 

 

Key Sequence Command Comment 
Shutdown Shutdown( ); Shuts down Citect 

SCADA instantly 

Home PageDispaly("CSV_Start"); Display the 
CSV_Start page 

 

 أول مفتاح : وكمثال إلضافة

 

 
 

، فً هذه الخطوة قمنا بإختٌار المفتاح الذي عرفناه بالخطوة السابقة   Addنضؽط على 

 .  Home Key ه ، ونقوم بنفس هذه الخطوة بإضافة وأضفنا له األمر الذي سٌنفذ

 

ومن  File << Propertiesن القابمة ونختار م  Pasteuriserنقوم بفتح الصفحة  -3

، فً الحقل           Keyboard Commandsقابمة الخصابص نختار التبوٌب 

Key sequence  ننقر علىAdd  ونختار من القابمة المنسدلة المفتاح الذي قمنا

 ..Insert Functionوننقر على  Info' command'، وفً الحقل  Infoبتعرٌفه 

 . InfoFormونختار التابع 
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كل ، وذلك بالنقر مرتٌن على للصمامات  Objectنقوم األن بتعرٌؾ مفتاح من النوع   -4

 : موجودة فً الجدول التالً البٌانات ال صمام وإضافة

 

Object Key 
Sequence 

'Toggle' 
command 

Tool Tip 

 
Coolant Valve 

 
Toggle 

Toggle 
(Valve_Cool_CMD) 

Press F5 to open 
or close the 
COOLANTVALVE 

Flow 
Diversion 
Valve  

 
Toggle 

Toggle 
(Valve_Flow_CMD) 

Press F5 to open 
or close the 
FLOW VALVE 

Hot Water 
Valve 

 
Toggle 

Toggle 
(Valve_HW_CMD) 

Press F5 to open 
or close the HOT 
WATER VALVE 

 

 أول عنصر : وكمثال إلضافة

 

 

 بقٌة الصمامات  الموجودة بالجدول السابق . بإضافة وةونقوم بنفس هذه الخط
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لتحدٌد كمٌة المستوى التً نرٌدها فً خزان  الكٌبورد من رقام أدخال إ نستطٌع كذلك -5

Milk Silo ،  قابمة الخصابص نختار  ومنمربع المستوى للخزان  على مرتٌنننقر

 Key sequenceفً الحقل  و   input(keyboard Commands)التبوٌب

  command  فً الحقل  LIC_Silo_PVونقوم بإدخال التابع   Enter####نكتب

  LIC_Silo_PV=ArgValue1 ونضٌؾ إلٌه

 

لتطبٌق ماقمنا بعمله ،   Simulation ونشؽل الــ Compile نحفظ الصفحة وعمل 

 وسنالحظ التالً :

  إذا قمنا بالضؽط على المفتاحEnd  من لوحة المفاتٌح سنالحظ بأنSimulation 

 .أو أي صفحة أخرى    Pasteuriserسٌؽلق سواء كنا على صفحة 

  إذا ضؽطنا على المفتاحEsc  ونحن بأي صفحة سوؾ ننتقل إلى صفحةHome. 
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  فً صفحةPasteuriser    إذا قمنا بالوقوؾ بمؤشر الماوس على أي عنصر موجود

تظهر لنا قابمة تبٌن لنا من لوحة المفاتٌح س Ctrl+Iفً هذه الصفحة وقمنا بالضؽط على 

 معلومات هذا العنصر 

 
 

  فً صفحةPasteuriser     عند الوقوؾ بمؤشر الماوس على أي صمام ثم نقوم

والعكس عند  onإلى  offسنالحظ بأن الصمام ٌؽٌر حالته من  F5بالضؽط على المفتاح 

 Tool Tipونالحظ ظهور التعلٌق الذي كتبناه فً حقل  F5الضؽط مرة أخرى على 

 
 

  وأخٌرا لكً نحدد مستوىMilk Silo   نقوم بالوقوؾ بمؤشر الماوس على أي مكان من

مستطٌل المستوى بالخزان ، ثم نقوم بكتابة رقم المستوى المطلوب ولٌكن على سبٌل 

  75سنالحظ إرتفاع مستوى الخزان إلى  Enterثم نقوم بالضؽط على  75المثال 
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Genies 

ستخدامه فً العملٌات نصر واحد له مواصفات واحدة ٌمكن إبع كثر من عنصرتجمٌع أ

( وٌتكون من   Start / Stopللتحكم فً عملٌة ) Geniesنستطٌع تعرٌؾ مثال  رٌة ،التكرا

(a start Button , a stop Button  and an indication lamp  ونستطٌع أن )

 , وسوؾ نتعلم هنا :(  .pump , conveyors , etcنستخدمه لعدة مكونات مثل ) 

 .  من المكتبة Genie إضافة -1

،  Geniesعلى العدٌد من المكتبات التً تحتوي على عناصر  CitectSCADAحزمة  تحتوي

وهً بالؽالب تعرؾ بدون متحوالت خاصة ، لذلك نستطٌع إعادة إستخدامها فً نفس 

سٌظهر لدٌنا  Geniesالمشروع وفً مشارٌع أخرى بنفس الوقت ، عندما نقوم بإستدعاء 

صندوق الحوار الذي سٌقبل إدخال متحول أو أكثر من متحول و األوامر و معلومات أخرى 

 للعنصر . Geniesللتحكم باإلظهار واألحداث التً سٌنفذها 

 و نقوم بالتالً : CitectSCADAنفتح برنامج  Genieإلضافة 

 :ص التالٌة وتأخذ الصفحة الخصاب Utilityنشاء صفحة جدٌدة ونحفظها بإسم إ

 

نختار  Library، ومن الحقل  من صندوق األدوات بالنقر على الرمز  Genie نضٌؾ

Pumps  ونختار العنصرpump_east  

 

 . Pump_Feed_CMD، ونختار له المتحول  OKنضؽط على 
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 المضخة : حالةأخر لتؽٌر  Genieنقوم بإضافة 

 

 . Pump_Feed_CMD، ونختار له المتحول  OKنضؽط على 

فً  Pages، من القابمة   Simulationثم نشؽل  Compileحفظ الصفحة وعمل ن

simulation   نقوم بالضؽط علىUpdate Page List….  لتظهر الصفحة التً قمنا

 ، ثم نقوم بإختٌارها : Utilityبإنشابها 

 

  ONإلى  OFFنقر علٌه نالحظ تؽٌر حالة المضخة من والOFFوضع مؤشر الماوس على عند 

 
 

 جدٌد . Genieنشاء إ  -2

 >> Fileمن القابمة  Citect Graphics Builderجدٌد من صفحة  Genieإلنشاء 

New  ثم نختارGenie . 
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 .   Genie على  تعدٌلال -3

عند التعدٌل الذي قمنا بإنشابه على سبٌل المثال  Genieنستطٌع فً أي وقت التعدٌل على 

الصفحات وترك صفحة واحدة ومن ثم  جمٌع ؽلقبى مضخة موجودة بعدة صفحات نقوم عل

 .  update pageومن ثم نعمل على الصفحة   Genieصفحة  فTollsًنعدل فٌها من 

4-  Genie Syntax . 

وتستخدم هذه الطرٌقة إذا  syntaxسم متحول بإسم بدٌل بإستخدام إنستطٌع إستبدال نص أو

فً عدة أماكن مختلفة من الصفحة  Genieأردنا على سبٌل المثال عمل مضخة واحدة معرفة 

التالٌة          والت فً مشروع معٌن ولها المتحإذا كان لدٌنا ثالث صمامات  مثال :،اإلسمتختلؾ فً 

(  Valve_Cool_CMD , Valve_Flow_CMD , Valve_HW_CMD (                     

 Valve_%Name%_CMD ونضٌؾ له المتحول Genieنستطٌع أن نعرؾ صمام واحد كــ 

 فقط . Nameظهر لنا خٌار بكتابة وعند النقر على الصمام سٌ

األول   Geniesسنقوم بإنشاء عنصران  Pasteuriserولتطبٌق ماسبق على المشروع 

والثانً سٌستخدم كرقم نستطٌع إدخاله من  Feed Pumpسنستخدمه للتحكم فً مضخة 

Keyboard . لتؽٌر قٌم المتحوالت 

 : الخاص بها Buttonمع  Feed Pumpمكون من مضخة  Genieأوال إنشاء 

   Genieثم نختار  File << Newمن القابمة 
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 إلدراج المضخة كما بالشكل : من صندوق األدوات نختار 

 

وقمنا بإدراج المتحول  pump_base_smallالمضخة التً أخترناها من المكتبة 

Pump_Feed_CMD  وأستبدلناFeed  بـ%Name%  ،ونقوم بوضع المضخة كما بالشكل 

  

ونسمٌها  مكتبة جدٌدة  إلضافة Newننقر على ،و File << Saveمن القابمة  نختار 

Training  ونقوم بإعطاء المضخة إسمPumpControl  
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 Button toolمن صندوق األدوات السابقة،نختارالمضخة  للتحكم فً buttonنقوم بإنشاء

 له الخصابص التالٌة :  ضخة ونضٌؾالمونقوم برسمه أسفل 

%Name% Pump Appearance(General) Text 
Toggle(Pump_%Name%_CMD) Input(Touch) Up Command 

This button toggles the pump state Access(General) Description 
Click to toggle the %Name% Pump Access(General) Tool Tip 

  
ونكتب فً  No privilege restrictionsنلؽً تفعٌل  Access (General)من التبوٌب 

 الحقا  . Privilegeوسٌتم شرح  %Privilege Level :% Privilegeالحقل 
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 Disable on insufficient area، نقوم بتفعٌل  Access(Disable)من التبوٌب 

or privilege  ونختار ،Hidden   من القابمة Disable Style . 

 
ننتقل إلى صفحة   وثم نقوم بإؼالقها ، File << Saveو نحفظ الصفحة  OKنضؽط على 

Pasteuriser  نقوم بحذؾ المضخةFeed Pump   التً قمنا بإنشابها سابقا معButton 

 الذي قمنا بإنشابه  Genieونقوم بإدراج          نختار من صندوق األدوات ، الخاص بها 

 

 :تظهر لنا القابمة التالٌة س OKعند الضؽط على 

 

، ثم نضؽط  سنستخدمه الحقا فارؼا Privilegeونترك حقل  Feedنكتب  Nameفً حقل 

 syntaxعنصر واحد و تؽٌر عبارة عن  Button  نالحظ بأن المضخة مع الــ، و OKعلى 

 . Feedإلى   %Name%الذي أضفناه 

 

 



  

 74 عبدالرؤوؾ علً/  المهندس إعداد

 :Keyboardؽٌرها عن طرٌق مع إمكانٌة ت Tagإلظهار قٌم  Genieثانٌا إضافة 

 .  Numberنختار من صندوق األدوات  ،و Genieونختار  File << Newمن القابمة 

 
 خصابص الخط كما بالشكل :نحدد  Appearance(General)من قابمة الخصابص التبوٌب 

 
 

 : ةالتالٌندخل البٌانات   Appearance(Display Value)التبوٌب   من
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: التالٌة ندخل البٌانات Input (Keyboard Commands) التبوٌب ومن

 
 

 : التالٌة ندخل البٌانات   Access (General )التبوٌب  ومن

 

 Trainingفً المكتبة  ChangeValue،ونقوم  بحفظ الصفحة بإسم  OKنضؽط على 
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نقوم بحذؾ العنصر السابق إلظهار المستوى باالرقام و Pasteuriserننتقل إلى صفحة 

 : Balanceوالخزان   Milk Siloخزان لل

        

 ChangeValue الذي قمنا بإنشابه Genieونقوم بإدراج          نختار من صندوق األدوات

 :  Milk Siloللخزان 

 

  Tag : LIC_Silo_PVفارؼا ونكتب بالحقل  Privilegeنترك الحقل  التالٌة قابمةالستظهر لنا 

 

  Tagونكتب فً الحقل    Balanceللخزان  خطوات السابقة ونكرر ال،  OKننقر على 

 .  LIC_Balance_PV المتحول

 



  

 77 عبدالرؤوؾ علً/  المهندس إعداد

والصمامات  Homogeniserو   Centrifugalللمبادل الحراري و  ChangeValueندرج  

Cool, Flow , HW  ونكتب فً الحقلTag  المتحول الخاص بكل عنصر     

TIC_P1_PV  ,  TIC_P2_PV  ,  TIC_P3_PV  ,  TIC_P4_PV  , SIC_Cent_PV) 

PIC_Homog_PV, TIC_Cool_PV, TIC_Flow_PV, TIC_HW_PV   )       

 

  :وتصبح شكل الصفحة بعد اإلضافة 

 

 : Simulation  ونشؽل الــ Compileلصفحة ثم نقوم بحفظ ا
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Popup Pages and Super Genies 

عند   Simulationهر فً وضع وهً عبارة عن صفحات دٌنامٌكٌة نقوم بتصمٌمها ، و تظ

الضؽط على عنصر معٌن موجود فً الصفحة الربٌسٌة لتقوم بالتحكم به، ونستطٌع إستخدام 

الصفحة المنشأة لعدة عناصر من نفس النوع موجودة فً نفس الصفحة، مثال : عند الضؽط 

 تكون لها Buttonsتظهر لنا صفحة فرعٌة بجانب المضخة تحتوي على  Pumpعلى عنصر 

وظٌفة التشؽٌل واإلطفاء والتشؽٌل الٌدوي أو االوتوماتٌكً ، ونستطٌع إستخدام هذه الصفحة 

 الفرعٌة لمضخات أخرى موجودة فً نفس المشروع .

  Open , Closeلها وظٌفة  Buttonsتحتوي على  Popup Pageأوال سوؾ نقوم بإنشاء 

 وذلك وفق الخطوات التالٌة : اتللصمام

 Pageونختار  File << Newالقابمة  نختار من  Citect Graphics Builderمن نافذة 

 :نختار خصابص الصفحة كما بالشكل و

 

 : ونضعها فً أعلى الصفحة من الجهة الٌسرى Buttons نضٌؾ ثالث
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 حسب الجدول التالً بالترتٌب : Buttonالخصابص لكل  ضافةونقوم بإ 

Appearance (General) 
Text / Symbol 

Input (Touch)     
Up Command 

Access(General) Tool 
Tip 

OPEN ?1?=1 OPEN Button 

CLOSE ?1?=0 CLOSE Button 
           CSV_icons. 
           Dispaled_01_xp              

WinFree() Close Windows 

 
 مالحظات على الجدول :

 ?1? رقم وهو ٌشٌر إلى أن الـ  العنصر الواقع بٌن عالمات اإلستفهام عبارة عنTag 

 . super genieحٌث ٌمكننا إستخدامه فً أكثر من مكان فً  digitalالمعرؾ من النوع 

  التابعWinFree() ٌقوم بإؼالق الصفحة الموجود بها . تهوظٌف 

  العمود األول من الجدولAppearance  نختار للــButton  األولOPEN  ًوالثان

CLOSE  النمطText  بٌنما الثالث نختار النمطSymbol  و ننقر علىSet..  ونختار

 كما بالشكل :  disabled_01_xpوالعنصر  csv_iconsالمكتبة 
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  الصفحة كما بالشكل : شكل وتصبح

 

الخاص به،  Buttonونضع كل عنصر بجانب  CLOSEو  OPENللــ  lightصر اعننضٌؾ 

 :lightالبٌانات التالٌة فً قابمة الخصابص لعناصر  ضٌؾون        من صندوق األدوات نختار

 

Object ON symbol 
when 

Symbols 

OPEN light ?1?=1 OFF light_square_medium.grey 

ON light_square_medium.green 
CLOSE light ?1?=0 OFF light_square_medium.grey 

ON light_square_medium.green 
 
 أول عنصر :  ضافةمثال إلوك
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 :وضع مؤشر الماوس كما بالشكل وذلك من خالل تحدٌد حجم الصفحة نقوم ب

 

                  ،               Status barأسفل الصفحة فً الزاوٌة الٌمنى ٌظهر لنا موقع مؤشر الماوس و

ض نؽٌر قٌمة عر  Appearanceالتبوٌب  وفً ،File << Properties القابمة منونختار

، وبذلك نكون قد حددنا حجم صفحة   Height :134وإرتفاعها  Width : 160الصفحة 

Popup Page . 

 

 وتظهر لنا الصفحة كما بالشكل : OKنضؽط على 

 

،  عالمة التعجب قبل إسم الصفحة معناها عند تشؽٌل  Valve!حفظ الصفحة بإسم ن

Simulation   القابمة النستطٌع أن نختار هذه الصفحةSelect Page . 
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 نقوم بالتالً : Symbolمن  Pasteuriserضمن الصفحة  Valve!إلستدعاء الصفحة  

للتوٌب  ننتقلومن قابمة الخصابص  Coolant Valveنقر مرتٌٌن على الصمام ن

Input(Touch)  ننقر على   وInsert Function   ونضٌؾ التابعAssWin . 

 

  Helpعلى  الموجودة بٌن القوسٌن ، نضؽطرموز وال ()AssWin ولمعرفة عمل التابع

 ونكتب اسم التابع وسوؾ ٌعطٌنا شرح عنه 
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 بالبٌانات التالٌة : ()AssWinللتابع  نستبدل الرموز النً بٌن االقواس

 

"!Valve"): ) ، عبارة عن الموقع الذي نرٌد أن تظهر فٌه  (: 145 330,)إسم الصفحة

ونحدد هذه القٌمة من خالل وضع مؤشر الماوس  Pasteuriserفً صفحة   Valve!صفحة 

  Valve!فً المكان المطلوب وموضع مؤشر الماوس ٌحدد الزاوٌة الٌسرى العلوٌة للنافذة 

                        Status barوتظهر هذه القٌمة فً أسفل الصفحة فً الزاوٌة الٌمنى فً 

،  Help  بــ كما هو موضح  Valve!خصابص الصفحة  ( : 1+8+512)

"(Valve_Cool_CMD : )" إسم التابع الذي نرٌد تنفٌذه فً الصفحة!Valve   ونالحظ هنا

 .  1ٌؽٌر قٌمة هذا المتحول إلى  Button OPEN ?1?=1بأن المتحول الذي عرفناه لـ 

 

، وعند النقر على   Simulationثم نشؽل الــ    Compileحفظ الصفحة وعمل نقوم ب

 كما بالشكل : Valve!ستظهر لنا الصفحة  Coolant valveالصمام 
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 نقوم بالتالً : Genieمن  Pasteuriserضمن الصفحة  Valve!إلستدعاء الصفحة 

ثم سنقوم بإستدعاء الصفحة  Buttonمن نوع  ValveControlبإسم  genieسنقوم بإنشاء 

!Valve . منه 

 من نافذة  Citect Graphic Builder القابمة منارختن File << New ثم نختارGenie   

  نختار من صندوق األدوات الرمزButton   ونضعه بجانبLocator point 

 

               

 لـ نضٌؾ البٌانات الموجودة فً الجدول التالً  لButton   : 

Text %Valve%^nValve 

Input(Touch)           
Up Command 

AssWin( "!Valve" , %OriginX% , %OriginY% , 
1+8+512 , "Valve_%Valve%_CMD" ) 

Tool Tip OPEN / CLOSE %Valve% Valve 

 تعنً بأن الكتابة التً بعدها سوؾ تظهر فً السطر الثانً. n^ مالحظة :

  وفً التبوٌبAccess (General )  نلؽً تفعٌلNo privilege restrictions  ونكتب

 Access(Disable)من التبوٌب و ، %Privilege Level : %Privilegeفً الحقل 

، ونختار  Disable on insufficient area or privilege، نقوم بتفعٌل 

Hidden  من الحقل  Disable Style . 

  نحفظ صفحةGenie إسم بValveControl   فً المكتبةtraining . 

  صفحة ننتقل إلىPasteuriser ثة ثالونقوم بإدراج    نختار من صندوق األدوات و

 Cool,Flow,HWللصمامات ValveControlالذي قمنا بإنشابه  Genieعناصر من الــ 

 : ستظهر لنا القابمة التالٌة

 

   :فارؼا Privilegeبٌانات كل صمام كما هو موضح بالجدول التالً مع ترك الحقل  ضٌؾن

Object Origin X Origin Y Valve 

Coolant Valve 145 330 Cool 

Hot Water Valve 660 160 HW 
Flow Diversion Valve 360 160 Flow 

 

 



  

 85 عبدالرؤوؾ علً/  المهندس إعداد

، وعند النقر على   Simulationثم نشؽل الــ    Compileنقوم بحفظ الصفحة  وعمل 

Buttons : ًالذي قمنا بإدراجهم ستكون النتٌجة كالتال 
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 بالخطوات التالٌة :الصمامات وذلك لفتح وإؼالق  Super Genieثانٌا سنقوم بإنشاء 

ثم نختار   File << Newنقوم بإختٌار القابمة  Citect Graphic Builder  من نافذة

Super  Genie   

 

نالحظ فً هذه الصفحة وجود منطقة محددة بخط منقط وهً منطقة العمل أي أن هذه المنطقة  

ر عرضها وطولها من ونستطٌع تؽٌ Super Genieستظهر لنا عندما نقوم بإستدعاء 

 خصابص الصفحة .

ار ونخت Valve!، ونقوم بفتح الصفحة  خارج مجال العمل  1,2نقوم بتحرٌك النقطتان 

ونضعها فً  Super Genieونلصقها فً صفحة  ها نسخب لعناصر الموجودة فٌها ونقوما

 مجال العمل المحدد 
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نقوم بتؽٌر حجم  Appearanceوفً التبوٌب   File << Propertiesمن القابمة نختار 

، نقوم بحفظ الصفحة بإسم  OKثم ننقر على  Width :150   ،High : 140الصفحة 

!AdValve  فً المكتبةTraning ونؽلق الصفحة . 

 

 نقوم بالتالً : Genieمن  Pasteuriserضمن الصفحة  AdValve!إلستدعاء الصفحة 

سٌتم من خالله  Advalvecontrolبإسم  Buttonمن النوع   Genieسنقوم بإنشاء 

 . AdValve!إستدعاء صفحة 

 من نافذة  Citect Graphic Builder القابمة  مننختارFile << New ثم نختارGenie  

  نختار من صندوق األدوات Button ًو نضٌؾ له البٌانات الموجودة فً الجدول التال: 

Text %Valve%^nValve 
Input(Touch)            
Up Command 

AssWin( "!AdValve" , %OriginX% , %OriginY% , 
1+8+512 , "Valve_%Valve%_CMD" ); 
WinTitle("%Valve% Valve") 

Tool Tip OPEN / CLOSE %Valve% 
 

 . AdValve!عنوان الصفحة وظٌفته إعطاء عنوان ()WinTitleالتابع  : مالحظة

  وفً التبوٌبAccess (General )  نلؽً تفعٌلNo privilege restrictions  ونكتب

 . %Privilege Level : %Privilegeفً الحقل 

  نختار من القابمةEdit << Attach Super Genies….   
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  ننقر علىAdd  فً القابمةAttach Super Genies  ونختار!AdValve  من المكتبة

Training   

 
  نضؽط علىOK  ونحفظ الصفحة بإسم ,Advalvecontrol بة فً المكتtraining  . 

  ننتقل إلى صفحةPasteuriser  ونقوم بإلؽاءButtons(ValveControl)  التً قمنا

الجدٌد  Genieونستبدلها بالــ  Cool , HW , Flowللصمامات   بإدراجها سابقا

AdValveControl  ونختار العنصر  ، من صندوق األدوات نقوم بالنقر على

Advalvecontrol  من المكتبةtraining  

 
  عند الضؽط علىOK : ستظهر لنا القابمة التالٌة 

 



  

 89 عبدالرؤوؾ علً/  المهندس إعداد

 :فارؼا Privilegeبٌانات كل صمام كما هو موضح بالجدول التالً مع ترك الحقل  ضٌؾن

 

Object Valve Origin X Origin Y 

Coolant Valve Cool 160 320 
Hot Water Valve HW 730 180 

Flow Diversion Valve Flow 380 160 
 

، وعند النقر على   Simulationثم نشؽل الــ    Compileوم بحفظ الصفحة  وعمل نق

Buttons : ًالذي قمنا بإدراجهم ستكون النتٌجة كالتال 
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 Events     األحداث 

لتؽٌر حالة عنصر معٌن  وذلك من خالل إعطاءه أمر أو مجموعة  Eventsنستطٌع إستخدام 

: ٌستطٌع المشؽل مالحظة إنتهاء عملٌة ما ، أو سلسلة من التعلٌمات التً  من األوامر ، مثال

 تنفذ عند وصول العملٌة لمرحلة معٌنة   .

 : Citectفً حزمة ث احداأل ٌوجد لدٌنا ثالث أنواع من

  ٌعمل بطرٌقة أوتوماتٌكٌة فً زمن وفترة محددة .حدث 

  تحول من ٌعمل بطرٌقة أوتوماتٌكٌة عندما ٌتم تؽٌر حالة محدثOFF  إلىON . 

  ٌعمل بطرٌقة أوتوماتٌكٌة عندما ٌتم تؽٌر حالة متحول من حدثOFF  إلىON  فً زمن

  وفترة محددة .

لتؽٌر درجة  Time-based eventsسنقوم بتعرٌؾ نوعٌن من األحدث لمشرعنا وهما 

الق لفتح وإؼ Tigger-based eventsعشوابً فً ؼرفة التبادل الحراري ، الحرارة بشكل 

 بالخطوات التالٌة : Flowصمام 

مجلد المشروع  ، ونختار المجلد    Project Listنختار من  Citect Explorerمن نافذة 

System  وننقر مرتٌن على األٌقونةEvents  
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 نقوم بإضافة األحداث كما هو مبٌن بالجدول التالً :

 

Name Time Period Trigger Action 

 
Global 

 
00:00:00 

 
00:00:05 

 TIC_P1_PV=0+Rand(4); 
Sleep(2); 
Valve_Cool_CMD=0 

Global 00:00:00 00:00:07  TIC_P2_PV=25+Rand(20); 

Global 00:00:00 00:00:05  TIC_P3_PV=55+Rand(20); 
 
Global 

 
00:00:00 

 
00:00:06 

 TIC_P4_PV=70+Rand(10); 
Sleep(2); 
Valve_HW_CMD=0 

Global 00:00:00 00:00:10  TIC_Hold_PV=74+Rand(5) 
Valve 00:00:00 00:00:05  Toggle(Valve_Cool_CMD) 

Valve 00:00:00 00:00:05  Toggle(Valve_HW_CMD) 

Valve   TIC_P1_PV>=3 Valve_Cool_CMD=1 
Valve   TIC_P1_PV<=2 Valve_Cool_CMD=0 

 
 :أول عنصر فً الجدول  وكمثال إلضافة

 

 ] 0,4 [سٌقوم بتولٌد قٌم عشوابٌة فً المجال    TIC_P1_PVا الحدث معناه بأن المتحول هذ

عن طرٌق  Cool Valveسٌقوم بعملٌة إؼالق للصمام وبعد ذلك سٌتوقؾ لمدة ثانٌتٌن ثم 

 وبعد خمس ثوانً تتكرر هذه العملٌة وهكذا . Valve_Cool_CMD=0المتحول 

 بنفس الطرٌقة .  من الجدول بقٌة األحداث إضافةإلضافة السجل ونكمل  Addنقر على ن

، ونستخدمه  CitectSCADAوهو عبارة عن إسم محجوز فً حزمة   GLOBAL مالحظة :

من عدة حواسٌب إذا أ ردنا أن ٌكون الحدث مستخدم لكل  مكونةشبكة  عندما تكون لدٌنا 

على أجهزة  معٌن حدثالشبكة ، كما نستطٌع إستخدامه لحاسب واحد .  إذا أردنا إستخدام 

التً  لتحدٌد أي من األجهزة Computer Setup Wizardمعٌنة فً الشبكة  نقوم بتشؽٌل 

 ونستطٌع أن نعرؾ عدة أحداث بنفس االسم . ستقوم بإستخدام هذا الحدث .
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وبعد أن قمنا بتعرٌؾ األحداث نقوم االن  بتفعٌل هذه األحداث لكً تعمل على الحاسب 

 : بالطرٌقة التالٌة

من  Citect Project Editorمن النافذة  Computer Setup Wizardنقوم بتشؽٌل 

  Tool << Computer Setup Wizardالقابمة 

 
 

  Nextثم ننقر على  Custom Setupنختار 

 

 Nextنختار اسم المشروع ، وننقر على 
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  Event Setupحتى نصل إلى القابمة   Nextنستمر بالنقر على 

 

 Valveالنافذة تظهر جمٌع األحداث التً قمنا بتعرٌفها بالمشروع ، ننقر على الحدث فً هذه 

ضمن القابمة وذلك النه عبارة  GLOBALلتفعٌلها ضمن النظام ، نالحظ عدم وجود الحدث 

عن اسم محجوز فً النظام ٌتفعل بشكل أوتوماتٌكً عندما نقوم باإلنتهاء من إعدادات تعرٌؾ 

 بقٌة األحداث .

 . Finishحتى نصل إلى   Nextر على ننق
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 :   Simulationثم نشؽل الــ    Compileنقوم بعمل 

 

كل خمس ثوانً والمستطٌل  0,4نالحظ بأن المستطٌل األول من جهة الٌسار تتؽٌر قٌمته بٌن 

كل خمس  55,75كل سبع ثوانً والثالث تتؽٌر قٌمته بٌن  25,45الثانً تتؽٌر قٌمته بٌن 

 HWكل ست ثوانً وهكذا ، كما نالحظ بأن الصمام  70,80ابع تتؽٌر قٌمته بٌن ثوانً والر

 OFFوالعكس كل خمس ثوانً مع مراعاة تؽٌر حالته إلى  OFFإلى  ONتتؽٌر حالته من 

ٌقوم بتؽٌر حالته  Coolمهما كانت حالته بعد تؽٌر قٌمة المستطٌل الرابع بثانٌتٌن ، والصمام 

مهما كانت  OFFخمس ثوانً مع مراعاة تؽٌر حالته إلى والعكس كل  OFFإلى  ONمن 

كما ٌؽٌر   TIC_P1_PV<=2حالته بعد تؽٌر قٌمة المستطٌل األول بثانٌتٌن أو تحقق الشرط  

 . TIC_P1_PV>=3مهما كانت حالته عند تحقق الشرط   ONحالته إلى 
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 Alarm  اإلنذارات  

 رات :ن من اإلنذانوعٌ  CitectScadتدعم حزمة 

1- Hardware Alarm:  خاص بالطرفٌات المرتبطة مع حزمة هذا النوع من اإلنذارات 

Citect  ًٌة أي تقوم الحزمة بتفحص الطرفٌات المرتبطة جراءات تشخٌصإذات  وه

ٌحتاج هذا وال ، معها بشكل مستمر وعند حدوث خطأ أو عطل معٌن تعطٌنا رسالة بذلك

 .النوع إلعدادات مسبقة

2- Configured Alarms :    و هذا النوع من اإلنذرارت ٌعرؾ باإلنذارات المبرمجة أي 

مستوى الخزان  ل إذا تجاوزامث،لتعطٌنا تقرٌر بالخطأ الناتج عن شرط معٌننقوم بإعدادها 

 . overheatsصعودا أو نزوال أو عندما ٌكون الموتور فً حالة  القٌمة المحددة له

 :  Configured Alarmsأنواع اإلنذارات المبرمجة 

  اإلنذارات الرقمٌةDigital Alarms :  وهً تعتمد على تؽٌر حالة متحولTag  من النوع

Digital . أو متحولٌن 

  اإلنذارات الرقمٌة المتعددةMulti-Digital Alarms ٌستخدم هذا النوع من اإلنذارات  :و

على سبٌل المثال  لها ثمان حاالت  و Digitalثالث متحوالت من النوع  عندما ٌوجد لدٌنا

 إذا كان االول والثانً مفعل أو الثانً والثالث أو االول والثالث أو الكل  وهكذا .

  اإلنذارات المختومة زمنٌاTime Stamped Alarms : اترنذاإللمشابه  ذا النوعوه 

ي عداد دقٌق ٌعمل عند تحقق الشرط بدال من أ timerوجود الحقل  ع إختالؾم ةالرقمٌ

delay  وجود فً االنذارات الرقمٌة .الم 

  اإلنذارات التماثلٌةAnalog Alarms :  ًوهً تعتمد على تؽٌر قٌم المتحول التماثل

 عندما ٌبلػ مستوى معٌن وٌمكننا أن نعرؾ اإلنذارات التالٌة فً هذا النوع :

 High  and  High High  alarm . 

 Low  and  Low Low  alarm . 

 Deviation  alarm . 

 Rate  of  Change  alarm . 

  اإلنذارات المتقدمةAdvanced Alarms :  وٌستخدم فً هذا النوع لؽةCicode  من

 . معٌن شرطق ٌجل تحقأ

 اإلنذارات التالٌة : سوؾ نقوم بإضافة وبالعودة إلى مشروعنا

عندما  Siloسوؾ نقوم بتعرٌؾ إنذار لمروحة خزان  :  Digital Alarmsإنذارات رقمٌة  -1

 ONعندما تكون فً حالة  Centrifugal Clarifier، وإنذار اخر لــ  OFFحالة تكون فً 

 بالخطوات التالٌة : OFFفً حالة   Feed Pumpإذا كانت المضخة 
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مجلد المشروع  ، ونختار    Project Listنختار من  Citect Explorerمن نافذة 

  Digital Alarmsوننقر مرتٌن على األٌقونة  Alarmsالمجلد

 

 

 .  Alarmالخاص فً   Tag الـ اسم هنانكتب  :  Alarm Tag الحقل

 ي اسم ٌكون عام ألم  نضع فٌه  ذاإو ، Clusterالـ اسم ختار هنان :  Cluster Nameالحقل

  .لذي سٌظهر عند حدوث اإلنذارا العنصراسم نكتب هنا  :  Alarm Nameالحقل 

 ظهاره .إلمراد نذار اوصؾ لإل نكتب هنا  : Alarm Descالحقل 

 نذار له . ن ٌكون اإلأالذي نرٌد   Tag ـهنا ال ختارن :  Variable Tag Aالحقل 

ال عندما ٌتحقق كال إنذار ولكن لن ٌتحقق اإل  Tag الـهنا  نختار :  Variable Tag Bالحقل 

Tag A&B   . 

 .  سٌأتً شرحها الحقانقوم هنا بتحدٌد  صنؾ االنذارات  :  Categoryالحقل 

نذار بعد مرور فترة معٌنٌة نقوم اإل ظهور ردناأذا إوٌستخدم هذا الحقل  :  Delayالحقل 

 بتحدٌدها  . 

نذار حٌث ما ٌظهر لنا اإلٌعمل هذا الخٌار على فتح صفحة  نقوم بتحدٌدها عند :  Helpالحقل 

 نذار. من اإل  helpو ضؽط أنذارعلى اإل نقرال عندما نقوم بالإة  التظهر الصفح
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 البٌانات الموجودة بالجدول التالً فً قابمة اإلنذار الرقمً :  نقوم بإضافة

 

Alarm Tag Silo Clarifier 

Alarm Name Silo Agitator OFF Process Violation 
Alarm Desc Silo Agitator STOPPED Clarifier RUNNING & Feed 

Pump OFF 
Var Tag A NOT Agitator_Silo_V Centrifuge_Clar_V 

Var Tag B  NOT Pump_Feed_CMD 
 

 :أول عنصر فً الجدول  وكمثال إلضافة

 
 الثانً . رونضٌؾ اإلنذا،  Addننقر على 

 . 0تعنً أن اإلنذار سٌتفعل عندما تكون قٌمة المتحول   NOT Agitator_Silo_V:مالحظة 

،  Holding Tubeسنقوم بتعرٌؾ إنذار للــ   : Analog Alarmsإنذارات تماثلٌة  -2

سٌظهر لنا إنذار  80عند إرتفاع قٌمة المتحول للقٌمة   Setpoint = 73نحدد له نقطة 

High  سٌظهر اإلنذار  85وعند وصوله إلىHigh High  وعند إنخفاض القٌمة إلى ،

 . Low Lowسٌظهر اإلنذار   60 وعند وصوله للقٌمة Lowسٌظهر اإلنذار  65

 

مجلد المشروع  ، ونختار    Project Listنختار من  Citect Explorerمن نافذة 

  Analog Alarmsوننقر مرتٌن على األٌقونة   Alarmsالمجلد
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 البٌانات التالٌة كما بالشكل  : نقوم بإضافة

 
 

 مالحظات :

 Set point  :  لها ونحدد ،نذارجل معاٌرة اإلأمن كمرجعٌة نقطة نحددها Deviation 

 المتحول قٌمةا تصل عندم معنى ذلك  Deviation=3كانت قٌمة  على سبٌل المثال إذا 

 نذار . ٌظهر اإل 3بمقدار   Setpoint و بعد نقطةأقبل 

 (High - High High )(Low-LowLow ) :  ي من هذه النقاط أاذا قمنا بتحدٌد

 Deadband =2 ت قٌمة ذا كانإعلى سبٌل المثال  Deadbandلها ن نحدد أٌجب علٌنا 

 نذار .هذه القٌمة ٌنطفا اإل Lowو أ Highنذار عندما ٌتجاوز اإلك  معنى ذل

  نذار ٌعمل اإلHigh و أLow من القٌمة المحددة .  =<و أ =>القٌمة  تذا كانإ 

 Rate : متالء إ عملٌة ما بالنسبة للزمن على سبٌل المثال ردنا مراقبةأذا إستخدم  تو

ذا افترضنا فإالنسبة المحددة  متالء الماء عنإالماء بالنسبة للثانٌة  بحٌث ال تزٌد نسبة 

 فً هذا الحقل ، 300القٌمة  نقوم بوضعلتر بالثانٌة  5ن ٌمتلا الخزان بمعدل أننا نرٌد بأ

ثانٌة وٌقوم بمراقبة القٌمة كل ثانٌة  60ٌقوم البرنامج بتقسٌم هذه القٌمة على سحٌث 

 نذار ٌعمل . ذا زادت عن النسبة المحددة فان اإلإف
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سنقوم بتعرٌؾ إنذارٌن فً المبادل الحراري  : Advanced Alarmsإنذارات متقدمة  -3

 ، والثانً عندما تقل قٌمة   3عن القٌمة  Coolant Tempاألول عندما تزٌد قٌمة 

Hot Water Temp   بالخطوات التالٌة : 72عن القٌمة 

 

وع  ، ونختار مجلد المشر   Project Listنختار من  Citect Explorerمن نافذة 

  Advanced Alarmsوننقر مرتٌن على األٌقونة   Alarmsالمجلد

 

 البٌانات الموجودة بالجدول التالً فً قابمة اإلنذارات المتقدمة :  نقوم بإضافة

Alarm Tag P1A P4A 

Alarm Name P1 Overheat P4 Low 

Alarm Desc P1 Temp>=3 deg P4 Temp<=72 deg 
Expression TIC_P1_PV>=3 TIC_P4_PV<=72 

  
 :أول عنصر فً الجدول  وكمثال إلضافة

 
 

 الثانً . رونضٌؾ اإلنذا،  Addننقر على 
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 Alarms Categoriesأصناؾ اإلنذارات    

نستطٌع تخصٌص اإلنذارات ضمن أصناؾ ، وهذه األصناؾ نستطٌع أن نضمنها ضمن 

حدد خصابص اإلنذار عند ظهوره مثال مجموعات ، حٌث نستطٌع من خالل هذه األصناؾ أن ن

لون الخط عند تفعٌل اإلنذار ولونه عند عدم التفعٌل وصوت اإلنذار وؼٌرها من خصابص 

 ظهور اإلنذار . 

صنؾ ، إذا لم نقم بتحدٌد صنؾ إلنذار معٌن  ٌأخذ اإلنذار خصابص الصنؾ  255ٌوجد لدٌنا 

ٌكون محجوز  255نظام ، الصنؾ وتدرج له الخصابص اإلفتراضٌة المحجوزة فً ال 0رقم 

 .  Alarm summaryٌستخدم لـ  254، والصنؾ   Hardwareإلنذارات 

وثالث  Alarm Loggingللـ  Devicesجهازٌن بالعودة إلى مشروعنا سوؾ نقوم بتعرٌؾ 

 : لإلنذارات الرقمٌة والتماثلٌة و المتقدمةأصناؾ 

 : Devices الــ تعرٌؾ  -1

مجلد المشروع  ، ونختار    Project Listنختار من  Citect Explorerمن نافذة 

 Devicesوننقر مرتٌن على األٌقونة    Systemالمجلد

 

 

 و اسم لمجموعة من االجهزة . أاسم الجهاز  نكتب هنا : Name الحقل

 هنا تنسٌق ظهور البٌانات فً الملؾ . حددن:   Formatالحقل

  جهاز .لامعلومات  اضافة :  Headerالحقل 

 التقرٌر مع الالحقة .  هالذي سٌخزن فٌ سم الملؾنكتب هنا ا :  File Name الحقل
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نماط أربعة أوٌوجد  خزن المعلومات بداخلها الملفات التً ست وعهنا ن ختارن :  Typeالحقل 

Ascii – print – dbase – sql. 

ٌاخذ عشرة  فتراضًعدد الملفات التً نرٌد التخزٌن فٌها واال ونكتب هنا  :  No.Fileالحقل 

 ضع التقرٌرخذ التقرٌر القدٌم وٌبأ  historyوتوماتٌكً حٌث ٌعمل أملفات وهو ٌعمل بشكل 

 ٌكتب على نفس الملؾ  .    1ذا وضعناإو  historyخذ أال ٌ 0ذا وضعنا إو كانهالجدٌد م

 كتابة التقارٌر .  هن ٌتم فٌأنختار من هنا الوقت الذي نرٌد  :  Timeالحقل 

  ن ٌتم تولٌد التقارٌر . أالتً نرٌد فٌها  نختار هنا الفترة :  Period الحقل

 : Devicesالبٌانات الموجودة بالجدول التالً فً قابمة  نقوم بإضافة

Name AlarmSummary AlarmLog 

Format {Name,16}{Desc,32}{OnTime,11}
{Deltatime,11} 

{Name,16}{Desc,32}{Time,11}
{LogState,10} 

File 
Name 

[DATA] : AlarmSum.dbf [DATA] : AlarmLog.txt 

Type dBASE_DEV ASCII_DEV 

No.File 7 -1 

Time 00:00:00  

Period 24:00:00  

Comment A daily history file of the Alarm 
summary 

A single history file of the 
Alarm log 

 
 : أول عنصر فً الجدول وكمثال إلضافة

 
 

 ونضٌؾ بٌانات الجهاز الثانً  .،  Addننقر على 
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 :تعرٌؾ األصناؾ  -2

مجلد المشروع  ، ونختار    Project Listنختار من  Citect Explorerمن نافذة 

  Alarm Categoriesوننقر مرتٌن على األٌقونة    Alarmsالمجلد

 

 

 .  نذاراتهنا رقم  المجموعة  لإل نكتب :  Category Numberالحقل 

له األولوٌة األعلى من  1لظهور اإلنذار والرقم  ةولوٌهنا رقم األ كتبن :  Priorityالحقل 

 . وهكذا كلما كبر رقم األولوٌة تقل أهمٌته  2الرقم 

عندما  اتصفحة اإلنذار اإلنذار فً هذا الحقل إلظهار :  Display on Alarm Pageالحقل 

 . Trueوالقٌمة اإلفتراضٌة له  ٌكون مفعل

 اإلنذارات فً ظهارإهذا الحقل ٌعمل على  :  Display on Summary Pageلحقل ا

summary page  والقٌمة اإلفتراضٌه لهTrue . 

 اإلنذار عندما ٌكون ؼٌر فعال .لون خط  هنا ختارن :  Alarm off Fontالحقل 

 اإلنذار عندما ٌكون فعال .لون خط  هنا ختارن :  Alarm On Fontالحقل
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على سبٌل المثال  سٌنفذ عند ظهور اإلنذارالحدث الذي  نختار هنا :  On Actionالحقل 

و فتح ملؾ صوت من خالل أ  ;Beep(0)من خالل كتابة التعلٌمة   Beepظهار صوتإ
 . DspPlaySound("c:\aa.wav",0) التعلٌمة

 .نذار ؼٌر مفعل نفذ عندما ٌكون اإلسٌالذي  الحدث هنا ارختن :  Off Actionالحقل 

 لإلنذار  Acknowledgeعندما ٌتم عمل الذي سٌنفذ  الحدث هناارتخن :ACK Actionالحقل 

 ن تظهر  فً صفحة اإلنذاراتأالحقول التً نرٌدها  هناختارن :  Alarm Formatالحقل 

 . وتنسٌقها

   Summaryالحقول التً نرٌد إظهارها فً صفحة  هناختارن :  Summary Formatالحقل 

إرسال المعلومات الموجودة فً  سٌتمالجهاز الذي  هنا ختارن : Summery Deviceالحقل 

Summary  . إلٌه 

نذارات سواء كانت جٌل بٌانات اإلٌتم فٌه تسسالجهاز الذي  هنا ختارن :  Log Deviceالحقل 

 . و مقبولةأو ؼٌر مفعلة أمفعلة 

 : Categoryفً قابمة  التماثلٌةوالرقمٌة و نقوم بإدخال البٌانات التالٌة لإلنذارات المتقدمة

Category 
Name 

 
1 

 
2 

 
3 

Alarm Off 
Unacknowled

ged Font 

 
CSV_UrgAlmUnAck 

 
CSV_UrgAlmUnAck 

 
CSV_UrgAlmUnAck 

Alarm Off 
Acknowledge

d Font 

 
CSV_UrgAlmAck 

 
CSV_UrgAlmAck 

 
CSV_UrgAlmAck 

Alarm On 
Unacknowled

ged Font 

 
CSV_UrgAlmUnAck 

 
CSV_UrgAlmUnAck 

 
CSV_UrgAlmUnAck 

Alarm On 
Acknowledge

d Font 

 
CSV_UrgAlmAck 

 
CSV_UrgAlmAck 

 
CSV_UrgAlmAck 

ON Action Beep(0); Prompt  
("Advanced Alarm       
Triggered") 

Beep(0); Prompt  
("Digital Alarm       
Triggered") 

Beep(0); Prompt  
("Analog Alarm       
Triggered") 

OFF Action Prompt ("Advanced 
Alarm INACTIVE") 

Prompt ("Digital 
Alarm INACTIVE") 

Prompt ("Analog Alarm 
INACTIVE") 

Alarm Format {DATA,12}^t{TIME,14}
^t{NAME,20}^t{DESC,
32}^t {STATE,10} 

{DATA,12}^t{TIME,14}
^t{NAME,20}^t{DESC,
32}^t {STATE,10} 

{DATA,12}^t{TIME,14}^t
{NAME,20}^t{DESC,32}
^t {STATE,10} 
^t{VALUE,4} 

Summary 
Format 

{TAG,10}^t{NAME,22} 
^t{SUMDESC,22}^t 
{ONTIME,8}^t 
{OFFTIME,8} 

{TAG,10}^t{NAME,22} 
^t{SUMDESC,22}^t 
{ONTIME,8}^t 
{OFFTIME,8} 

{TAG,10}^t{NAME,22} 
^t{SUMDESC,22}^t 
{ONTIME,8}^t{OFFTIME
,8}^t{DELTATIME,8} 

Summary 
Device 

 
AlarmSummary 

 
AlarmSummary 

 
AlarmSummary 

Log Device AlarmLog AlarmLog AlarmLog 

Comment Advanced alarm 
category 

Digital alarm category Analog alarm category 
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 : فً الجدول أول إنذار وكمثال إلضافة

 

 ؾ بقٌة االصناؾ .ونضٌ،  Addننقر 

بالعودة إلى اإلنذارات التً قمنا بتعرٌفها مسبقا ) الرقمٌة ، التماثلٌة ، المتقدمة ( نقوم بوضع 

لجمٌع اإلنذارات  2لجمٌع اإلنذارات المتقدمة ، والرقم  Categoryفً خانة  1الرقم 

 لجمٌع اإلنذارات التماثلٌة . 3الرقمٌة ، والرقم 

:مثال لإلنذارات الرقمٌة 

 

للتعدٌل على البٌانات المدخلة سابقا ، وهكذا بالنسبة لبقٌة  Replaceننقر على األٌقونة 

 اإلنذرات .
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نقوم  ،Pasteuriser،وننتقل إلى صفحة   Simulationثم نشؽل الــ    Compileنقوم بعمل 

  Alarm Page سنالحظ بأن األٌقونة Centrifugalوتشؽٌل  Feed Pumpبإطفاء مضخة 

 Digital Alarm Triggeredفً الشكل تبدأ بالومٌض ، وستظهر الرسالة 2ة بالرقم الممثل

 Alarmفً قابمة   On Actionفً الشكل  التً قمنا بكتابتها فً حقل  1الممثلة بالرقم 

Categories  3، وظهور بٌانات اإلنذار الحالً تبٌن لنا وقت حدوثه ونوعه الممثل برقم 

 بالشكل 

 

 
 

 ستظهر لنا الصفحة التالٌة :            Alarm Pageلى األٌقونة عند النقر ع

 

 
 

لكل اإلنذارات  أو   ACKن نعمل مة الموجودة فً الجهة الٌسارٌة  أونستطٌع من خالل القاب

اإلنذارات   ظهاراإلنذار المحدد أو اإلنتقال إلى أسفل وأعلى الصفحة  أو  عمل فلتر  أي إ

إذا قمنا بالنقر بزر الماوس األٌمن على ت التماثلٌة أو المتقدمة ، اإلنذارا والرقمٌة  فقط أ

 اإلنذار األول  ستظهر لنا القابمة التالٌة : 
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  :ستفتح نافذة تحتوي على معلومات  اإلنذار Clarifierعند النقر على الخٌار األول 

 

قابمة  وإذا حدث هذا اإلنذار عند إختٌاره سنالحظ إختفاء اإلنذار من ال Disableالخٌار الثالث 

 Disabled Alarmوذلك باإلنتقال إلى صفحة  Enableمرة أخرى الٌظهر إال إذا قمنا بتفعٌله 

Page   من خالل النقر على األٌقونة            والنقر بزر الماوس األٌمن على اإلنذار وإختٌار

Enable  : كما بالشكل 

 

 ستظهر الصفحة التالٌة :              Alarm summary pageعند النقر على األٌقونة 

 
 وفً هذه الصفحة ٌتم تخزٌن  جمٌع اإلنذارات .

ستظهر لنا الصفحة الخاصة             Hardware Alarm Pageعند النقر على األٌقونة 

 . Hardwareبإنذارات 

 

 

 



  

 107 عبدالرؤوؾ علً/  المهندس إعداد

 Trend    المنحنٌات  البٌانٌة  

ات قٌمة متحول ما بالنسبة للزمن ، كما تقوم بتخزٌن تستخدم المنحنٌات البٌانٌة لرسم تؽٌر

 القٌم السابقة للمتؽٌرات .

 : CitectSCADAالمتوفرة فً حزمة  Trendأنواع 

1- Periodic : . ٌقوم بأخذ عٌنات من القٌمة بالنسبة للزمن 

2- Event :  ٌقوم بأخذ عٌنة واحدة فً كل زمن ٌتم فٌه تحقق شرط معٌن  مثال إذا كان

 مثبت على الباب عندما نقوم بفتح الباب ٌسجل لنا قٌمة درجة الحرارة . لدٌنا حساس

3- Periodic Event  : .ٌقوم بأخذ عٌنات من القٌمة بالنسبة للزمن طالما الشرط محقق 

 :  وإظهاره  Trendبالعودة إلى مشروعنا سنقوم بتعرٌؾ 

    Trend Tagتعرٌؾ  -1

مجلد المشروع  ، ونختار    Project Listنختار من  Citect Explorerمن نافذة 

 Trend Tagsوننقر مرتٌن على األٌقونة    Tagsالمجلد

 

  Trend Tagإلظهار الجزء األسفل من قابمة  من لوحة المفاتٌح F2نقوم بالضؽط على 

 

 .ٌوصؾ الحدث اسم  ل نكتب هنا :  Trend Tag Nameالحقل 

 ن ٌظهر له المخطط البٌانً .  أرٌد الذي ن  Tagاسم  نختار هنا  :  Expressionالحقل 
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مثال لتنفٌذ شرط معٌن    Cicodeتعلٌمات مكتوبه بلؽة  نكتب هنا : Triggerالحقل 

TIC_P1_PV<50  بالرسم  أفعند تحقق الشرط ٌبد   . 

عدد صحٌح  كتابة ، عندخذ عٌناتألدة الوقت الالزم هنا م نختار :  Sample Periodالحقل 

خذ أي قٌمة ٌأ ضعذا لم نإجزاء من الثانٌة . وأخذ أعدد بفواصل ٌكتابةعند و ٌقدر بالثوانً

 ثوانً .  10فتراضٌة القٌمة اإل

                                                             . Trendنختار هنا نوع الـ  :  Typeالحقل 

 ٌخزن هذا الملؾو،قٌم ن نخزن فٌه الأالذي نرٌد  الملؾنكتب هنا اسم  : File Nameالحقل 

 :فً المسار

C:\Documents and Settings\All Users\ApplicationData\Citect\CitectSCADA\data 

والثانً   byte 2وٌاخذ   Scaleول خٌاران األ هناوٌوجد  : Storage Methodالحقل 

Floating Point   8وٌاخذbyte   االفتراضً  القٌمة خذأي شً ٌأ نضع، واذا لم

2byte  ،على ولكنه ٌضاعؾ حجم الملؾ أدقة ال أردنا أن تكون ذاإ نستخدمهلثانً والخٌارا. 

 .تخزٌن من ملؾ الى اخر  ل الانتقإت وق هنانحدد:  TIMEالحقل 

ذا حددنا إمن ملؾ الى اخر ، التخزٌن لٌهاإً ٌنتقل نحدد هنا الفترة الت :  Periodicالحقل 

ذا إ سبوع ، وأنه ٌنتقل فً هذا الٌوم من كل إف Monday - Sunday - etcٌوم مثال 

 ةنتقال كل سنردنا اإلأذا إكثر ، وأو أن ٌو شهرأفانه ٌعنً شهر  1st -2nd -3rd –etcخترنا أ

ذا حددنا ساعة محددة إ،و 1st  Januaryٌجب علٌنا كتابه الٌوم والشهر وبٌنهم مسافة مثال 

 .سبوع أحد من كل فتراضً ٌوم األع اإلخذ الوضأي شً ٌأذا لم نحدد إو ٌكون الملؾ ٌومً

 : كما بالشكل  Trend Tagsنقوم بإدخال البٌانات فً قابمة 
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 ، و نقوم بإدخال بقٌة المتحوالت مع  كما هو مبٌن بالجدول التالً : Addننقر على 
 

Trend Tag 
Name 

Expression File Name No. 
Files 

Time Period 

P2_P TIC_P2_PV [DATA] : P2_P 2 00:00:00 24:00:00 

P3_P TIC_P3_PV [DATA] : P3_P 2 00:00:00 24:00:00 

P4_P TIC_P4_PV [DATA] : P4_P 2 00:00:00 24:00:00 

HT_P TIC_Hold_PV [DATA] : HT_P 2 00:00:00 24:00:00 

 

 :بطرٌقتان  Trendsنستطٌع إظهار  إظهار المنحنٌات البٌانٌة  :  -2

 : طرٌق إنشاء صفحة جدٌدة فً المشروع وإدراج  عن الطرٌقة األولىTrend  بداخلها

 التً ٌمكننا إدراجها وهً : Trendsوٌوجد لدٌنا عدة قوالب للــ 

 SingleTrend . ٌقوم بإدراج مخطط بٌانً واحد فً الصفحة : 

 DoubleTrend ٌٌن فً الصفحة .: ٌقوم بإدراج مخططٌن بٌان 

 CompareTrend  :ٌانً مدموج فٌه مخططان بٌانٌان لعمل ٌقوم بإدراج مخطط ب

 مقارنه بٌنهما .

 ZoomTrend ٌٌن وٌضٌؾ لهما الوظٌفة : ٌقوم بإدراج مخططٌن بٌانZooming  

 PopTrend  ٌقوم بإدراج مخطط بٌانً من النوع :Pop Up Page . 

 EventTrend . تكون المخططات مستندة على األحداث بدال من الزمن : 

 

 : ن طرٌق القوالب الجاهزة الموجودة فً المشروع ع الطرٌقة الثانٌةCSV_Include  

 و القوالب المتوفرة فً هذا المشروع هً :

 SingleTrend  متحوالت فً صفحة واحدة : وتمكننا من رسم  ثمان  . 
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 DoubleTrend ٌمتحوالت ن بٌانٌٌن وتمكننا من رسم ثمان : تقسم الشاشة إلى مخطط

 .فً كل مخطط بٌانً 

 
 

 PopTrend  تمكننا من رسم أربع متحوالت و نستطٌع إظهارها على صفحة :

graphics pages  . 
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 InstantTrend  : وهً عبارة عن نافذةPopup  و هذا النوع ٌكون للمراقبة فقط ،

 ولٌس لتخزٌن القٌم .

 

 :  Trendم الطرٌقة الثانٌة إلظهار نستخد سوؾ

 Trendsمن القابمة و  Simulationنشؽل للمشروع ومن ثم  Compileنقوم بعمل 

  Single Trendنختار 
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المبٌن باللون األخضر إلضافة المتحول األول  Trendنقر على زر الماوس األٌمن فً الحقل ن

 كما بالشكل :  Select Trend Pen 1ثم نختار 

 
 :من خاللها  Trend 1ـ ستظهر لنا قابمة نقوم بإختٌار ال

 
، ومن ثم نكرر الخطوة السابقة إلضافة بقٌة المتحوالت ، وبعد إضافة  Addننقر على 

 المتحوالت ستظهر لنا الصفحة كما بالشكل :

 

 دما نرٌد رؤٌة القٌم فً وقت سابقالقٌم بالوقت الحقٌقً ، وعنظهورنالحظ فً الشكل السابق 

وعند النقر                                  لتفعٌله Display history modeننقر على 

حٌث نستطٌع اإلنتقال إلى القٌم السابقة أو                                    علٌه سٌتؽٌر شكله

 الالحقة عن طرٌق األسهم . 
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عن طرٌق النقر علٌه من الزر األٌمن للماوس ومن ثم إختٌار   Trendنستطٌع حذؾ أي 

Clear Trend Pen   

 

 :كما بالشكل   Clear Trend Groupونختار  Trend Groupبإختٌار إٌقونة أو   

 

 

     Trend History Filesملفات التخزٌن فً المخطط البٌانً 

، ونستطٌع أن نقوم بحساب حجم  bytes 2تخزن بحجم  Trendكل عٌنة من البٌانات فً 

 ٌخزن فٌه البٌانات فً المخطط بإستخدام المعادلة التالٌة : سالملؾ الذي 

 لتحدٌد حجم الملؾ المخزن : معادلة 

 )+ 176* عدد الملفات +  Trend Tag =464حجم الملؾ بالباٌت لكل 
الزمن عدد الملفات  

 معدل أخذ العينات
) 

ٌقوم بتسجٌل عٌنة واحدة كل عشر ثوانً باالسبوع ، وإذا  Trend  إذا كان مخطط الـ مثال :

 عادلة السابقة :  قمنا بإستخدام خمس ملفات للتخزٌن ، وبتطبٌق الم

464*5+176 + 
(          )    

   
 = 607296 bytes .  

 day , 24 Hour , 60 Minute , 60 Second 7) )  سبوعأتمثل   60*60*24*7
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Instant Trends  

ن عند إؼالق البرنامج ال تخز ،و Digitalنستطٌع من خاللها مراقبة أي متحول من النوع 

حٌث نستطٌع إستٌراد المتحوالت عند  Trend Tagوال تحتاج إلى تعرٌؾ متحوالت القٌم ، 

وعند فتح ط ،متحوالت فق وتسمح لنا بإختٌار ثمان Instant Trendsظهور نافذة 

 Computerالمشروع نالحظ بأنها تكون ؼٌر مفعلة ولتفعٌلها ٌجب علٌنا إعدادها من 

Setup Wizard   .  

 قوم بالخطوات التالٌة لتعرٌفها :بالعودة إلى مشروعنا ن

 >>System  Included Projectsمن القابمةنختار Citect Project Editorمن النافذة 

ونقوم   Addثم ننقر على  Project Name : CSV_InstantTrendونكتب بالحقل 

 .  compileبعمل 

 
  Computer Setup Wizardنقوم االن بتشؽٌل 

 
 

 Event Setupنصل إلى القابمة  حتى  Nextوننقر على 
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، ونستمر بالننقر  CSV_TrendXClientو  CSV_TrendXServerنقوم بتفعٌل 

 حتى إنتهاء اإلعداد . Nextعلى 

ونختار من القابمة  Pasteuriserونفتح صفحة   Simulationنقوم االن بتشؽٌل 

Trends << InstantTrend . 
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المبٌن باللون األخضر إلضافة المتحول األول ثم   لحقل نقر على زر الماوس األٌمن فً ان

  Select Trend Pen 1نختار 

 

 نقوم بإختٌار أي متحول ونالحظ التؽٌرات فً قٌمته تظهر بالرسم .
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Process Analyst 

عمل مقارنة بٌن ل تستخدم ، و  ActiveX Controlوهً عبارة عن أداة من النوع 

Alarm & Trend  ًنافذة واحدة أو المقارنة بٌن متحوالت فTrend . 

، نختار القالب  Citect Graphics Builderنقوم بإنشاء صفحة جدٌدة من 

XP_style Normal   

 

  Insert Process Analystنختار  Editمن القابمة و ، Analystحفظ الصفحة بإسم  ن

 

الصفحة ، ثم نقوم بحفظ  لٌكون حجمها بحجم  Process Analystنقوم بتؽٌر حجم   

 . Simulationتشؽٌل و Compileالصفحة وعمل 
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 تظهر لنا قابمةس            Add Pens، وننقر على األٌقونة  Analystنفتح الصفحة 

Add New Pen(s) ،  فً الحقلType ( ٌوجد خٌارانTrends , Alarms )  نقوم أوال

ظهر لنا التوابع التً قمنا بتعرٌفها فً لت Searchوننقر على األٌقونة  Trendsبإختٌار 

Trend   ًالحقل  ، ونختار فPen name : Tag ختار الخمس المتحوالت أخٌرا ن، و

 .لكل متحول  Addبالنقر مرتٌن على كل متحول أو بالنقر على األٌقونة 

 

 :نالحظ ظهور المتحوالت على المخطط البٌانً و، OKعلى  نضؽط
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والقٌم الحالٌة عن طرٌق النقر بزر الماوس األٌسر على  القٌم المخزنة بٌن نستطٌع اإلنتقال 

الٌسار، كما نستطٌع  أومع إستمرار الضؽط وتحرٌك الماوس إلى الٌمٌن  1المنطقة رقم 

 .  2توسٌع المنطقة الزمنٌة أو تضٌقها بنفس الخطوات السابقة ولكن بالنقر على المنطقة 

 

  Show/Hide Cursosنقر على األٌقونة صٌل عنها  نلمنحنٌات وتفاظهار اسماء اإل 

 

عن طرٌق النقر على األٌقونة  Process Analystبحفظ المتحوالت والتؽٌرات فً  نقوم 

Save View  ونحفظها بإسمAll Trends.pav   
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ونعٌد تشؽٌله مرة اخرى ، عندما نقوم بقتح صفحة   Simulationق الـ نقوم االن بؽل

Analyst بأنها فارؼه ولكً نعٌد المتحوالت التً قمنا بحفظها ننقر على األٌقونة  نالحظ

Load View   ونختار اإلسم الذي قمنا بحفظه سابقاAll Trends.pav  

 

 :نه قام بإسترجاع المخطط السابق الذي قمنا بإنشابه مع القٌم المخزنة نالحظ بإ
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  Trendتحوالت مقارنة بٌن ملل Process Analystإستخدام 

 Remove Penنقوم أوال بحذؾ المتحوالت التً قمنا بإنشابها عن طرٌق األٌقونة

 مرتٌن  HT_Pونضٌؾ المتحول  Add Penوننقر على 

 

 Main Pageومن القابمة  Propertiesالصفحة وإختٌار ننقر بالزراألٌمن للماوس على 

حٌث ٌسمح لنا هذا الخٌار  Scrollنفعل  Axis ومن التبوٌب HT_Pنختار المتحول األول 

 . OKوأخٌرا ننقر على باإلتجاه العمودي  HT_Pبتحرٌك المنحنى 

 

 نقوم بالنقر على المتحول الذي قمنا بتفعٌله ونسحبه لألسفل 

 

نستطٌع هنا المقارنة فً قٌم المتحول بقٌمته الحالٌة وقٌمة سابقة وذلك عن طرٌق النقر على 

Lock/Unlock Pens  عله فً وضعٌة ونجUnlock   وعن طرٌق الماوس

 :نقوم بسحب المخطط ٌمنة أو ٌسره لعمل المقارنة 

 

 . Compare Trend.pavحفظ نتٌجة المقارنة بإسم ن
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  Process Analystإظهار اإلنذارات فً 

 Pen name:Tagونختار من الحقل Type : Alarms، ونختار  Add Pensننقر على 

 :وم بإضافة متحوالت اإلنذارات كما بالشكل ونق Searchوننقر على 

 

 :وستظهر لنا اإلنذارات كما بالشكل 

 

  Trend , Alarmsمقارنة بٌن  لل Process Analystإستخدام 

 HTA، ونضٌؾ إلٌه اإلنذار  Compare Trend.pavنقوم بفتح الملؾ 
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 Securityاألمان     

لكل مستخدم  من خالل منحه السماحٌة  من خالل خاصٌة األمان نستطٌع تحدٌد الصالحٌة

 . بالتحكم والمراقبة والولوج إلى الصفحات وؼٌرها

     Planning Plant Securityتخطٌط األمان للمشروع    

على مستوٌات متعددة ومعقدة لألمان ٌجب علٌنا  CitectSCADAنظرا إلحتواء نظام 

 ٌجب علنا تحدٌد : ، و  منح المستخدمٌن الصالحٌاتالتخطٌط بإنتباه قبل 

 . ماهوالمسموح لكل مستخدم أن ٌراه 

 . ماهو المسموح لكل مستخدم أن ٌنفذ 

 . ) هل توجد مناطق أو أوامر لها أي درجة أمان )خطورة 

    Areas and Privilegesالمناطق والسماحٌات      

تاحة  فً هذه  منطقة  م  255 لدٌنا  وجدتتحدد للمستخدم ما الذي ٌمكن أن ٌراه و  المناطق :

 . الحزمة

والسماحٌة  8-1سماحٌات  من  تحدد للمستخدم ماذا سوؾ ٌنفذ ، وتوجد لدٌنا السماحٌات : 

تملك  3ذات الرقم األكبر لها الصالحٌة للولوج للسماحٌات التً تحتها مثال السماحٌة رقم 

وخاصة  ، وتنقسم السماحٌات إلى سماحٌات عامة 1,2الصالحٌة للولوج إلى السماحٌات 

نستطٌع تعرٌفها لكل منطقة ، السماحٌات العامة نستطٌع إستخدامها إذا لم نقم بإستخدام 

 المناطق .

 التالً : الجدول السماحٌات العامة المخزنة  فً النظام معرفة فً  

Element  Global Privilege 
 Admin Tools Page 8 
 Editing Users  8 
Project Shutdown 0 
Acknowledge Alarms 1 
Disable Alarms 8 

 مثال :

   مستخدمٌن ، والمناطق معرفه كاالتً :  3مناطق و  3ٌوجد لدٌنا مخطط ٌحوي على 

Area 1  (Input) , Area 2  (Processing) , Area 3  (Output)   

، ومستوى السماحٌات معطى   OP1 , OP2 , OP3والمستخدمٌن للنظام  معرفٌن : 

     2 (secondary plant control ) , ( primary plant control) 1     ً: بالشكل التال

  3 (shutdown privilege )،  كل مستخدم ٌكون مسؤول عن منطقة واحدة من المخطط

 وٌكون قادر على مشاهدة بقٌة المناطق ولكن دون تحكم . 
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  المستخدم األولOP1  ٌكون مسؤول مباشر للمنطقة األولىInput  ٌملك تحكم ، و

   Outputوالٌستطٌع التحكم فً المنطقة الثالثة  Processingمحدود فً المنطقة الثانٌة 

  المستخدم األولOP2 ٌكون مسؤول مباشر للمنطقة الثانٌةProcessing   وٌملك تحكم ،

 .  Outputوالٌستطٌع التحكم فً المنطقة الثالثة  Inputمحدود فً المنطقة األولى 

 لث المستخدم الثاOP3  ٌكون مسؤول مباشر للمنطقة الثالثةOutput   وٌملك تحكم ،

 .  Inputوالٌستطٌع التحكم فً المنطقة األولى  Processingمحدود فً المنطقة الثانٌة 

  كل المستخدمٌن ٌملكون الصالحٌةshutdown . للنظام من أي منطقة فً المخطط 

 :تعرٌؾ المناطق والسماحٌات 

صول لصفحة معٌنة عن طرٌق تخصٌص منطقة لهذه الصفحة ، كما نستطٌع أن نحدد الو

معٌن فً الصفحة عن طرٌق تخصٌص منطقة   objectنستطٌع أن نحدد الوصول لـ 

 وسماحٌة له .

 : من قابمة الخصابص للصفحة من التبوٌب  لتعرٌؾ منطقة للصفحةGeneral.  

  من قابمة  ورد :سماحٌة للصفحة عن طرٌق أوامر الكٌب (أو /و)لتعرٌؾ منطقة

 . Keyboard Commandsالخصابص للصفحة من التبوٌب 

  سماحٌة للـ  (أو /و)لتعرٌؾ منطقةobject :  من قابمة الخصابص للـobject  التبوٌب

Access (Genral ) . 

  سماحٌة للـ  (أو /و)لتعرٌؾ منطقةobject : من قابمة  عن طرٌق أوامر الكٌبورد

 . Input ( Keyboard Commands )وٌب من التب objectالخصابص للـ 

 :مستخدمٌن الإضافة 

لكً نحدد لكل مستخدم ماهً المناطق المتاحة له بالسماحٌات والمناطق األخرى نقوم  أوال  

   Project Listنختار من  Citect Explorerن نافذة مبتعرٌؾ  مستخدمٌن  جدد وذلك 

 Usersمرتٌن على األٌقونة   وننقر  System مجلد المشروع  ، ونختار المجلد
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مستخدمٌن ونعرؾ لهم المناطق والسماحٌات  لى مشروعنا سوؾ نقوم بتعرٌؾ أربعةبالعودة إ

 كما بالشكل : 

User Name Operator Engineer Manager Designer 

Full Name Plant Operator Plant Engineer Plant Manager Plant Designer 

Password Opr eng man Des 

Global Privilege  8  1,8 

Type  Operator  Engineer  Manager Designer 

Comment  General Plant 
Operator 

Citect Plant 
Engineer 

General Plant 
Manager 

General Plant 
Designer 

Viewable Areas 1 1,2 1,2  

Area for Priv1 1 1,2   

Area for Priv2 1 1,2   

Area for Priv3  1,2   

 
 والجداول التالٌة لتوضٌح المناطق والسماحٌات الموجودة فً الجدول السابق :

Area Classification Purpos 

1 Main Plant Operation  Access to Pasteuriser and alarm pages 

2 Test Area Access to the Utility page 
 

Privilege Classification Purpos 

 
1 

 
Main Plant Operation 

Turning valves on/off 
Turning Pumps on/off 
Turning Plant items on/off 

2 Secondary  Plant Operation Changing analog variable values 

3 System Commands Citect shutdown , System  Info 

 

 1,2ولى وله الصالحٌات منطقة األلل الدخولٌستطٌع    operator المستخدممالحظة : 

لصالحٌات حٌث  ٌستطٌع على األه  engineer، بٌنما المستخدم األولى  بالنسبة للمنطقة

ي ألٌس له   managerوبكافة الصالحٌات  ، والمستخدم 1,2على المنطقة  الدخول

 .  شً أيؽٌرت لكل  المناطق وال  ٌستطٌع  فقط المراقبة  صالحٌات  ولكنه ٌستطٌع
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 أول مستخدم : وكمثال إلضافة

 

 .من الجدول السابق ، ونقوم بإضافة بقٌة المستخدمٌن  Addننقر على 

 : المعرفة للمستخدمٌن فً الجدول السابقإضافة السماحٌات 

  ننتقل إلى صفحة  : 1السماحٌة رقمPasteuriser  للعناصر التالٌة:  1ونضٌؾ السماحٌة 

      (Cool Valve Button , HW Valve Button , Feed Pump Button   ) 

 Cool Valve Buttonلـ   1وكمثال إلضافة السماحٌة 

 

 . HW Valve Button , Feed Pump Buttonلـ  1وبنفس الطرٌقة نضٌؾ السماحٌة 
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  من صفحة  : 2السماحٌة رقمPasteuriser   للعناصر الموجودة فً  2نضٌؾ السماحٌة

 الجدول التالً :

Object  Command  Disable Style  

LIC_Silo_PV Keyboard ــــــ 

LIC_Silo_PV Slider Embossed 

LIC_Balance_PV Keyboard ــــــ 

LIC_Balance_PV Slider Embossed 
SIC_Cent_PV Keyboard ــــــ 

PIC_Homog_PV Keyboard ــــــ 

TIC_Cool_PV Keyboard ــــــ 

TIC_P1_PV Keyboard ــــــ  

TIC_P2_PV Keyboard ــــــ 

TIC_P3_PV  Keyboard ــــــ 

TIC_P4_PV Keyboard ــــــ 

TIC_HW_PV Keyboard ــــــ 

TIC_Hold_PV Keyboard ــــــ 

TIC_Hold_PV Slider Embossed 
 

 مالحظات على الجدول :

  الحقلCommand . ٌمثل نوع األمر المستخدم لإلدخال فً العنصر 

 حقل الDisable Style  من التبوٌبAccess(Disable)  معناها أٌا  ٌكن اإلختٌار ـــــــ، و  

 إضافة  العنصر األول من الجدول : 
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 إضافة  العنصر الثانً من الجدول :

 

 وبنفس الطرٌقة نقوم بإضافة بقٌة العناصر من الجدول السابق. 

  3السماحٌة رقم :  

 بالطرٌقة التالٌة :  Shutdownحٌة لألمر أوال سنقوم بإضافة سما

:                                 Simulationفً صفحة  الموجود         Close Button لـسنبدأ بإضافة السماحٌة 

  Tools << Computer Setup Editorنختار من القابمة  Citect Project Editorمن نافذة 
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 Goثم ننقر على األٌقونة   Search Parameter reference : Privilegeنكتب فً الحقل 

  Parameters [Privilege]ونختار من القابمة التً ستظهر عند البحث 

 

  Shutdown[Privilege]نقوم االن بإختٌار 

 

  Addوبعد ذلك ننقر على  3رقم السماحٌة   : Valueنكتب فً الحقل 

 

 لحفظ التؽٌرات .  Yesوننقر على  Computer Setup Editorنقوم بإؼالق القابمة 
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عن طرٌق  64فً الصفحة الذي قمنا بتعرٌفه سابقا   Shutdownإلضافة سماحٌة لألمر 

ونختار مجلد  Citect Explorerننتقل إلى نافذة  ، من الكٌبورد ENDالضؽط على المفتاح 

،  Keyboard Commandsثم ننقر مرتٌن على   Systemالمشروع ونختار منه المجلد 

  Replaceثم ننقر على  Privilegeفً الحقل  3نقوم بكتابة رقم السماحٌة 

 

عن طرٌق  64فً الصفحة الذي قمنا بتعرٌفه سابقا  Infoثانٌا سنقوم بإضافة سماحٌة لألمر 

 : بالطرٌقة التالٌة من الكٌبورد CTRL+Iالضؽط على المفتاح 

 ،  Page Propertiesمن ونختار ننقر على زر الماوس األٌ Pasteuriserصفحة  من

من التبوٌب   3نقوم بإضافة السماحٌة   Pasteuriser Propertiesمن القابمة و

Keyboard Command التالً : بالشكل هو موضح  كما  
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 إضافة المناطق للمستخدمٌن :

 وننقر بالزر األٌمن Pasteuriser، نقوم بفتح صفحة  Pasteuriserلصفحة  1المنطقة رقم 

 نضٌفها كما بالشكل التالً :  Generalومن التبوٌب  Page Propertiesوإختٌار 

 

وننقر بالزر األٌمن  Pasteuriserنقوم بفتح صفحة ،  Utilityلصفحة  2المنطقة رقم 

 نضٌفها كما بالشكل التالً :  Generalومن التبوٌب  Page Propertiesوإختٌار 
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Navigation 

للمشروع والذي ٌكون موقعه أعلى الصفحة حٌث نستطٌع التعدٌل   Menu Barوٌعرؾ بالــ 

 من خالله . Simulationعلى قوابم الصفحة فً وضعٌة 

 فً مشروعنا نقوم بالخطوات التالٌة : Menu للتعدٌل على

         ، وندخل من القابمة  Milk_Treatmentلمشروع   Simulationنقوم بتشؽٌل 

Tool  << Admin Tools  بأن الصفحة ؼٌر مفعلة  أي النستطٌع التحكم بها أو  ، نالحظ

 التؽٌٌر فٌها 

 
 

الذي قمنا بإنشابه  Designer وندخل المستخدم                 Loginولتفعٌلها ننقر على 

 : desسابقا وكلمة السر 
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 :تظهر لنا هذه النافذة  Configure Menuنختار   Citect Configurationمن القابمة 

 
 

 : Trendsإلى القابمة  Analystونقوم بسحب عنصر  Pagesنقر على ن

 
 

 :  Toolsإلى القابمة   Utilityونسحب العنصر 
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 لحفظ التؽٌرات . Saveنقر بزر الماوس الٌمٌن وإختٌار ن

 

 قد أضٌفت للقابمة  Analystسوؾ نجد صفحة    Trendsنالحظ عندما نقوم بفتح القابمة 

 

 قد أضٌفت  Utilityصفحة   Toolsح القابمة وعند فت

 

 منها  Analystو   Utiliyنالحظ إختفاء صفحة  Pagesوعند فتح القابمة القابمة 
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 .  Loginبإنشاء قابمة كاملة للــ سنقوم االن 

  Cicode Editiorننقر على األٌقونة  Citect Explorerمن نافذة Cicode نقوم بإنشاء تابع 

   

 

 

 : Cicodeثم نختار   Fileمن القابمة   Newنختار 

 
 

 Loginكون عملٌة اإلدخال فً jبحٌث عندما   Simulationنقوم بكتابة تابع ٌعمل فً وضع 

عندما نقوم بعمل   Home، وتابع اخر ٌعٌدنا إلى صفحة  Homeصحٌحة ٌنتقل إلى صفحة 

Logout . 
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تشؽٌل و Compileثم نقوم بعمل ،      MenuCommands.ciبإسم  Cicodeحفظ ملؾ ن

Simulation   ونقوم بإدخال المستخدم ،Designer  وكلمة السرdes  ،  ونختار من القابمة

Tools << Admin Tools  ونختار ،Configuer Menu  ننقر بزر الماوس األٌمن داخل ،

  New Pageونختار  Menu Configurationالقابمة 

 

 ذه الصفحة موجودة سابقا نقوم بإستبدالها عند التسمٌة ، ه Templateنقوم بتسمٌتها 

 
  Loginونسمٌه   New Buttonبالزر األٌمن للماوس ونختار   Templateننقر على 
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، وننقر  Designerونسمٌه  New Itemبالزر األٌمن للماوس ونختار  Loginننقر على 

           كتب فً الحقلون  Edit Itemبالزر األٌمن للماوس ونختار  Designerعلى 

Action : ?Login  Designer,des  

 
و عالمة المخزنة فً النظام   Cicodeمن توابع  Loginوهذا ٌعنً  إستدعاء التابع 

وهذا الحدث سٌقوم بإدخال   Cicodeاإلستفهام تعنً بأن التابع الذي بعدها ٌتم إستدعاءه من 

 ى إسم المستخدم عند النقر عل ةشرإسم المستخدم وكلمة السر  مبا

  

الذي سٌقوم بفتح قابمة إدخال   Loginوهما   Login Buttonلـ  نقوم بإضافة عنصرٌن 

بالخطوة  Cicodeهذا التابع الذي قمنا بإنشابه فً  MyLogin?المستخدم ونكتب له الحدث 

 الذي قمنا بإنشابه أٌضا  . MyLogout?ونكتب له الحدث   Logoutو السابقة 

 
 :التؽٌرات ، وستظهر النتٌجة  كما بالشكل نقوم بحفظ 
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 Reports  التقارٌر

 :    Citectفً حزمة  نواع التقارٌرأ

 تقارٌر دورٌة . -1

 تقارٌر مرتبطة بحدث .  -2

 تقارٌر حسب الطلب  .  -3

 نواع ملفات خرج التقارٌر : أ

1-  (Database file)  .DBF  

2- (Ritch Text Format ) .RTF 

3-  (Plain ASCII text)  .TXT 

 سوؾ نقوم بإنشاء تقرٌر بالخطوات التالٌة : مشروعناوبالعودة إلى 

ونقوم  Sysytem  << Devicesنختار من القابمة   Citect Project Editorمن نافذة 

 البٌانات الموجودة بالجدول التالً :  بإضافة

 

Name PastLog 

File Name [Data] : Past_Rep.rtf 

Type ASCII_DEV 

No.Files -1 

Comment A single report file 
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وندخل البٌانات  System << Reportsنختار   Citect Project Editorمن نافذة 

 :كما بالشكل 

 

 سم التقرٌر . إنكتب فٌه  :  Report Nameالحقل 

 التقرٌر فً تكوٌنه .  أبدنختار الوقت الذي ٌ : Time الحقل 

 الفتره التً نرٌد تكوٌن التقارٌر فٌها . نختار  : Periodالحقل 

 ن ٌكون التقرٌر مقاد بالحدث . أردنا أذا إالحدث نختار  :  Triggerالحقل 

  مع الالحقةسم الملؾ الذي سٌولد فٌه التقرٌرإهنا  كتبن:  Report Format Fileالحقل  

 ن ٌخرج منه التقرٌر .أالجهاز الذي نرٌد  ر نختا :  Output Deviceالحقل 

 

  :لكتابة كود التقرٌر   Editالسابقة ننقر على  Reports من قابمة
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 تظهر لنا صفحة فارؼة نكتب فٌها الكود التالً :س

  

 
 

 .  Compileونقوم بعمل    Past.rtfلملؾ بإسم احفظ ن

 مالحظات :

 {TIME(1)}  ظهار الوقت .إتعمل على  

 

 {DATE(2}  ظهار التارٌخ . إتعمل على 

 

 {Cicode}  {End} التعلٌمات التً تقبلها لؽة  تابعنكتب داخل هذا الcicode . 

 

 Prompt("REPORT Complete")  هذه الرسالة ظهركلما نقوم بتنفٌذ التقرٌر ت 
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  Normalونختار القالب  CES_Styleنقوم بإنشاء صفحة جدٌدة من النوع إلظهار التقرٌر 

 
 

،     Cicode Object، نختار من صندوق األدوات  RTF_File!فظ الصفحة بإسم نح

 :ونقوم بوضعه أعلى الصفحة بالجهة الٌسرى كما بالشكل 

 
      نكتب فً الحقل  Event التبوٌب ومن File  << Propertiesنختار من القابمة 

page entry command On  التابع 

     PageRichTextFile(105," [DATA] : Past_Rep.rtf ",0,400,500) 
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 PageRichTextFile(AN, Filename, nMode,[ nHeight], [ nWidth] )شرح التابع 

 

AN :   رقمObject AN  الموجود فً العنصرCicode  وفً مشروعنا للحصول على

نتقل ون RTF_File!الموجود فً الصفحة    Cicode Objectعلى  مرتٌنننقرهذا الرقم 

  Accessإلى التبوٌب 

 
 

Filename : . نكتب هنا إسم الملؾ الذي قمنا بإنشابه سابقا للتقرٌر 

nMode :  نمط إظهار الملؾRTF  وٌوجد لدٌنا ثالث أنماط: 

(0 )–  Disabled . وٌستخدم للعرض فقط : 

(1) – Enabled  تؽٌٌر .: ٌسمح لنا بإختٌار ونسخ محتوٌات التقرٌر ولكننا النستطٌع ال 

(2) – Read/Write . ٌسمح لنا بإجراء التؽٌرات على التقرٌر : 

[nHeight]: إرتفاع التقرٌر.  لتحدٌد 

[nWidth] : عرض التقرٌر . لتحدٌد 

 

 نقوم بإضافة أربع أٌقونات من أجل تمرٌر التقرٌر إلى أعلى و أسفل  ونعطٌها الخصابص

 كما بالجدول التالً : بالترتٌب

 

Input (Touch) Up 
command 

Appearance 
(General) Type 

Buttons 

DspRichTextPgScroll(105,3) Symbol (icon.ScrTop) Button1 

DspRichTextScroll(105,3,5) Symbol (icon.scrup) Button2 

DspRichTextScroll(105,4,5) Symbol (icon.scrdn) Button3 

DspRichTextPgScroll(105,4) Symbol (icon.ScrBot) Button4 
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 :وتصبح شكل الصفحة كما بالشكل 

 

 مالحظات : 

 DspRichTextPgScroll(AN, iDirection)  ٌعمل هذا التابع على تمرٌر

  iDirctionالصفحات بحسب المتحول 

AN :  رقمObject AN  الموجود فً العنصرCicode 

iDirction : : وهو عبارة عن إتجاه التمرٌر وله عدة خٌارات 

إلى األسفل ،  4إلى األعلى ، الرقم  3إلى الٌمٌن ، الرقم  2الٌسار ، الرقم  إلى 1الرقم 

 اإلنتقال إلى اخر صفحة . 16اإلنتقال إلى أول صفحة ، الرقم  8الرقم 

 DspRichTextScroll(AN, iDirection, iAmount)  ٌعمل هذا التابع على

 .  iAmountوبحسب عدد األسطر   iDirctionتمرٌر الصفحات بحسب المتحول 
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، نختار من  Designerبإسم المستخدم  Logللمشروع ونسجل دخول   Simulationنشؽل 

ونختار القابمة   Menu Configurationونقوم بفتح  Tools << Admin Toolsالقابمة 

File  ٌن ونضٌؾ إلٌها عنصر: 

 
 

  Report Past?ونضٌؾ له الحدث  Run Reportالعنصر األول نسمٌه  

 
 

 RTF_File?ونضٌؾ له الحدث   View Reportالعنصر الثانً 
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                 ثم نختار من القابمة Menu Configurationنقوم بحفظ التؽٌرات وؼلق 

File  << Run Report   وبعد ذلك نختارView Report    

 
 

 سٌظهر لنا التقرٌر بالشكل التالً :

 

 

 


