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   TCP/IPממיר תקשורת סריאלית ל להתקנת מדריך 

  TIBBOשל חברת 

  

  מטרת המדריך: 

  . TIBBOאת מוצרי בקלות  לקוח להתקיןמדריך זה נכתב בכדי לאפשר לכל 
  

  לפני שמתחילים:

  :ודא שברשותך כל המרכיבים לפני שתמשיך
  DS100R , DS100B, DS1100, DS1101, DS1102, DS1000 מדגם מכשיר •
 מתאים.עם תקע  DCוולט  12 ספק כוח •
 אשר מחובר לרשת המחשבים. – כבל רשת רגיל •
 .לכרטיס רשת במחשב כאשר מחברים את הממיר ישירות – כבל רשת מוצלב •
  הקישור:אפשר להוריד מ, האחרונה הרסבג  DS Managerתוכנת  •
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 . Windows מערכת הפעלה מחשב עם •
 ר למחשב בתור מנהל המחשב.עליך להיות מחוב •
המקומי יהיה  firewall-מקומי, או שה firewallהמחשב צריך להיות ללא  •

 TCP:1001 UDP:65535יש לפתוח פורטים  .בלתי פעיל 
 .פנויה ותקינה ברשת  IPכתובת  •

  

  רצף ההתקנה:

  ור החומרה:חיב

  לחשמל. ממירחבר את ה )1

 :לרשתחבר אותו  )2

a.  מחשב, השתמש הבאם אתה מחבר את המכשיר לרשת שאליה מחובר
 בכבל ישר.

b.  ,(לכרטיס הרשת) באם אתה מחבר את המכשיר למחשב ישירות
 השתמש בכבל מוצלב.

 ממיר.חבר את המוצר הסריאלי ל )3

  התקנת התוכנה:

מהקישור:  ההתקנההקובץ  הורד את  )1
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]2[ 
 

  השימוש באשף:

  .Start � Programs � Tibbo � Connection Wizard-גש ל )1

 עם הפעלת האשף, יוצג המסך הבא: )2
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 . המסך הבא יוצג:Nextלחץ על  )3

 
  

ליצור פורט וירטואלי במחשב. בד"כ כאשר  ) משתמשים כאשר רוצים1אופציה 
  . COMדרך  התוכנה יודעת לדבר רק 

  
  ממיר.של ה IP) משתמשים כאשר רוצים לדבר ישירות מול כתובת 2אופציה 

  
   שידברו אחד עם השני ממיריםיחידות של  2) כאשר רוצים לחבר 3אופציה 

דרך אתרנט) RS232כבל  ארכת( ה
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 : שונהבמדריך זה נבחר באופציה הרא

 
 COM-), ובחר במספר הCreate new VSPכעת בחר באפשרות התחתונה ( )4

 שברצונך ליצור. תוכל לפתוח את הרשימה, כך:
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. המסך הבא Nextשברצונך ליצור, לחץ על  COM-לאחר שבחרת במספר ה )5
 יוצג:

 
  
  

 ממיר) או שיש קשר לSUBNETנמצא באותה רשת פנימית( אותו  ממירבמידה וה
  .2שונה יש לבחור באופציה  SUBNET -דרך הרשת ב

  
, אלא במידה והתבקשתם TCP -ל ACCESS METHOD-חשוב: אין לשנות את ה

, או שהינכם מכירים את המוצר ויודעים לתפעל אותו IDPלעשות כן ע"י טכנאי 
  מרחוק.

במידה ולא צריך. ACCESS PORT-בנוסף, אין לשנות את ה
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  ברצונך לעבוד איתו. לחץ על הלחצן ש ממירכעת עליך לבחור ב
Select from the list…:והמסך הבא יוצג , 

 
שלו אינה מתאימה לרשת.  IP- כאן תוכל לראות את המכשיר, אך כתובת ה )6

של המכשיר. בחר בו (לחץ עליו פעם אחת, כך  IP- כעת נשנה את כתובת ה
תחתון).  (צד ימין, לחצן Change IPשהשורה תהיה כחולה) ולחץ על הלחצן 

 המסך הבא יופיע:
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 הפנויה והתקינה: IP- את כתובת הכעת הזן  )7
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 ).ממיר. המסך ייראה כך (שים לב לצבע השונה של הסמל של הOKלחץ  )8

 
(לחצן עליון  Selectכעת בחר שוב במכשיר (לחיצה בודדת), ולחץ על הלחצן  )9

 בצד ימין, מודגש). לאחר הלחיצה, המסך ייראה כך:

 



 

]9[ 
 

בתו של המכשיר נמצאת בתיבת הטקסט העליונה. לחץ על שים לב שכתו )10
Next:המסך הבא יופיע . 

 
  

  מי יוזם את הקשר:
  

 (למוצר הסריאלי)ממיר )  כאשר רוצים שהתוכנה במחשב תפנה ל1אופציה 
  ) כאשר המוצר הסריאלי צריך לשלוח מידע ראשון אל התוכנה2אופציה 
) ראשוןCONNECTIONיוצר  ) כאשר לא ידוע מי מבצע את הפניה (3אופציה 
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 . המסך הבא יופיע:Nextלחץ על 

 
 . המסך הבא יופיע:Nextלחץ על  )11
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 ופיע:י. המסך הבא Nextלחץ על 

 
 

 . המסך הבא יופיע:Nextלחץ על  )12
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 . המסך הבא יופיע:Nextלחץ על  )13

 
 , המסך הבא יופיע:Windows XP-. אם אתה מתקין בFinishלחץ על  )14
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 . המסך הבא יופיע:Continue Anywayלחץ על  )15

 
  . כאן סיימת את ההתקנה.Finishלחץ על  )16

   


