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Ekranın üst kısmında bulunan 

Extras kısmından Options 

segmesine tıklayalım. 

Daha sonra çıkan pencerenin sol tarafında 

bulunan Program options kısmında General 

tuşundan bu iki segme işaretlenir. 

PLC de her yeni proje açtığımda yapılması 

gereken bazı ayarlar vardır.İlk olarak bunları 

yapalım. 
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Daha sonra Compile options  

altında ‘Code generation’ 

kısmına gelerek bu segme de 

işaretlenir. 

Yapılan bu ayarlamalardan sonra Ok deyip çıkalım.  

PLC de kalıcı adreslerdeki değerlerin  her 

program yüklenmesinde silinmemesini sağlar. 

Globalde veya sistemde tanımlama 

yapmadan derlediğimizde  Warning 

oluşmasın diye bu segme görüldüğü 

gibi pasif edilir. 



SAVİOR OTOMASYON TEKNİK DESTEK BİRİMİ 

 

 

 

 

 

 

İlk olarak FPWINPRO 7 programı açılır. 

Programımızı yazdıktan sonra 

derleme işlemi yapalım. 

Yazılan programı derleme. 

Görüldüğü gibi örnek bir program yazıp 

derleme işlemi yaptık.Herhangi bir Error veya 

Warning vermediği takdirde Close deyip 

kapatalım. 

Şimdi ise program yükleme işlemini yapalım. 

Online mode tuşuna basalım. 

Daha sonra programımızı yazalım. 
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Bu şekilde ekran karşımıza çıkacaktır. 

Programımızı PLC ye yüklemek için bu 

butona basalım. 

Compile all segmesine basalım. 

PLC ye yükleme yapmak ister misiniz diye 

sormaktadır.Biz sadece online olmak 

istediğimiz  için Hayır diyelim. 
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Ekranın üst kısmından Online 

segmesi  tıklanarak Security settings 

seçilir. 

Şimdi şifreleme işlemine başlayalım. 

Program yüklenirken az bir süre bekledikten 

sonra görüldüğü gibi programımız PLC ye 

yüklenmiş ve online şekilde karşımıza çıkar. 
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Karşımıza böyle bir ekran  çıkacaktır. 

Bu seçenek işaretlendiğinde PLC den program 

çekme tamamı ile engellenir.Projeyi yapan kişi bile 

artık programı çekemez.PLC ye erişim içindeki 

programı tamamı ile silerek mümkün olur. 

Plc programımızı şifrelemek için iki 

seçenek vardır. 1.seçenek 

Bu pencereyi kapatıp program çekmeyi 

deneyelim. 

‘Enable upload protection’  segmesini 

işaretlediğimizde  eğer benim elimde PLC nin 

içindeki program var ise o programın içine girip 

programı değiştirebilir tekrar yükleyebilirim.  

Yine Enable upload protection segmesi seçili olan 

bir PLC için elimde  PLC içindeki program olmasa 

dahi yeni bir proje açıp içine yükleme 

yapabilirim.Yani bu segmeyi işaretlemem PLC ye  

farklı bir program için yükleme yapmamı 

engellemez. 

 

Ek bilgi (1) 

Ek bilgi (2) 
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Program çekme işlemi bu segmeden 

yapılır. 

Yukarıda Security settings kısmında 

‘Enable upload protection’ segmesini 

işaretlediğimiz için program çekmeme 

izin vermediğinden dolayı bu uyarıyı 

veriyor. 
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Şimdi de Enable upload protection 

segmesini işaretlemeden yapalım. 

Şifreleme için 2.seçenek 

PLC ye vereceğimiz şifre yazılır. 

Teyid etmek için aynı şifre tekrar 

yazılır. 

Şifreyi girdikten sonra Set 

protection segmesine tıklanır. 

FP memory  Loader modülü ile projeyi çekme veya 

yükleme seçeneği buradan engellenir. 

1.adım  

2.adım  

3.adım  

Eğer PLC nin içindeki program ile FP memory içindeki 

program aynı ise yani eğer bu şart sağlanırsa FP 

memory Loader modülüyle programa erişim için  izin 

verilir. 
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Daha sonra pencereyi kapatalım. Ve 

programımızı kaydedip kapatalım. 

Şifreleme işlemi başarılı oladuğuna dair 

böyle bir bildirim alırız.Tamam diyelim. 
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Programı PLC den çekmek istediğimde 

böyle bir ekran çıkar.Evet diyerek devam 

edelim. 

Şimdi programı çekme işlemini tekrar 

deneyelim. 
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Karşımıza böyle bir pencere çıkacaktır. En 

altta bulunan Enter Password kısmına 

belirlediğimiz şifreyi yazarak Login 

butonuna tıklayalım. 
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Görüldüğü üzere şifre oluşturarak program 

çekme işlemimiz başarıyla tamamlanmıştır. 

Ekranın üst kısmında olan Online segmesinden 

security settings kısmına  girelim. 

Şimdi ise program üstünde herhangi bir değişim yapıldığında tekrar şifre 

istemesi için çıkış yapalım. 
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Bu ekran karşımıza gelecektir. 

Logout segmesine tıklayalım. 
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Daha sonra bu pencere çıkacaktır. 

Bunun anlamını da burada açıklayalım.Doğru şifreyi 

girmek için 3 hakkımız olduğunu belirtmektedir.Eğer 3 

kez yanlış girersem PLC nin enerjisini kesip tekrar 

vermem gerekir. 

Görüldüğü gibi çıkış yapılmıştır.Şimdi bu pencereyi  

kapatıp program üstünde değişiklik yapmayı 

deneyelim. 
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İlk olarak online moddan çıkalım. 

Görüldüğü gibi programımı değiştirdim. 
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Compile yapalım 

Herhangi bir hata ile karşılaşılmadığı 

durumda Close deyip kapatabiliriz. 

Şimdi programı yüklemeyi deneyelim. 
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Programı yüklemek istediğimde bu pencere 

gelir.Evet diyelim. 

Bu pencerenin amlamı şuan plc içinde farklı bir 

program var değiştirmek ister misiniz diye 

sormaktadır. 

Evet diyerek devam edelim. 
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Görüldüğü gibi bizden şifre isteyen bir 

pencere açılacaktır. 

Şifreyi bu kısma girdikten sonra Login 

dersek programımız yüklenecektir. 

Görüldüğü üzere Login dedikten sonra 

programımız online şekilde karşımıza 

çıkacaktır. 


