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Burada iki durum sözkonusudur. 

1.durum olarak elimde PLC nin içindeki program 

yok ve şifreyi de bilmiyorum bu durumda  şifreyi 

silmek istediğimde program da silinecektir. 

PLC nin içinde ki programı çekmeye çalışalım. 

Evet diyelim 
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Bu şekilde şifre isteyen bir ekran 

gelecektir.Biz şifreyi bilmediğimizi varsayıp 

Clear protection butonuna basalım. 
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Böyle bir uyarı ile karşılaşırız. Burada 

bize hafıza şifre ayarlarını gerçekten 

silmek ister misiniz diye bir soru 

soruyor. Eğer istiyorsak Evet diyelim. 

Daha sonra böyle bir uyarı ile karşılaşırız.Burada da bize 

eğer Evet dersem bütün data silinecek uyarısı veriyor.Hayır 

dersek silme işlemi iptal olur.Biz silmek istediğimiz için Evet 

diyerek devm edelim. 

Evet diyelim. 

Son bir pencere daha açılır eğer Tamam 

dersem PLC içideki programım silinir iptal 

edersem program silinmez. 

Kullanılan PLC modeline göre kısa bir süre 

bekledikten sonra bu bildirimi alırız. 
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PLC programı başarıyla silinmiştir bildirimi 

alırım. Tamam deyip çıkabiliriz. 

Son olarak ekranda PLC online iken hata 

oluştu diye bir bildirim  gelir.Tamam deyip 

kapatalım. 

Şimdi 2.duruma geçelim. 2.durum olarak 

programımın şifresini bildiğimi varsayarak 

deneyelim.  
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Programımızı çekelim.  
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Şifremizi bu kısma girip Login 

butonuna tıklayalım.  

Görüldüğü gibi programımıza erişim 

sağlanmıştır.  

İlk olarak PLC ye online olunmalı.  
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Daha sonra ekranın üst kısmında bulunan 

Online segmesine girerek Security settings 

seçilir. 
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Bu ekran karşımıza çıkacaktır. 

Clear protection segmesine tıkladığımızda 

görüldüğü gibi bir bildirim gelmektedir 

Mevcut PLC şifresini silmek ister misiniz ? 

Evet diyelim. 

Silme işlemi başarıyla tamamlanmıştır 

diye bildirim gelir Tamam deyip 

kapatabiliriz 

Bu pencereyi ve programı kapatabiliriz.Tekrar 

çekme işlemi gerçekleştirdiğim zaman benden 

şifre istemeyerek programa erişim sağlanır. 
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Şifresini sildiğimiz programı tekrar çekelim 

Görüldüğü gibi programı çek dediğimde 

benden şifre istemeyerek programa erişim 

sağlanmıştır. 


