راهنمای ارتباط گیری از طریق
پورت LAN
ریدر

FG-81

ریدر برد بلند  | RFIDآنتن برد بلند UHF
UHF81-LAN

ابتدا تمام مراحل کانفیگ ریدر را مطابق دستورالعمل کانفیگ ریدر  FG81انجام داده و سپس :

 .۱در پوشه  Reader 81به فولدر  setting softwareمراجعه کرده و فایل  RFID_EPC_Project.exeرا اجرا
میکنیم .
 .۲در پنجره باز شده از منوی باال به صفحه  Net Module Configمراجعه میکنیم ،اگر ریدر را با ا ستفاده از کابل شبکه
به سییسیتم خود مت یل کرده اید با وارد شیدن به قسیمت تن یمات شیبکه خود ،از اسیم ن مطلع شیده و در ق سمت
 Network interfaceن را انتخاب کنید و سییپس بر روی  Search Deviceکلیک کرده و منت ر بمانید تا ریدر با
 IPمربوطه شناسایی شود .

 .3سپس در سمت چپ در ق سمت تن یما مربوط به  Net Mode ،Portرا بر روی حالت  TCP CLIENTقرار داده ،تیک
گزینه  Randomرا در پایین ن برداشته و عدد مربوطه را بر روی  6000تن یم میکنیم.
 .۴توجه داشته باشید در قسمت  IPکه کمی پایین تر قرار دارد ،بایستی  IPکامپیوتر خود را وارد کنید.
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 .5در قسیییمت  destination portعدد  7766را وارد کنید و همچنین عدد  BaudRateرا بر روی  115200تن یم
کنید .در نهایت بر روی  Configure equipment parametersکلیک کنید توجه دا شته با شید در ق سمت انتهایی
سمت چپ ) (Receive Dataحتما پیغام  Succeedرا دریافت کنید.
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 .۶سیییپس در منوی باالی پنجره به صیییف حه او ) (Connection & Read EPCمراج عه کرده و با قرار دادن حالت
 Connectionبر روی  TCP/IPو وارد کردن  IPریدر در قسیییمت  Valueبر روی  Connectکلیک کنید تا ارتباط
برقرا شود ( .توجه کنید در قسمت  Valueپس از نوشتن  IPدر انتهای ن حتما  :6000را نیز وارد کنید.

 .7اگر برای برقراری ارتباط م شکلی دا شتید ،نرم افزار  Herculesرا دانلود کرده ،در ق سمت  TCP Serverعدد پورت را
بر روی  7766تن یم کنید و  Listenرا بفشارید ( .قبل از ن  Windows Defender Firewallرا خاموش کنید).
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