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Khi muốn chạy runtime thì mua gói runtime do đó mình để riêng nó thành một cái option. Hướng dẫn cài đặt Lưu ý: Không nên cài đặt với W10 vì
sẽ mất công nha. Thế nhưng nếu các bạn muốn chạy WinCC Pro Runtime thì download link sau nha. Không giống như trước đây nếu mua bản
quyền RC sẽ có cả RT nhưng này hai gói đã bị tách biệt. Sau khi cài đặt TIA Portal này thì các bạn có Step 7 Pro V13 SP1 và WinCC Basic
V13 SP1. Tuy nhiên nếu sử dụng quen, biết cách xếp lại các cửa sổ thì ok. Tiếp theo thì các bạn cài đặt Link download phần mềm mô phỏng Hãy
đăng nhập hoặc đăng ký để xem được linksSP1 Link download WinCC Pro V13 SP1, Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links và Hãy
đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links Link download WinCC Advance V13 SP1: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links Hãy
đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links và Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links Đến đây thì có lẽ đủ chiến cho các bạn rồi. Các
phiên bản cũ hơn không có gì đáng nói và mình chẳng bao giờ muốn tìm hiểu về nó chứ đừng nói là làm việc với nó vì những từ V13 và đặc biệt là
V13 SP1 là một bước cải tiến vượt bậc. Cứ cài các bước theo hướng dẫn là được.
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Hiện tại thị vocsy. Vì vậy admin quyết định sẽ lập các box chuyên biệt cho từng phần mềm và mọi vấn đề liên quan sẽ được thảo luận trên đây nha.
Và đây là box chính thức của TIA và các update, các version mới hơn từ V13. Mọi người cùng nhau thảo luận về TIA và admin sẽ hỗ trợ mọi
người nếu có ai thắc mắc. Giới thiệu phần mềm TIA Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links TIA Portal defines standards and ensures
your competitiveness TIA Portal is the key to unlocking the full potential of Totally Integrated Automation TIA. The pioneering engineering
framework optimizes all planning, machine and process procedures and offers a standardized and integrated operating concept. TIA đề ra tiêu
chuẩn và đảm bảo tính cạnh tranh nhất cho bạn. TIA Portal là chìa khóa để mở khả năng tich hợp hệ thông tự động hóa TIA. Là một môi trường
tiên phong kỹ thuật để tối ưu chotất cả các nhà máy, máy móc và quá trình xử lý và cung cấp một chuẩn hóa vận hành tích hợp. Các phiên bản cũ
hơn không có gì đáng nói và mình chẳng bao giờ muốn tìm hiểu về nó chứ đừng nói là làm việc với nó vì những từ V13 và đặc biệt là V13 SP1 là
một bước cải tiến vượt bậc. Nếu máy có RAM từ 8GB thì mới ngon được. Có quá nhiều cửa sổ, chúng có thể được xếp lại hoặc có thể popout
nó ra ngoài để làm việc nhưng lại bị hạn chế cho một cửa sổ duy nhất. Tuy nhiên nếu sử dụng quen, biết cách xếp lại các cửa sổ thì ok. WinCC
Basic lập trình cho màn hình basic, comfort. WinCC Pro dùng để lập trình cho hệ thống SCADA thay thế cho các WinCC 6,7 xx. Thêm thông tin
thì các bạn đọc trên trang Siemens và tìm hiểu thêm nha. Video giới thiệu về TIA Portal mình làm lâu rồi ở đây. Hướng dẫn cài đặt Lưu ý: Không
nên cài đặt với W10 vì sẽ mất công nha. Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links: Link này cài trực tiếp mà không cần V13. Sau khi cài
đặt TIA Portal này thì các bạn có Step 7 Pro V13 SP1 và WinCC Basic V13 SP1. Nếu các bạn muốn cài WinCC Pro V13 SP1 thì admin cũng
đã update link đây nên các bạn có thể cài trực tiếp là có SP1 luôn nha khỏi mất công lên trang Siemens Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem
được links hoặc phần bên dưới admin sẽ update. Tiếp theo thì các bạn cài đặt Link download phần mềm mô phỏng Hãy đăng nhập hoặc đăng ký
để xem được linksSP1 Link download WinCC Pro V13 SP1, Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links và Hãy đăng nhập hoặc đăng ký
để xem được links Link download WinCC Advance V13 SP1: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để
xem được links và Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links Đến đây thì có lẽ đủ chiến cho các bạn rồi. Thế nhưng nếu các bạn muốn chạy
WinCC Pro Runtime thì download link sau nha. Lưu ý: Nếu cài ES chương trình để lập trình là Advanced thì Runtime các bạn phải cài advance
Runtime. Còn nếu các bạn cài WinCC Pro lên máy thì phải cái WinCC Pro Runtime lên máy của bạn nha. Download link trên được phần S7Pro.
ISO, cái này mình tạo ISO nên các bạn có thể dùng phần mềm Ultra ISO hay bất cứ phần mềm tạo đĩa ảo nào đó để cài chứ nếu giải nén ra thì rất
mất công. Cứ cài các bước theo hướng dẫn là được. Sau khi cài xong cái này thì nó có phần mềm Step 7 V13SP1 Pro để các bạn xài và phần
mềm WinCC Basic dùng để lập trình cho các màn hình MHI basic. Sau khi cài đặt phần mềm Step 7 Pro thì các bạn cài đặt phần mềm mô phỏng
ở link trên. Các phần mềm option thì tùy thuộc các bạn thích hay không vì cài vào hết yêu cầu máy hơi nặng nề đó. Lưu ý: Cái này các bạn hỏi rất
nhiều: Đó là Version của Step 7 Pro TIA Pro phải cùng version với TIA PLCSIM nhà các bạn. Tốt nhất theo admin thì các bạn phải update lên
các bản cập nhật mới nhất. Các bản cập nhật của Step 7 Pro và PLCSIM có khi không giống nhau ví dụ hiện giờ Step 7 Pro là Update 8 HF8
nhưng PLCSIM V13 thì chỉ mới update 1 mà thôi. Option WinCC Pro Runtime: WinCC Pro Runtime là một gói được tách rời khỏi gói WinCC
RC. Không giống như trước đây nếu mua bản quyền RC sẽ có cả RT nhưng này hai gói đã bị tách biệt. Khi muốn chạy runtime thì mua gói runtime
do đó mình để riêng nó thành một cái option. Chương trình runtime mình đã cho link ở trên, mình đã update bản V13SP1 nên các bạn cài trực tiếp
luôn, không cần bản V13 nữa nha. Sau khi cài đặt hết thì vào trang Siemens để update cái update mới nhất. Muốn biết phải setup cấu hình Wincc
Runtime như thế nào thì xem video này. Lỗi và xử lý lỗi 1. Các bạn phải chú ý các thông báo của Siemens note vì các note rất là hay nhưng hầu
hết mọi người bỏ qua. Lỗi này thường là do không đồng bộ các bản Engineering và PLCSIM không đồng bộ tức là không cùng service pack hoặc

HF. Phần khác là do các bạn không phải cài đặt TIA V13 SP1 mà các bạn đang ở V13 nên PLCSIM không support các CPU mà các bạn chọn.
Trong lỗi này còn có khi khởi động chương trình chỉ thấy CPU 1500 mà không có CPU1200, các bạn cần kiểm tra thêm là TIA của các bạn đã là
V13 SP1 chưa nha. Nếu firmware của CPU 4. Cái này cũng như các lỗi trên, chỉ cần update là hết. Vì PLCSIM chỉ từ V13 Update 3 hoặc V13
SP1 trở lên mà thôi. Khi gặp lỗi trong hình thì cần phải update PLCSIM lên cùng phiên bản update với TIA Portal hay Simatic Pro hoặc TIA phải
update. Tốt nhất các bạn update tất cả lên phiên bản mới nhất. Muốn biết bạn đang cài thiếu chương trình gì thì dùng cái này kiểm tra sẽ thấy cụ
thể, xem hình sau. Hình sau là hình ảnh admin đã cài và update toàn bộ cho TIA V13SP1. Chú ý là chỉ để ý xem những cái có chữ V13.
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Tuy nhiên nếu sử dụng quen, biết cách xếp lại các cửa sổ thì ok. Lưu ý: Nếu cài ES chương trình để lập trình là Advanced thì Runtime các bạn
phải cài advance Runtime. Có quá nhiều cửa sổ, chúng có thể được xếp lại hoặc có thể popout nó ra ngoài để làm việc nhưng lại bị hạn chế cho
một cửa sổ duy nhất. Option WinCC Pro Runtime: WinCC Pro Runtime là một gói được tách rời khỏi gói WinCC RC. Muốn biết phải setup cấu
hình Wincc Runtime như thế nào thì xem video này. Trong lỗi này còn có khi khởi động chương trình chỉ thấy CPU 1500 mà không có CPU1200,
các bạn cần kiểm tra thêm là TIA của các bạn đã là V13 SP1 chưa nha. Nếu máy có RAM từ 8GB thì mới ngon được. Sau khi cài xong cái này
thì nó có phần mềm Step 7 V13SP1 Pro để các bạn xài và phần mềm WinCC Basic dùng để lập trình cho các màn hình MHI basic. TIA Portal là
chìa khóa để mở khả năng tich hợp hệ thông tự động hóa TIA. ISO, cái này mình tạo ISO nên các bạn có thể dùng phần mềm Ultra ISO tia portal
step 7 professional v13 download bất cứ phần mềm tạo đĩa ảo nào đó để cài chứ nếu giải nén ra thì rất mất công. Thế nhưng nếu các bạn muốn
chạy WinCC Pro Runtime thì download link sau nha. Tốt nhất các bạn update tất cả lên phiên bản mới nhất.
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Lưu ý: Nếu cài ES chương trình để lập trình là Advanced thì Runtime các bạn phải cài advance Runtime. Video giới thiệu về TIA Portal mình làm
lâu rồi ở đây. Hiện tại thị vocsy. Và đây là box chính thức của TIA và các update, các version mới hơn từ V13. Cứ cài các bước theo hướng dẫn
là được. ISO, cái này mình tạo ISO nên các bạn có thể dùng phần mềm Ultra ISO hay bất cứ phần mềm tạo đĩa ảo nào đó để cài chứ nếu giải nén
ra thì rất mất công.
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WinCC Basic lập trình cho màn hình basic, comfort. Nếu các bạn muốn cài WinCC Pro V13 SP1 thì admin cũng đã update link đây nên các bạn
có thể cài trực tiếp là có SP1 luôn nha khỏi mất công lên trang Siemens Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links hoặc phần bên dưới
admin sẽ update. Lỗi này thường là do không đồng bộ các bản Engineering và PLCSIM không đồng bộ tức là không cùng service pack hoặc HF.

Vì vậy admin quyết định sẽ lập các box chuyên biệt cho từng phần mềm và mọi vấn đề liên quan sẽ được thảo luận trên đây nha. Vì PLCSIM chỉ
từ V13 Update 3 hoặc V13 SP1 trở lên mà thôi. Thêm thông tin thì các bạn đọc trên trang Siemens và tìm hiểu thêm nha. Cứ cài các bước theo
hướng dẫn là được. Video giới thiệu về TIA Portal mình làm lâu rồi ở đây. Các phiên bản cũ hơn không có gì đáng nói và mình chẳng bao giờ
muốn tìm hiểu về nó chứ đừng nói là làm việc với nó vì những từ V13 và đặc biệt là V13 SP1 là một bước cải tiến vượt bậc. Nếu máy có RAM từ
8GB thì mới ngon được. Khi muốn chạy runtime thì mua gói runtime do đó mình để riêng nó thành một cái option. Các bạn phải chú ý các thông
báo của Siemens note vì các note rất là hay nhưng hầu hết mọi người bỏ qua.

