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9.1 เมนูการต้ังคา

การวาดรูปภาพ

วาดเสนตรง สี่เหลี่ยมผืนผา และรูปภาพอื่นๆ

“9.2.1 รายการเครื่องมือวาด” (หนา 9-6)

การเขยีนขอความ

วางขอความลงบนหนาจอ

ขั้นตอนการต้ังคา (หนา 9-23) 

Production Inventory 
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การแกไขออบเจ็กต

รันการดําเนินการแกไขหนาจอ เชน การขยายขนาด, ยอขนาด หรือยาย

“9.4.1 ขอมูลเบ้ืองตนเกี่ยวกับเครื่องมอื
แกไข” (หนา 9-26)

การเปลี่ยนสี ชนิดของเสน และรูปแบบ

เปลีย่นสี ชนิดของเสน และรูปแบบของรูปภาพ

“9.5 การเปลี่ยนสี ชนิดของเสน 
และรูปแบบ” (หนา 9-34)

การแกไขพารท

เปลีย่นรูปราง ส ีและปายชื่อของพารท

“9.6.1 การแกไขพารท” (หนา 9-38)
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คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 9-4

การใชหนาจอเพื่อจุดประสงคตางๆ

ขั้นตอนการต้ังคา (หนา 9-50) 

การแกไขรูปภาพบนหนาจออื่น

“9.8.1 การวางรูปภาพที่ลงทะเบียน
ในแพค็เกจ” (หนา 9-53)
“9.8.2 การลงทะเบียน 
รูปภาพในแพ็คเกจ” (หนา 9-55)

การตั้งคาเสนกริด

แสดงเสนกริดที่มีระยะหางเทากันในหนาจอแกไขและวางพารท

ที่จุดตัดของเสน

ขั้นตอนการต้ังคา (หนา 9-57) 
รายละเอียด (หนา 9-57) 

B1 

Setting Input Screen Active Operations Screen Active Monitoring Screen Alarm Screen 

B2 

Setting Input Screen Active Operations Screen Active Monitoring Screen Alarm Screen 

B3 

Setting Input Screen Active Operations Screen Active Monitoring Screen Alarm Screen 
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การเลือกหนาจอจากเทมเพลต

แกไขหนาจอจากหนาจอเทมเพลต

“9.9.2 การเลือกหนาจอจากเทมเพลต” 
(หนา 9-60)

การวางภาพ

ขั้นตอนการต้ังคา (หนา 9-64) 
ภาพเปาหมาย (หนา 9-63) 

การวาดรายละเอียดรูปภาพ

วาดรูปภาพเปนจุดพิกเซล

ขั้นตอนการต้ังคา (หนา 9-66) 
ขอมูลเบ้ืองตน (หนา 9-66) 
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9.2 การวาดรูปภาพ

9.2.1 รายการเครื่องมือวาด

9.2.2 การวาดเปนพิกเซล
คุณสมบัติ Dot สามารถวาดจุดไดครั้งละหนึ่งถึงหาจุด

จากเมนู [Draw (D)] ใหเลือกคําส่ัง [Dot (D)] หรือคลิกที่  เพื่อวางจุดลงบนหนาจอ หากคุณคลิก  

และดบัเบิลคลิก [Dot] ที่วางไว กลองโตตอบตอไปนี้จะปรากฏขึ้น

สําหรับสีทีใ่ชในการแสดงผล โปรดดูที ่“9.5.1 การตั้งคาสี” (หนา 9-34)
สําหรับการกะพริบ โปรดดูที่ “9.5.2 การต้ังคาการกะพริบ” (หนา 9-37)

รูปภาพ คําอธิบาย

Dot วาดจุด

“9.2.2 การวาดเปนพกิเซล” (หนา 9-6)

เสนตรง/
เสนแบบ 
Polyline

วาดเสนตรง/เสนแบบ Polyline

“9.2.3 การวาดเสนตรง/เสนแบบ Polyline” (หนา 9-7)

Rectangle วาดสี่เหลี่ยมผืนผา

“9.2.4 การวาดสี่เหลี่ยมผืนผา” (หนา 9-8)

รูปหลายเหลี่ยม วาดรูปหลายเหลีย่ม

“9.2.7 การวาดรูปหลายเหลี่ยม” (หนา 9-16)

วงกลม/วงรี วาดวงกลม/วงรี

“9.2.5 การวาดวงกลม/วงรี” (หนา 9-11)

Arc/Pie วาดเสนโคง/โคงวงกลม

“9.2.6 การวาดเสนโคง/โคงวงกลม” (หนา 9-14)

Scale วาดมาตราสวนกราฟ

“9.2.8 การวาดมาตราสวน” (หนา 9-18)

Table วาดตาราง

“9.2.9 การวาดตาราง” (หนา 9-20)
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9.2.3 การวาดเสนตรง/เสนแบบ Polyline
ลากเมาสวาดเสนตรงจากจุดเริ่มตนจนถึงปลาย สําหรับเสนแบบ polyline ใหคลิกเพื่อกําหนดจุดเริ่มตน สวนคดโคง 

และสวนปลาย แลวคลิกขวาเพื่อวางตําแหนง

จากเมนู [Draw (D)] ใหเลือก [Line (L)] หรือ [Polyline (U)] หรือคลิกที่  หรือ  เพื่อวางเสนตรง/

เสนแบบ polyline ลงบนหนาจอ หากคุณคลิก  และดับเบิลคลิก [Line] หรือ [Polyline] ที่วางไว 

กลองโตตอบตอไปนี้จะปรากฏขึ้น

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • ถาคุณกดปุม [Shift] คางไวขณะวางเสนตรงลงบนหนาจอ คุณสามารถวาดเสนตรงที่มมีุม 

0 องศาและ 90 องศาได

• ถาคุณใสเสนตรงพรอมกับกดปุม [Ctrl] คุณสามารถลากเสนตอจากจุดศูนยกลางได 

ถาคุณใสเสนตรงและกดปุม [Ctrl] และ [Shift] พรอมกัน คุณสามารถวาดเสนตรงที่มีมมุ 

0 องศาและ 90 องศา และลากตอจากจุดศูนยกลางได

• หากตองการแกไขหลังจากวางเสนตรงและเสนแบบ polyline แลว ใหคลิกที่เสน

ทีเ่ลือกเพ่ือเปลี่ยนเปนกรอบสเีหลอืง. คุณสามารถลากเสนเพื่อเปลี่ยนรูปรางได

• สําหรับเสนแบบ polyline คุณสามารถคลิกซายและลากเพื่อวาด เหมือนเขียนดวยมือได

การต้ังคา คําอธิบาย
Line Type เลือกชนิดเสนแบบ [Solid Line], [Dotted Line], [Dash Line], [Chain Line] หรือ 

[Two-Dot Chain Line]

“9.5.3 การตั้งคาชนิดเสน” (หนา 9-37)

Line Thickness ตั้งคาความหนาของเสนตั้งแต 1 ถึง 9 จุด

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ

• ถาเลือกเสนชนิดอื่นทีไ่มใช [Solid Line] ใน [Line Type] จะตั้งคาไดเพียง 1 และ 2 จุด

Arrow Shape เลือกรูปรางลูกศรระหวาง , , ,  หรือ  

Arrow Direction เลือกทศิทางลกูศรระหวาง [Start], [End] หรือ [Both Ends]

Display Color ตั้งคาสีของเสน

“9.5.1 การตั้งคาสี” (หนา 9-34)

Pattern Color เลือกสขีองรูปแบบ ฟงกชันนี้ใชไดเฉพาะเมือ่เลือกเสนชนิดอื่นที่ไมใช [Solid Line] ใน [Line Type]

ตอ
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คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 9-8

9.2.4 การวาดสี่เหลี่ยมผืนผา
วาดสี่เหล่ืยมผืนผาโดยการลากเมาสระบุมุมทแยงสองมุม

ในเมนู [Draw (D)] ใหเลือก [Rectangle (R)] หรือคลิก  เพื่อวางสี่เหล่ียมผืนผาลงบนหนาจอ

 ดับเบิลคลิกที่ [Rectangle] ที่วางไว กลองโตตอบตอไปนี้จะปรากฏขึ้น

Blink เลือกวาจะใหพารทกะพริบหรือไม และกําหนดความเร็วในการกะพริบ คุณสามารถตั้งคา

การกะพริบของ [Display Color] และ [Pattern Color] ในพารทแตกตางกันได

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ

• การตัง้คาการกะพริบไดหรือไมนั้นขึ้นอยูกับการตั้งคา [Color Settings] ของการแสดงผล

และการตั้งคาระบบดวย

“9.5.1 การตั้งคาสี” (หนา 9-34)

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • หากคุณกดปุม [Shift] คางไวในขณะที่วาดสีเ่หลีย่มผืนผา ออบเจ็กตจะมีรูปรางเปนเหลีย่ม

• คุณสามารถวาดสี่เหลี่ยมผืนผาแบบขยายออกจากศนูยกลางได โดยวางสี่เหลี่ยมผืนผา

พรอมกับกดปุม [Ctrl] และยังสามารถวาดสีเ่หลีย่มจตุรัสแบบขยายออกจากศูนยกลางได 

โดยวางสีเ่หลีย่มผืนผาพรอมกับกดปุม [Ctrl] และ [Shift] พรอมกัน

การต้ังคา คําอธิบาย
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การต้ังคา คําอธิบาย
Border Line Type เลอืกชนิดเสนแบบ [Solid Line], [Dotted Line], [Dash Line], [Chain Line] หรือ 

[Two-Dot Chain Line]

“9.5.3 การตั้งคาชนิดเสน” (หนา 9-37)

Line Thickness ตั้งคาความหนาของเสนตัง้แต 1 ถึง 9 จุด

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ

• ถาเลือกเสนชนิดอื่นที่ไมใช [Solid Line] ใน [Line Type] ความหนาของเสน

จะถูกกําหนดไวตายตัวที่ 1 จุด

Display Color ตั้งคาสเีสนขอบ

“9.5.1 การตั้งคาสี” (หนา 9-34)

Pattern Color เลอืกสีของรูปแบบ ฟงกชันนี้ใชไดเฉพาะเมื่อเลือกเสนชนิดอื่นทีไ่มใช [Solid Line] ใน 

[Line Type]

“9.5.4 การตั้งคารูปแบบ” (หนา 9-37)

Blink เลอืกวาจะใหพารทกะพริบหรือไม และกําหนดความเร็วในการกะพริบ คุณสามารถตั้งคา

การกะพริบของ [Display Color] และ [Pattern Color] ในพารทแตกตางกันได

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ

• การตั้งคาการกะพริบไดหรือไมนั้นขึน้อยูกับการตั้งคา [Color Settings] 

ของการแสดงผลและการตั้งคาระบบดวย

“9.5.1 การตั้งคาสี” (หนา 9-34)

ตอ
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เติม Pattern ตั้งคารูปแบบพื้นหลังของสี่เหลี่ยมผืนผา

“9.5.4 การตั้งคารูปแบบ” (หนา 9-37)

Display Color ตั้งคาสขีองสีเ่หลีย่มผืนผา

“9.5.1 การตั้งคาสี” (หนา 9-34)

Pattern Color ตั้งคาสขีองรปูแบบพื้นหลังของสี่เหลี่ยมผืนผา

“9.5.4 การตั้งคารูปแบบ” (หนา 9-37)

Blink เลอืกวาจะใหพารทกะพริบหรือไม และกําหนดความเร็วในการกะพริบ คุณสามารถตั้งคา

การกะพริบของ [Display Color] และ [Pattern Color] ในพารทแตกตางกันได

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ

• การตั้งคาการกะพริบไดหรือไมนั้นขึน้อยูกับการตั้งคา [Color Settings] ของการแสดงผล

และการตั้งคาระบบดวย

“9.5.1 การตั้งคาสี” (หนา 9-34)

Shadow Direction เลอืกทิศทางของเงาระหวาง [Top Left], [Bottom Left], [Top Right] หรือ [Bottom Right]

Color ตั้งคาสเีงา

“9.5.1 การตั้งคาสี” (หนา 9-34)

Shadow Distance ตั้งคาความกวางของรูปภาพและเงาของภาพภายในชวง 1 ถึง 16

Chamfer เลอืกรูปรางของมุมตัดระหวาง [None], [Line] หรือ [Circle]

Number of Dots ระบจํุานวนจุดของมุมตัดตั้งแต 1 ถึง 999

การต้ังคา คําอธิบาย

μÑé§¤‹Ò¨Ó¹Ç¹¨Ø´ã¹¾×é¹·Õè¹Õé
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9.2.5 การวาดวงกลม/วงรี
วาดวงกลมหรือวงรีโดยการลากเมาสระบุจุดศนูยกลางและจุดของวงกลมหนึ่งจุด

จากเมนู [Draw (D)] ใหเลือก [Circle/Oval (C)] หรือคลิกที่  เพื่อวางวงกลม/วงรีลงบนหนาจอ 

หากคุณดบัเบลิคลิก  [Circle/Oval] ที่วางไว กลองโตตอบตอไปนี้จะปรากฏขึ้น

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • คุณสามารถวาดวงกลมได โดยวางออบเจ็กตพรอมกับกดปุม [Shift] คางไว

• คุณสามารถวาดวงกลม/วงรีแบบขยายออกจากจุดศูนยกลางได โดยวางวงกลม/วงรีพรอมกับกดปุม [Ctrl] 

และยังสามารถวาดวงกลมแบบขยายออกจากจุดศูนยกลางได โดยวางวงกลม/วงรีพรอมกับกดปุม [Ctrl] 

และ [Shift] พรอมกัน



การวาดรูปภาพ

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 9-12

การต้ังคา คําอธิบาย
Border Line Type เลอืกชนิดเสนแบบ [Solid Line], [Dotted Line], [Dash Line], [Chain Line] หรือ 

[Two-Dot Chain Line]

“9.5.3 การตั้งคาชนิดเสน” (หนา 9-37)

Line Thickness ตั้งคาความหนาของเสนตัง้แต 1 ถึง 9 จุด

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ

• ถาเลือกเสนชนิดอื่นที่ไมใช [Solid Line] ใน [Line Type] ความหนาของเสน

จะถูกกําหนดไวตายตัวที่ 1 จุด

Display Color ตั้งคาสเีสนขอบ

“9.5.1 การตั้งคาสี” (หนา 9-34)

Pattern Color เลอืกสีของรูปแบบ ฟงกชันนี้ใชไดเฉพาะเมื่อเลือกเสนชนิดอื่นทีไ่มใช [Solid Line] ใน 

[Line Type]

“9.5.4 การตั้งคารูปแบบ” (หนา 9-37)

Blink เลอืกวาจะใหพารทกะพริบหรือไม และกําหนดความเร็วในการกะพริบ คุณสามารถตั้งคา

การกะพริบของ [Display Color] และ [Pattern Color] ในพารทแตกตางกันได

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ

• การตั้งคาการกะพริบไดหรือไมนั้นขึน้อยูกับการตั้งคา [Color Settings] ของการแสดงผล

และการตั้งคาระบบดวย

“9.5.1 การตั้งคาสี” (หนา 9-34)

ตอ



การวาดรูปภาพ

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 9-13

เติม Pattern ตั้งคารูปแบบพื้นหลังของวงกลม/วงรี

“9.5.4 การตั้งคารูปแบบ” (หนา 9-37)

Display Color ตั้งคาสขีองวงกลม/วงรี

“9.5.1 การตั้งคาสี” (หนา 9-34)

Pattern Color ตั้งคาสขีองรปูแบบพื้นหลังของวงกลม/วงรี

“9.5.4 การตั้งคารูปแบบ” (หนา 9-37)

Blink เลอืกวาจะใหพารทกะพริบหรือไม และกําหนดความเร็วในการกะพริบ คุณสามารถตั้งคา

การกะพริบของ [Display Color] และ [Pattern Color] ในพารทแตกตางกันได

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ

• การตั้งคาการกะพริบไดหรือไมนั้นขึน้อยูกับการตั้งคา [Color Settings] ของการแสดงผล

และการตั้งคาระบบดวย

“9.5.1 การตั้งคาสี” (หนา 9-34)

Shadow Direction เลอืกทิศทางของเงาระหวาง [Top Left], [Bottom Left], [Top Right] หรือ [Bottom Right]

Color ตั้งคาสเีงา

“9.5.1 การตั้งคาสี” (หนา 9-34)

Shadow Distance ตั้งคาความกวางของวงกลม/วงรีและเงาของภาพภายในชวง 1 ถึง 16

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • คุณสามารถตั้งคาความกวางและความสงูของวงกลม/วงรีไดใน [Properties (P)] อยางไรก็ตาม 

หากคุณตั้งคาความกวางหรือความสงูเปนเลขคู วงกลม/วงรีทีว่าดบน GP จะมีขนาดลดลงหนึ่งจุด

การต้ังคา คําอธิบาย

¤ÇÒÁÊÙ§, ¤ÇÒÁ¡ÇŒÒ§ 100 ¨Ø´

ã¹ GP-Pro EX

(99,99) 

(0,0) 

¤ÇÒÁÊÙ§, ¤ÇÒÁ¡ÇŒÒ§ 99 ¨Ø´

º¹ GP

(99,98) 

(0,0) 



การวาดรูปภาพ

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 9-14

9.2.6 การวาดเสนโคง/โคงวงกลม
วาดเสนโคงหรือโคงวงกลมโดยการลากเมาสระบุจุดศนูยกลางและจุดของวงกลมหนึ่งจุด และระบุมุมเริ่มตน

และมุมสิ้นสุดในกลองโตตอบ คุณสามารถเลือกเสนโคงหรือโคงวงกลม

จากเมนู [Draw (D)] ใหเลือก [Arc/Pie (A)] หรือคลิกที่  เพื่อวางเสนโคง/โคงวงกลมลงบนหนาจอ 

หากคุณคลิก  และดบัเบิลคลิก [Arc/Pie] ที่วางไว กลองโตตอบตอไปนี้จะปรากฏขึ้น

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • คุณสามารถวาดเสนโคงของวงกลมได โดยวางออบเจ็กตพรอมกับกดปุม [Shift] คางไว

• คุณสามารถวาดเสนโคงของวงกลม/วงรีแบบขยายออกจากจุดศนูยกลางได โดยวางเสนโคง/

โคงวงกลมพรอมกับกดปุม [Ctrl] และยังสามารถวาดเสนโคงของวงกลมแบบขยายออกจาก

จุดศนูยกลางได โดยวางเสนโคง/โคงวงกลมพรอมกับกดปุม [Ctrl] และ [Shift] พรอมกัน

• ถาตองการแกไขเสนโคง/โคงวงกลมที่วางไวแลว คุณสามารถเปลี่ยนมุมเริ่มตนและมุมสิ้นสุดของเสนโคง/

โคงวงกลม โดยการลากกรอบสีเหลอืงทีเ่ลือกไว

• คุณสามารถตั้งคาความกวางและความสงูของเสนโคง/โคงวงกลมไดใน [Properties (P)] อยางไรก็ตาม 

หากคุณตั้งคาความกวางหรือความสงูเปนเลขคู วงกลม/วงรีทีว่าดบน GP จะมีขนาดลดลงหนึ่งจุด



การวาดรูปภาพ

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 9-15

การต้ังคา คําอธิบาย
Border Line Type เลอืกชนิดเสนแบบ [Solid Line], [Dotted Line], [Dash Line], [Chain Line] หรือ 

[Two-Dot Chain Line]

Line Thickness ตั้งคาความหนาของเสนตัง้แต 1 ถึง 9 จุด

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ

• ถาเลือกเสนชนิดอื่นที่ไมใช [Solid Line] ใน [Line Type] ความหนาของเสน

จะถูกกําหนดไวตายตัวที่ 1 จุด

Display Color ตั้งคาสเีสนขอบของเสนโคง/โคงวงกลม

Pattern Color เลอืกสีของรูปแบบ ฟงกชันนี้ใชไดเฉพาะเมื่อเลือกเสนชนิดอื่นทีไ่มใช [Solid Line] ใน 

[Line Type]

Blink เลอืกวาจะใหพารทกะพริบหรือไม และกําหนดความเร็วในการกะพริบ คุณสามารถ

ตั้งคาการกะพริบของ [Display Color] และ [Pattern Color] ในพารทแตกตางกันได

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ

• การตั้งคาการกะพริบไดหรือไมนั้นขึน้อยูกับการตั้งคา [Color Settings] ของการแสดงผล

และการตั้งคาระบบดวย

“9.5.1 การตั้งคาสี” (หนา 9-34)

Fill Pattern เลอืกรูปแบบพื้นหลงัสําหรับโคงวงกลม

Display Color ตั้งคาสขีองโคงวงกลม

Pattern Color ตั้งคาสขีองรปูแบบพื้นหลังของโคงวงกลม

Blink เลอืกวาจะใหพารทกะพริบหรือไม และกําหนดความเร็วในการกะพริบ คุณสามารถตั้งคา

การกะพริบของ [Display Color] และ [Pattern Color] ในพารทแตกตางกันได

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ

• การตั้งคาการกะพริบไดหรือไมนั้นขึน้อยูกับการตั้งคา [Color Settings] ของการแสดงผล

และการตั้งคาระบบดวย

“9.5.1 การตั้งคาสี” (หนา 9-34)

Shadow Direction เลอืกทิศทางของเงาระหวาง [Top Left], [Bottom Left], [Top Right] หรือ [Bottom Right]

Color ตั้งคาสเีงา

Shadow Distance ตั้งคาความกวางของเสนโคง/โคงวงกลมและเงา ภายในชวง 1 ถงึ 16

Arc/Pie เลอืก [Arc] หรือ [Pie]

Start Angle/End Angle ตั้งคา [Start Angle] หรือ [End Angle]



การวาดรูปภาพ

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 9-16

9.2.7 การวาดรูปหลายเหลี่ยม 
เมื่อตองการวาดรูปหลายเหล่ียม ใหคลิกมุมยอดแตละมุม แลวคลิกขวาเพื่อกําหนดรูปหลายเหลี่ยม

จากเมนู [Draw (D)] ใหเลือกคําส่ัง [Polygon (P)] หรือคลิกที่  เพื่อวางรูปหลายเหลี่ยมลงบนหนาจอ 

หากคุณคลิก  และดบัเบิลคลิก [Polygon] ที่วางไว กลองโตตอบตอไปนี้จะปรากฏขึ้น

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • หากตองการแกไขรูปหลายเหลี่ยม ใหคลิกที่เสนบนรูปหลายเหลี่ยมเพื่อเปลี่ยนใหเปนกรอบสีเหลือง 

จากน้ัน คุณจะสามารถลากเสนบนรูปหลายเหลีย่มเพื่อเปลี่ยนรูปรางได

การต้ังคา คําอธิบาย
Border Line Type เลอืกชนิดเสนแบบ [Solid Line], [Dotted Line], [Dash Line], [Chain Line] หรือ 

[Two-Dot Chain Line]

“9.5.3 การตั้งคาชนิดเสน” (หนา 9-37)

Line Thickness ตั้งคาความหนาของเสนตัง้แต 1 ถึง 9 จุด

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ

• ถาเลือกเสนชนิดอื่นที่ไมใช [Solid Line] ใน [Line Type] ความหนาของเสนจะถูกกําหนด

ไวตายตวัที่ 1 จุด

Display Color ตั้งคาสเีสนขอบ

“9.5.1 การตั้งคาสี” (หนา 9-34)

Pattern Color เลอืกสีของรูปแบบ ฟงกชันนี้ใชไดเฉพาะเมื่อเลือกเสนชนิดอื่นทีไ่มใช [Solid Line] ใน 

[Line Type]

“9.5.4 การตั้งคารูปแบบ” (หนา 9-37)

Blink เลอืกวาจะใหพารทกะพริบหรือไม และกําหนดความเร็วในการกะพริบ คุณสามารถตั้งคา

การกะพริบของ [Display Color] และ [Pattern Color] ในพารทแตกตางกันได

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ

• การตั้งคาการกะพริบไดหรือไมนั้นขึน้อยูกับการตั้งคา [Color Settings] ของการแสดงผล

และการตั้งคาระบบดวย

“9.5.1 การตั้งคาสี” (หนา 9-34)

ตอ



การวาดรูปภาพ

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 9-17

เติม Pattern ตั้งคารูปแบบพื้นหลังของรูปหลายเหลี่ยม

“9.5.4 การตั้งคารูปแบบ” (หนา 9-37)

Display Color ตั้งคาสขีองรปูหลายเหลี่ยม

“9.5.1 การตั้งคาสี” (หนา 9-34)

Pattern Color ตั้งคาสขีองรปูแบบพื้นหลังของรูปหลายเหลีย่ม

“9.5.4 การตั้งคารูปแบบ” (หนา 9-37)

Blink เลอืกวาจะใหพารทกะพริบหรือไม และกําหนดความเร็วในการกะพริบ คุณสามารถตั้งคา

การกะพริบของ [Display Color] และ [Pattern Color] ในพารทแตกตางกันได

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ

• การตั้งคาการกะพริบไดหรือไมนั้นขึน้อยูกับการตั้งคา [Color Settings] ของการแสดงผล

และการตั้งคาระบบดวย

“9.5.1 การตั้งคาสี” (หนา 9-34)

Shadow Direction เลอืกทิศทางของเงาระหวาง [Top Left], [Bottom Left], [Top Right] หรือ [Bottom Right]

Color ตั้งคาสเีงา

“9.5.1 การตั้งคาสี” (หนา 9-34)

Shadow Distance ตั้งคาความกวางของรูปหลายเหลีย่ม และเงาภายในชวง 1 ถึง 16

การต้ังคา คําอธิบาย



การวาดรูปภาพ

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 9-18

9.2.8 การวาดมาตราสวน
วาดมาตราสวนโดยการลากเพื่อระบุมุมทแยงสองมุม จากนั้น ตั้งคาชวงแบงของมาตราสวนในกลองโตตอบตอไปนี้

จากเมนู [Draw (D)] ใหเลือก [Scale (S)] หรือคลิกที่  เพื่อวางมาตราสวนลงบนหนาจอ หากคุณคลิก  

และดบัเบิลคลิก [Polygon] ที่วางไว กลองโตตอบตอไปนี้จะปรากฏขึน้

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • หากตองการแกไขมาตราสวนที่วางไวบนหนาจอ ใหคลิกเสนที่เลือกไวเพ่ือแสดงกรอบสีเหลือง 

คณุสามารถเปลี่ยนชนิดมาตราสวนไดโดยใชกรอบสีเหลืองบนแกนมาตราสวน

การต้ังคา คําอธิบาย
Scale Line Type เลอืกชนิดเสนแบบ [Solid Line], [Dotted Line], [Dash Line], [Chain Line] หรือ 

[Two-Dot Chain Line]

“9.5.3 การตั้งคาชนิดเสน” (หนา 9-37)

Line Thickness ตั้งคาความหนาของเสนตัง้แต 1 ถึง 9 จุด

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ

• ถาเลือกเสนชนิดอื่นที่ไมใช [Solid Line] ใน [Line Type] จะตั้งคาไดเพียง 1 และ 2 จุด

Display Color เลอืกสีของมาตราสวน

“9.5.1 การตั้งคาสี” (หนา 9-34)

Pattern Color เลอืกสีของรูปแบบ ฟงกชันนี้ใชไดเฉพาะเมื่อเลือกเสนชนิดอื่นที่ไมใช [Solid Line] ใน 

[Line Type]

“9.5.4 การตั้งคารูปแบบ” (หนา 9-37)

Blink เลอืกวาจะใหพารทกะพริบหรือไม และกําหนดความเร็วในการกะพริบ คุณสามารถตั้งคา

การกะพริบของ [Display Color] และ [Pattern Color] ในพารทแตกตางกันได

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ

• การตั้งคาการกะพริบไดหรือไมนั้นขึน้อยูกับการตั้งคา [Color Settings] ของการแสดงผล

และการตั้งคาระบบดวย

“9.5.1 การตั้งคาสี” (หนา 9-34)

ตอ
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คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 9-19

Major Scale Divisions เลอืกการแบงแกนมาตราสวนขนาดใหญตั้งแต 1 ถึง 999

Length เลอืกความยาวของมาตราสวนขนาดใหญตั้งแต 2 ถึง 3,072

Minor Scale Divisions เลอืกการแบงแกนมาตราสวนขนาดเล็กตั้งแต 2 ถึง 999

Length เลอืกความยาวของมาตราสวนขนาดเลก็ตั้งแต 1 ถึง 3,071

Draw Axis Axis Position เลอืกทิศทางจากแนวแกนของมาตราสวนระหวาง [Left] หรือ [Right]

Type Bar (Vertical) แสดงมาตราสวนของกราฟแทงแนวตัง้

Bar (Horizontal) แสดงมาตราสวนของกราฟแทงแนวนอน

Arc แสดงมาตราสวนของกราฟวงกลม

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ

• คุณสามารถตัง้คาความกวางและความสงูของมาตราสวนใน [Edit (E)], [Change Attributes 

(M)] อยางไรก็ตาม หากคุณตั้งคาความกวางหรือความสงูเปนเลขคู วงกลม/วงรทีี่วาดบน GP 

จะมีขนาดลดลงหนึ่งจุด

Start Angle/End Angle ตั้งคา [Start Angle] หรือ [End Angle]

การต้ังคา คําอธิบาย

ÁÒμÃÒÊ‹Ç¹¢¹Ò´ãËÞ‹

ÁÒμÃÒÊ‹Ç¹¢¹Ò´àÅç¡
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9.2.9 การวาดตาราง
วาดตารางโดยการลากเพื่อระบุมุมทแยงสองมุม จากนั้น ตั้งคาชั้นและจํานวนคอลัมนในกลองโตตอบตอไปน้ี

ในเมนู [Draw (D)] ใหเลือก [Table (T)] หรือคลิกที่  และวางตารางลงบนหนาจอ หากคุณดับเบิลคลิก 

[Table] ที่วางไว กลองโตตอบตอไปนี้จะปรากฏขึ้น

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • หากตองการแกไขตารางที่วางไวบนหนาจอ ใหคลิกที่แถวของตารางที่เลือกเพ่ือแสดงกรอบสเีหลือง 

คณุสามารถเปลี่ยนระยะหางของเสนขอบดานในตารางไดโดยใชกรอบสเีหลือง

• เมื่อคุณคลิกทีไ่อคอนนี้ ใหลากเพื่อเลือกเสนขอบของกรอบตาราง และเลื่อนตัวชี้  

ไปยังพื้นที่วาดภาพเพื่อวางตารางที่กําหนดไว
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การต้ังคา คําอธิบาย
Show 
Border

Line Type เลอืกชนิดเสนแบบ [Solid Line], [Dotted Line], [Dash Line], [Chain Line] หรือ 

[Two-Dot Chain Line]

“9.5.3 การตั้งคาชนิดเสน” (หนา 9-37)

Line Thickness ตั้งคาความหนาของเสนตัง้แต 1 ถึง 9 จุด

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ

• ถาเลือกเสนชนิดอื่นที่ไมใช [Solid Line] ใน [Line Type] ความหนาของเสนจะถูกกําหนดไว

ตายตัวที ่1 จุด

Display Color ตั้งคาสเีสนขอบนอกของตาราง

“9.5.1 การตั้งคาสี” (หนา 9-34)

Pattern Color เลอืกสีของรูปแบบ ฟงกชันนี้ใชไดเฉพาะเมื่อเลือกเสนชนิดอื่นทีไ่มใช [Solid Line] ใน 

[Line Type]

“9.5.4 การตั้งคารูปแบบ” (หนา 9-37)

Blink เลอืกวาจะใหพารทกะพริบหรือไม และกําหนดความเร็วในการกะพริบ คุณสามารถตั้งคา

การกะพริบของ [Display Color] และ [Pattern Color] ในพารทแตกตางกันได

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ

• การตั้งคาการกะพริบไดหรือไมนั้นขึน้อยูกับการตั้งคา [Color Settings] ของการแสดงผล

และการตั้งคาระบบดวย

“9.5.1 การตั้งคาสี” (หนา 9-34)

Inside 
Border

Line Type เลอืกชนิดเสนแบบ [Solid Line], [Dotted Line], [Dash Line], [Chain Line] หรือ 

[Two-Dot Chain Line]

“9.5.3 การตั้งคาชนิดเสน” (หนา 9-37)

Line Thickness ตั้งคาความหนาของเสนตัง้แต 1 ถึง 9 จุด

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ

• ถาเลือกเสนชนิดอื่นที่ไมใช [Solid Line] ใน [Line Type] 

ความหนาของเสนจะถูกกําหนดไวตายตัวที่ 1 จุด

Display Color ตั้งคาสเีสนขอบในของตาราง

“9.5.1 การตั้งคาสี” (หนา 9-34)

Pattern Color เลอืกสีของรูปแบบ ฟงกชันนี้ใชไดเฉพาะเมื่อเลือกเสนชนิดอื่นทีไ่มใช [Solid Line] ใน 

[Line Type]

“9.5.4 การตั้งคารูปแบบ” (หนา 9-37)

Blink เลอืกวาจะใหพารทกะพริบหรือไม และกําหนดความเร็วในการกะพริบ คุณสามารถตั้งคา

การกะพริบของ [Display Color] และ [Pattern Color] ในพารทแตกตางกันได

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ

• การตั้งคาการกะพริบไดหรือไมนั้นขึน้อยูกับการตั้งคา [Color Settings] ของการแสดงผล

และการตั้งคาระบบดวย

“9.5.1 การตั้งคาสี” (หนา 9-34)

ตอ
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Fill Pattern เลอืกรูปแบบพื้นหลงัของตาราง

“9.5.4 การตั้งคารูปแบบ” (หนา 9-37)

Display Color ตั้งคาสขีองตาราง

“9.5.1 การตั้งคาสี” (หนา 9-34)

Pattern Color เลอืกวาพารทดงักลาวจะกะพริบหรือไม รวมทั้งความเร็วในการกะพริบ

“9.5.4 การตั้งคารูปแบบ” (หนา 9-37)

Blink เลอืกวาจะใหพารทกะพริบหรือไม และกําหนดความเร็วในการกะพริบ คุณสามารถตั้งคา

การกะพริบของ [Display Color] และ [Pattern Color] ในพารทแตกตางกันได

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ

• การตั้งคาการกะพริบไดหรือไมนั้นขึน้อยูกับการตั้งคา [Color Settings] ของการแสดงผล

และการตั้งคาระบบดวย

“9.5.1 การตั้งคาสี” (หนา 9-34)

Pixels Between เลอืกระหวาง [Equal Spacing] หรือ [Free]

• Equal Spacing
ปรับความกวางแถวและความกวางคอลัมนใหเทากัน

• Free
ปรับความกวางแถวและความกวางคอลัมนไดตามตองการ

Divisions กําหนดจํานวนแถว [Vertical] และจํานวนคอลัมน [Horizontal] ในตารางตั้งแต 1 ถึง 30

การต้ังคา คําอธิบาย
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9.3 การเขียนขอความ
วาดขอความบนหนาจอวาดภาพ

เมื่อตองการวาดขอความเพื่อเปลี่ยนภาษาที่ใชแสดงผลบนหนาจอ หรือแสดงขอมูลขณะสั่งงาน GP ใหใชตาราง

ขอความ สําหรับการตั้งคา โปรดดูที่“15.4 การเปลี่ยนภาษา (หลายภาษา)” (หนา 15-16)

9.3.1 ข้ันตอนการตัง้คา

วางขอความ “Production Inventory” ลงบนหนาจอ

1 จากเมนู [Draw (D)] ใหเลือก [Scale (S)] หรือคลิกที่  เพื่อวางขอความลงบนหนาจอ

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • โปรดอานรายละเอียดจากคําแนะนําในการตั้งคา

“9.12.1 คําแนะนําในการตั้งคาขอความ” (หนา 9-77)

Production Inventory 
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2 ในแถบเครื่องมือ ใหคลิกที่ไอคอนตัวชี้  และเลือกขอความที่วางไว เมื่อกรอบขอความปรากฏขึ้น 

ใหลากเพื่อปรับขนาดและตําแหนง

3 ดับเบิลคลิกขอความที่วางไว กลองโตตอบ [Text] จะปรากฏขึ้น
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4 ระบุแบบอักษรและขนาด และปอนขอความในกรอบปอนขอความ

5 คลิก [OK] จากนั้น ขอความ “Production Inventory” ที่ปอนจะถูกวางบนหนาจอ
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9.4 การแกไขออบเจ็กต

9.4.1 ขอมูลเบือ้งตนเกี่ยวกับเครื่องมือแกไข

การต้ังคา คําอธิบาย
Cut ตัดออบเจ็กต (พารท ขอความ รูป) คุณสามารถวางออบเจ็กตทีต่ัดออกมาลงบนหนาจอ

ไดโดยใชคําสั่ง [Paste]

กระบวนการทํางาน
คุณสามารถตัดออบเจ็กตโดยการเลือกออบเจ็กตที่ตองการและคลิกที่ [Cut] 

ในเมนู [Edit]

Copy คัดลอกออบเจ็กตทีเ่ลือกไว และวางลงบนหนาจอโดยใชคําสั่ง [Paste]

กระบวนการทํางาน
คุณสามารถคัดลอกไดโดยการเลือกออบเจ็กตที่ตองการและคลกิที่ [Copy] 

ในเมนู [Edit]

Paste วางออบเจ็กตที่คัดลอกหรือตดัลงบนหนาจอ

กระบวนการทํางาน
คุณสามารถวางออบเจ็กตที่คัดลอกหรือตัดมาไดโดยการคลกิที่คําสัง่ [Paste] 

ในเมนู [Edit]

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ

• เมื่อวางออบเจ็กตจากหนาจอหนึ่งไปที่อีกหนาจอหนึ่ง คุณสามารถวางออบเจ็กต

ที่ตําแหนงเดมิในหนาจออื่นได

Duplicate คัดลอกหลายรูปภาพพรอมกัน เมื่อทําสําเนาพารท คุณสามารถกําหนดตําแหนงถัดจาก

ตําแหนงของพารทตนฉบบัใหกับพารทปลายทางไดโดยอัตโนมัติ

“9.4.5 ทําสําเนา” (หนา 9-28)

Delete ลบออบเจ็กต

กระบวนการทํางาน
คุณสามารถลบออบเจ็กตไดโดยการเลือกออบเจ็กตที่ตองการและคลกิที่ [Delete (D)] 

ในเมนู [Edit]

Select All เลือกออบเจ็กตทัง้หมดบนหนาจอ

คุณยังสามารถกําหนดชวงในการลากออบเจ็กตมากกวาหนึ่งรายการได

“9.4.2 วิธีเลือก” (หนา 9-27)

Edit Vertex คุณสามารถแกไข ลบ หรือแทรกพิกัดของจุดยอดแตละจุดของเสนแบบ Polyline 

หรือรูปหลายเหลี่ยมได

“ ๑ แกไขจุดยอด” (หนา 9-30)

Group คุณสามารถจัดกลุมออบเจ็กตหลายออบเจ็กตเขาดวยกันและจัดการเสมือนกับ

เปนหนึ่งออบเจ็กตได

“9.4.7 การจัดกลุม (การแตกกลุม)” (หนา 9-31)

Order คุณสามารถเปลี่ยนลําดับออบเจ็กตที่วางซอนทับกันอยูได

“9.4.8 การจัดลําดับ” (หนา 9-31)

ตอ
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9.4.2 วิธีเลือก
วิธีเลือกออบเจ็กตมีอยูสองวิธี คือ คลิกที่ออบเจ็กตน้ันโดยตรง หรือกําหนดชวงในการลากออบเจ็กตอ่ืนๆ 

โดยรอบ

9.4.3 การขยายขนาดและยอขนาด
เลือกออบเจ็กตเปาหมายและวางเคอรเซอรไวบนกรอบ เมื่อเคอรเซอรเปลี่ยนเปน  คุณสามารถขยายหรือยอ 

และลากออบเจ็กตเพื่อเปลี่ยนเปนขนาดที่ตองการได

Place/Align คุณสามารถปรับตําแหนงออบเจ็กตหลายออบเจ็กตได (จัดชิดขวา จัดชิดซาย 

จัดไวตรงกลาง เปนตน)

“9.4.9 การจัดแนว” (หนา 9-32)

Rotate/Flip • หมนุ
หมนุออบเจ็กตไป 90 องศา

“9.4.10 การหมุนไปทางขวาหรือทางซาย” (หนา 9-32)
• พลิก
พลิกออบเจ็กตตามแนวนอนหรือแนวตัง้

“9.4.11 การกลับแกน X (แนวตั้ง)/แกน Y (แนวนอน)” (หนา 9-33)

อื่นๆ ตั้งคาเสนกริดและเสนนําเพื่อจัดแนวพารท

“9.9 การสรางหนาจอจากเทมเพลต” (หนา 9-57)

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • เมื่อตองการเลือกออบเจ็กตหนึ่งจากออบเจ็กตที่ซอนทบักันอยู ใหคลิกออบเจ็กตนั้นพรอมกับ

กดปุม [Ctrl] ซึ่งทําใหคุณสามารถเลือกแตละออบเจ็กตทีซ่อนกันอยูได

• เมื่อตองการยกเลิกบางออบเจ็กตทีเ่ลือกไว ใหคลิกออบเจ็กตที่ตองการยกเลิกพรอมกับกดปุม [Shift]

• เมื่อตองการเพิ่มออบเจ็กตเขาในออบเจ็กตที่เลอืกไวแลว ใหคลิกออบเจ็กตทีต่องการเพิ่มพรอมกบั

กดปุม [Shift]

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • ถาคุณเลือกออบเจ็กตและเลือ่นกรอบไปพรอมกับกดปุม [Shift] คุณสามารถขยาย/ยอขนาดออบเจ็กต

โดยมีอัตราสวนแนวนอนตอแนวตั้งเทาเดิมได

• ถาคุณกดปุม [↑], [→], [←], และ [↓] โดยทีเ่คอรเซอรอยูบนกรอบออบเจ็กต คุณสามารถขยาย/

ยอออบเจ็กตทีละจุดได

การต้ังคา คําอธิบาย

¡ÃÍº

ÅÒ¡¨¹ä´Œ¢¹Ò´·ÕèμŒÍ§¡ÒÃ
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9.4.4 การยายออบเจ็กต
เลือกออบเจ็กตเปาหมายและวางเคอรเซอรไวบนออบเจ็กต เมื่อเคอรเซอรเปลี่ยนเปน  คุณสามารถลาก

ออบเจ็กตไปยงัตําแหนงที่ตองการได

9.4.5 ทําสําเนา
คัดลอกหลายรูปภาพพรอมกัน

คลิกขวาขณะเลือกออบเจ็กตและคลิกที่ [Duplicate (W)]

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • คุณสามารถยายออบเจ็กตในแนวนอนหรือแนวตั้งได โดยยายออบเจ็กตพรอมกับกดปุม [Shift]

• คุณสามารถยายออบเจ็กตทีละจุดได โดยเลือกออบเจ็กตแลวกดปุม [↑], [→], [←], และ [↓]

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • เมื่อทําสําเนาพารท คุณสามารถกําหนดตําแหนงถัดจากตําแหนงของพารทตนฉบบัใหกับพารท

ปลายทางไดโดยอัตโนมัติ

¡ÃÍº

ÅÒ¡ä»ÂÑ§μÓáË¹‹§·ÕèμŒÍ§¡ÒÃ
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ทําสําเนา คําอธิบาย
• In X Direction
ตั้งคาจํานวนตําแหนงการแสดงผลในแนวแกน X ตัง้แต 1 ถึง 99

• Pixels Between
ตั้งคาจํานวนจุดระหวางออบเจ็กต ตัง้แต 1 ถึง 99

• In Y Direction
ตั้งคาจํานวนตําแหนงการแสดงผลในแนวแกน Y ตัง้แต 1 ถึง 99

• Pixels Between
ตั้งคาจํานวนจุดระหวางออบเจ็กต ตัง้แต 1 ถึง 99

• Direction of Copies
เลือกทิศทางแสดงผล ซึ่งไดแก , , , , , 

,  หรือ  

ËÁÒÂàËµØ

• เมื่อคุณเพิ่มตําแหนง ระบบจะกําหนดตําแหนงเรียงตามลําดับใหในทิศทาง

ที่ระบุไวโดยอิงตามชวงหางระหวางตําแหนง

• Duplicate Comment
คําอธิบายขอมูลที่คัดลอก จะแสดงขึ้นที่ปลายทางการคัดลอก

• Mouse defines the range
ทําสําเนาที่พอดกีับชวง โดยใชระยะหางที่กําหนด

ËÁÒÂàËµØ

• ชวงการตั้งคาต่ําสุดจะขึ้นอยูกับขนาดพารทของสําเนาตนฉบับและจํานวนสําเนา 

คุณไมสามารถเลื่อนเคอรเซอรไปยังชวงดงักลาวได

• Assign Addresses
คุณสามารถกําหนดตําแหนงเรียงตามลําดับจากตําแหนงทีจ่ะคัดลอกไดโดย

อิงตามคา [Increment Each Address by]

• Increment Each Address by
ระบชุวงหางระหวางตําแหนง ถาตําแหนงที่จะคัดลอกเปนตําแหนงบิต 

จะเพ่ิมตําแหนงดวยบิต และถาตําแหนงปลายทางการคัดลอกเปนตําแหนงเวิรด 

จะเพ่ิมตําแหนงดวยเวริด

• Assign Individual Addresses
เมื่อตั้งคาตําแหนงหลายตําแหนงใหกับหนึ่งออบเจ็กต คุณสามารถระบไุดวา

จะเพ่ิมแตละตําแหนงหรือไม
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9.4.6 การเปลี่ยนลักษณะเฉพาะ
คุณสามารถเปลี่ยนลักษณะเฉพาะของออบเจ็กตได เชน สีหรือตําแหนง

หากตองการเปลี่ยนลักษณะเฉพาะ ใหดับเบิลคลิกที่ออบเจ็กตขณะเลือก หรือเลือก [Change Attributes (M)] 

ในเมนู [Edit]

๑ แกไขจดุยอด
คุณสามารถแกไข ลบ หรือแทรกพิกัดของจุดยอดแตละจุดของเสนแบบ Polyline หรือรูปหลายเหลี่ยมได

หากตองการแกไขจุดยอดของออบเจ็กต ใหคลิกที่เสนของออบเจ็กตที่เลือกไวเพื่อเปลี่ยนใหเปนกรอบสีเหลือง 

จากนั้น เปลี่ยนรูปรางของออบเจ็กตโดยการคลิกที่เสนที่ตองการ ถาตองการลบจุดยอด ใหคลิกขวาที่จุดยอดและเลือก 

[Delete Vertex]

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • หากเลือกไวหลายออบเจ็กต คุณไมสามารถเปลีย่นลักษณะเฉพาะได
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9.4.7 การจดักลุม (การแตกกลุม)
คุณสามารถจัดกลุมออบเจ็กตหลายอ็อบเจ็กตเขาดวยกันและจัดการเสมือนกับเปนหนึ่งออบเจ็กตได 

โดยการเลือกออบเจ็กตตางๆ คลิกขวา และคลิกที่ [Group (E)] หากตองการแตกกลุม ใหคลิกที่ [Ungroup (G)]

9.4.8 การจดัลําดบั
เมื่อวางออบเจ็กตซอนทับกัน คุณสามารถเปลี่ยนลําดับการวางออบเจ็กตได เลือกและคลิกขวาที่ออบเจ็กต

ที่ตองการเปลี่ยนลําดับ คลิก [Order (O)] และเลือกลําดับออบเจ็กตจาก [Bring to Front], [Send to Back], 

[Move Forward] หรือ [Move Backward] ในตัวอยางตอไปนี้ วงรีถูกยายไปอยูขางหลัง
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9.4.9 การจดัแนว
คุณสามารถจัดแนวตําแหนงใหออบเจ็กตหลายออบเจ็กตได โดยเลือกออบเจ็กตที่ตองการจัดแนว คลิกขวา

แลวเลือก [Align Left (L)], [Right (R)], [Top (T)], [Bottom (B)], [Align Center (Horizontal) (C)], 

[Align Center (Vertical) (M)] หรือ [Others (E)] จาก [Place/Align (A)] ในตัวอยางตอไปนี้เปนการจัด

แนวสี่เหล่ียมผืนผา รูปหลายเหลี่ยม และวงกลมโดยชิดทางดานบน

9.4.10 การหมุนไปทางขวาหรือทางซาย
คุณสามารถหมุนออบเจ็กตไปทางขวาและทางซายไดครั้งละ 90 องศา คลิกขวาเพื่อเลือกออบเจ็กตที่คุณ

ตองการหมุน แลวเลือก [Rotate Right (E)], [Rotate Left (I)] ใน [Rotate/Flip (R)] ตวัอยางตอไปนี้

อธิบายเก่ียวกับการวางรูปหลายเหลี่ยมที่มีการหมุนไปทางขวา
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9.4.11 การกลับแกน X (แนวตัง้)/แกน Y (แนวนอน)
คุณสามารถพลิกออบเจ็กตตามแนวศูนยกลางของออบเจ็กตใหหมุนรอบแนวแกน X (แนวตั้ง) หรือแนวแกน Y

(แนวนอน) ไดตามตองการ คลิกขวาเพื่อเลือกออบเจ็กตที่ตองการและเลือก [Flip Horizontal (H)] หรือ 

[Flip Vertical (V)] ใน [Rotate/Flip (R)] ตัวอยางตอไปนี้จะแสดงตําแหนงของรูปหลายเหล่ียมที่มีการพลิก

ตามแนวนอน โปรดทราบวาตําแหนงที่แสดงผลบนหนาจอ, เครื่องหมาย, พารท และขอความจะเปลี่ยนแปลง

9.4.12 การเปลี่ยนพิกัด
คุณสามารถเปลี่ยนตําแหนงและขนาดของออบเจ็กตไดโดยระบุพิกัดใน [Properties (P)] จุดอางอิงของพิกัด 

คือ มุมซายบนของออบเจ็กต

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • หากแทบ็ [Properties] ไมปรากฏอยูในพื้นที่ทํางานหรือพื้นที่วาดภาพของหนาจอ ใหคุณชี้ที่ 

[Work Space (W)] และเลือก [Properties (P)] ในเมนู [View (V)]
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9.5 การเปลี่ยนสี ชนดิของเสน และรูปแบบ

9.5.1 การตัง้คาสี
๑ รายการสีที่มีอยู

รหัส อุปกรณแสดงผล สีสําหรับแสดงผล จํานวนสีท่ีกําหนดไว
ในการวาดภาพ

AGP-3200T LCD สี TFT 256 สี ไมกะพริบ

64 สี ความเร็วการกะพริบ 3 ระดับ

256 สี

64 สี

AGP-3200A LCD ขาวดํา 8 ระดบั ความเร็วการกะพริบ 1 ระดับ ขาวดํา 8 ระดับ

AGP-3302B LCD สีน้ําเงิน 16 ระดบั ความเร็วการกะพริบ 3 

ระดับ

16 ระดับ

AGP-3301L LCD ขาวดํา ขาวดํา 16 ระดับ ความเร็วการกะพริบ 

3 ระดบั

แสดงผลขาวดํา 16 ระดับ

AGP-3301S LCD สี STN 4096 สี ความเร็วการกะพริบ 3 ระดับ 256 สี

AGP-3300L LCD ขาวดํา ขาวดาํ 16 ระดับ ความเร็วการกะพริบ 

3 ระดบั

ขาวดํา 16 ระดับ

AGP-3300S LCD สี STN 4096 สี ความเร็วการกะพริบ 3 ระดับ 256 สี

AGP-3300T LCD สี TFT 65536 สี ไมกะพริบ

16384 สี ความเร็วการกะพริบ 3 

ระดับ

256 สี

AGP-3400S LCD สี STN 4096 สี ความเร็วการกะพริบ 3 ระดับ 256 สี

AGP-3400T LCD สี TFT 65,536 สี ไมกะพริบ

16384 สี ความเร็วการกะพริบ 

3 ระดบั

256 สี

AGP-3500T

AGP-3500L LCD ขาวดํา ขาวดํา 16 ระดับ ความเร็วการกะพริบ 

3 ระดบั

ขาวดํา 16 ระดับ

AGP-3500S LCD สี STN 4096 สี ความเร็วการกะพริบ 3 ระดับ 256 สี

AGP-3510T LCD สี TFT 65,536 สี ไมกะพริบ

16,384 สี ความเร็วการกะพริบ 

3 ระดบั

256 สี

AGP-3560T

AGP-3600T

AGP-3450T

AGP-3550T

AGP-3650T

AGP-3750T

LT-3201A LCD ขาวดํา (Umber) 8 ระดบั ไมกะพริบ ขาวดํา 8 ระดับ

PS3651A LCD สี TFT 65,536 สี ไมกะพริบ

16,384 สี ความเร็วการกะพริบ 

3 ระดบั

256 สี

PS3650A

PS3700A

PS2000B
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๑ การกําหนดสี
ตั้งคาสีของออบเจ็กต รายการตั้งคาตางๆ เชน สีเสนขอบ การเติมสี เงา หรือปายชื่อ จะแตกตางกันตามชนิด

ของพารท

สําหรับรุนที่รองรับการแสดงผล 256 สี สําหรับรุนที่รองรับการแสดงผลขาวดํา 16 ระดับ

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • ออบเจ็กตที่มีตวัเลอืกการตั้งคาการกะพริบจะกะพริบบนหนาจอ และมีอัตราความเร็วการกะพริบ

ที่เลือกไดสามระดับ

“9.5.2 การตั้งคาการกะพริบ” (หนา 9-37)
• สําหรับ LCD รุนขาวดําและรุน STN ส ีเมื่อคุณตั้งคาพื้นหลงัหนาจอเปน Tiling Pattern และตั้งคา

การกะพริบ สวนประกอบการวาดบางอยางที่ไมมกีารตั้งคาการกะพริบอาจจะกะพริบดวย โปรดตรวจสอบ

การแสดงผลใหแนใจกอน

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • สําหรับรุนที่รองรับการแสดงผล 256 สี คุณสามารถใชปุมเลื่อนที่ดานลางของจานสีเพ่ือเปลี่ยนไปที่

จานสถีัดไปได

• สําหรับสวติชไฟสัญญาณที่ไมไดใช [Lamp Feature] หรือปุมทีต่ั้งคา [Pattern] ไวในกลองโตตอบ

การตั้งคา คุณสามารถตัง้คา [Pattern Color] เปน [Transparent] ไดเทานั้น 

• เมื่อคุณเปลี่ยนจากรุนที่รองรับมากกวา 16 สีเปนรุนที่รองรับ 16 สี สีทีไ่มอยูในชวง 16 สี

จะถูกแปลงเปนสใีนชวง 16 สีดังกลาว

¢ŒÍÊÓ¤ÑÞ • สําหรับรุนแสดงผลขาวดํา 16 ระดับ อาจสงัเกตความแตกตางของสไีดยากหรือ
อาจมีการสั่นไหวได ใชการกําหนดสีดานบนหลังจากตรวจสอบสแีลว
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๒ จานสี
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9.5.2 การตัง้คาการกะพรบิ
การกะพริบทําใหออบเจ็กตกะพริบบนหนาจอและมีอัตราความเร็วการกะพริบที่เลือกไดอยูสามระดับ 

(ชา ปานกลาง เร็ว)

ที่ระดับ [Fast] ความเร็วจะเปนสองเทาของระดับ [Medium] และที่ระดับ [Slow] ความเร็วจะเปนครึ่งหน่ึง

ของระดับ [Medium] ถาคุณเลือก [None] ออบเจ็กตจะไมกะพริบ

9.5.3 การตัง้คาชนิดเสน
คุณสามารถเลือกชนิดเสนแบบ [Solid Line], [Dotted Line], [Dash Line], [Chain Line] หรือ 

[Two-Dot Chain Line]

9.5.4 การตัง้คารูปแบบ
เลือกรูปแบบจากชนิดทั้งเกาแบบตอไปนี้

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • สําหรับการกะพริบเปนสีเขม โปรดดูที่ “5.14.6 คําแนะนําในการตัง้คา [System Settings]  ๑ 
คําแนะนําในการตั้งคา [Display Unit]  ๒ Display” (หนา 5-110) 
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9.6 การแกไขพารท

9.6.1 การแกไขพารท

1 ในเมนู [Parts (P)] ใหชี้ที่ [Switch Lamp (C)] และเลือกt [Lamp (L)] หรือคลิกที่  

2 เล่ือนตัวชี้  ไปยังหนาจอวาดภาพและตัวชี้จะเปลี่ยนเปนเคอรเซอรรูปเครื่องหมายบวก  

3 ลากไปยงัตําแหนงที่ตองการวางสวิตช โดยสวิตชจะวางอยูในพื้นที่ที่ลาก

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • คุณยังสามารถลากและปลอยพารทจากแถบเครือ่งมือพารทไดเชนกัน

จากเมนู [View (V)] ใหชี้ที ่[Parts Toolbox (T)], [Work Space(W)] และเลือก [Parts Toolbox (T)] 

แถบเครื่องมอืพารทจะปรากฏขึ้น คุณสามารถดูรูปรางพารทตางๆ ไดโดยการตั้งคา [Parts Palette] และ 

[Type]

Start 
à»�´

Stop 
»�´

ä¿ÊÑÞÞÒ³

á¡Œä¢
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4 ดับเบิลคลิกที่ไฟสัญญาณที่วางไว และกลองโตตอบตอไปนี้จะปรากฏขึ้น คลิกที่ไอคอนแปนคีย 

5 คลิกที่ไอคอนแปนคีย  และปอนตําแหนงบิตในกลองโตตอบ [Input Address]
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6 คลิกที่ไอคอน  และเลือก [Device/PLC] และ [Device] ปอนตําแหนงโดยใชแปนคีย (เชน M100)

7 คลิกที่ [Select Shape] และ [Select State Window] จะปรากฏขึ้น

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • ปอนตําแหนงดวยแปนคียบนกลองโตตอบ [Input Address] ถาคุณปอนโดยตรงจากแปนพิมพของ PC 

ระบบอาจไมรับรูวาคาดังกลาวคือตําแหนง
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8 เลือก [State 0] และคลิก [Open]

9 เลือก [Standard Parts] จาก Parts Palette จากนั้นเลือกรูปภาพ [Part Number] 

SW_3D202_ OFF

10 คลิก [OK] จอแสดงผลจะกลับไปที่ [Select State Window] เลือก [State 1] และคลิก [Open]

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • ใชรายการดรอปดาวน Parts Palette เพื่อเปลี่ยนรูปภาพที่แสดง โดยพารทจะมี 65536, 256 

หรือ 64 สี โปรดเลอืก parts palette ที่ตรงกับสทีี่รุนของคุณรองรับ
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11 เลือก [Standard Parts] จาก [Parts Palette] จากนั้น เลือกรูปภาพ [Part Number] SW_3D202_ON 

และคลิก [OK]

12 ภาพของ [State 0] (OFF) และ [State 1] (ON) จะแสดงขึ้นใน [Select State Window] คลิก [OK]

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • คลกิที่ [Auto] หลังจากกําหนดรูปภาพใน [State0] เพื่อใหรูปภาพของสถานะอื่นๆ ทัง้หมด

ตรงกันโดยอัตโนมัติ
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13 คลิกแท็บ [Color] โปรดตรวจสอบใหแนใจวา [Select State] มีคาเปน OFF และตั้งคาสีของสวิตชเมื่ออยูในสถานะ 

OFF สําหรับ [Display Color] ใหคลิกที่  และเลือกสีจากจานสี.

14 เลือก ON ใน [Select State] และตัง้คาสีของสวิตชเมื่ออยูในสถานะ ON

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • คุณไมสามารถแกไขสีของพารทรูปภาพในเมนู สวิตช/ไฟสัญญาณ ได

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • คุณไมสามารถแกไขสีของพารทรูปภาพในเมนู สวิตช/ไฟสัญญาณ ได
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15 เลือกแท็บ [Label] เลือก [OFF] ใน [Select State] และปอนขอความที่จะแสดงบนสวิตชเมื่ออยูในสถานะ OFF

16 เลือก [ON] ใน [Select State] และปอนขอความที่จะแสดงบนสวิตชเมื่ออยูในสถานะ ON (เชน STOP)

17 คลิก [OK] เมื่อตั้งคาทั้งหมดเสร็จแลว
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9.6.2 การลงทะเบียนพารทภาพใหม
ทําตามขัน้ตอนตอไปนี้เพื่อลงทะเบียนภาพใหมของพารท

1 ดับเบิลคลิกพารทที่คุณตองการลงทะเบียนภาพใหม จากนั้นกลองโตตอบตอไปนี้จะปรากฏขึ้น คลิก [Select Shape]

2 กลองโตตอบ [Shape Browser] จะปรากฏขึ้น คลิก [New Palette]
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3 กลองโตตอบ [Save As] จะปรากฏขึ้น กําหนด [Location(I)] และ [File Name (N)] ของ parts palette ใหม

และคลิกที่ [Save (S)]

4 เมื่อขอความตอไปนี้ปรากฏขึ้น ใหคลิก [Yes (Y)]

5 กลองโตตอบ [Shape Browser] ที่ลงทะเบียนใหมจะปรากฏขึ้น คลิก [Create]
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6 กลองโตตอบ [Register Parts] จะปรากฏขึ้น เลือก [State 0]  แลวคลิก [Select]

7 เมื่อกลองโตตอบ [Open File] เปดขึ้น ใหไปที่ตําแหนงของภาพใน [Look In] จากนั้นเลือกไฟล [File Name] 

และ [Look in] และ [File name] แลวคลิกที่ [Open]
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8 รูปภาพดังกลาวจะถูกลงทะเบียนไวใน [State 0] ของกลองโตตอบ [Register Parts]

9 ถาจําเปน ใหกําหนดหมายเลขพารทและจํานวนสีของรูปภาพที่จะลงทะเบียนใน [Title] และ [Color Settings] 

แลวคลิกที่ [Register] เพื่อจบขั้นตอน

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • หากตองการเลือกภาพของพารท ใหเปดกลองโตตอบ Parts และคลิกที ่[Select Shape]

[Shape Browser] จะปรากฏขึ้น เลือกชื่อจานสใีน [Parts Palette] จากนั้น เลอืกภาพทีต่องการ

และคลิกที่ [OK]

• ถาคุณคลิก “Create” พรอมกับเลือกพารทที่ลงทะเบียนไวกอนหนานี้ คุณสามารถแกไขภาพ

พารทนั้นได หากตองการสรางภาพใหม ใหคลิกปุม “Create” โดยไมตองเลือกภาพทีล่งทะเบยีน

กอนหนานี้แตอยางใด

• คุณสามารถลงทะเบยีนพารทภาพดวยขนาดสงูสุดไมเกิน 160 x 160 จุด

• พารทที่ใชภาพที่ลงทะเบียนไว อาจทําใหไฟลโปรเจคมขีนาดใหญ ขอแนะนําใหคุณตั้งคา [Compress] 

ใน [Color]

• คุณสามารถลงทะเบยีนพารทภาพไดสูงสุด 200 พารทในไฟล parts palette หนึ่งไฟล

• พารทภาพที่ถูกขยายหรือยอขนาดลงอาจแสดงผลบน GP กับใน Pro-EX แตกตางกนั

• เนื่องจากภาพที่ลงทะเบยีนจะมีขนาดแตกตางกันขึ้นอยูกับสถานะของภาพ โดยภาพขนาดใหญ

จะยังคงมขีนาดเดิม สวนภาพขนาดเล็กจะถูกขยายใหญขึ้น

• คุณไมสามารถลงทะเบียนหรือลบไฟล PDX ที่เตรียมไวกอนหนานี้

• ชนิดของไฟลภาพที่สามารถลงทะเบียนในพารทได ไดแก BMP, JPEG, DPD และ PNG
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9.6.3 การล็อค/การปลดล็อคตําแหนงออบเจ็กต

๒ การล็อคตําแหนงออบเจ็กต
วางภาพวาดและพารท จะมีหมุดยึดสีนํ้าเงิน  ปรากฏขึ้นที่ดานซายบนของออบเจ็กตบนหนาจอ คลิกที่หมุดยดึ 

หมุดยึดจะเปลี่ยนเปนสีแดง  จากนั้นจะไมสามารถเลือกหรือแกไขออบเจ็กตไดอีก หากคุณวางเคอรเซอรไว

เหนือออบเจ็กต เครื่องหมาย “lock” จะปรากฏขึ้นที่ดานขวา ซึ่งแสดงวามีการล็อคตําแหนงที่วางออบเจ็กตน้ัน)

๒ การปลดหมุดยึด
• การปลดทีละออบเจ็กต

ดับเบิลคลกิที่ภาพวาดหรือพารท คลิกที่  และหมุดยึดจะเปลีย่นเปนสนี้ําเงิน

• การปลดหมุดยึดทั้งหมดบนหนาจอ

ในเมนู [Edit (E)] ใหเลือก [Release All Fixed Pins (K)]

คลิกท่ีหมุดยึดสีนํ้าเงิน หมุดยึดเปลี่ยนเปนสีแดง 
แสดงวาพารทถูกล็อค
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9.7 การใชหนาจอเพือ่จดุประสงคตางๆ

9.7.1 ข้ันตอนการตัง้คา

1 ในเมนู [Screen (S)] ใหเลือก [New Screen (N)] กลองโตตอบดังตอไปนี้จะปรากฏขึ้น คลิกที่ [New] 

เพื่อสรางหนาจอหลักใหม (ตัวอยาง: Base Screen 2)

2 จากเมนู [Draw (D)] ใหเลือก [Call Screen (O)] หรือคลิกที่  

B1 

Setting Input Screen Active Operations Screen Active Monitoring Screen Alarm Screen 

B2 

Setting Input Screen Active Operations Screen Active Monitoring Screen Alarm Screen 

B3 

Setting Input Screen Active Operations Screen Active Monitoring Screen Alarm Screen 

Setting Input  
Screen 

Active Operations
Screen

Active Monitoring 
Screen 

B100 

Setting Input Screen Active Operations Screen Active Monitoring Screen Alarm Screen 
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3 เมื่อคุณลากเมาสบนหนาจอรูปภาพ จะเปนการวาดเสนประ กลองโตตอบ [Call Screen] จะปรากฏขึน้

4 เลือกภาพเปาหมายจาก [Call Target]

Base Screens หนาจอหลักที่สรางไวกอนหนานี้จะแสดงขึ้น

Image ขอมลูภาพที่ลงทะเบียนไวใน “Image Registration” จะแสดงขึ้น

Image (CF) ขอมลูภาพจากการด CF ที่ลงทะเบียนไวใน “Image Registration” จะแสดงขึ้น

Mark Registration เครื่องหมายที่ลงทะเบียนไวจะแสดงขึ้น

Keypad Registration แปนคียที่ลงทะเบยีนใน “Keypad Registration” จะแสดงขึน้

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • เมื่อคุณเรียก [Base Screen] ใหเรียกและวางไวที่จุดศูนยกลางของหนาจอ
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5 เลือกภาพและคลิก [OK] เพื่อแสดงภาพที่ระบุ
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9.8 การแกไขรปูภาพบนหนาจออื่น

9.8.1 การวางรูปภาพที่ลงทะเบียนในแพ็คเกจ

1 แสดงรายการรูปภาพที่ลงทะเบียนไว ในเมนู [View (V)] ใหเลือก [Package (P)]

2 กลองโตตอบ [Package List] จะปรากฏขึ้น เลือกรูปภาพที่จะวางและคลิก [Open]
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3 กลองโตตอบ [Package] จะปรากฏขึ้น จากนั้นใหเลือกรูปภาพแลวลากไปวางลงในหนาจอ
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9.8.2 การลงทะเบียน รูปภาพในแพ็คเกจ
คุณสามารถลงทะเบียนออบเจ็กตที่สรางขึ้น และยังลงทะเบียนออบเจ็กตหลายออบเจ็กตรวมกันไดอีกดวย

1 จากเมนู [View (V)] ใหเลือก [Package (P)] หรือคลิกที่  

2 กลองโตตอบ [Package List] จะปรากฏขึ้น เลือกชื่อแพ็คเกจและคลิก [Open]

3 กลองโตตอบ [Package] ที่แสดงรายการแพ็คเกจที่ลงทะเบียนไวจะแสดงขึ้น

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • หากตองการลงทะเบยีนรูปภาพในแพ็คเกจใหม ใหคลกิที่ [OK]
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4 เลือกภาพที่ตองการลงทะเบียนและลากไปยังกลองโตตอบ [Package]

5 รูปภาพจะถูกลงทะเบียนในแพ็คเกจ
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9.9 การสรางหนาจอจากเทมเพลต

9.9.1 การตัง้คาเสนกรดิ
๑ ขอมูลเบื้องตน

คุณสามารถแสดงเสนกริดแบบเปนจุดหรือเสนบนหนาจอวาดภาพเพื่อใชในการวางออบเจ็กตหลายออบเจ็กตได

ตําแหนงของแตละออบเจ็กตจะกําหนดจากจุดตัดของเสนกริด ซึ่งชวยใหปรับตําแหนงของออบเจ็กตไดงายขึ้น 

๑ ข้ันตอนการตั้งคา

แสดงเสนกริดบนหนาจอวาดภาพ และตั้งคาตางๆ ในการวางออบเจ็กตตามแนวเสน

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • โปรดอานรายละเอียดจากคําแนะนําในการตั้งคา

“9.12.2 คําแนะนําในการตั้งคา Preferences [Edit Screen]” (หนา 9-79)
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1 ในเมนู [View (V)] ใหเลือก [Preferences (O)]

2 กลองโตตอบ [Preferences] จะปรากฏขึ้น เลือก [Screen Edit Style]

3 ตั้งคาการจัดแนวของออบเจ็กตกับจุดตัดของเสน ทําเครื่องหมายที่ชอง [Snap to Grid] ตั้งคาระยะหางของเสนกริด

ใน [Grid Size] (เปนพิกเซล) (ตวัอยางเชน [Width] 20, [Height] 20)
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4 ในรูปกรอบสี่เหล่ียม Display ใหทําเคร่ืองหมายที่ชอง [Show Grid] จากนั้นเลือกตัวเลือกใน [Order] และ 

[Shape] ตามตองการ คลิก [OK] เพื่อปดกลองโตตอบ
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9.9.2 การเลือกหนาจอจากเทมเพลต
คุณสามารถลดขั้นตอนการวาดภาพลงไดโดยแกไขในหนาจอที่ลงทะเบียนไวในเทมเพลต

๑ การวางภาพที่ลงทะเบียนในเทมเพลต
1 ในเมนู [Screen (S)] ใหเลือก [New Screen (N)]

2 กลองโตตอบ [New Screen] ตอไปนี้จะปรากฏขึ้น คลิก [Select Template from List]

ÀÒ¾
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ÀÒ¾
Ë¹ŒÒ¨Í 2

ÀÒ¾
Ë¹ŒÒ¨Í 3

ÀÒ¾
Ë¹ŒÒ¨Í 4

ÀÒ¾
Ë¹ŒÒ¨Í 5

ÀÒ¾
Ë¹ŒÒ¨Í 6
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3 เทมเพลตที่ลงทะเบยีนไวจะแสดงขึ้น จากนั้น เลือกหนาจอที่คุณตองการใชและคลิก [OK]

4 เทมเพลตจะถูกวางลงในหนาจอ
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๑ การลงทะเบียนหนาจอเปนเทมเพลต
คุณสามารถลงทะเบียนหนาจอที่สรางขึ้นเปนเทมเพลต และใชงานหนาจอนั้นอีกได หากตองการเปลี่ยนหนาจอ

ใหเปนเทมเพลต ใหไปที่เมนู [Screen (S)] และเลือก [Register Template (T)]
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คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 9-63

9.10 การวางภาพ

9.10.1 ภาพเปาหมาย
ขอมูลภาพที่สามารถแสดงบนหนาจอ GP มีดังน้ี

Image วิธีวาง คําอธิบาย
BMP, JPEG, 
DPD, PNG File

วางภาพบนหนาจอ
โดยตรง

วางภาพ BMP, JPEG, DPD หรือ PNG บนหนาจอโดยตรง

ËÁÒÂàËµØ

• เมื่อใชภาพเดียวกันบนหลายหนาจอ คุณสามารถคงความจุของหนาจอ

ไวไดโดยลงทะเบยีนภาพตนฉบับใน “Image”

• คุณสามารถเรียกหนาจอหลกัพรอมกับภาพซึง่วางอยูในหนาจอหลกั

อีกหนาจอหนึ่งได

“9.10.2 ขั้นตอนการวางภาพ BMP/JPEG” (หนา 9-64)

การลงทะเบียนภาพ
ใน “Image (Display)” 
และการใชฟงกชัน
เรียกหนาจอ

ลงทะเบยีนไฟ BMP, JPEG, DPD หรือ PNG เปน “Image” และแสดง

ภาพดังกลาวบนหนาจอหลักโดยใชฟงกชันเรียกหนาจอ

ËÁÒÂàËµØ

• คุณสามารถแกไขความจุของหนาจอไวไดโดยลงทะเบียนไฟลภาพใน 

“Image” และใชภาพเดียวกันบนหลายหนาจอ

“9.7 การใชหนาจอเพือ่จุดประสงคตางๆ” (หนา 9-50)

การลงทะเบียนภาพ
ใน “Image (CF)” 
และการใชฟงกชัน
เรียกหนาจอ

เรียกและแสดงขอมูลภาพที่จัดเก็บในการด CF บนหนาจอหลัก

“9.7 การใชหนาจอเพือ่จุดประสงคตางๆ” (หนา 9-50)

การเรียกภาพ
บนหนาจอหลัก

เรียกและแสดงขอมูลภาพที่สรางไวแลวบนหนาจอหลัก

“9.7 การใชหนาจอเพือ่จุดประสงคตางๆ” (หนา 9-50)

Mark Registration ภาพ “Mark registration” 
ที่ลงทะเบียน

เรียกและแสดงขอมูลภาพจุดที่ลงทะเบียนไวใน “Mark” บนหนาจอหลัก

“9.11 การวาดรายละเอียดรูปภาพ” (หนา 9-66)

Keypad Registra-
tion

ภาพ 
“Keypad Registration” 
ที่ลงทะเบียน

เรียกและแสดงแปนคียที่ลงทะเบียนไวบนหนาจอหลัก

“9.7 การใชหนาจอเพือ่จุดประสงคตางๆ” (หนา 9-50)]
ËÁÒÂàËµØ

• คุณสามารถเรียกแปนคียหนึ่งแปนไดจากพารท [Call Screen] บนหนาจอหลัก
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9.10.2 ข้ันตอนการวางภาพ BMP/JPEG
การวางภาพลงบนหนาจอโดยตรง

1 จากเมนู [Draw (D)] ใหเลือก [Image Placement (I)] หรือคลิกที่ไอคอน  

2 เล่ือนเคอรเซอรไปที่พื้นที่วาดภาพ เคอรเซอรจะเปลี่ยนเปนรูปเครื่องหมายบวก คลิกหนาจอ กลองโตตอบ 

[Open Original File] จะปรากฏขึ้น ตัง้คา [Look in] และ [File name] ของภาพที่จะวาง

BMP, JPEG, etc. 

á»Å§¢ŒÍÁÙÅÀÒ¾áÅÐÇÒ§Å§º¹
Ë¹ŒÒ¨Í
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3 ปรับคุณภาพและจํานวนสีของภาพ แลวคลิก [Open]

4 กลองโตตอบ [Image] ตอไปนี้จะปรากฏขึ้น ตั้งคาขนาดและอัตราการกะพริบของภาพที่จะวาง

5 คลิก [OK] ภาพที่คุณระบุจะถูกวางลงบนหนาจอ

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • เมื่อเลือก [Original Size] ภาพทีว่างจะมีขนาดเทากับภาพตนฉบบั คุณไมสามารถเปลี่ยนขนาด

ภาพหลงัจากวางภาพแลวได

• เมื่อเลือก [Fix Aspect Ratio] ภาพทีว่างจะมีอัตราสวนแนวนอนตอแนวตั้งเทากับภาพตนฉบับ
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9.11 การวาดรายละเอียดรปูภาพ

9.11.1 การวาดวาลว
๑ ขอมูลเบื้องตน

คุณสามารถเรียกและแสดงขอมูลภาพที่สรางไวในMark บนหนาจอหลักได ใน [Mark] คุณสามารถวาดสัญลักษณ

หรือรูปภาพที่กําหนดเองดวยจุดได

๑ ข้ันตอนการตั้งคา

การวาดวาลวโดยใชจุด

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • โปรดอานรายละเอียดจากคําแนะนําในการตั้งคา

“9.12.3 คําแนะนําในการตั้งคา (Mark Registration) ทั่วไป” (หนา 9-81)
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1 ในเมนู [Common Settings (R)] ใหคลิกที่ [Mark Registration (M)] ใหเลือก [New] และปอนคา [Number] 

และ [Comment] แลวคลิกที่ [Create] (ตัวอยาง: [Number]1, [Comment] Mark Registration)

2 สรางเสนขอบตัวเรือนวาลวโดยใชส่ีเหล่ียมผืนผา จากเมนู [Draw (D)] ใหเลือก [Filled Rectangle (T)] 

ลากปรับขนาดและตําแหนงของสี่เหล่ียมผืนผาแลววางตําแหนง

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • คลกิที่ [Undo (U)] เพื่อยกเลิกคําสัง่ในเมนู [Edit]
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3 สรางชองเปดของวาลวโดยใชวงรี จากเมนู [Draw] ใหเลือก [Filled Circle/Ellipse] จากนั้นปรับขนาด

และตําแหนงของวงรีแลววางออบเจ็กต

4 สรางเสนขอบชองเปดของวาลวโดยใช [Color Inversion] จากเมนู [Edit] ใหเลือก [Color Inversion (Y)] 

เพื่อสลับสีจุดบนพื้นที่ ในขั้นตอนนี้ ใหไปที่เมนู [Draw] แลวเลือก [Filled Circle/Ellipse] เพื่อวางวงรี

หลังจากปรับขนาดและตําแหนงแลว หลังจากวาง ใหคลิก [Color Inversion (Y)] อีกครั้งเพื่อเปลี่ยนกลับไปยงัสีเดิม
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5 สรางสวนมือจับโดยใชวงรีและสี่เหล่ียมผืนผา จากเมนู [Draw] ใหเลือก [Circle/Oval (I)] หรือ 

[Filled Rectangle (T)] วางออบเจ็กตหลังจากปรับขนาดและตําแหนงของวงรีและสี่เหล่ียมผืนผาแลว

6 ใชจุดปรับแตงสวนตางๆ อยางละเอียด เลือก [Dot (D)] ในเมนู [Draw (D)] ในการวาดจุด คุณสามารถคลิก

เพื่อเปด (สีขาว) และคลิกขวาเพื่อปด (สีดํา) ได
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7 คลิกแท็บ [Base 1] แลวเปดหนาจอหลักเพื่อวางเครื่องหมาย จากเมนู [Draw (D)] ใหเลือก [Call Screen (O)]

8 คลิกหนาจอวาดภาพเพื่อวางกรอบเสนประ จากนั้นกลองโตตอบ [Call Screen] จะปรากฏขึ้น

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • ในเมนู [Screen (S)] ใหเลือก [New Screen (N)] เพ่ือสรางหนาจอหลกัใหม
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คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 9-71

9 เลือก [Mark Registration] จาก [Call Target] และเลือกหมายเลขเครื่องหมายที่ลงทะเบียนไวใน [Number] 

(ตวัอยางเชน 1)

10 เลือกภาพและคลิก [OK] เพื่อแสดงภาพที่ระบุ

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • คุณสามารถกําหนดสสีําหรับแสดงผลของเครื่องหมายทีส่รางขึ้นได
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9.11.2 การแสดงอักขระภายนอกรหัสอักขระ
คุณสามารถวาดอักขระภายนอกใน Mark ไดโดยใชจุด และแสดงอักขระภายนอกที่ลงทะเบียนไวบนหนาจอ

คุณสามารถลงทะเบียนอักขระภายนอกไดก็ตอเมื่อไดเลือกอักษรมาตรฐาน ASCII (อักษรบิตแมพ) 

และขนาดตั้งแต 8 x 16 จุดขึ้นไปเทาน้ัน

๑ ข้ันตอนการตั้งคา
คุณสามารถแสดงอักขระที่สรางขึ้นบนหนาจอไดโดยแทนที่อักขระในกรอบในตารางรหัสอักขระดวยอักขระ

ที่ตองการ ขั้นตอนการแทนที่อักขระ ë (89h) ในตารางรหัสอักขระ (Code Page 850) ดวยอักขระ “III” 

ที่สรางขึ้นดวยจุด และแสดงอักขระ “III” บนหนาจอ GP มีดังน้ี

๒ รายการรหัสอักขระ
ตารางรหัสอักขระ Code Page 850 ซึ่งเปนรหัสอักขระที่ใชใน GP มีดังน้ี

GPการลงทะเบียนเครื่องหมาย

ตรงกับ 89h
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1 ในเมนู [Common Settings (R)] ใหเลือก [Mark Registration (M)] จากน้ันเลือก [OK] และปอน

หมายเลขเครื่องหมาย “8010” ใน [Number] ซึ่งตรงกับอักขระ ë (89h) ในตารางรหัสอักขระ คลิก [New]

“ ๑  ตารางรหัสขอมูล” (หนา 9-76)

2 วาดอักขระพิเศษ สราง “III” เพื่อแสดงบนหนาจอ
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3 จากเมนู [Draw (D)] ใหเลือก [Base 1] แลวเลือก [Text (S)]

4 วางตัวอักษรลงบนหนาจอ แลวดับเบิลคลิกเพื่อเปดกลองโตตอบ [Text]



การวาดรายละเอียดรูปภาพ
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5 ในพื้นที่ปอนขอความ ใหปอนคา “0235” ใน [Input Code] ซึ่งตรงกับรหัสตัวอักษร (89h) พรอมกับกดปุม [Alt] 

ë จะถูกปอนในหนาจอ คลิก [OK]

“ ๑  ตารางรหัสขอมูล” (หนา 9-76)

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • อักขระที่วางบนหนาจอวาดภาพ คือ ë  ใน หนาจอ GP จะแสดง “III”
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๑ วิธแีสดงอักขระภายนอก รายการรหัสอกัขระ
เครื่องหมายที่วาดขึน้ที่มีหมายเลขเครื่องหมายตั้งแต 8001 ถึง 8128 จะตรงกับอักขระตางๆ ที่มีรหัสอักขระตั้งแต 

80h ถึง FFh เชน 8001 ตรงกับ 80h และ 8002 ตรงกับ 81h

ถาคุณสรางเครื่องหมายที่มีหมายเลขเครื่องหมายเหลาน้ี เครื่องหมายจะถูกลงทะเบียนเปนอักขระภายนอก

เมื่อปอนรหัสขอมูลที่ตรงกับหมายเลขเครื่องหมายบนหนาจอหลัก อักขระที่แสดงบนหนาจอหลักจะแสดงเปน

อักขระภายนอกที่ลงทะเบียนไวบน GP

๑  ตารางรหัสขอมูล

8001 
8002 
8003 
8004 
8005 
8006 
8007 
8008 
8009 
8010 
8011 
8012 
8013 
8014 
8015 
8016 
8017 
8018 
8019 
8020 
8021 
8022 
8023 
8024 
8025 
8026 
8027 
8028 
8029 
8030 
8031 
8032 
8033 
8034 
8035 
8036 
8037 
8038 
8039 
8040 
8041 
8042 
8043 
8044 
8045 
8046 
8047 
8048 

 

80h 
81h 
82h 
83h 
84h 
85h 
86h 
87h 
88h 
89h 
8Ah 
8Bh 
8Ch 
8Dh 
8Eh 
8Fh 
90h 
91h 
92h 
93h 
94h 
95h 
96h 
97h 
98h 
99h 
9Ah 
9Bh 
9Ch 
9Dh 
9Eh 
9Fh 
A0h 
A1h 
A2h 
A3h 
A4h 
A5h 
A6h 
A7h 
A8h 
A9h 
AAh 
ABh 
ACh 
ADh 
AEh 
AFh 

0199
0252
0233
0226
0228
0224
0229
0231
0234
0235
0232
0239
0238
0236
0196
0197
0201
0230
0198
0244
0246
0242
0251
0249
0255
0214
0220
0248
0163
0216
0128
0129
0225
0237
0243
0250
0241
0209
0170
0186
0191
0174
0172
0189
0188
0161
0171
0187

8049
8050
8051
8052
8053
8054
8055
8056
8057
8058
8059
8060
8061
8062
8063
8064
8065
8066
8067
8068
8069
8070
8071
8072
8073
8074
8075
8076
8077
8078
8079
8080
8081
8082
8083
8084
8085
8086
8087
8088
8089
8090
8091
8092
8093
8094
8095
8096

B0h
B1h
B2h
B3h
B4h
B5h
B6h
B7h
B8h
B9h
BAh
BBh
BCh
BDh
BEh
BFh
C0h
C1h
C2h
C3h
C4h
C5h
C6h
C7h
C8h
C9h
CAh
CBh
CCh
CDh
CEh
CFh
D0h
D1h
D2h
D3h
D4h
D5h
D6h
D7h
D8h
D9h
DAh
DBh
DCh
DDh
DEh
DFh

0130
0131
0132
0133
0134
0193
0194
0192
0169
0135
0136
0137
0138
0162
0165
0139
0140
0141
0142
0143
0144
0145
0227
0195
0146
0147
0148
0149
0150
0151
0152
0164
0240
0208
0202
0203
0200
0153
0205
0206
0207
0154
0155
0156
0157
0166
0204
0158

8097
8098
8099
8100
8101
8102
8103
8104
8105
8106
8107
8108
8109
8110
8111
8112
8113
8114
8115
8116
8117
8118
8119
8120
8121
8122
8123
8124
8125
8126
8127
8128

E0h
E1h
E2h
E3h
E4h
E5h
E6h
E7h
E8h
E9h
EAh
EBh
ECh
EDh
EEh
EFh
F0h
F1h
F2h
F3h
F4h
F5h
F6h
F7h
F8h
F9h
FAh
FBh
FCh
FDh
FEh
FFh

0211
0223
0212
0210
0245
0213
0181
0254
0222
0218
0219
0217
0253
0221
0175
0180
0173
0177
0159
0190
0182
0167
0215
0184
0176
0168
0183
0185
0179
0178
0247
0160

ËÁÒÂàÅ¢
à¤Ã×èÍ§ËÁÒÂ

ËÁÒÂàÅ¢
à¤Ã×èÍ§ËÁÒÂ

ÃËÑÊμÑÇÍÑ¡ÉÃ
Code Page 851

ÃËÑÊ¢ŒÍÁÙÅ
(Alt + Code)

ÃËÑÊμÑÇÍÑ¡ÉÃ
Code Page 851

ÃËÑÊ¢ŒÍÁÙÅ
(Alt + Code)

ËÁÒÂàÅ¢
à¤Ã×èÍ§ËÁÒÂ

ÃËÑÊμÑÇÍÑ¡ÉÃ
Code Page 851

ÃËÑÊ¢ŒÍÁÙÅ
(Alt + Code)
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9.12 คําแนะนําในการตั้งคา

9.12.1  คําแนะนําในการตั้งคาขอความ 

การต้ังคา คําอธิบาย
Direct Text ปอนขอความในหนาตางปอนขอความ ซึง่จะเปนขอความที่กําหนดไวตายตัว

Text Table ใชขอความจากตารางขอความที่บนัทึกไวกอนหนานี้

“15.4 การเปลีย่นภาษา (หลายภาษา)” (หนา 15-16)

Font Type เมือ่เลือก [Direct Text]:
• อักษรมาตรฐาน
คุณสามารถเลือกอักษบิตแมพระหวาง [Japanese], [ASCII], [Chinese (Traditional)], 

[Chinese (Simplified)] หรือ [Korean]

¢ŒÍÊÓ¤ÑÞ

•  อักษรมาตรฐานจะกลายเปนอักษรบิตแมพ แบบอกัษรนี้มีความเร็วในการแสดงผลสงูกวา
แบบอักษรอื่น แตตัวอักษรอาจมเีสนขอบขรุขระหรือรูปรางบิดเบี้ยวไดหากขยาย/ยอขนาด
มากเกินไป

• อักษรมาตรฐานของภาษาญี่ปุนและภาษา ASCII จะถูกถายโอนไปยัง GP ตามปกติ 
หากคุณตองการใชอักษรมาตรฐานของภาษาจีน (ตัวยอ), ภาษาเกาหลี หรือภาษาจีน (ตัวเต็ม) 
ใหเพิม่ภาษาในหนาตาง [System Settings] ในหนา [Font]

“6.2 การจําแนกอกัษร Stroke และอักษรมาตรฐาน” (หนา 6-3)

ตอ
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Font Type • อักษร Stroke
คุณสามารถเลือกอักษรเวก็เตอรระหวาง [Japanese], [ASCII], [Chinese (Traditional)], 

[Chinese (Simplified)], [Korean], [Cyrillic] หรือ [Thai] 

¢ŒÍÊÓ¤ÑÞ

• อักษรมาตรฐานจะกลายเปนอกัษรเว็กเตอร เมือ่ขยายขนาดขึ้น ตัวอักษรยังคงมีเสนขอบคมชัด 
แตความเร็วในการแสดงผลจะชากวาแบบอักษรมาตรฐาน

• อักษร ASCII stroke จะถูกถายโอนไปยัง GP ตามปกติ หากคุณตองการใชอักษร stroke 
ของภาษาญี่ปุน, ภาษาจีน (ตัวยอ), ภาษาเกาหลี, ภาษาจีน (ตัวเต็ม), Cyrillic หรือภาษาไทย 
ใหเพิม่ภาษาใน [System Settings/Font]

“6.2 การจําแนกอกัษร Stroke และอักษรมาตรฐาน” (หนา 6-3)

• อักษรรูปภาพ
แสดงแบบอักษรของ Windows เปนขอมูลบิตแมพ

“6.3 อกัษรรูปภาพ” (หนา 6-15)

เมือ่เลือก [Text Table]
เลือกระหวางอักษรมาตรฐานและอกัษร Stroke

Display Language เลือกภาษาทีใ่ชแสดงขอความระหวาง [Japanese], [ASCII], [Chinese (Traditional)], 

[Chinese (Simplified)], [Korean], [Cyrillic] หรือ [Thai]

Direction เลือกระหวาง [Portrait] หรือ [Landscape]

Text Size เลือกขนาดของขอความ แบบอักษรแตละชนิดมขีนาดแตกตางกัน

• Character Size
Standard Font: หนวยมาตรฐาน 8 x 8 dot เลือกไดตั้งแต 1 ถึง 8 เทา (8 x 8 ถึง 64 x 64 dot)

หนวยมาตรฐาน 8 x 16 dot เลอืกไดตั้งแต 1 ถึง 8 เทา (8 x 16 ถึง 64 x 128 dot)

Stroke Font: 6 ถงึ 127

• ขนาดคงที่
คุณสามารถเลือกตัวเลือกนี้ไดก็ตอเมือ่เลือก [Standard Font] เทานั้น โดยเลือกระหวาง 

[6 x 10 dots], [8 x 13 dots] หรือ [13 x 23 dots]

¢ŒÍÊÓ¤ÑÞ

• เมื่อเลือก [Fixed Size] เปน “6 x 10 dot” คุณจะเลือก [Bold] ใน [Text Attribute] ไมได

Text Attribute แบบอักษรแตละชนิดมีรูปแบบแตกตางกัน

Standard Font:  เลือกระหวาง [Standard], [Bold], [Shadow]

Stroke Font:  เลือกระหวาง [Standard], [Bold], [Outline]

Alignment เมื่อเลือก “Vertical” จะจัดขอความรวมทัง้อักขระแบบไบตเดีย่วและแบบไบตคูไวตรงกึ่งกลาง

Text Color ตั้งคาสีสําหรับแสดงขอความ

Background Color ตั้งคาสีพื้นหลังสําหรับขอความ

Shadow Color เมื่อตัง้คา [Font Type] เปน [Standard Font] และตั้งคา [Text Attribute] เปน [Shadow] 

ใหเลือกสขีองเงา

Line Spacing ตั้งคาตั้งแต 0 ถึง 255 ตัวเลือกนี้จะใชไดเมื่อขอความที่ปอนมีหลายบรรทัดเทานั้น ตัวเลือกนี้

จะใชไมไดหากตั้งคา [Font Type] เปน [Image Font]

การต้ังคา คําอธิบาย
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9.12.2 คําแนะนําในการตั้งคา Preferences [Edit Screen]
ในเมนู [View (V)] ใหคลิกที่ [Preferences (O)] กลองโตตอบดังตอไปนี้จะปรากฏขึน้ เลือก [Screen Edit Style] 

ในหนาตางดานซาย

การต้ังคา คําอธิบาย

กา
รด
ำเ
น ิน

กา
ร

Guide Display on 
move or resize

ฟงกชันนี้ใชไดเมื่อจัดแนวออบเจ็กตกับออบเจ็กตที่วางไวกอนหนา

ตําแหนงที่ระบจุะมีเสนนําปรากฏขึ้น (ขอบซายและขอบบน เปนตน)

Snap to Grid ตําแหนงของเคอรเซอรจะกําหนดจากขนาดของเสนกริด ดังนั้น คุณไมจําเปนตองปรับตําแหนง

โดยละเอียด

“9.9 การสรางหนาจอจากเทมเพลต” (หนา 9-57)

Grid Size (pixels) ระบุระยะระหวางเสนกริดเปนพกิเซล

ตอ
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Di
sp

lay

Show Fixed Pin of 
Parts

ระบุวาจะแสดงหมดุยึดเมื่อเลือกออบเจ็กตหรือไม

ËÁÒÂàËµØ

• ถาคุณคลิกที่หมุดยึด ฟงกชันการยายและแกไขออบเจ็กตจะถูกล็อคไว และหมุดยึด

จะกลายเปนสแีดง

Show Ruler แสดงไมบรรทัดที่ดานบนและดานซายของหนาจอ

Show Grid ระบุวาจะแสดงเสนกริดหรือไม

Show Parts ID ระบุวาจะแสดงเลข ID ของพารทที่วางไวหรือไม

Show address ระบุวาจะแสดงตําแหนงที่กําหนดใหพารทหรือไม

Show touch areas ระบุวาจะแสดงพื้นที่ปอนขอมูลดวยการแตะหรือไม

¢ŒÍÊÓ¤ÑÞ

• โปรดวางแตละออบเจ็กตโดยไมใหพืน้ที่การแตะซอนทบักัน

Show Window 
Parts Screen

ระบุวาจะแสดงหนาจอพารทหนาตางหรือไม

การต้ังคา คําอธิบาย
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9.12.3 คําแนะนําในการตั้งคา (Mark Registration)  ทัว่ไป
๑ การสรางเครือ่งหมาย

การต้ังคา คําอธิบาย
New สรางหนาจอ [Mark Registration] ใหม

Open เปดหนาจอ [Mark Registration] ที่สรางขึ้นกอนหนา

Number กําหนดหมายเลขหนาจอ [Mark Registration] เปนคาระหวาง 1 ถึง 8,999

Comment ปอนคําอธิบายหนาจอ [Mark Registration] ยาวไมเกิน 30 อักขระ
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๑ Open

การต้ังคา คําอธิบาย
New สรางหนาจอ [Mark Registration] ใหม

Open เปดหนาจอ [Mark Registration] ที่สรางขึ้นกอนหนา

รายการเครื่องหมาย แสดงรายการหนาจอ [Mark Registration] ในไฟลโปรเจค

Number แสดงหมายเลขของหนาจอ [Mark Registration] แตละหนาจอ

Comment แสดงคําอธิบายของหนาจอ [Mark Registration] แตละหนาจอ

แสดงตัวอยางเครื่องหมาย แสดงตัวอยางของเครื่องหมายในหนาจอ [Mark Registration] ที่เลือกไวในรายการเครื่องหมาย

Number แสดงหมายเลขหนาจอ [Mark Registration] ที่เลือกไวในรายการเครื่องหมาย

Comment แสดงคําอธิบายหนาจอ [Mark Registration] ที่เลือกไวในรายการเครื่องหมาย
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๑ Mark Registration

การต้ังคา คําอธิบาย
พืน้ที่แสดงตัวอยาง แสดงตัวอยางขนาดเครื่องหมายที่ปรากฏบนหนาจอ

พืน้ที่วาดภาพ ใชวาดเครื่องหมายดวยเครื่องมือวาดตอไปนี้ ซึง่สามารถเลือกไดจากเมนูและแถบเครื่องมือ

-[Dot]

-[Line]

-[Rectangle]

-[Circle/Oval]

-[Filled Rectangle]

-[Filled Circle/Ellipse]

-[Fill]

-[Text]

-[Draw Size]

รายการตอไปนี้จะแสดงอยูในพื้นที่วาดภาพ

-จุดเริ่มตน

-เสนกริดขนาด 48 x 48 จุด

-เสนขอบควอแดรนท (พื้นที่ขนาด 8 x 8 จุด)

-จุดทํางาน, จุดไมทํางาน (สีดํา), จุดไมทํางาน (โปรงใส)
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9.13 ขอจํากัด

9.13.1 ขอจํากัดของการวาด (ขอความ)

• เมื่อขยายหรือหมุนขอความ ความหนาของตวัอักษรบางตัวอาจเปลี่ยนไปจากเดิมได

• สําหรับอักขระที่มีรหัสอักขระ (0x80 ถึง 0xFF) รูปรางของอักขระจะเปลี่ยนไป เน่ืองจากแบบอักษรของ 

GP-Pro EX และ GP แตกตางกัน

9.13.2 ขอจํากัดของการวาง BMP/JPEG

• หากคุณตั้งคาสีพื้นหลังของหนาจอที่ใชกับฟงกชันเรียกหนาจอ ออบเจ็กตที่วางไวบนหนาจอจะไมแสดงบน GP

• หนาจอสีจะสิ้นเปลืองความจุขอมูลมาก แตมีความเร็วในการแสดงผลบน GP สูง สวนหนาจอขาวดํา

จะมีความเร็วในการแสดงผลบน GP คอนขางชา แตประหยัดความจุขอมูลไดมากกวา การแปลงหนาจอ

จะขึน้อยูกับวัตถุประสงคในการใชงาน

• หากวางหนาจอภาพเลยออกไปนอกพื้นที่วาดภาพ สวนที่เลยออกไปจะไมแสดงบน GP

• ออบเจ็กตสามารถซอนกันบนหนาจอไดสูงสุด 10 ชั้น (11 เทา) (ลําดับการเรียก) แตหาก PC 

มีหนวยความจําลดลงในระหวางทํางาน หนาจออาจไมแสดงออบเจ็กตที่ซอนอยู เมื่อมีการถายโอนขอมูล 

ออบเจ็กตที่ซอนอยูจะแสดงขึน้บน GP ตามปกติ

ตัวอยางเชน การซอนสองชั้น (สามเทา)

พื้นท่ี
วาดภาพ

B100 

àÃÕÂ¡Ë¹ŒÒ¨Í B100 àÃÕÂ¡Ë¹ŒÒ¨Í B10

B10 B1 
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9.13.3 ขอจํากัดของการลงทะเบยีนแพ็คเกจ

• การบนัทึกการลงทะเบียนแพ็ตเกจจะทํางานเมื่อคุณปดโปรเจคของ GP-Pro EX

• ในหน่ึงแพ็คเกจสามารถลงทะเบียนออบเจ็กตไดสูงสุด 200 ออบเจ็กต หากตองการลงทะเบียนมากกวา 

200 ออบเจ็กต ใหสรางแพ็คเกจใหมและลงทะเบียนออบเจ็กตในประเภทใหม

9.13.4 ขอจํากัดเกี่ยวกับเครื่องหมาย

• รับทราบอักขระภายนอกที่ลงทะเบยีนหลังการสงขอมูลหนาจอของจอแสดงผล ขอความที่ตรงกับ

รหัสขอความที่ปอนจะปรากฏใน GP-Pro EX

• คุณสามารถลงทะเบียนอักขระภายนอกไดก็ตอเมื่อไดเลือกอักษรมาตรฐานของภาษาอังกฤษ ที่มีขนาดตั้งแต 

8 x 16 จุดขึ้นไปเทาน้ัน และไมสามารถใชขนาด 8 x 8 จุดได

• หากตองการสรางอักขระภายนอก ใหวาดดวยอักขระแบบไบตเดีย่ว (ขนาดไมเกิน 8 x 16 จุด) โดยอางอิง

กับจุดเริ่มตน (0,0) ของพื้นที่สรางเครื่องหมาย

• อักขระภายนอกไมสามารถหมุนได

• เมื่อคุณพิมพขอความแจงเตือน อักขระภายนอกจะไมถูกพิมพออกมา ผลการพิมพน้ันจะขึ้นอยูกับ

ชนิดของเครื่องพิมพดังตอไปนี้ 

สําหรับเครื่องพิมพ NEC PR201, EPSON ESC/P, HP Laser Jet และ Text ASCII

พิมพรหัสโดยตรงของรหัสขอความ

สําหรับเครื่องพิมพ EPSON PM/Stylus

พิมพภาพอักขระ Code Page 850

• หากคุณใชรหัสอักขระ (0x80 ถึง 0xFF) ของอักษรมาตรฐาน Western ในไฟล CSV ขณะลงทะเบยีน

เครื่องหมายภายนอก และคุณตองการแสดงเครื่องหมายใน การแสดงผลขอมูลพิเศษ [CSV Display] และ 

[CSV Data Transmission] บน GP อักษรเหลาน้ันจะถูกแปลงเปนอักขระภายนอกที่ลงทะเบียนไว

ในหนาจอเครื่องหมาย

9.13.5 ขอจํากัดของการแสดงหนาจอ

• เมื่อคุณลดพื้นที่สําหรับแกไขหนาจอลงโดยใชฟงกชันซูม ระบบอาจแสดงภาพวาดบางภาพไดไมถูกตอง 

ทั้งน้ีขึ้นอยูกับระดับการขยายดวย



ขอจํากัด

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 9-86
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