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เมนูการตั้งคา

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 34-2

34.1 เมนูการต้ังคา

การพิมพการตั้งคาโปรเจค

ใช GP-Pro EX เพื่อพิมพโปรเจคจาก PC

ËÁÒÂàËµØ

• คุณสามารถสงขอมูลการตั้งคาโปรเจคออกมาในรูปแบบของไฟลได

ขั้นตอนการต้ังคา (หนา 34-4)
ขอมูลเบ้ืองตน (หนา 34-3)

การเชื่อมตอเครื่องพิมพเขากับ GP

คุณสามารถพิมพขอมลูตางๆ ได (ขอมลูประวตัิการแจงเตือน, ขอมูลที่

สุมเก็บ และอ่ืนๆ) โดยเชื่อมตอ GP เขากับเครื่องพิมพ

ขั้นตอนการต้ังคา (หนา 34-11)
ขอมูลเบ้ืองตน (หนา 34-8)

การพิมพหนาจอปจจุบัน

พิมพหนาจอที่แสดงอยูบน GP ตามที่ปรากฏ ขั้นตอนการต้ังคา (หนา 34-16)
ขอมูลเบ้ืองตน (หนา 34-13)

การยกเลิกการพิมพ

คุณสามารถยกเลิกการพิมพขอมลูและหนาจอแสดงผลได หากคุณยกเลกิ

กระบวนการพิมพทั้งหมดที่กําลังทํางานอยูจะถูกยกเลิก 

ËÁÒÂàËµØ

•

ขั้นตอนการต้ังคา (หนา 34-26)
ขอมูลเบ้ืองตน (หนา 34-23)
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การพิมพการตั้งคาโปรเจค

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 34-3

34.2 การพิมพการต้ังคาโปรเจค

34.2.1 ขอมูลเบือ้งตน
คุณสามารถพิมพการตั้งคาโปรเจคของไฟลไดจาก GP-Pro EX คุณสมบัตน้ีิเปนประโยชน

สําหรับการตรวจแกขอบกพรองและการสรางเอกสารของโปรเจค

คุณสามารถสงขอมูลการตั้งคาออกมาในรูปแบบของไฟล Rich text (∗.rtf) ไดดวย

ตัวอยางขอมูลที่พิมพออกมา



การพิมพการตั้งคาโปรเจค

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 34-4

34.2.2 ข้ันตอนการตัง้คา

สงออกขอมูลโปรเจค การตั้งคาการแจงเตอืน และการตั้งคาการสุมเก็บขอมูลจาก PC ไปยังเครื่องพิมพ

1 เลือกเมนู [Project (F)]  - คําส่ัง [Print (P)] หรือคลิก  เพื่อเปดกลองโตตอบ [Print] 

2 เลือกเครื่องพิมพที่จะใชงานจาก [Printer Name (N)]

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • โปรดอานรายละเอียดจากคําแนะนําในการตั้งคา

“34.6.1 คําแนะนําในการตั้งคา Print” (หนา 34-33)



การพิมพการตั้งคาโปรเจค

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 34-5

3 เลือกชอง [Project Information] และรายการยอยทั้งหมด (ตัวอยาง เลือก [Summary], [System Settings], 

[Global Cross Reference] ไวดวย) 

4 เลือกชอง [Alarm] ใต [Common] เลือกชอง Alarm ทุกชองที่ตองการพิมพใน [Item] (ตัวอยาง [Common], 

[Alarm History]) 

5 เลือกชอง [Sampling] ใต [Common] และตั้งคา [Print Contents] ของการตั้งคาการสุมเก็บขอมูลเปน [Detail] 

6 คลิก [Print Preview] และตรวจสอบสถานะการพิมพ



การพิมพการตั้งคาโปรเจค

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 34-6

7 คลิก [Print] กลองโตตอบ [Print] จะปรากฏขึ้น คลิก [Print] เพื่อเร่ิมพิมพ

หากตองการสงขอมูลออกมาในรูปของไฟล Rich Text โดยไมพิมพเอกสาร ใหทําเครื่องหมายที่ชอง 

[Output to a File (RTF Format)] 

คลิก [Print] กลองโตตอบตอไปนี้จะปรากฏขึ้น ระบุคา [Save in] และ [File name] แลวคลิก [Save]



การพิมพการตั้งคาโปรเจค

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 34-7

34.2.3 การจดัหนาสําหรบัพิมพ
ตัวอยาง การตั้งคาโปรเจค

ตัวอยาง ใบปะหนา

¢ŒÍÁÙÅâ»Ãà¨¤ 2005/03/30 10:30 test.prx 

-1- 
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• ชื่อรายการพิมพจะพิมพไวที่

มมุซายบน และวนัที่/เวลา

ทีพ่ิมพและชื่อไฟลโปรเจค

จะอยูที่มุมขวาบน

• สามารถตั้งคาหมายเลขหนาไดใน 

Preferences

¢Íºº¹
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• สามารถวางไฟลภาพลงในพื้นที่ตั้งแต

บรรทัดถัดจากชื่อเรื่องไปจนถึง

สองบรรทัดกอนถึงวันที่/เวลา

เมื่อพิมพภาพที่ใหญกวาพื้นที่นี้

ภาพจะถูกยอขนาดลงใหพอดีกับพื้นที่

โดยอัตโนมตัิ

• สามารถปรับยายภาพบิตแมพภายใน

พื้นที่พิมพได



การเชื่อมตอเครื่องพิมพเขากับ GP

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 34-8

34.3 การเชื่อมตอเครื่องพิมพเขากับ GP

34.3.1 ขอมูลเบือ้งตน
คุณสามารถพิมพขอมูลตางๆ (ขอมูลประวัติการแจงเตือน ขอมูลที่สุมเก็บ เปนตน) โดยเชื่อมตอเครื่องพิมพเขากับ

GP โดยทั้งระบบสามารถเชื่อมตอกับเครื่องพิมพไดเพียงเครื่องเดียวเทาน้ัน 

คุณสามารถพิมพขอมูลตอไปนี้ไดจาก GP

คุณสมบัติ รายละเอียดการพิมพ

การทําสําเนาหนาจอ พมิพหนาจอที่แสดงอยูบน GP ตามทีป่รากฏ

“34.4 การพิมพหนาจอปจจุบัน” (หนา 34-13)

แบนเนอรแจงเตือน พมิพขอความแจงเตือนในภาษาที่ใชแสดงผล (ตาราง) เมื่อขอความทริกเกอรหรือ

กลบัสูสถานะเดิม

หมายถึงขอมลูประวัติ • การพมิพแบบเรียลไทม
พิมพเมือ่การแจงเตือนทริกเกอร ไดรับการยืนยัน หรือกลับสูสถานะเดิม

• การพมิพแบบแบทช (Batch Print)
พิมพประวัติการแจงเตือนทั้งหมดในรูปแบบทีก่ําหนดไว 

เมื่อบติ 0 ใน [Print Word Address] ที่ระบไุวเปดขึน้

ตําแหนงบิต • การพมิพแบบเรียลไทม
พิมพในรูปแบบที่ระบไุวใน [Sampling] ทกุครั้งทีม่ีการเก็บขอมูล

• แบบแบทช
คุณสามารถพิมพขอมลูใน [Block Unit] ได เมื่อไมไดตัง้คา [Overwrite old data after

finishing the specified cycles] ใน [Extended] บนแท็บ [Mode] ในหนาจอ [Sampling] ไว

พิมพขอมลูที่เกบ็รวบรวมไวในแบบบลอ็คในรูปแบบที่กําหนดไว เมื่อบติ 0 ใน [Print Word

Address] ทีร่ะบุไวเปดขึ้น

การพมิพขอมลู CSV พมิพขอมูล CSV ทีแ่สดงขึ้นเมือ่คุณแตะที่ปุม Print บนพารทแสดงผลขอมูลพิเศษ 

[Show CSV] คุณสามารถเลือกวาจะพิมพเฉพาะสวนทีแ่สดงหรือพิมพขอมูลทั้งหมด

“25.6 การแสดง/การแกไขขอมลู CSV บนหนาจอ” (หนา 25-30)

การพมิพดวยสคริปต แสดงขอมูลที่ระบ ุเมื่อมกีารเรียกใชฟงกชันการทํางานของเครือ่งพิมพในคําสัง่สงคืนของ 

D-script, global D-script และ extended script
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การเชื่อมตอเครื่องพิมพเขากับ GP

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 34-9

๑ เครื่องพิมพชนิดทีส่ามารถเชื่อมตอกับ GP ได
คุณสามารถใชงานเครื่องพิมพตอไปนี้ได

• NEC PC-PR201/PL command compatible

• EPSON ESC/P24-J84 (C) command compatible

• HP Laser Jet PCL 4 command compatible

• EPSON PM/Stylus (6 Colors) และ Stylus (4 Colors) บางรุน

สําหรับขอมูลของเครื่องพิมพรุนที่รองรับ โปรดดูที่เว็บไซตฝายบริการลูกคาของ Pro-face “Otasuke Pro!” 

(http://www.pro-face.com/otasuke/)

คุณสามารถเชื่อมตอเขาเว็บไซตน้ีได เพียงแคคลิกเมนู [Help (H)] - คําส่ัง [Connect to Support Site - 

“Otasuke Pro!” (O)]

¢ŒÍÊÓ¤ÑÞ • รุนเครื่องพิมพที่รองรับอาจมีการเปลีย่นแปลงเมื่อมีการอัพเกรด GP
• ถาคุณใชเครื่องพิมพชนิดอื่นที่ไมใชรุนที่รองรับ เครื่องอาจไมพิมพงาน
โปรดตรวจสอบใหแนใจวาเครื่องพิมพของคุณสามารถใชได กอนทีจ่ะเริ่มพิมพงาน

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • คุณไมสามารถใชเครื่องพิมพที่ทํางานบน Windows ได



การเชื่อมตอเครื่องพิมพเขากับ GP

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 34-10

๑ เครื่องพิมพและการเชือ่มตอ
เช่ือมตอเครื่องพิมพผานพอรต COM1 (RS-232C), USB หรือ LAN

การเชื่อมตอแบบ USB สามารถรองรับ USB Direct และการแปลง USB-PIO

การเชื่อมตอที่สามารถใชไดกับเครื่องพิมพแตละชนิด มีดังน้ี

๒ พอรตสงขอมูลออกและคุณสมบัติการพิมพ

อนิเตอรเฟซ

COM1 USB Direct USB-PIO LAN (LPR/IPP)

เค
ร ื  อ
งพ

 ิมพ
 

NEC PR Series ใชได ใชไมได ใชได ใชได

EPSON ESC/P (ความเร็วสูง) ใชได ใชไมได ใชได ใชได

EPSON ESC/P (คุณภาพสูง) ใชได ใชไมได ใชได ใชได

HP LASERJET Series ใชได ใชไมได ใชได ใชได

EPSON PM/Stylus (6 Colors) ใชไมได ใชได ใชได ใชได

EPSON Stylus (4 Colors) ใชไมได ใชได ใชได ใชได

Text ASCII ใชได ใชไมได ใชได ใชไมได

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • ไมสามารถตอเครื่องพิมพผานพอรต COM2 ได

• ใชตัวแปลง USB/PIO ตอเขากับเครื่องพิมพที่มีการเชื่อมตอแบบ Centronics Parallel สําหรับตัวแปลง

USB-PIO ที่รองรับ โปรดดูทีเ่วบ็ไซตฝายบริการลูกคาของ Digital Electronics Corporation 

“Otasuke Pro!” โดยคลกิที่เมนู [Help (H)] - คําสัง่ [Connect to Support Site - “Otasuke Pro!” (O)]

• สําหรับการเชื่อมตอแบบ USB Direct โปรดตรวจสอบใหแนใจวาเปนรุนที่รองรับ เครื่องพิมพที่มีทัง้

เครื่องสแกนและหนวยความจําในตัวไมสามารถเชื่อมตอแบบ USB direct เพื่อทําการพิมพได

“ ๑ เครื่องพิมพชนิดที่สามารถเชื่อมตอกับ GP ได” (หนา 34-9)
• เมื่อพิมพขอมูลผานการเชื่อมตอแบบ LAN อาจมีความลาชาเล็กนอยกอนที่เครื่องพิมพจะเริ่มทํางาน

คุณสมบัติการพมิพ COM1 USB พอรต LAN

การทําสําเนาหนาจอ ใชได ใชได ใชได

การพมิพการแจงเตือน (แบนเนอร) ใชได ใชได ใชไมได

การพมิพการแจงเตอืน (ประวัติ) แบบเรียลไทม ใชได ใชได ใชไมได

การพมิพการแจงเตือน (ประวัติ) แบบแบทช ใชได ใชได ใชไมได

การพมิพขอมลูที่สุมเก็บแบบเรียลไทม ใชได ใชได ใชไมได

การพมิพขอมลูที่สุมเก็บแบบแบทช ใชได ใชได ใชไมได

การพมิพขอมลู CSV ใชได ใชได ใชไมได

การพมิพดวยสคริปต ใชได ใชได
*1

*1 คณุสมบตัแิสดงขอมลูเครือ่งพิมพดวยสครปิตทีใ่ชการเชื่อมตอแบบ USB รองรับเฉพาะการแปลง USB-PIO

ใชไมได



การเชื่อมตอเครื่องพิมพเขากับ GP

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 34-11

34.3.2 ข้ันตอนการตัง้คาเครื่องพิมพ

กําหนดการตั้งคาเพื่อเชื่อมตอ GP กับเครื่องพิมพโดยใชตัวแปลง USB-PIO

1 เลือก [Printer] จากหนาตาง System Settings

2 ระบุชนิดเครื่องพิมพที่จะใชและพอรตสงขอมูลออก (ตัวอยาง [Type] EPSON PM/Stylus 6 Color, 

[Port] USB/PIO) 

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • โปรดอานรายละเอียดจากคําแนะนําในการตั้งคา

“34.6.2 คําแนะนําในการตั้งคา [Printer Settings] ในการตั้งคาระบบ” (หนา 34-48)

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • หากในพื้นที่การทํางานไมมแีท็บ [System Settings] แสดงขึ้น ใหเลือกเมนู [View (V)] - ตวัเลอืก 

[Work Space (W)] - คําสั่ง [System Settings (S)]

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • ถามีอุปกรณอื่นกําลังใชพอรตนั้นอยู จะมีเครื่องหมาย  แสดงอยูถัดจากชองนั้น

เลือกพอรตที่ยังไมมีอุปกรณ/PLC อื่นๆ ใชงาน



การเชื่อมตอเครื่องพิมพเขากับ GP

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 34-12

3 ตั้งคา [Print Method], [Screen Hardcopy Rotation], [Print Scale], [Black/White Reverse Display], 

[Paper Size], [Paper Orientation] [Top Margin] ของ Output Settings

ตั้งคาการเชื่อมตอเครื่องพิมพเสร็จแลว

เชื่อมตอเครื่องพิมพกับ GP ผานทางพอรตสงขอมูลออกที่ระบุไว (USB/PIO) และตัง้คาการพิมพของแตละ

คุณสมบัติเครื่องพิมพจะเริ่มพิมพงาน

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • สําหรับ GP รุนขาวดํา จะพิมพงานออกมาเปนสีขาวดําแมวาจะเลือก [Color] ใน [Print Method] 

ไวก็ตาม



การพิมพหนาจอปจจุบัน

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 34-13

34.4 การพิมพหนาจอปจจุบัน

34.4.1 ขอมูลเบือ้งตน
พิมพขอมูลหนาจอ GP เปนภาพ

ตัวอยางขอมูลที่พิมพออกมา

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • วธีิการพิมพหนาจอจะขึน้อยูกับวิธีการเชื่อมตอที่ใช

(วิธีการเชื่อมตอโดยตรงหรือการเชื่อมตอผานหนวยความจํา)

• คุณสามารถบันทึกหนาจอทีแ่สดงอยูในปจจุบันเปนไฟล JPEG ลงในการด CF, อุปกรณจัดเก็บขอมูล USB

หรือเซริฟเวอร FTP ได

“12.6 การบันทกึหนาจอที่กําลังแสดงอยู” (หนา 12-17)

C B A

128 64 256

C B A

128 64 256



การพิมพหนาจอปจจุบัน

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 34-14

34.4.2 วิธีการทํางาน
คุณสามารถเริ่มตนการพิมพหนาจอที่แสดงอยูดวยวิธีการตอไปนี้ วิธีการทํางานจะแตกตางกันตามวิธีการสื่อสารที่ใช

(วิธีการเชื่อมตอโดยตรง/วิธีการเชื่อมตอผานหนวยความจํา)

๑ วิธกีารเชือ่มตอโดยตรง
การสั่งงานดวยการแตะที่หนาจอ “ ๒ การทริกเกอรการพิมพหนาจอปจจุบันดวยการแตะที่หนาจอ” 
(หนา 34-16)
ถาคุณเปดบิต 2 (บิตเริ่มตนการพิมพ) ของตําแหนง LS14 (ตําแหนงควบคุม) ของอุปกรณภายใน GP ดวยสวิตช

เครื่องพิมพจะพิมพหนาจอที่กําลังแสดงอยู

การสั่งงานจากอุปกรณ/PLC “ ๒ การทริกเกอรการพิมพหนาจอปจจุบันจากอุปกรณ/PLC” (หนา 34-18)
ถาคุณเปดบิต 2 ของตําแหนงควบคุมในพื้นที่เก็บขอมูลระบบที่ถูกจัดสรรใหกับอุปกรณ/PLC 

เครื่องพิมพจะพิมพหนาจอที่กําลังแสดงอยู

¢ŒÍÊÓ¤ÑÞ • สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับวิธกีารสื่อสาร โปรดดูที่
“A.1.2 การสื่อสารกับอุปกรณ/PLC โดยใชวิธีการเช่ือมตอโดยตรง” (หนา A-4)
“A.1.3 การใชวิธีการเชื่อมตอผานหนวยความจํากับอุปกรณ/PLC ที่ไมรองรับ” (หนา A-6)

C B A 

128 64 256 

àÊÕÂ§»‚�º

à»�´ºÔμ 2 μÓáË¹‹§ LS14
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การพิมพหนาจอปจจุบัน

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 34-15

๑ วิธกีารเชือ่มตอผานหนวยความจํา
การสั่งงานดวยการแตะที่หนาจอ “ ๒ การทริกเกอรการพิมพหนาจอปจจุบันดวยการแตะที่หนาจอ” 
(หนา 34-20)
ถาคุณเปดบิต 2 (บิตเริ่มตนการพิมพ) ของตําแหนง “0011” (ตําแหนงควบคุม) ในอุปกรณภายใน GP 

(#MEMLINK) ดวยสวิตช เครื่องพิมพจะเริ่มพิมพสําเนาหนาจอ

การสั่งงานจากเครื่องโฮสต (PC) “ ๒ การทริกเกอรการพิมพหนาจอปจจุบันจากเครื่องโฮสต PC” (หนา 34-22)
ถาคุณสงคําส่ังใหเขียน “0004h” ลงในตําแหนง “0011” (ตําแหนงควบคุม) จากเครื่องโฮสต (PC)

เครื่องพิมพจะพิมพหนาจอที่กําลังแสดงอยู

C B A 

128 64 256 

àÊÕÂ§»‚�º

à»�´ºÔμ 2 μÓáË¹‹§ 11

C B A 

128 64 256 Ê‹§¤ÓÊÑè§



การพิมพหนาจอปจจุบัน

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 34-16

34.4.3 ข้ันตอนการตัง้คา
๑ วิธกีารเชือ่มตอโดยตรง

๒ การทริกเกอรการพิมพหนาจอปจจุบันดวยการแตะที่หนาจอ

สรางสวิตชเพื่อส่ังงานบิต 2 ของตําแหนง LS14 ของอุปกรณภายใน 

1 ตั้งคาการเชื่อมตอใหกับเครื่องพิมพ

“34.3.2 ขั้นตอนการตั้งคาเครื่องพิมพ” (หนา 34-11)

2 เลือกเมนู [Parts (P)] - ตัวเลือก [Switch Lamp (C)] - คําส่ัง [Bit Switch (B)] หรือคลิก  แลววาง

พารทสวิตชลงบนหนาจอ

3 ดับเบิลคลิกสวิตชที่วางไว กลองโตตอบการตัง้คาจะปรากฏขึ้น

4 เลือกรูปรางสวิตชจาก [Select Shape]

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • สําหรับรายละเอียดของวิธีการวางพารทและการตั้งคาตําแหนง รูปราง สี และปายชื่อ 

โปรดดูที่ “ขั้นตอนการแกไขพารท”

“9.6.1 การแกไขพารท” (หนา 9-38)

C B A 

128 64 256 

àÊÕÂ§»‚�º

à»�´ºÔμ 2 μÓáË¹‹§ LS14



การพิมพหนาจอปจจุบัน

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 34-17

5 ระบุบิต 2 (บิตเริ่มตนการพิมพ) ของตําแหนง LS14 ของอุปกรณภายใน GP ใน [Bit Address] 

6 เลือก [Bit Invert] จาก [Bit Action]

7 ตั้งคาสีของสวิตชและขอความที่จะแสดงที่แท็บ [Color] และแท็บ [Label] แลวคลิก [OK]

สวิตชสําหรับใชเร่ิมตนการทําสําเนาหนาจอจะถูกสรางขึ้น

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • คุณสามารถเลือกตวัแปร #H_Control_HardcopyPrint จากเมนูพูลดาวน [Bit Address] เพ่ือสรางสวติช

ทํางานเดยีวกันนี้ไดเชนกัน

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • ในระหวางพิมพหนาจอทีก่ําลังแสดงอยู บติ 2 (บติแสดงการพิมพ) ของตําแหนง LS6 (ตําแหนงสถานะ)

ในอุปกรณภายใน GP จะเปดขึน้ เมื่อพิมพเสร็จแลว บิตนี้จะปดโดยอัตโนมัต ิโปรดตรวจดูใหแนใจวา

บตินี้ปดลงแลว แลวจึงปดบิต 2 (บิตเริ่มตนการพิมพ) ของตําแหนง LS14 

คลิกท่ีไอคอนเพื่อแสดงแปนคียขอมูล
ตําแหนง

ต้ังคา Device/PLC เปน #INTERNAL
และอุปกรณเปน "LS” และปอนตําแหนง
เปน "1402” แลวคลิก "ENT"

คลิก



การพิมพหนาจอปจจุบัน

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 34-18

๒ การทริกเกอรการพิมพหนาจอปจจุบันจากอุปกรณ/PLC

1 ตั้งคาการเชื่อมตอใหกับเครื่องพิมพ

“34.3.2 ขั้นตอนการตั้งคาเครื่องพิมพ” (หนา 34-11)

2 คลิก [Display Unit] ในหนาตาง System Settings เพื่อเปดแท็บ [System Area]

3 เลือกอุปกรณ/PLC ที่จะจัดสรรพื้นที่เก็บขอมูลระบบใหใน [System Area Device] โดยสามารถตัง้คาพื้นที่เก็บขอมูล

ระบบใหอุปกรณ/PLC ไดเพียงเครื่องเดียวเทาน้ัน

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • หากในพื้นที่การทํางานไมมแีท็บ [System Settings] แสดงขึ้น ใหเลือกเมนู [View (V)] - ตวัเลอืก 

[Work Space (W)] - คําสั่ง [System Settings (S)]
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การพิมพหนาจอปจจุบัน

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 34-19

4 ระบุตําแหนงเร่ิมตนของพื้นที่ระบบใน [System Area Start Address] และเลือกชอง [Enable System Data Area] 

(เชน D00000)

5 เลือกชอง [Control: (1 Word)]

ถาคุณเปดบิต 2 ในตําแหนงที่แสดงอยูทางดานขวา (ในตัวอยางขางตนคือ “D00014”)

เครื่องพิมพจะพิมพหนาจอที่กําลังแสดงอยู

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • เมื่อจัดสรรตําแหนง [Status] (ในตัวอยางขางตนคือ “[Status: (1 Word)] D00006”) ใหกับอุปกรณ/

PLC บติ 2 (บติแสดงการพิมพ) ของตําแหนงนี้จะเปดขึ้น ระหวางที่เครื่องพิมพกําลังพิมพหนาจอ

ทีแ่สดงอยู เมื่อพมิพเสรจ็แลว บตินี้จะปดโดยอตัโนมัต ิสรางสคริปตเพ่ือปดบิต 2 ของตําแหนงควบคุม

([Control: (1 Word)] D00014) หลังจากไดตรวจสอบจนแนใจวาบิตนี้ปดแลว

15 2 1 0

ควบคุม

เปด



การพิมพหนาจอปจจุบัน

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 34-20

๑ วิธกีารเชือ่มตอผานหนวยความจํา

๒ การทริกเกอรการพิมพหนาจอปจจุบันดวยการแตะที่หนาจอ

สรางสวิตชเพื่อส่ังงานบิต 2 ของตําแหนง “0011” ของอุปกรณภายใน

1 ตั้งคาการเชื่อมตอใหกับเครื่องพิมพ

“34.3.2 ขั้นตอนการตั้งคาเครื่องพิมพ” (หนา 34-11)

2 เลือกเมนู [Parts (P)] - ตัวเลือก [Switch Lamp (C)] - คําส่ัง [Bit Switch (B)] หรือคลิก  แลววาง

พารทสวิตชลงบนหนาจอ

3 ดับเบิลคลิกสวิตชที่วางไว กลองโตตอบการตัง้คาจะปรากฏขึ้น

4 เลือกรูปรางสวิตชจาก [Select Shape]

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • สําหรับรายละเอียดของวิธีการวางพารทและการตั้งคาตําแหนง รูปราง สี และปายชื่อ 

โปรดดูที่ “ขั้นตอนการแกไขพารท”

“9.6.1 การแกไขพารท” (หนา 9-38)

C B A 
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การพิมพหนาจอปจจุบัน

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 34-21

5 ระบุบิต 2 (บิตเริ่มตนการพิมพ) ของตําแหนง ‘0011’ ของอุปกรณภายใน GP ใน [Bit Address]

6 เลือก [Bit Invert] จาก [Bit Action]

7 ตั้งคาสีของสวิตชและขอความที่จะแสดงที่แท็บ [Color] และแท็บ [Label] แลวคลิก [OK]

สวิตชสําหรับใชเร่ิมตนการทําสําเนาหนาจอจะถูกสรางขึ้น

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • คุณสามารถเลือกตวัแปร #H_Control_HardcopyPrint จากเมนูพูลดาวน [Bit Address] เพ่ือสรางสวติช

ทํางานเดยีวกันนี้ไดเชนกัน

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • ในระหวางพิมพหนาจอทีก่ําลังแสดงอยู บติ 2 (บติแสดงการพิมพ) ของตําแหนง “0001”

(ตําแหนงสถานะ) ในอุปกรณภายใน GP (#MEMLINK) จะเปดขึ้น เมื่อพิมพเสร็จแลว บตินี้จะปด

โดยอัตโนมัติ โปรดตรวจสอบใหแนใจวาบิตนี้ปดแลว จากนั้นจึงปดบติ 2 (บติเริ่มตนการพิมพ)

ของตําแหนง “0011”

คลิกท่ีไอคอนเพื่อแสดงแปนคียขอมูล
ตําแหนง

ต้ังคา Device/PLC เปน #MEMLINK
แลวปอนตําแหนงเปน “1102”
จากนั้นคลิกปุม “Ent”

คลิก



การพิมพหนาจอปจจุบัน

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 34-22

๒ การทริกเกอรการพิมพหนาจอปจจุบันจากเครื่องโฮสต PC

1 ตั้งคาการเชื่อมตอใหกับเครื่องพิมพ

“34.3.2 ขั้นตอนการตั้งคาเครื่องพิมพ” (หนา 34-11)

2 สงคําส่ังเขียนเพื่อเปดบิต 2 (บิตเริ่มตนการพิมพ) ของตําแหนง “0011” 

ในอุปกรณภายใน ใหใชรหัส ASCII ในการปอนขอมูลตางๆ 

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • ถาคุณเขียนคําสั่งขางตน บิตทุกบติยกเวนบิต 2 ในตําแหนง “0011” จะปด ในการเปดเฉพาะบิต 2

โดยไมเปลี่ยนแปลงบติอื่นๆ ใหใชคําสั่งอานเพื่ออานขอมูลตําแหนง “0011” แลวจึงสงคําสั่งเขียน

เพื่อเปลี่ยนเฉพาะบติ 2 ของขอมูลที่อานได

• ถาสงคําสัง่เขียนอยางตอเนื่องโดยไมเวนชวง GP อาจไมอัพเดตการแสดงผล

• ในระหวางพิมพหนาจอทีก่ําลังแสดงอยู บติ 2 (บติแสดงการพิมพ) ของตําแหนง “0001”

(ตําแหนงสถานะ) ในอุปกรณภายใน GP (#MEMLINK) จะเปดขึ้น เมื่อพิมพเสร็จแลว 

บตินี้จะปดโดยอัตโนมัติ สรางสคริปตเพื่อปดบติ 2 ของตําแหนง “0011” หลังจากตรวจสอบ

จนแนใจแลววาบตินี้ปดแลว

C B A 

128 64 256 Ê‹§¤ÓÊÑè§

μÓáË¹‹§ 0011 (000Bh)

(30 30 30 42h)

¢ŒÍÁÙÅ (0004h)

(30 30 30 34h)

CR 

(0Dh) 

W 

(57h) 

ESC 

(1Bh) 

¤ÓÊÑè§à¢ÕÂ¹ ÂŒÍ¹¡ÅÑº
ÃËÑÊàÃÔèÁμŒ¹



การยกเลิกการพิมพ

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 34-23

34.5 การยกเลิกการพิมพ

34.5.1 ขอมูลเบือ้งตน
คุณสามารถยกเลิกขอมูลหรืองานพิมพหนาจอได

ถาคุณยกเลิก กระบวนการพิมพของทุกคุณสมบัตทิี่ตัง้คาไวจะถูกยกเลิก 

ตัวอยาง 1) การยกเลิกการพิมพ (ขอมูล CSV) ตัวอยาง 2) การยกเลิกการพิมพหนาจอ

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • วธีิยกเลิกการพิมพจะแตกตางกันตามวธีิการสื่อสารที่ใช (วิธีการเชื่อมตอโดยตรง/วิธีการเชื่อมตอ

ผานหนวยความจํา)

ËÂØ´

1 
:DATE 
:GROUP NO. 
:GROUP NAME 
ITEM NAME 

 
1 
2 
3 
4 

2 
2005/04/30 
1 
Butter Roll 
VALUE 
400 
8 
8 
16 

UP 

DN 

LF 

RT 

PRN 

+-----------+-------------------++-----------+-------------------+
|:DATE      |30.04.05   10:30:00||:DATE      |30.04.05   10:30:00|
|:GROUP No. |0                  ||:GROUP No. |0                  |
|:GROUP NAME|Bread              ||:GROUP NAME|Bread              |
|ITEM NAME  |VALUE              ||ITEM NAME  |VALUE              |
|           |150                ||           |150                |
|           |230                ||           |230                |
|           |300                ||           |300                |

C B A

128 64 256



การยกเลิกการพิมพ

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 34-24

34.5.2 วิธียกเลิกการพิมพ
วิธียกเลิกการพิมพมีดงัตอไปนี้ วิธีการทํางานจะแตกตางกันตามวิธีการสื่อสารที่ใช (วิธีการเชื่อมตอโดยตรง/

วิธีการเชื่อมตอผานหนวยความจํา)

๑ วิธกีารเชือ่มตอโดยตรง
การสั่งงานดวยการแตะที่หนาจอ “ ๒ การยกเลิกการพิมพดวยการแตะที่หนาจอ” (หนา 34-26)
ถาคุณเปดบิต 11 (บิตยกเลิกการพิมพ) ของตําแหนง LS14 (ตําแหนงควบคุม) ในอุปกรณภายใน GP ดวยสวิตช

การพิมพจะถูกยกเลิก

การสั่งงานจากอุปกรณ/PLC “ ๒ การยกเลิกการพิมพจากอุปกรณ/PLC” (หนา 34-28)
ถาคุณเปดบิต 11 ของตําแหนง [Control] ในพื้นที่เก็บขอมูลระบบที่จัดสรรใหกับอุปกรณ/PLC การพิมพจะถูกยกเลิก

¢ŒÍÊÓ¤ÑÞ • สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับวิธกีารสื่อสาร โปรดดูที่
“A.1.2 การสื่อสารกับอุปกรณ/PLC โดยใชวิธีการเช่ือมตอโดยตรง” (หนา A-4)
“A.1.3 การใชวิธีการเชื่อมตอผานหนวยความจํากับอุปกรณ/PLC ที่ไมรองรับ” (หนา A-6)

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • บติ 11 ของตําแหนง LS14 ในอปุกรณภายใน หรืออุปกรณ/PLC (ตําแหนงควบคุม)

จะไมปดโดยอัตโนมัติ ขณะที่บติ 11 เปด คุณสมบัตกิารพิมพตางๆ จะไมทํางาน

โปรดตรวจสอบใหแนใจวาบิตนี้ปดแลวหลังจากยกเลิกการพิมพ

àÊÕÂ§»‚�º

1 
:DATE 
:GROUP NO. 
:GROUP NAME 
ITEM NAME 

 
1 
2 
3 
4 

2 
2005/04/30 
1 
Butter Roll 
VALUE 
400 
8 
8 
16 

UP 

DN 

LF 

RT 

PRN 

à»�´ºÔμ 11
¢Í§μÓáË¹‹§ 
LS14

¾×é¹·Õèà¡çº¢ŒÍÁÙÅÃÐºº

¤Çº¤ØÁ à»�´
ºÔμ 11

1 
:DATE 
:GROUP NO. 
:GROUP NAME 
ITEM NAME 

 
1 
2 
3 
4 

2 
2005/04/30 
1 
Butter Roll 
VALUE 
400 
8 
8 
16 

UP 

DN 

LF 

RT 

PRN 



การยกเลิกการพิมพ

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 34-25

๑ วิธกีารเชือ่มตอผานหนวยความจํา
การสั่งงานดวยการแตะที่หนาจอ “ ๒ การยกเลิกการพิมพดวยการแตะที่หนาจอ” (หนา 34-30)
ถาคุณเปดบิต 11 (บิตยกเลิกการพิมพ) ของตําแหนง 11 (ตําแหนงควบคุม) ในอุปกรณภายใน GP (#MEMLINK)

ดวยสวิตช การพิมพจะถูกยกเลิก

การสั่งงานจากเครื่องโฮสต (PC) “ ๒ การยกเลิกการพิมพจากเครื่องโฮสต PC” (หนา 34-32)
ถาคุณสงคําส่ังใหเขียน “0800h” ลงในตําแหนง “11” (ตําแหนงควบคุม) จากเครื่องโฮสต (PC)

การพิมพจะถูกยกเลิก

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • บติ 11 ของตําแหนง “0011” (ตําแหนงควบคมุ) ในอุปกรณภายใน GP (#MEMLINK)

จะไมปดโดยอัตโนมัติ ขณะที่บติ 11 เปด คุณสมบัตกิารพิมพตางๆ จะไมทํางาน

โปรดตรวจสอบใหแนใจวาบิตนี้ปดแลวหลังจากยกเลิกการพิมพ

àÊÕÂ§»‚�º

1 
:DATE 
:GROUP NO. 
:GROUP NAME 
ITEM NAME 

 
1 
2 
3 
4 

2 
2005/04/30 
1 
Butter Roll 
VALUE 
400 
8 
8 
16 

UP 

DN 

LF 

RT 

PRN 

à»�´ºÔμ 11
¢Í§μÓáË¹‹§ 11

1 
:DATE 
:GROUP NO. 
:GROUP NAME 
ITEM NAME 

 
1 
2 
3 
4 

2 
2005/04/30 
1 
Butter Roll 
VALUE 
400 
8 
8 
16 

UP 

DN 

LF 

RT 

PRN 
Ê‹§¤ÓÊÑè§



การยกเลิกการพิมพ

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 34-26

34.5.3 ข้ันตอนการตัง้คา
๑ วิธกีารเชือ่มตอโดยตรง

๒ การยกเลิกการพิมพดวยการแตะที่หนาจอ

สรางสวิตชเพื่อเปดบิต 11 ของตําแหนง LS14 ในอุปกรณภายใน

1 เลือกเมนู [Parts (P)] - ตัวเลือก [Switch Lamp (C)] - คําส่ัง [Bit Switch (B)] หรือคลิก  แลววาง

พารทสวิตชลงบนหนาจอ

2 ดับเบิลคลิกสวิตชที่วางไว กลองโตตอบการตัง้คาจะปรากฏขึ้น

3 เลือกรูปรางสวิตชจาก [Select Shape]

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • สําหรับรายละเอียดของวิธีการวางพารทและการตั้งคาตําแหนง รูปราง สี และปายชื่อ 

โปรดดูที่ “ขั้นตอนการแกไขพารท”

“9.6.1 การแกไขพารท” (หนา 9-38)

àÊÕÂ§»‚�º

1 
:DATE 
:GROUP NO. 
:GROUP NAME 
ITEM NAME 

 
1 
2 
3 
4 

2 
2005/04/30 
1 
Butter Roll 
VALUE 
400 
8 
8 
16 

UP 

DN 

LF 

RT 

PRN 

à»�´ºÔμ 11
¢Í§μÓáË¹‹§ 
LS14



การยกเลิกการพิมพ

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 34-27

4 ระบุบิต 11 (บิตยกเลิกการพิมพ) ของตําแหนง LS14 ของอุปกรณภายใน GP ใน [Bit Address]

5 เลือก [Bit Momentary] จาก [Bit Action]

6 ตั้งคาสีของสวิตชและขอความที่จะแสดงที่แท็บ [Color] และแท็บ [Label] แลวคลิก [OK]

สวิตชชั่วคราวสําหรับยกเลิกการพิมพจะถูกสรางขึ้น

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • คุณสามารถเลือกตวัแปร #H_Control_PrintCancel จากเมนูพูลดาวน [Bit Address]

เพื่อสรางสวิตชทํางานเดียวกันนี้ไดเชนกัน

คลิกท่ีไอคอนเพื่อแสดงแปนคียขอมูล
ตําแหนง

ต้ังคา Device/PLC เปน #INTERNAL
และอุปกรณเปน "LS" และปอน
ตําแหนงเปน "1411" แลวคลิก "ENTER"

คลิก



การยกเลิกการพิมพ

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 34-28

๒ การยกเลิกการพิมพจากอุปกรณ/PLC

1 คลิก [Display Unit] ในหนาตาง System Settings เพื่อเปดแท็บ [System Area] 

2 เลือกอุปกรณ/PLC ที่จะจัดสรรพื้นที่เก็บขอมูลระบบใหใน [System Area Device] โดยสามารถตัง้คาพื้นที่เก็บขอมูล

ระบบใหอุปกรณ/PLC ไดเพียงเครื่องเดียวเทาน้ัน

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • หากในพื้นที่การทํางานไมมแีท็บ [System Settings] แสดงขึ้น ใหเลือกเมนู [View (V)] - ตวัเลอืก 

[Work Space (W)] - คําสั่ง [System Settings (S)]

¾×é¹·Õèà¡çº¢ŒÍÁÙÅÃÐºº

¤Çº¤ØÁ à»�´
ºÔμ 11

1 
:DATE 
:GROUP NO. 
:GROUP NAME 
ITEM NAME 

 
1 
2 
3 
4 

2 
2005/04/30 
1 
Butter Roll 
VALUE 
400 
8 
8 
16 

UP 

DN 

LF 

RT 

PRN 



การยกเลิกการพิมพ

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 34-29

3 ระบุตําแหนงเร่ิมตนของพื้นที่ระบบใน [System Area Start Address] และเลือกชอง  [Enable System Data Area]

(เชน D00000)

4 เลือกชอง [Control: (1 Word)]

ถาคุณเปดบิต 11 ในตําแหนงที่แสดงอยูทางดานขวา (ในตัวอยางขางตนคือ “D00014”) การพิมพจะถูกยกเลิก

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • บติ 11 ของตําแหนง [Control: (1 Word)]  จะไมปดโดยอัตโนมัติ ขณะทีบ่ิต 11 เปด

คณุสมบัติการพิมพตางๆ จะไมทํางาน โปรดตรวจสอบใหแนใจวาบิตนี้ปดแลวหลังจากยกเลิกการพิมพ

15 11 0

ตัวแปรควบคุม

เปด



การยกเลิกการพิมพ

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 34-30

๑ วิธกีารเชือ่มตอผานหนวยความจํา

๒ การยกเลิกการพิมพดวยการแตะที่หนาจอ

สรางสวิตชเพื่อเปดบิต 11 ของตําแหนง “0011” ในอุปกรณภายใน 

1 เลือกเมนู [Parts (P)] - ตัวเลือก [Switch Lamp (C)] - คําส่ัง [Bit Switch (B)] หรือคลิก  แลววาง

พารทสวิตชลงบนหนาจอ

2 ดับเบิลคลิกสวิตชที่วางไว กลองโตตอบการตัง้คาจะปรากฏขึ้น

3 เลือกรูปรางสวิตชจาก [Select Shape]

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • สําหรับรายละเอียดของวิธีการวางพารทและการตั้งคาตําแหนง รูปราง สี และปายชื่อ 

โปรดดูที่ “ขั้นตอนการแกไขพารท”

“9.6.1 การแกไขพารท” (หนา 9-38)

àÊÕÂ§»‚�º

1 
:DATE 
:GROUP NO. 
:GROUP NAME 
ITEM NAME 

 
1 
2 
3 
4 

2 
2005/04/30 
1 
Butter Roll 
VALUE 
400 
8 
8 
16 

UP 

DN 

LF 

RT 

PRN 

à»�´ºÔμ 11
¢Í§μÓáË¹‹§ 11



การยกเลิกการพิมพ

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 34-31

4 ระบุบิต 11 (บิตยกเลิกการพิมพ) ของตําแหนง “0011” ของอุปกรณภายใน GP ใน [Bit Address]

5 เลือก [Bit Momentary] จาก [Bit Action]

6 ตั้งคาสีของสวิตชและขอความที่จะแสดงที่แท็บ [Color] และแท็บ [Label] แลวคลิก [OK]

สวิตชชั่วคราวสําหรับยกเลิกการพิมพจะถูกสรางขึ้น

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • คุณสามารถเลือกตวัแปร #H_Control_PrintCancel จากเมนูพูลดาวน [Bit Address]

เพื่อสรางสวิตชทํางานเดียวกันนี้ไดเชนกัน

คลิกท่ีไอคอนเพื่อแสดงแปนคียขอมูล
ตําแหนง

ต้ังคา Device/PLC เปน #MEMLINK
แลวปอนตําแหนงเปน “1111”
จากนั้นคลิกปุม “Ent”

คลิก



การยกเลิกการพิมพ

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 34-32

๒ การยกเลิกการพิมพจากเคร่ืองโฮสต PC

1 สงคําส่ังเขียนเพื่อเปดบิต 11 (บิตเริ่มตนการพิมพ) ของตําแหนง “0011” 

ในอุปกรณภายใน ใหใชรหัส ASCII ในการปอนขอมูลตางๆ 

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • ถาคุณเขียนคําสั่งขางตน บิตทุกบติยกเวนบิต 11 ในตําแหนง “0011” จะปด ในการเปดเฉพาะบติ 11

โดยไมเปลี่ยนแปลงบติอื่นๆ ใหใชคําสั่งอานเพื่ออานขอมูลตําแหนง “0011” แลวจึงสงคําสั่งเขียน

เพื่อเปลี่ยนเฉพาะบติ 11 ของขอมูลทีอ่านได

• ถาสงคําสัง่เขียนอยางตอเนื่องโดยไมเวนชวง GP อาจไมอัพเดตการแสดงผล

• บติ 11 ของตําแหนง “0011” จะไมปดโดยอัตโนมัติ ขณะที่บติ 11 เปด คุณสมบัตกิารพิมพตางๆ

จะไมทํางาน โปรดตรวจสอบใหแนใจวาบิตนี้ปดแลวหลังจากยกเลิกการพิมพ

1 
:DATE 
:GROUP NO. 
:GROUP NAME 
ITEM NAME 
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2 
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4 
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1 
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CR 
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W 
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34.6 คําแนะนําในการตั้งคา

34.6.1 คําแนะนําในการตั้งคา Print
พิมพการตัง้คาของไฟลโปรเจคที่กําลังเปดอยูใน GP-Pro EX

การต้ังคา คําอธิบาย
Printer Name เลือกเครือ่งพิมพที่จะใช

Properties กลองโตตอบการตัง้คาการพิมพสําหรับเครื่องพิมพทีเ่ลือกไวใน [Printer Name] จะเปดขึ้น

กําหนดการตั้งคาขนาดกระดาษ ทศิทาง และการจัดหนา เปนตน

Output to a File (RTF format) ทําเครื่องหมายที่ชองนี้เพื่อสงขอมูลออกเปนไฟล (*.rtf) โดยตรง โดยไมพิมพออกทางเครื่องพิมพ

ไฟลที่ไดจะมกีารจัดหนาเหมือนกับการพิมพออกทางเครื่องพิมพ

ËÁÒÂàËµØ

• ภาพบติแมพทีย่อขนาดไวจะรวมอยูในไฟลดวย

Item เลือกรายการที่จะพิมพ เลือกชองนี้สําหรับทุกรายการที่คุณตองการพิมพใน [Cover Page], 

[Project Information], [Screen Info], [Common] และ [Comment] ชอง [Project Information] และ

[Common] จะมรีายการยอยใหตั้งคาการพิมพดวย

Details พิมพรายละเอียดของขอมูลการพิมพที่เลือกไวใน [Details]

Apply บนัทึกการตัง้คา

Cancel ปดกลองโตตอบ [Print]

ตอ
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Printing เริ่มพิมพ หากตั้งคา [Output to a File (RTF Format)] ไว เครื่องจะเริ่มสงขอมูลออกเปนไฟล

Preferences กลองโตตอบ [Preferences] จะเปดขึ้น ซึ่งคุณสามารถตั้งคาหมายเลขหนา, ระยะขอบ,

การพิมพโดยกลับสเีปนสีขาว/ดํา และการตัง้คาอื่นๆ

Text Table used in Print ระบุตารางขอความที่ใชในการพิมพ

Black/White Reverse 
Display

ทําเครื่องหมายที่ชองนี้เพื่อพิมพหนาจอสอีอกมาเปนสีขาว/ดําแทน

Print Page Numbers ทําเครื่องหมายที่ชองนี้เพื่อพิมพหมายเลขหนา

Print Page Number on 
Cover Page

ทําเครื่องหมายที่ชองนี้เพื่อพิมพหมายเลขหนาที่ใบปะหนา ไมเชนนั้น หนาที ่“1”

จะเริ่มตนจากหนาที่อยูถดัจากใบปะหนา

Start At ระบุหมายเลขหนาแรกทีจ่ะเริ่มตนพิมพ สามารถตั้งคาไดตั้งแต 1 ถึง 65,535

Print Preview เปดหนาจอตวัอยางงานพิมพ

Printing กลบัไปทีก่ลองโตตอบ [Print] 

Next Page ดตูัวอยางของหนาทีอ่ยูถัดไปจากหนาที่กําลงัแสดงอยู

Previous Page ดตูัวอยางของหนาทีอ่ยูกอนหนาที่กําลงัแสดงอยู

2 Page ดตูัวอยางหนาทีจ่ะพิมพ 2 หนาบนหนาจอ

Enlarge/Reduce ขยายหรอืยอขนาดการแสดงผล

Close ปดหนาจอตัวอยางงานพิมพ

การต้ังคา คําอธิบาย
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๑ Cover Page

การต้ังคา คําอธิบาย
Comment ทําเครื่องหมายที่ชองนี้เพื่อพิมพชื่อเรื่อง แลวจึงปอนชื่อเรื่องดวยอักขระแบบไบตเดี่ยวหรือ

แบบไบตคูไมเกิน 60 ตัว

Date/Time ทําเครื่องหมายที่ชองนี้เพื่อพิมพวนั/เวลา วันและเวลาจะแสดงขึ้นโดยอัตโนมัตใินรูปแบบ 

“yyyy/mm/dd hh:mm” หากจําเปน คุณสามารถแกไขขอมลูในฟอรมไดโดยปอนอักขระ

แบบไบตเดี่ยวหรือแบบไบตคูไมเกิน 40 ตัว

Company Name ทําเครื่องหมายที่ชองนี้เพื่อพิมพชื่อบรษัิท แลวจึงปอนชื่อบริษัทดวยอักขระแบบไบตเดีย่วหรือ

แบบไบตคูไมเกิน 60 ตัว

Name ทําเครื่องหมายที่ชองนี้เพื่อพิมพชื่อ จากนั้นชื่อผูสรางไฟลโปรเจคจะแสดงขึ้น หากจําเปน

คุณสามารถแกไขขอมลูในฟอรมไดโดยปอนอักขระแบบไบตเดี่ยวหรอืแบบไบตคูไมเกิน 30 ตัว

Image (Main Unit) ทําเครื่องหมายที่ชองนี้เพื่อพิมพไฟลรูปภาพบนใบปะหนา จากนั้นพื้นที่จัดเก็บขอมูลและชื่อไฟล

ทีเ่ลือกไวใน [Browse] จะแสดงขึ้น

Reference กลองโตตอบ [Open File] จะเปดขึน้ เลือกไฟลรูปภาพที่คุณตองการพิมพ 

คุณสามารถใชไฟลได 2 ชนิด คือ [Bitmap (∗.bmp)] และ [JPEG (∗.jpg,∗.jpeg)]

Layout กลองโตตอบ [Cover Page Bit Map Layout] จะแสดงขึน้

คุณสามารถเปลี่ยนแนวการจัดหนาไดโดยใชเมาส
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๑ Project Information
ทําเคร่ืองหมายที่ชองรายการ [Summary], [System Settings] และ [Global Cross Reference] ของชอง

ที่ตองการพิมพ

การต้ังคา คําอธิบาย
Summary พิมพขอมูลโปรเจค เชน ชื่อไฟลโปรเจค วันและเวลาลาสุดที่บันทึกไฟล ชื่อรุนของยูนิตหลัก

อุปกรณ/PLC เปนตน

System Settings พิมพรายละเอียดการตั้งคา [Display Unit] และ [Font] ในหนาตาง [System Settings]

“5.14.6 คําแนะนําในการตั้งคา [System Settings]” (หนา 5-109)

Global Cross Reference พิมพการอางตําแหนงของทั้งโปรเจค การอางตําแหนงของทุกหนาจอจะถูกพิมพออกมา
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๑ Screen Information (List)

การต้ังคา คําอธิบาย
Print Contents เลือกรายละเอียดการพมิพระหวาง [List] หรือ [Details]

Base Screens ทําเครื่องหมายที่ชองนี้เพื่อพิมพขอมลูของ [Base Screen] ทั้งหมดทีต่ั้งคาสําหรับไฟลโปรเจค

Window Screens ทําเครื่องหมายที่ชองนี้เพื่อพิมพขอมลูของ [Window Screens] ทั้งหมดที่ตั้งคาสําหรับไฟลโปรเจค

Print Method เลือกวิธีการพิมพ

• Thumbnail
พิมพหนาจอหลายหนาจอเปนภาพขนาดยอ

• List
พิมพรายการขอมูลหนาจอเปนแบบขอความ

Thumbnail Size หากเลอืก [Thumbnail] ใน [Print Method] ใหเลือกขนาดระหวาง [Large], [Medium] หรือ [Small]

Large: พิมพภาพหนาจอขนาดยอ 6 ภาพตอหนึ่งหนากระดาษขนาด A4

Medium: พิมพภาพหนาจอขนาดยอ 12 ภาพตอหนึ่งหนากระดาษขนาด A4

Small: พิมพภาพหนาจอขนาดยอ 20 ภาพตอหนึ่งหนากระดาษขนาด A4
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๑ Screen Information (Detail)

การต้ังคา คําอธิบาย
Print Contents เลือกรายละเอียดการพมิพระหวาง [List] หรือ [Details]

Base Screens ทําเครื่องหมายที่ชองนี้เพื่อพิมพขอมลูของ [Base Screen] ในไฟลโปรเจค

All/Specify Ranges ในการพิมพขอมูลหนาจอหลัก ใหเลอืก [All] หรือ [Specify Ranges] หากเลือก [Specify Ranges]

ใหระบชุวงที่จะพิมพโดยระบุหมายเลขหนาจอใน [Start] และ [End] สามารถตั้งคาหมายเลขหนาจอ

ไดตั้งแต 1 ถึง 9,999

Window Screens ทําเครื่องหมายที่ชองนี้เพื่อพิมพขอมลูของ [Window Screen] ในไฟลโปรเจค

All/Specify Ranges ในการพิมพขอมูล Window Screens ใหเลอืก [All] หรือ [Specify Ranges] 

หากเลอืก [Specify Ranges] ใหระบุชวงที่จะพิมพโดยระบหุมายเลขหนาจอใน [Start] และ [End]

สามารถตั้งคาหมายเลขหนาจอไดตั้งแต 1 ถึง 2,000

ตอ



คําแนะนําในการตั้งคา

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 34-39

Print Items เลือกรายการที่จะพิมพ

Screen Hard Copy ทําเครื่องหมายที่ชองนี้เพื่อพิมพหนาจอวาดภาพ จากนั้นคุณสามารถเลือกชองตอไปนี้ได

Screen Border ทําเครื่องหมายที่ชองนี้เพื่อพิมพ Screen Border

Part Marker ทําเครื่องหมายที่ชองนี้เพื่อพิมพ Part Marker

Show Window 
Screen

ทําเครื่องหมายที่ชองนี้เพื่อพิมพ Window Screen

Part ID ทําเครื่องหมายที่ชองนี้เพื่อพิมพ Part ID

Address ทําเครื่องหมายที่ชองนี้เพื่อพิมพตําแหนงการตัง้คา

Show Grid ทําเครื่องหมายที่ชองนี้เพื่อพิมพ Grid

State ระบุสถานะของพารททีจ่ะพิมพ

Parts List ทําเครื่องหมายที่ชองนี้เพื่อพิมพรายการขอมูลของพารทที่วางไว เลือกรายละเอียดการพิมพระหวาง

[List] หรือ [Details]

D-Script ทําเครื่องหมายที่ชองนี้เพื่อพิมพการตั้งคาของ D-Script

Triggered Action ทําเครื่องหมายที่ชองนี้เพื่อพิมพการตั้งคาสําหรับการดําเนินการทริกเกอร

Cross Reference ทําเครื่องหมายที่ชองนี้เพื่อพิมพการอางตําแหนงของหนาจอ

การต้ังคา คําอธิบาย
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๑ Logic

การต้ังคา คําอธิบาย
All Logic Screens พิมพหนาจอลอจิกทุกหนาจอ

Selected Logic Screens เลือกหนาจอลอจิกที่จะพิมพระหวาง [INIT] หรือ [MAIN] ถาไดสรางโปรแกรมรูทนียอยไวแลว

คุณสามารถเลือกไดตั้งแต [SUB-01]-[SUB-32]

Print Range ระบุชวงการพิมพ

• Logic
เลือกหนาจอลอจิกทีจ่ะพิมพระหวาง [INIT] หรือ [MAIN] ถาไดสรางโปรแกรมรูทีนยอยไวแลว

คุณสามารถเลือกไดตั้งแต [SUB-01]-[SUB-32]

• Start Row
ระบุแถวแรกทีต่องการพิมพ

• End Row
ระบุแถวสุดทายที่ตองการพิมพ

• Select Row
ใน Logic ใหเลือกและคลิกแถวที่ตองการเพื่อระบุหมายเลขแถวสําหรับ [Start Row] และ 

[End Row]

Variable Comment พิมพคําอธิบายทีก่ําหนดไวสําหรับตวัแปร

Row Comment พิมพคําอธิบายทีก่ําหนดไวสําหรับแถว

Black/White ระบุวาจะพิมพพื้นหลังเปนสีขาวดํา

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • ถาคําสัง่บนหนาจอไมพอดกีับพื้นที่วางระหวางแถบสวิตช ขนาดของ rung จะลดลงเมื่อพิมพออกมา

จะไมมีการตัดบรรทัด rung ในงานที่พิมพออกมา
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๑ I/O Settings

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • คุณสามารถพิมพการตัง้คานี้ไดเฉพาะรุนที่รองรับลอจิกฟงกชันเทานั้น

“1.3 รายการฟงกชันที่ใชไดแยกตามอุปกรณแตละรุน” (หนา 1-5)

การต้ังคา คําอธิบาย
All I/Os พิมพ I/O ทั้งหมด

Selected I/Os เลือกหนาจอ I/O เพื่อระบวุาจะพิมพ [DIO Driver] หรือ [FlexNetwork]

ËÁÒÂàËµØ

• คุณสามารถพิมพไดกต็อเมื่อรองรับ I/O Driver เทานั้น
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๑ Common
เลือกรายการตางๆ ในการตั้งคา [Common] ที่คุณตองการพิมพ

๒ Alarm
เลือกการตั้งคาตางๆ ไดแก [Common], [Alarm History], [Banner] และ [Summary] ที่คุณตองการพิมพ

๒ Sampling/Recipe

การต้ังคา คําอธิบาย
Print Contents เลือกรายละเอียดการพมิพระหวาง [Summary] หรือ [Details]

ตวัอยางสําหรับ Sampling

Summary : พิมพรายการสรุปการตั้งคาของแตละกลุม
Detail : พิมพการตั้งคาของทกุรายการในแตละกลุม
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๒ Global D-Script/User Defined Function

๒ Image Registration

การต้ังคา คําอธิบาย
Print Contents เลือกรายละเอียดการพมิพระหวาง [List] หรือ [Details]

ตวัอยางสําหรับ Global D-Script

List: พิมพรายการของแตละ [ID], [Comment], [Triggered Condition] และ [Debug Function]

Detail: พิมพการตัง้คาของทุกรายการในแตละ ID

การต้ังคา คําอธิบาย
Print Method เลือกวธีิการพิมพ

• Thumbnail
พิมพหนาจอ [Image] หลายหนาจอเปนภาพขนาดยอ

• List
พิมพรายการ [Number] และ [Comment] ของหนาจอ [Image] แตละหนาจอ

Thumbnail Size หากเลือก [Thumbnail] ใน [Print Method] ใหเลือกขนาดระหวาง [Large], [Medium] หรือ [Small]

Large: พิมพภาพหนาจอขนาดยอ 6 ภาพตอหนึ่งหนากระดาษขนาด A4

Medium: พิมพภาพหนาจอขนาดยอ 12 ภาพตอหนึ่งหนากระดาษขนาด A4

Small: พิมพภาพหนาจอขนาดยอ 20 ภาพตอหนึ่งหนากระดาษขนาด A4

Print Range หากเลือก [Thumbnail] ใน [Print Method] ใหเลือกชวงการพิมพระหวาง [All] หรือ [Specify Range]

หากเลือก [Specify Range] ใหระบชุวงดวยหมายเลขภาพใน [Start] และ [End]



คําแนะนําในการตั้งคา

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 34-44

๒ Text

๒ Mark

การต้ังคา คําอธิบาย
Print Contents เลือกรายละเอียดการพมิพระหวาง [List] หรือ [Details]

• List
พิมพรายการ [Number], [Comment], [Language], [Maximum Chars], [Maximum Rows]

ของแตละขอความ

• Details
พิมพรายละเอียดการปอนขอมลูของแตละขอความ

Print Range เลือกชวงการพิมพระหวาง [All] หรือ Specify Range] หากเลือก [Specify Range] ใหระบชุวงดวย

หมายเลขขอความใน [Start] และ [End]

Table to Print เลือกวาจะพิมพขอความพรอมตารางขอความที่ระบุใน [Preferences] ในกลองโตตอบ [Print]

หรือพิมพพรอมกับตารางขอความทั้งหมด

การต้ังคา คําอธิบาย
Print Method เลือกวิธีการพิมพ

• Thumbnail
พิมพหนาจอ [Mark] หลายหนาจอเปนภาพขนาดยอ

• List
พิมพรายการ [Number] และ [Comment] ของหนาจอ [Mark] แตละหนาจอ

Print Range หากเลอืก [Thumbnail] ใน [Print Method] ใหเลือกชวงการพิมพระหวาง [All] หรือ [Specify

Range] หากเลอืก [Specify Range] ใหระบุชวงดวยหมายเลขเครื่องหมายใน [Start] และ [End]



คําแนะนําในการตั้งคา
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๒ Keypad

การต้ังคา คําอธิบาย
Print Contents เลือกรายละเอียดการพิมพระหวาง [Summary] หรือ [Details]

Summary Print Method เลือกวิธีการพิมพ

• Thumbnail
พิมพหนาจอ [Keypad] หลายหนาจอเปนภาพขนาดยอ

• List
พิมพรายการ [Number] และ [Comment] ของหนาจอ [Keypad] แตละหนาจอ

Thumbnail Size หากเลอืก [Thumbnail] ใน [Print Method] ใหเลือกขนาดระหวาง [Large], [Medium]

หรือ [Small]

Large: พิมพภาพหนาจอขนาดยอ 6 ภาพตอหนึ่งหนากระดาษขนาด A4

Medium: พิมพภาพหนาจอขนาดยอ 12 ภาพตอหนึ่งหนากระดาษขนาด A4

Small: พิมพภาพหนาจอขนาดยอ 20 ภาพตอหนึ่งหนากระดาษขนาด A4

Screen Hard Copy ทําเครื่องหมายที่ชองนี้เพื่อพิมพหนาจอ [Keypad]

Details Parts List ทําเครื่องหมายที่ชองนี้เพื่อพิมพรายการพารทตางๆ พรอมการตั้งคาแปนคีย

Print Range หากเลอืก [Details] ใน [Print Contents] ใหเลือกชวงการพิมพระหวาง [All] หรือ

[Specify Range] หากเลอืก [Specify Range] ใหระบุชวงใน [Start] และ [End]

ËÁÒÂàËµØ

• สามารถระบตุัวเลือกน้ีไดก็ตอเมื่อชวงการพิมพเปน ‘Screen Hard Copy’ หรือ 

'Parts List' หรอืเมื่อตัง้คาไวทัง้สองแบบเทานั้น



คําแนะนําในการตั้งคา
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๒ Movie
เลือก [Movie File] หรือ [Play List] ที่มีรายการที่คุณตองการพิมพ

๒ Video Module Window

การต้ังคา คําอธิบาย
Print Contents เลือกรายละเอียดการพิมพระหวาง [Summary] หรือ [Details]

Summary Print Method เลือกวิธีการพิมพ

• Thumbnail
พิมพหนาจอ [Video Module] หลายหนาจอโดยใชภาพที่ลดขนาดลง

• List
พิมพรายการ [Numbers] และ [Comments] ของหนาจอ [Video Module]

Thumbnail Size หากเลอืก [Thumbnail] ใน [Print Method] ใหเลือกขนาดระหวาง [Large],

[Medium] หรือ [Small]

Large: พิมพภาพหนาจอขนาดยอ 6 ภาพตอหนึ่งหนากระดาษขนาด A4

Medium: พิมพภาพหนาจอขนาดยอ 12 ภาพตอหนึ่งหนากระดาษขนาด A4

Small: พิมพภาพหนาจอขนาดยอ 20 ภาพตอหนึ่งหนากระดาษขนาด A4

ตอ



คําแนะนําในการตั้งคา
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๒ Comments List
ระบุ [Variable], [System Variable] และ [Row] ที่คุณตองการพิมพ

๑ Comment
ปอนคําอธิบายของรายละเอียดการพิมพ คุณสามารถพิมพคําอธิบายดวยอักขระแบบไบตเดี่ยวไดสูงสุด 80 ตัว

(อักขระแบบไบตคู 40 ตัว) x 40 แถว

All Specifications/
Specification Number

ระบุวาจะพิมพหนาจอ [VM Unit Window] ทั้งหมดหรือพิมพเฉพาะหนาจอที่ระบุ

หมายเลขไวใน [Start] และ [End]

Detail Screen Hard Copy แสดง [Screen Border], [Part ID], [Part Marker], [Address], [Show Window

Screen] และ [Show Grid] และระบุวาจะพิมพสําเนาหนาจอหรือไม

Parts List ระบุวาจะพิมพรายการพารททีร่ะบุไวใน Video Module Settings ใน [Summary]

หรอื [Details]

การต้ังคา คําอธิบาย



คําแนะนําในการตั้งคา

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 34-48

34.6.2 คําแนะนําในการตั้งคา [Printer Settings] ในการตัง้คาระบบ
ตั้งคาเครื่องพิมพที่เชื่อมตอกับจอแสดงผล

การต้ังคา คําอธิบาย
Type เลือกชนิดเครื่องพิมพทีจ่ะเชื่อมตอ ระหวาง [Do Not Use], [NEC PR201], [EPSON ESC/

P High Speed], [EPSON ESC/P High Quality], [HP Laser Jet], [EPSON PM/Stylus 6 Colors]

ËÁÒÂàËµØ

• [EPSON PM/Stylus 4 Colors] หรือ [Text ASCII] หากเลือก [Text ASCII] รูปรางของขอความ

อาจแตกตางกนัได เนื่องจากวิธีการพมิพตางกัน

Port เลือกพอรตทีจ่ะใชสงขอมูลออกระหวาง [COM1], [Ethernet], [USB] หรือ [USB/PIO]

ของเครื่องพิมพที่จะเช่ือมตอ

ËÁÒÂàËµØ

• ถามีอุปกรณอื่นกําลังใชพอรตนั้นอยู จะมีเครื่องหมาย  แสดงอยูถัดจากชองนั้น

Ou
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Print Method เลือกวิธีการพิมพแบบ [Monochrome] หรือ [Color]

ËÁÒÂàËµØ

• สําหรับรุนจอแสดงผลขาวดํา จะพิมพงานออกมาเปนสขีาวดําแมวาจะเลือก [Color] 

ใน [Print Method] ไวก็ตาม

• โดยปกต ิการตั้งคาเหลานี้จะใชกับคณุสมบัติ Screen Hard Copy เทานั้น 

เมื่อเครื่องพิมพ HP Laser Jet พิมพประวัตกิารแจงเตือน จะใชการตั้งคานี้ ตัวอยาง ถาคุณเลือก

[Color] ในเครื่องพิมพสี HP Laser Jet งานทีพ่ิมพออกมาจะมีสี ถาคุณเลือก [Color] ในรุนขาวดํา

จะไมสามารถพิมพออกไดอยางถูกตอง

ตอ
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Communication Settings (สําหรับ COM1)

Ou
tpu

t S
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ing
s

Screen Hardcopy 
Rotation

เลือกทิศทางการพิมพหนาจอ

Print Scale ตัง้คาสเกลการพิมพเปน 1-4 เฉพาะเมื่อตั้งคา [Type] เปน [EPSON PM/Stylus 6 Colors] หรือ

[EPSON PM/Stylus 4 Colors] เทานั้น 

Reverse Black/White เลือกวาจะพิมพพื้นหลังเปนสีขาวดําหรือไม

Connection Method เลือกวิธีเชื่อมตอเครื่องพิมพแบบ LAN วาเปนแบบ [LPR] หรือ [IPP] เฉพาะเมื่อตัง้คา [Port] 

เปน [Ethernet] เทานั้น

Paper Size เลือกขนาดกระดาษ [A3], [A4], [B4], [B5] หรือ [Letter] เฉพาะเมื่อตั้งคา [Type] เปน 

[EPSON PM/Stylus 6 Colors] หรือ [EPSON Stylus 4 Colors] เทานั้น

Paper Orientation เลือกแนวกระดาษในการพิมพระหวาง [Landscape] หรือ [Portrait] เฉพาะเมือ่ตั้งคา [Type] 

เปน [EPSON PM/Stylus 6 Colors] หรือ [EPSON Stylus 4 Colors] เทานั้น

Top Margin ตัง้คาระยะขอบบนตั้งแต 3-20 เฉพาะเมื่อตั้งคา [Type] เปน [EPSON PM/Stylus 6 Colors] หรือ

[EPSON PM/Stylus 4 Colors] เทานั้น

ËÁÒÂàËµØ

• เมื่อใช PM-G700, PM-G720 หรอื PM-G730 ใหตัง้คาระยะขอบบนเปน 3 มม. เพ่ือใหพิมพ

หนาจอจากเครื่องพิมพรุนเหลานี้ไดอยางถูกตอง

การต้ังคา คําอธิบาย
Speed เลือกความเร็วในการสื่อสารกับเครื่องพิมพตั้งแต [2400], [4800], [9600], [19200], [38400],

[57600] หรือ [115200]

Data Length เลือกความยาวของขอมูลทีใ่ชสื่อสารกับเครื่องพิมพระหวาง [7 Bit] หรือ [8 Bit]

Parity เลือกพาริตี้บิตของการสื่อสารกับเครื่องพิมพระหวาง [None], [Odd] หรือ [Even]

Stop Bit เลือกความยาวบิตสิน้สดุการสือ่สารกับเครื่องพิมพระหวาง [2 Bit] หรือ [1 Bit]

Flow Control เลือกวิธีการควบคุมการสือ่สารกับเครื่องพิมพระหวาง [None], [RTS/CTS Control] หรือ 

[ER (DTR/CTS) Control] 

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • โปรดตรวจสอบใหแนใจวาการตัง้คาทั้งหมดใชกับเครื่องพิมพที่เลอืกไวได

การต้ังคา คําอธิบาย



คําแนะนําในการตั้งคา
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Communication Settings (สําหรับ Ethernet)

การต้ังคา คําอธิบาย
IP Address ระบุตําแหนง IP ของเซิรฟเวอรเครื่องพิมพ

Port ระบุหมายเลขพอรตของเซริฟเวอรเครื่องพิมพตั้งแต 0 ถึง 65,535

Timeout ตัง้คาระยะเวลาไทมเอาตของการสงขอมูลออกตัง้แต 0 ถึง 300 มิลลวิินาที

User Name ปอนชื่อผูใชที่สั่งพิมพเฉพาะเมื่อตั้งคา [Connection Method] เปน [LPR] เทานั้น

ชื่อที่ระบุที่นี่จะแสดงขึน้ในฟลดชื่อผูใชในการแสดงผลคิว (ตวัอยางเชน “Guest”)

Printer Name ตัง้คาชื่อของเซิรฟเวอรเครื่องพมิพที่เปนชื่อทีใ่ชรวมกันเฉพาะเมื่อตัง้คา [Connection Method] 

เปน [LPR] เทานั้น (ตัวอยางเชน “EPSONStyC61”)

Printer URI รายการนี้จะแสดงขึ้นเฉพาะเมือ่ตั้งคา [Connection Method] เปน [IPP] เทานั้น

ตัง้คาสวนที่เปนชื่อเน็ตเวิรกของเครื่องพิมพ (ตัวอยางเชน “/printers/StyC61/.printer”)

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • เมื่อพิมพขอมูลผานการเชื่อมตอแบบ LAN อาจมีความลาชาเล็กนอยกอนที่เครื่องพิมพจะเริ่มทํางาน



ขอจํากัด

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 34-51

34.7 ขอจํากัด

34.7.1 ขอจํากัดของการพิมพจาก GP

• สามารถเชื่อมตอเครื่องพิมพเขากับ GP ไดเพียงเครื่องเดียวเทาน้ัน

• การพิมพจะถูกยกเลิกหากคุณเปลี่ยนไปที่หนาจอออฟไลนหรือถายโอนขอมูลหนาจอตางๆ ในขณะที่กําลังพิมพ

• พารทที่เกินความกวางของกระดาษจะไมพิมพออกมาหรือถูกตัดบรรทัดโดยอัตโนมัติ

• สําหรับการทําสําเนาหนาจอของจอแสดงผลที่มีขนาดหนาจอใหญกวา SVGA โปรดตรวจสอบใหแนใจวา

ขอมูลพอดีกับกระดาษหรือไมจากดานลางนี้ (VGA และ QVGA พอดีกับทั้งกระดาษขนาด A4 และ A3)

NEC PR201, EPSON ESC/P (ความเร็วสูง), EPSON ESC/P (คุณภาพสูง), HP LaserJet

ใชได: พอดีกับกระดาษ ใชไมได: ไมพอดีกับกระดาษ

EPSON PM/Stylus 6 Colors, EPSON PM/4 Colors

ใชได: พอดีกับกระดาษ ใชไมได: ไมพอดีกับกระดาษ

• เน่ืองจากเครื่องพิมพตองประมวลผลขอมูลเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะเมื่อพิมพดวย PM/Stylus (6 Colors) 

หรือ Stylus (4 colors) การอัพเดตหนาจอ GP (การประมวลผลการเปลี่ยนพารทและหนาจอ) จะทําไดชาลง

ขนาดหนาจอ Screen Hardcopy Rotation ขนาดกระดาษ

A4 A3

SVGA ใชได ใชได ใชได

ไมมี ใชไมได ใชได

XGA ใชได ใชไมได ใชได

ไมมี ใชไมได ใชไมได

ขนาด
หนาจอ

Screen 
Hardcopy 
Rotation

ขนาดกระดาษ

A4 A3

อัตราสวนการขยาย อัตราสวนการขยาย

x 1 x 2 x 3 x 4 x 1 x 2 x 3 x 4

SVGA ใชได ใชได ใชได ใชได ใชได ใชได ใชได ใชได ใชได

ไมมี ใชได ใชได ใชได ใชไมได ใชได ใชได ใชได ใชได

XGA ใชได ใชได ใชได ใชได ใชไมได ใชได ใชได ใชได ใชได

ไมมี ใชได ใชได ใชไมได ใชไมได ใชได ใชได ใชได ใชไมได
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คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 34-52

• เมื่อพิมพสําเนาหนาจอเปนสีขาวดํา เครื่องพิมพ PM/Stylus (6 Colors) หรือ Stylus (4 Colors) และ

เครื่องพิมพอ่ืนๆ (เชน NEC PC-PR201) จะใหผลลัพธแตกตางกัน ที่เปนเชนนี้ เน่ืองจากขอมูลสีถูกระบุ

ตามระดับเฉดสีไมใชระบุดวยความหนาแนนของสี

• หากเครื่องพิมพเปนชนิด [Text ASCII] รูปรางของขอความอาจแตกตางกันได เน่ืองจากใชวิธีการพิมพตางกัน

• ถาคุณยกเลิกการพิมพ กระบวนการพิมพของทุกคุณสมบัติที่ตั้งคาไวจะถูกยกเลิก

• เมื่อใชวิธีการสื่อสารเปนแบบการเชื่อมตอโดยตรง ใหใชพื้นที่เก็บขอมูลระบบ (พื้นที่ที่เชื่อมตอกับพื้นที่เก็บ

ขอมูลระบบในอุปกรณภายใน GP) ในการควบคุมการพิมพสําเนาหนาจอ หรือการยกเลิกการพิมพจากอุปกรณ/

PLC หากเช่ือมตอกับอุปกรณ/PLC หลายเครื่อง สามารถตั้งคาพื้นที่เก็บขอมูลระบบใหอุปกรณ/PLC 

ไดเพียงเครื่องเดียวเทาน้ัน

• เมื่อใชวิธีการสื่อสารเปนแบบเชื่อมตอผานหนวยความจํา ถาสงคําส่ังเขียนอยางตอเน่ืองโดยไมเวนชวง GP 

อาจไมอัพเดตการแสดงผล

• เมื่อพิมพขอมูลผานการเชื่อมตอแบบ LAN อาจมีความลาชาเล็กนอยกอนที่เครื่องพิมพจะเริ่มทํางาน

• ถาคุณส่ังพิมพจาก GP โดยที่ยังไมไดตอเชื่อมเครื่องพิมพเขากับ GP ดวยสายเคเบลิ หรือเมื่อเครื่องพิมพปดอยู 

GP จะบันทึกขอมูลการพิมพไวชั่วคราว เมื่อ GP สามารถเช่ือมตอกับเครื่องพิมพไดอีกครั้ง หรือเมื่อเครื่องพิมพ

เปดทํางาน GP จะสงขอมูลการพิมพที่บันทึกไวชั่วคราวไปยังเคร่ืองพิมพ

• การเชื่อมตอผาน LAN (เครื่องพิมพบนเน็ตเวิรก) ไมรองรับคุณสมบัติการพิมพการแจงเตือน (แบนเนอร), 

การพิมพการแจงเตือน (ประวัต)ิ แบบเรียลไทม, การพิมพการแจงเตือน (ประวัติ) แบบแบทช, การพิมพขอมูล

ที่สุมเก็บแบบเรียลไทม, การพิมพขอมูลที่สุมเก็บแบบแบทช, การพิมพขอมูล CSV หรือการแสดงขอมูล

เครื่องพิมพดวยสคริปต

• สําหรับ GP รุนขาวดํา จะพิมพงานออกมาเปนสีขาวดําแมวาจะตั้งคา [Print Method] ใน [Printer] 

ใน [System Settings] เปน [Color] ไวก็ตาม

• เครื่องพิมพจะพิมพประวัติการแจงเตือนเปนสีเสมอ ไมวาจะตัง้คา [Printer] - [Print Method] 

ใหพิมพเปนสีขาวดําหรือพิมพเปนสีก็ตาม แตหากตัง้คา [Type] ของเครื่องพิมพเปน HP Laser Jet และ

ตั้งคา [Print Method] เปน [Monochrome] เครื่องพิมพจะพิมพประวัตกิารแจงเตือนเปนสีขาวดํา


	34 การพิมพ์
	34.1 เมนูการตั้งค่า
	34.2 การพิมพ์การตั้งค่าโปรเจค
	34.2.1 ข้อมูลเบื้องต้น
	34.2.2 ขั้นตอนการตั้งค่า
	34.2.3 การจัดหน้าสำหรับพิมพ์

	34.3 การเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับ GP
	34.3.1 ข้อมูลเบื้องต้น
	34.3.2 ขั้นตอนการตั้งค่าเครื่องพิมพ์

	34.4 การพิมพ์หน้าจอปัจจุบัน
	34.4.1 ข้อมูลเบื้องต้น
	34.4.2 วิธีการทำงาน
	34.4.3 ขั้นตอนการตั้งค่า

	34.5 การยกเลิกการพิมพ์
	34.5.1 ข้อมูลเบื้องต้น
	34.5.2 วิธียกเลิกการพิมพ์
	34.5.3 ขั้นตอนการตั้งค่า

	34.6 คำแนะนำในการตั้งค่า
	34.6.1 คำแนะนำในการตั้งค่า Print
	34.6.2 คำแนะนำในการตั้งค่า [Printer Settings] ในการตั้งค่าระบบ

	34.7 ข้อจำกัด
	34.7.1 ข้อจำกัดของการพิมพ์จาก GP




<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /THA ()
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


