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สภาพแวดลอมในการทํางาน

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 36-2

36.1 สภาพแวดลอมในการทํางาน

36.1.1 ขอมูลสรุป
๑ RPA

RPA ยอมาจาก Remote PC Access โดยใชสําหรับแสดงขอมูลคอมพิวเตอรเซิรฟเวอรบนจอแสดงผล

โดยใช UltraVNC

เมื่อใชพารทแสดงผล Remote PC Access คุณจะสามารถดูเอกสาร Excel และ PDF จากคอมพิวเตอรเซิรฟเวอร

บนจอแสดงผลได นอกจากนี้ ยังสามารถใชเมาสหรือแปนคียกับเซิรฟเวอรจากจอแสดงผลไดอีกดวย Remote PC

Access เหมาะสําหรับการบํารุงรักษาคอมพิวเตอรและการดูเอกสารที่บันทึกไวในคอมพิวเตอรเซิรฟเวอร

36.1.2 เซิรฟเวอร VNC
ในการใชคุณสมบัติ RPA คุณจะตองติดตั้ง UltraVNC (เวอรชัน 1.02) บนคอมพิวเตอรเซิรฟเวอรกอน

UltraVNC (เวอรชัน 1.02) จะอยูในซีดีสําหรับติดตั้งในโฟลเดอรตอไปนี้

\RPA\UltraVNC\UltraVNC-102-Setup.exe (ไฟลติดตั้ง Ultra VNC)

¢ŒÍÊÓ¤ÑÞ • กอนทีจ่ะใชคุณสมบตัินี้ได คุณตองซื้อรหสัคีย RPA (ชนิด: EX-RPA) และปอนรหัสคียนี้ใหจอแสดงผล

ทีใ่ช RPA แตละจอ

• หากคุณทํารหัสคียหาย จะไมสามารถออกรหัสใหมใหได โปรดเก็บรักษาไวในจุดที่สามารถหยิบใชได

สะดวก

• สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปอนรหัสคีย โปรดดทูี่

 “36.3.2 ขั้นตอนการตั้งคา  ๑  ขั้นตอน” (หนา 36-7) 
• คุณสามารถใชคุณสมบตัินี้เมื่อเชื่อมตอ GP เขากับคอมพิวเตอรโดยใชพอรต LAN

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • มผีลิตภัณฑเพียงบางรุนเทานั้นที่สามารถใชคุณสมบัต ิRPA โปรดดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่

“1.3 รายการฟงกชันที่ใชไดแยกตามอปุกรณแตละรุน” (หนา 1-5)

¢ŒÍÊÓ¤ÑÞ • ซอฟตแวร VNC อ่ืนๆ ไมสามารถทํางานไดอยางถูกตอง
• UltraVNC (เวอรชัน 1.02) ไดรับการยืนยันวาสามารถทํางานไดอยางถูกตอง อยางไรก็ตาม
ไมมีการรับประกันวาแอ็พพลิเคชันนี้จะสามารถทํางานไดในทุกสภาพแวดลอมและการติดตั้ง
กอนใชเครื่องมือนี้ จงึควรทําการทดสอบแอ็พพลิเคชนักอน

  

Filing Data 

Item 

[PLC1]D00100 

[PLC1]D00101 

[PLC1]D00102 

[PLC1]D00103 

Block0 Block1 Block2 
Bread Butter Roll Croissant 

350 

5 

7 

12 

350 

5 

7 

12 

350 

5 

7 

12 
หนาจอ
คอมพิวเตอร พอรต LAN

คอมพิวเตอร



เมนูการตั้งคา

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 36-3

36.2 เมนูการต้ังคา
แสดงผล/ควบคุมหนาจอคอมพวิเตอรบน GP

ใชเน็ตเวริกเพื่อแสดงเซิรฟเวอรบนหนาจอ GP และดําเนินงาน ขั้นตอนการต้ังคา (หนา 36-6) 
ขอมูลเบ้ืองตน (หนา 36-4) 

แสดงหนาจอเซิรฟเวอร

แสดงสถานะ
การผลติ

พอรต LAN

หนาจอตรวจสอบ
สถานะการผลติ

หนาจอตรวจสอบ
สถานะการผลติ

แสดงสถานะ
การผลติ

เซิรฟเวอรคอมพิวเตอร



แสดงผล/ควบคุมหนาจอคอมพวิเตอรบน GP

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 36-4

36.3 แสดงผล/ควบคุมหนาจอคอมพิวเตอรบน GP

36.3.1 ขอมูลเบือ้งตน
เมื่อเชื่อมตอคอมพิวเตอรเซิรฟเวอรและจอแสดงผลบนเครือขาย LAN คุณสามารถดูไฟลตางๆ เชน Excel และ PDF

โดยใชคุณสมบัติการแสดง RPA บนจอแสดงผลได

คุณสามารถแสดงไฟล Excel เพื่อดูสถานะการผลิตที่ตองการ และไฟล PDF เชน เอกสารขั้นตอนการดําเนินงาน

หรือคูมือตางๆ บนจอแสดงผล ณ สถานที่ปฏิบัติงานได

ตัวอยางเชน หนาตางจะแสดงหนาจอ Excel ของสถานะการผลิตที่ตองการ เมื่อคุณแตะสวิตช 

"Production State Display" 

¢ŒÍÊÓ¤ÑÞ • กอนใชคุณสมบัตินี้ คุณตองซือ้รหัสคีย Remote PC Access (ชนิด: EX-RPA) ใหกับจอแสดงผล
แตละจอที่จะใชคุณสมบัติ Remote PC Access

• หากคุณทํารหัสคียหาย จะไมสามารถออกรหสัใหมใหได โปรดเก็บรักษาไวในจุดที่สามารถ
หยิบใชไดสะดวก

• สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับการปอนรหัสคีย โปรดดูที่
 “36.3.2 ขั้นตอนการตั้งคา  ๑  ขั้นตอน” (หนา 36-7) 

แสดงหนาจอเซิรฟเวอร

แสดงสถานะ
การผลิต

พอรต LAN

หนาจอตรวจสอบ
สถานะการผลติ

หนาจอตรวจสอบ
สถานะการผลติ

แสดงสถานะ
การผลติ



แสดงผล/ควบคุมหนาจอคอมพวิเตอรบน GP

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 36-5

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • เมื่อคุณแสดงแปนคียแบบปอปอัพสําหรับฟงกชัน RPA บนจอแสดงผล คุณสามารถควบคุมหนาจอ

คอมพิวเตอรเซริฟเวอรดวยการแตะทีจ่อแสดงผลได

นอกจากนี้ ถาเชื่อมตอเมาสและการลงทะเบียนแปนคียกับพอรต USB ของจอแสดงผล

คณุจะสามารถควบคุมหนาจอคอมพิวเตอรเซิรฟเวอรผานทางจอแสดงผลไดดวย

* สนับสนุนการลงทะเบียนแปนคียชนิด Japanese 106 หรือการลงทะเบียนแปนคีย

ชนิด English 101

Item

[PLC1]D00100

[PLC1]D00101

[PLC1]D00102

[PLC1]D00103

Failing Data

Block 0
Bread Butter Roll Croissant

Block 1 Block 2

หนาจอคอมพิวเตอร
เซิรฟเวอร

พอรต LAN

คอมพิวเตอร
เซิรฟเวอร

Item

Failing Data

Block 0
Bread Butter Roll Croissant

Block 1 Block 2

[PLC1]D00100

[PLC1]D00101

[PLC1]D00102

[PLC1]D00103

หนาจอคอมพวิเตอร
เซริฟเวอร

พอรต LAN

คอมพิวเตอร
เซิรฟเวอร

เมาส USB
แปนพิมพ USB



แสดงผล/ควบคุมหนาจอคอมพวิเตอรบน GP

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 36-6

36.3.2 ข้ันตอนการตัง้คา

๑ อปุกรณที่จําเปน
• จอแสดงผล โปรดดูขอมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑรุนที่สนับสนุนไดที่หัวขอ 

“1.3 รายการฟงกชันที่ใชไดแยกตามอุปกรณแตละรุน” (หนา 1-5) 

• GP-Pro EX (เวอรชัน 2.00 หรือสูงกวา)

• รหัสคียสําหรับ RPA (ผลิตภัณฑที่ใชได ชนิด: EX-RPA)

• คอมพิวเตอรเซิรฟเวอรที่ติดตั้ง Ultra VNC ไวแลว

• สาย LAN และฮับ (ที่มีจําหนายทั่วไป)

๑ สรปุข้ันตอน
1 เตรียมคอมพิวเตอรเซิรฟเวอร

2 เช่ือมตอจอแสดงผลกับคอมพิวเตอรเซิรฟเวอรผานทาง LAN

3 ปอนรหัสคียใน GP-Pro EX

4 ตั้งคาพารทแสดงหนาตาง Remote PC Access บนหนาจอหลัก

5 ตั้งคาสวิตชสําหรับแสดงหนาตาง RPA

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • โปรดอานรายละเอียดจากคําแนะนําในการตั้งคา

“36.4.1 คําแนะนําในการตั้งคา Remote PC Access Window Display” (หนา 36-16)
 “5.14.6 คําแนะนําในการตั้งคา [System Settings]  ๒ Extended Settings” (หนา 5-135) 

• โปรดดูขอมูลการวางตําแหนงพารท และรายละเอียดเกี่ยวกับการตั้งคาตําแหนง รูปราง สี และปายชื่อ

ไดที่ "ขั้นตอนการแกไขพารท"

“9.6.1 การแกไขพารท” (หนา 9-38)



แสดงผล/ควบคุมหนาจอคอมพวิเตอรบน GP

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 36-7

๑  ข้ันตอน
1 เตรียมเซิรฟเวอรคอมพิวเตอร

ติดตั้งซอฟตแวรตอไปน้ีในคอมพิวเตอรเซิรฟเวอร

2 เร่ิมตนแอ็พพลิเคชัน Ultra VNC Server

3 ใน [Win VNC Current User Properties] ที่ใต [Authentication] ใหตั้งคา [VNC Password] ดวยอักขระ

แบบไบตเดี่ยวไมเกิน 30 ตัว กําหนดการตั้งคาอ่ืนๆ ตามตองการ

Ultra VNC

วิธีการเชื่อมตอ อยูในซีดีสําหรับติดตั้งในโฟลเดอร

\RPA\UltraVNC\UltraVNC-102-Setup.exe (ไฟลติดตั้ง UltraVNC)

ขั้นตอนการตดิตั้ง http://ultravnc.sourceforge.net/install/installation.html (ภาษาอังกฤษ)

สิทธ์ิในการใชงาน http://ultravnc.sourceforge.net/general/index.html

ระบบปฏิบัติการที่

สนับสนุน

http://ultravnc.sourceforge.net/

รายละเอียดใน

การเชื่อมตอ

จอแสดงผลหนึ่งจอสามารถเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรเซิรฟเวอรไดสูงสุด 8 เครื่อง

แตไมสามารถเชื่อมตอจอแสดงผลหลายจอเขากับคอมพิวเตอรเซิรฟเวอรเพียงเครื่องเดียวได

ใหสลับการเชื่อมตอในแตละครั้ง คุณสามารถตั้งคา “Win VNC Current User Properties"

ของ Ultra VNC เปน "Multi viewer connections” ได

¢ŒÍÊÓ¤ÑÞ • ซอฟตแวรนีพ้ัฒนาขึ้นโดย VNC TEAM UltraVNC (เวอรชัน 1.02) ไดรับการยืนยันวาสามารถทํางาน
ไดอยางถูกตอง อยางไรก็ตาม ไมมีการรับประกันวาแอ็พพลเิคชันนี้จะสามารถทํางานได
ในทกุสภาพแวดลอมและการติดตั้ง กอนใชเครื่องมือนี้ จึงควรทําการทดสอบแอ็พพลเิคชันกอน

พอรต LAN

หนาจอตรวจสอบ
สถานะการผลิต

หนาจอตรวจสอบ
สถานะการผลิต

แสดงสถานะ
การผลิต



แสดงผล/ควบคุมหนาจอคอมพวิเตอรบน GP

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 36-8

4 เช่ือมตอจอแสดงผลเขากับเซิรฟเวอรผานทาง LAN

5 เปดใชงาน GP-Pro EX จาก [System Settings] คลิก [Display Unit] แลวเลือกแท็บ [Extended Settings] 

ในหนาตาง [Remote PC Access Key Code] ใหคลิกที่ปุม [Settings] แลวพิมพรหัสคีย  

6 เปดหนาจอหลัก ที่เมนู [Parts (P)] ใหเลือก [Remote PC Access Window Display (I)] หรือ

คลิก  เพื่อวาดออบเจ็กต

¢ŒÍÊÓ¤ÑÞ • ปดการตั้งคา Video Hook Driver ทัง้นี้ เมาสเคอรเซอรอาจไมแสดงขึ้นก็ได 
ขั้นตอน
คลกิขวาทีไ่อคอน UltraVNC แลวเลือก [Properties] กลองโตตอบดังตอไปนี้จะปรากฏขึ้น
ลบเครื่องหมายออกจากชอง [Video Hook Driver]

• ทีเ่ซิรฟเวอร PC ใหตรวจสอบวาไดตั้งคาการแสดงผลเปนแบบคุณภาพส ี16 บิต ใน Windows 
Control Panel ที่กลองโตตอบ [Display Properties] ใหดูที่แท็บ [Settings] การตั้งคาสีเปนคาอ่ืนๆ
จะทําใหจอแสดงผลไมสามารถเชือ่มตอกันได และเกิดปญหาในการเชื่อมตอ

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • ทีเ่ซริฟเวอร PC ใหตั้งคา [Default Gateway] หากไมตั้งคานี้ อาจทําใหจอแสดงผลเชื่อมตอกับ

เซิรฟเวอร PC ไมได

¢ŒÍÊÓ¤ÑÞ • หากคุณทํารหัสคียหาย จะไมสามารถออกรหสัใหมใหได โปรดเก็บรักษาไวในจุดที่สามารถ
หยิบใชไดสะดวก

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • หากคุณปอนรหัสคียไมถูกตอง เมื่อคุณวาดพารทแสดงผล Remote PC Access บนหนาจอและบันทกึ

โปรเจค จะมขีอความแจงวายังไมไดปอนรหัสคีย หากไมมีรหสัคีย คุณจะไมสามารถถายโอนโปรเจคได



แสดงผล/ควบคุมหนาจอคอมพวิเตอรบน GP

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 36-9

7 ดับเบิลคลิกพารทแสดงหนาตาง Remote PC Access ที่จัดสรรไว เพื่อเปดกลองโตตอบการตั้งคา

8 ที่ [Type] ใหเลือก [Bit Trigger] หรือ [Activate Switch]

Bit Trigger เมื่อบิตที่กําหนดโดย [RPA Bit Address] เปดขึ้น หนาจอของคอมพิวเตอรเซริฟเวอรจะปรากฏขึ้น

ในหนาตาง

ËÁÒÂàËµØ

• หากคุณเริ่มตนพารทแสดงหนาตาง Remote PC Access ดวย [Bit Trigger] ตําแหนงบิตทริกเกอร

ของ Remote PC Access จะปดเองโดยอัตโนมตัิ เมือ่กดปุม  ทีพ่ารทแสดงหนาตาง Remote PC

Access นอกจากนี้บิตเริ่มตนของ RPA จะปดลงเมื่อคุณเปลี่ยนหนาจอ

Activate Switch แท็บ [Switch] จะถูกเพิ่มไวในกลองโตตอบ โดย [RPA Window Display Switch]

จะถูกวางไวขางพารท RPA

เมื่อแตะที่สวติชนี้ หนาจอคอมพิวเตอรเซิรฟเวอรจะปรากฏขึน้เปนหนาตางบน GP



แสดงผล/ควบคุมหนาจอคอมพวิเตอรบน GP

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 36-10

9 ปอนตําแหนง IP และหมายเลขพอรตของคอมพิวเตอรเซิรฟเวอรที่เชื่อมตอในชอง [RPA Server Address] และ 

[Port Number] ตามลําดับ

ตัวอยางเชน ตําแหนง IP คือ 192.168.0.1 หมายเลขพอรตคือ 5900

10 ใน [Password] ใหปอนรหัสผานดวยอักขระไมเกิน 30 ตวั

11 เลือกขนาดหนาตางเซิรฟเวอรใน [Server display scaling]

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • รหสัผานใน GP-Pro EX และ UltraVNC ตองเปนรหัสเดียวกัน

เมื่อหนาตาง RPA ปรากฏขึ้นบน GP จะมกีารตรวจสอบความถูกตองของรหสัผานโดยอัตโนมตัิ

ถารหัสผานถูกตอง คุณสามารถทําการเชื่อมตอได โดยไมตองปอนรหสัผานใน GP อีกแตอยางใด



แสดงผล/ควบคุมหนาจอคอมพวิเตอรบน GP

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 36-11

12 เลือกชอง [Enable Popup Keypad] แลวเลอืกชนดิของแปนคยี

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • ลกัษณะของแปนคียแตละชนิดมีดงัตอไปน้ี การทํางานของแตละปุมจะเหมือนกับแปนพิมพของ PC

Full keypad มปีุมตัวอักษร A - Z และปุมพิเศษ เชน ENT, Shift, Ctrl

เมื่อตั้งคา [System Language] ใน [Menu and Error Settings] เปน [Japanese]

เมื่อตั้งคา [System Language] ใน [Menu and Error Settings] เปน [English]

Numeric keypad มปีุมตัวเลข 0-9 และปุมลกูศรชี้ไปดานซายหรือขวาและบนหรือลาง ปุม Del และ Ent



แสดงผล/ควบคุมหนาจอคอมพวิเตอรบน GP

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 36-12

13 คลิกแท็บ [Switch] ทําเคร่ืองหมายที่ชอง [Enable the RPAWindow Display Switch] ตั้งคารายการตางๆ 

ใน [Switch Label] และ [Switch Color] ตามตองการ

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • โปรดดูวิธีการใชเมาสหรอืแปนพิมพที่เชื่อมตอกับจอแสดงผลไดที่หัวขอตอไปนี้

“36.4.2 คําแนะนําในการตั้งคา [Input Equipment Settings] - [Remote PC Access Input] ของ System 
Settings” (หนา 36-20)

• คุณสามารถใชเมาสหรือแปนพิมพทีเ่ชื่อมตอกับพอรต USB ของจอแสดงผลไดเฉพาะเมื่อหนาตาง

Remote PC Access ปรากฏขึ้นเทานั้น ในกรณีดังกลาว ไมจําเปนตองเปดแปนคียแบบปอปอัพขึ้นมาอีก

Item

Failing Data

Block 0
Bread Butter Roll Croissant

Block 1 Block 2

[PLC1]D00100

[PLC1]D00101

[PLC1]D00102

[PLC1]D00103

หนาจอคอมพิวเตอร
เซิรฟเวอร

พอรต LAN

คอมพิวเตอร
เซิรฟเวอร

เมาส USB
แปนพิมพ USB



แสดงผล/ควบคุมหนาจอคอมพวิเตอรบน GP

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 36-13

14 คลิก [OK]

15 ทําการถายโอนการตั้งคาระบบ

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • เมื่อตั้งคา [Type] เปน [Activate Switch] จะปรากฏเฉพาะแท็บ [Switch] เทานั้น หากตั้งคาเปน Bit

Trigger ใหกําหนดสวติชเปดบิตดวย [RPA Bit Address], D-Script, ลอจิกโปรแกรม ฯลฯ

• คุณสามารถตั้งคาสวติชนี้ไดที่ [Special Switch] สําหรับพารทสวิตช และ [RPA Window Display Switch]

“11.14.4 Special Switch” (หนา 11-59)

¢ŒÍÊÓ¤ÑÞ • เลือก [Yes] เมื่อปรากฏขอความตอไปนี้ขณะทําการถายโอน หากเลอืก [No] พารทแสดงหนาตาง
Remote PC Access จะไมปรากฏข้ึน เนื่องจากไมมีการถายโอนรหัสคีย RPA 



แสดงผล/ควบคุมหนาจอคอมพวิเตอรบน GP

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 36-14

36.3.3 กระบวนการทํางาน
1 เมื่อคุณแตะ [RPA Window Display Switch] หนาตาง RPA และหนาจอคอมพิวเตอรเซิรฟเวอรจะปรากฏขึ้น

2 คุณสามารถใชแถบเลื่อนเพื่อเล่ือนดูหนาจอสวนที่ไมสามารถแสดงในพารทแสดงหนาตาง Remote PC Access ได

3 เมื่อตองการปอนขอมูลจากแปนพิมพ ใหแตะที่ปุม  เพื่อแสดงแปนคียที่สัมพันธกับ 

[Remote PC Access Window Display]

หนาตาง RPA
สวติชแสดง

แถบเลื่อน

แถบเลื่อน



แสดงผล/ควบคุมหนาจอคอมพวิเตอรบน GP

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 36-15

4  แตะเพื่อใหแสดงปุมของระบบซึ่งจําเปนสําหรับการปอนขอมูลดวยแปนคีย

5 หากตองการปดหนาตาง ใหแตะที่ [RPA Window Display Switch] อีกครั้งหรือแตะที่ปุม  

หากคุณเร่ิมตนพารทแสดงหนาตาง Remote PC Access ดวย “Bit Trigger” ตําแหนงบิตจะปดลง

โดยอัตโนมัติเมื่อกดปุม  

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับปุมของระบบจากหวัขอตอไปนี้

“36.4.3 คําแนะนําในการตั้งคาพารทแสดงหนาตาง Remote PC Access” (หนา 36-21)



คําแนะนําในการตั้งคา

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 36-16

36.4 คําแนะนําในการตั้งคา

36.4.1 คําแนะนําในการตั้งคา Remote PC Access Window Display
๑ การตั้งคา Basic

การต้ังคา คําอธิบาย
Parts ID พารทที่วางไวจะถูกกําหนดหมายเลข ID โดยอตัโนมัติ

ID พารทปุม: RW_∗∗∗∗(ตัวเลข 4 หลกั)

พารทตัวอักษรจะถูกกําหนดไวตายตัว พารทตัวเลขสามารถเปลีย่นแปลงไดภายในชวง 0000 - 9999

Comment คําอธิบายของแตละพารทจะยาวไดไมเกิน 20 อักขระ

Remote PC Access window 
number

หนาตาง RPA สําหรับแสดงผลจะถูกกําหนดหมายเลข 1 ถึง 8 โดยอัตโนมัติ ตามลําดับ

การกําหนดพารทแสดงหนาตาง RPA

Type เลือกวิธีการทริกเกอรหนาตาง RPA ระหวาง [Bit Trigger] หรือ [Activate Switch]

Remote PC Access trigger bit 
address

เมื่อคุณเลือก [Bit Trigger] ใน [Type] ใหตั้งคาตําแหนงบติที่จะใชควบคุมการเริ่มตนทํางานของ

หนาตาง

Remote PC Access server 
address

ตัง้คาเซิรฟเวอรที่เชื่อมตอดวยตําแหนง IP ใดๆ ทีไ่มใช 0.0.0.0, 127.0.0.1 หรือ

255.255.255.255

Port ตัง้คาหมายเลขพอรตของเซิรฟเวอรปลายทางตั้งแต 1024 ถึง 65535

Password ตัง้คารหัสผานสําหรับเชื่อมตอกับซอฟตแวรเซริฟเวอรดวยอักขระไมเกิน 30 ตัว

คุณตองตั้งคารหสัผานเดียวกันกับรหัสผานของซอฟตแวร UltraVNC

Server display scaling เลือกขนาดหนาจอเซริฟเวอรระหวาง [Actual size], [1/4 Display] หรือ [1/9 Display]

Window Touch Behavior เมื่อแสดงหนาตาง RPA มากกวาสองหนาตาง ใหระบวุาการแตะจะเปนการเปลี่ยนแปลงลําดบั

การซอนหนาตางหรือไม

Enable Popup Keypad. ตัง้คาวาจะใชแปนคียแบบปอปอัพหรือไม

ตอ



คําแนะนําในการตั้งคา

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 36-17

Full keypad, Numeric keypad เลือกแปนคียแบบปอปอัพที่จะแสดงผลระหวาง [Full keypad] หรือ [Numeric keypad]

• Full keypad
มีปุมตวัอักษร A - Z และปุมพิเศษ เชน ENT, Shift, Ctrl

• Numeric keypad
มีปุมตวัเลข 0-9 และปุมลูกศรชี้ไปดานซายหรือขวาและบนหรือลาง ปุม Del และ Ent

ËÁÒÂàËµØ

• คุณจะไมสามารถเลอืกหรือยายพื้นที่แสดงแปนคียแบบปอปอัพได หากพารทแสดงหนาตาง 

Remote PC Access ถูกจัดกลุมรวมกับออบเจ็กตอื่น

การต้ังคา คําอธิบาย



คําแนะนําในการตั้งคา

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 36-18

๑ Switch

การต้ังคา คําอธิบาย
Select Shape เปดกลองโตตอบ Select Shape เพ่ือเลือกรูปรางของพารท

อาจไมมกีารเปลี่ยนส ีทั้งนี้ขึน้อยูกับรูปรางของพารท

Use Remote PC Access window 
switch

ตั้งคาวาจะวางสวิตชสําหรับควบคุมหรือลบพารทแสดงหนาตาง Remote PC Access หรือไม

สวิตชจะถูกวางไวที่มุมขวาบนของพารทแสดงหนาตาง Remote PC Access โดยอัตโนมัติ

อยางไรก็ตาม คุณสามารถเลอืกและยายแตละสวติชได

ตอ



คําแนะนําในการตั้งคา

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 36-19

Switch Label Font Type เลือกแบบอักษรของปายชื่อที่จะแสดงอยูบนสวติช

• Standard Font
คุณสามารถตั้งคาอตัราสวนความสูงตอความกวางในการขยายขนาดของขอความ

ตัวอักษรบติแมพ็ได แตเมื่อคุณซมูเพื่อขยายหรอืยอขนาด เสนขอบตัวอักษร

อาจดูเลอะเลือนและแตกพราได

• Stroke Font
อักษรลายเสนนี้เปนแบบอักษรที่กําหนดอัตราสวนของความสูงตอความกวางของอักขระไว

ตายตวั เสนขอบของตัวอักษรจะคมชัดเสมอไมวาคุณจะซูมเพื่อขยายหรือยอขนาด

แตอักษรชนิดนี้จะสรางภาระใหหนวยความจําของ GP

Display Language เลอืกภาษาท ีใชแสดงผลของปายช ือสวติชระหวาง [Japanese], [ASCII], [Chinese (Traditional)],

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

Text Color เลือกสีสําหรับขอความในปายชื่อ

Label ปอนขอความทีต่องการแสดงบนสวิตช

Border Color ตั้งคาสีขอบเสนขอบ หากคุณเลือกรปูรางที่มีเสนขอบ

Display Color เลือกสีของสวิตช

Pattern เลือก [No Pattern] หรือเลือกจาก 8 รูปแบบ

Switch Color Pattern Color เลือกสีของรูปแบบ หากคุณเลือกรูปแบบอื่นที่ไมใช [Pattern], [No Pattern]

สามารถแสดงสีของสวิตชไดดวย [Display Color] และ [Pattern Color]

Blink เลือกวาจะใหพารทกะพริบหรือไม และกําหนดความเร็วในการกะพริบ คุณสามารถเลอืก

การกะพริบสําหรับ [Border Color], [Display Color] หรือ [Pattern Color]

ËÁÒÂàËµØ

• การตั้งคาการกะพริบไดหรือไมนั้นขึ้นอยูกับการตั้งคา [Color] ของยูนิตหลัก

และ System Settings ดวย

 “9.5.1 การต้ังคาสี  ๑ รายการสีที่มีอยู” (หนา 9-34) 

การต้ังคา คําอธิบาย



คําแนะนําในการตั้งคา

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 36-20

36.4.2 คําแนะนําในการตั้งคา [Input Equipment Settings] - [Remote PC Access Input] 
ของ System Settings

การต้ังคา คําอธิบาย
USB Keyboard ตัง้คาวาจะใชแปนคียที่เชื่อมตอกับพอรต USB หรือไม เมื่อใชหนาตางเซิรฟเวอรจากจอแสดงผล

Japanese 106
Keypad Registration

เลือกเมือ่ตองการเปดใชงานการลงทะเบียนแปนคียเปนภาษาญี่ปุน

English 101
Keypad Registration

เลือกเมือ่ตองการเปดใชงานการลงทะเบียนแปนคียเปนภาษาอังกฤษ

USB Mouse ตัง้คาวาจะใชพอรต USB ที่เชื่อมตอกับเมาสหรือไม เมื่อใชหนาตางเซริฟเวอรจากจอแสดงผล

Sensitivity ปรับความไวของเมาสที่เชื่อมตอที่พอรต USB



คําแนะนําในการตั้งคา

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 36-21

36.4.3 คําแนะนําในการตั้งคาพารทแสดงหนาตาง Remote PC Access

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • คุณไมสามารถเปลี่ยนขนาดและตําแหนงของปุม บนหนาตางที่แสดงอยูบนพารทแสดงหนาตาง 

Remote PC Access ได

การต้ังคา คําอธิบาย
กําหนดการใชแปนคียแบบปอปอัพ

แถบเมนู แสดงปุม [Show/Hide Popup Keypad], [Close the Window]

ปุมปดหนาตาง ปดหนาตาง RPA ถาคุณเริม่ตน [Bit Address] บนพารทแสดงหนาตาง RPA การคลกิที่ปุมปดหนาตาง

จะเปนการปดตําแหนงบติดวย

แถบเลือ่น เมื่อคุณแตะสวนที่เปนสีเหลือง แถบเลื่อนจะเคลื่อนทีไ่ป 10 จุดตอครั้ง

เมื่อคุณแตะสวนที่เปนสีดํา หนาจอจะเลื่อนไปทีละหนา

เมื่อคุณแตะสวนที่เปนสีเขยีว คุณสามารถยายหนาจอดวยการลากเมาสได

Display Area แสดงขอมูลของคอมพิวเตอรเซริฟเวอร

ตอ



คําแนะนําในการตั้งคา

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 36-22

System Button ปุมของระบบที่แสดงในตัวอยางนี้จะปรากฏขึน้เมื่อเชื่อมตอจอแสดงผลเขากบัเซริฟเวอร PC

และมีการแตะปุมของระบบ เมือ่ปุมมีสถานะเปด ปุมจะเปนสีเหลือง เมือ่มีสถานะปด ปุมจะเปนสีเทา

[ESC] ยกเลกิการทํางาน รายละเอียดการทํางานที่ชัดเจนของ [ESC] จะขึ้นอยูกับแอ็พพลเิคชัน

[SHIFT] คุณสามารถกดปุม [SHIFT], [CTRL] และ [ALT] ได แตไมสามารถกดคางไว

[CTRL]

[ALT]

[Fn] คุณสามารถปอนปุมฟงกชันได เมือ่ปุม Fn เปดอยู ใหแตะปุมตัวเลขเพื่อปอนขอมลูดวยปุมฟงกชัน

[←] [→] [↑] [↓] ใชเลื่อนเคอรเซอร

[Up] [Down] ใชเลื่อนขึน้หรือลง

[R/L] แตะเพื่อใชแทนการคลิกเมาสขวาและซาย เมื่อ R/L เปดอยู คุณจะสามารถใชแทนการคลิกขวา

ของเมาสได เมือ่ R/L ปดลง คุณจะสามารถใชแทนการคลิกซายของเมาส

[Zin] ขยายหนาตางแสดงผลเซริฟเวอร

[Zout] ยอหนาตางแสดงผลเซิรฟเวอร

การต้ังคา คําอธิบาย
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36.5 ขอจํากัด
• ถาคุณปอนรหัสคียผิด ระบบจะไมตั้งคารหัสคีย ใหปอนรหัสคียใหถูกตอง

• ถาคุณปอนรหัสคียไมถูกตอง แลวตั้งคาฟงกชัน Remote PC Access เมื่อบันทึกโปรเจค จะมีขอความแจงวา

ยังไมมีการตั้งคารหัสคีย หากไมมีรหัสคีย คุณจะไมสามารถถายโอนโปรเจคได

• เลือก [Yes] เมื่อหนาตางตอไปน้ีปรากฏขึน้ในขณะทําการถายโอนขอมูล ถาเลือก [No] จะไมสามารถแสดงหนาตาง

Remote PC Access ได เน่ืองจากไมมีการถายโอนขอมูลรหัสคีย

• ขอมูลคอมพิวเตอรเซิรฟเวอรที่ปรากฏบนจอแสดงผลจะมีจํานวนสีที่นอยกวาจํานวนสีที่ระบุไวในจอแสดงผล

• ถาคุณตั้งคาใหใชแปนพิมพที่ตอกับพอรต USB ดวย [Input Device Settings], [RPA Input] อ่ืนๆ ที่นอกเหนือ

จากคุณสมบัติ RPA, จะไมมีการใชการตั้งคาดังกลาวนี้

• หนาตาง Remote PC Access ไมสามารถแสดงขอมูลทุกอยางที่คุณมองเห็นบนเซิรฟเวอร PC ตัวอยางเชน

ภาพยนตรที่ไดรับการปกปองจากเว็บไซตจะไมปรากฏบนจอแสดงผล

• การแสดงผลบนคอมพิวเตอรเซิรฟเวอรอาจไมตรงกบัท ีแสดงผลบน GP  ตวัอยางเชน เขม็วนิาทบีนนาฬกิาของ

ออบเจก็ต [Time (T)] ใน [Date and Time Properties]

• เมื่อใชคุณสมบัติ Remote PC Access หากคุณตั้งคา Orientation เปน [Portrait] หนาจอจะแสดงผลเหมือนกับ

ตั้งคาเปน [Landscape] ใหตั้งคา [Orientation] เปน [Landscape]

• เมื่อแสดงหนาตาง Remote PC Access ประสิทธิภาพในการทํางานโดยรวมจะลดลง

• คุณสามารถเชื่อมตอแปนพิมพ USB หรือเมาส USB เพื่อปอนขอมูลในหนาตาง Remote PC Access ได

• การเชื่อมตอหรือยกเลิกการเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรเซิรฟเวอรอาจตองใชเวลาสักครู หนาตาง RPA จะเปนสีดํา

ขณะทําการเช่ือมตอ

• ที่เซิรฟเวอร PC ใหตรวจสอบวาไดตั้งคาการแสดงผลเปนแบบคุณภาพสี 16 บิต ใน Windows Control Panel

ที่กลองโตตอบ [Display Properties] ใหดูที่แท็บ [Settings]  การตั้งคาสีเปนคาอ่ืนๆ จะทําใหจอแสดงผล

ไมสามารถเชื่อมตอกันได และเกิดปญหาในการเชื่อมตอ
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36.5.1 ขอจํากัดของพารทแสดงหนาตาง Remote PC Access

• คุณสามารถตั้งคาพารทแสดงหนาตาง Remote PC Access ไดเพียงพารทเดียวตอหน่ึงหนาจอ 

หามใช [Call Screen] หรือคุณสมบัตอ่ืินๆ เพื่อแสดงพารท Remote PC Access หลายพารท ในหนึ่งโปรเจค

สามารถใชพารทดังกลาวไดไมเกิน 8 พารท

• คุณสามารถตั้งคาพารทแสดงหนาตาง Remote PC Access ไดสําหรับหนาจอหลักเทาน้ัน พารทแสดงหนาตาง

Remote PC Access จะไมทํางานบนหนาตาง

• ใน “Bit Address” หนาตางจะเปดขึ้นเมื่อเปดบิต และปดลงเมื่อปดบิต ในการเปดหรือปดบิตเริ่มตน

ระบบตองใชเวลาคนหาสถานะของบตินานกวาระยะเวลาของรอบการสื่อสารหนึ่งรอบ หรือใชเวลานานกวาเวลา

สําหรับการแสดงผล

• พารทแสดงหนาตาง Remote PC Access จะใชหนาตางแบบแสดงเฉพาะหนาจอหนึ่งหนาตาง ดังน้ัน

คุณจึงสามารถแสดงพารทหนาตางและพารทแสดงหนาตาง Remote PC Access ไดพรอมกันไมเกิน 2 พารท

(ถาคุณใชหนาตางแบบแสดงทุกหนาจอในหนาตางแบบแสดงเฉพาะหนาจอ คุณจะสามารถแสดงผลไดไมเกิน 

3 พารท) ถาคุณแสดงพารทหนาตาง 2 พารทแลว คุณจะไมสามารถแสดงพารทแสดงหนาตาง Remote 

PC Access ได

• ถาคุณแสดงพารทแสดงหนาตาง Remote PC Access คุณจะสามารถจัดสรรพารทหนาตางใหหนาจอเดียวกัน

ไดเพียงพารทเดียว ลําดับการเริ่มทํางานของพารทหนาตางและพารทแสดงหนาตาง Remote PC Access

คือจะตองเปดบิตเริ่มตนกอน ถาบติเริ่มตนเปดพรอมกัน จะไมสามารถควบคุมไดวาจะแสดงพารทใดกอน

• พารทแสดงหนาตาง Remote PC Access จะแสดงผลแบบ [Landscape] แมวาคุณจะตั้งคา [Orientation] 

เปน [Portrait] ก็ตาม
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36.5.2 ขอจํากัดของพารทแสดงหนาตาง Remote PC Access

• คุณไมสามารถเปลี่ยนขนาดหรือขอมูลการตัง้คาหนาตางที่แสดงอยูบนพารทแสดงหนาตาง Remote PC Access ได

• ถาขนาดหนาตางและตําแหนงหนาตางที่แสดงบนพารทแสดงหนาตาง Remote PC Access เกินชวงการแสดงผล

ระบบจะแสดงใหอยูภายในชวงการแสดงผลโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ยังแสดงแปนพิมพแบบปอปอัพภายในชวง

การแสดงผลนี้ดวย โดยมีลําดับดงัน้ี

(1)เปลี่ยนตําแหนงแสดงผลเพื่อแสดงทั้งหนาตาง

(2)ถาหนาตางมีขนาดใหญกวาชวงการแสดงผล ใหเปลี่ยนขนาดหนาตาง

• ถาคุณระบุพารทแสดงหนาตาง Remote PC Access รุนที่ไมสนับสนุน แมวาคุณจะบันทึกหนาจอก็ไมสามารถ

ใชการตั้งคาน้ันได

• การเชื่อมตอหรือยกเลิกการเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรเซิรฟเวอรอาจตองใชเวลาสักครู พารทแสดงหนาตาง 

Remote PC access จะแสดงผลเปนสีดําจนกวาจะเชื่อมตอสําเร็จ เมื่อแสดงผลจากคอมพิวเตอรเซิรฟเวอร

หากคอมพิวเตอรเซิรฟเวอรที่แสดงมีขนาดเล็กกวาพารทแสดงหนาตาง Remote PC Access พื้นที่สวนที่เกินมา

จะแสดงเปนสีดํา

• หากตั้งคาจํานวนหนาตางแสดงผลของหนาตางที่ตั้งคา [Continuous Read] ไวดวยจํานวนสูงสุด 

(2 สําหรับการใชหนาตางแบบแสดงทุกหนาจอ, 3 สําหรับหนาตางแบบแสดงเฉพาะหนาจอเทาน้ัน)

ถึงแมจะไมไดแสดงหนาตางดังกลาว ก็ไมสามารถแสดงหนาตาง RPA ไดแตอยางใด 

โปรดดูขอจํากัดของการแสดงหนาตางไดที่หัวขอตอไปนี้ 

“18.8.2 ขอจํากัดของการแสดงหนาตาง” (หนา 18-29)

ชวงการแสดงผล (640x480) ชวงการแสดงผล (640x480)

ชวงการแสดงผล (640x480) ชวงการแสดงผล (640x480)

หนาตางบนซอฟตแวรสําหรับแกไข

หนาตางบนซอฟตแวรสําหรับแกไข

หนาตางบนซอฟตแวร
สําหรับแกไข
(1024x960)

จอแสดงผล
หนาตาง
(320x240)

จอแสดงผล
หนาตาง

หนาตางบนซอฟตแวร
สําหรับแกไข
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36.5.3 ขอจํากัดในการเชือ่มตอกับคอมพิวเตอรเซิรฟเวอร

• GP จะไมสามารถเช่ือมตอกับเซิรฟเวอร PC เมื่อใช Windows Firewall

• ระยะเวลาไทมเอาตของคอมพิวเตอรเซิรฟเวอรและจอแสดงผลถูกกําหนดไวที่ 75 วินาที ถาคุณไมสามารถ

เช่ือมตอกับคอมพิวเตอรเซิรฟเวอรได จอแสดงผลจะทําการคนหาเน็ตเวิรกเปนเวลา 75 วินาที หลังจากนั้น

พารทแสดงหนาตาง Remote PC Access จะกลายเปนสีดํา หลังจากครบ 75 วินาที ขอความแจงขอผิดพลาด 

"The server cannot be found, or unable to connect to server" จะปรากฏขึน้

• ถาคุณไมสามารถเชื่อมตอได ถึงแมจอแสดงผลจะเชื่อมตอกับเซิรฟเวอรไดแลวก็ตาม (เชน ไมพบตําแหนง IP

ของเซิรฟเวอร หรือสายเคเบิลถูกปลดออก) คุณจะไมสามารถเริ่มตนคอมพิวเตอรเซิรฟเวอรใหม หรือปอนขอมูล

ในหนาตาง RPA เปนเวลา 75 วินาที

• ถาไมสามารถเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรเซิรฟเวอร (ดวยเหตุผลตางๆ เชน สายเคเบิลหลุด) คุณจะไมสามารถ

อัพเดตพารทแสดงหนาตาง RPA หรือปอนขอมูลได เน่ืองจากการเกิดไทมเอาตของการเชื่อมตอจะเปนไปตาม

การตัง้คาไทมเอาตของคอมพิวเตอรเซิรฟเวอร ในกรณีน้ี คอมพิวเตอรเซิรฟเวอรจะไมแสดงขอความ

แจงขอผิดพลาดจากการเกิดไทมเอาตแตอยางใด ใหปดพารทแสดงหนาตาง Remote PC Access เพื่อส้ินสุด

การเชื่อมตอ RPA

• หากไมสามารถเชื่อมตอคอมพิวเตอรเซิรฟเวอรได เมื่อการเชื่อมตอกลับคืนมากอนที่เซิรฟเวอรจะเกิดไทมเอาต

คุณสามารถอัพเดตหนาจอและทํางานตอได ขอมูลที่ปอนในชวงที่การเชื่อมตอขาดหายไป จะถูกสงไปยัง

คอมพิวเตอรเซิรฟเวอรหลังจากการเชื่อมตอกลับคืนมาแลว

• ถาการสื่อสารระหวาง GP กับเซิรฟเวอร PC ลมเหลวหลังจากทําการเชื่อมตอสําเร็จแลว ใหปดพารทแสดงหนาตาง

Remote PC Access อยางไรก็ตาม คุณจะไมสามารถใชงานพารทแสดงหนาตาง Remote PC Access

บนคอมพิวเตอรเซิรฟเวอรเครื่องอ่ืนๆ เปนระยะเวลา 75 วินาทีดวย ถาคุณเร่ิมตนพารทแสดงหนาตาง Remote

PC Access ใหม จะมีขอความแจงวากําลังอยูระหวางทําการเชื่อมตอกับเซิรฟเวอร Remote PC Access ปรากฏขึ้น

• ในขณะที่คุณยังไมสามารถเช่ือมตอกับเซิรฟเวอรได แมวาคุณจะเปลี่ยนไปเปนโหมดออฟไลนหรือทําการถายโอน

โปรเจค (เมื่อยังไมถูกตั้งคาใหมโดยการถายโอนอัตโนมัต)ิ แลวเปลี่ยนกลับไปเปนโหมดออนไลนก็ตาม

คุณจะไมสามารถเชื่อมตอกับเซิรฟเวอรเปนเวลา 75 วินาทีหลังจากเชื่อมตอกับ RPA หลังจากกลับไปออนไลน

และเริ่มตนพารทแสดงหนาตาง Remote PC Access แลว จอแสดงผลจะแสดงขอความ “Connection to the server 

in progress”

• หากยังไมไดเชื่อมตอกับเซิรฟเวอร Remote PC Access คุณจะไมสามารถทํา LAN Self-diagnosis 

ใน [Maintenance Menu] ของโหมดออฟไลนได หลังจากทําการเชื่อมตอกับเซิรฟเวอร Remote PC Access แลว

ใหรอ 75 วินาทีแลวคอยตรวจสอบพอรต LAN
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36.5.4 ขอจํากัดของแปนคยีแบบปอปอัพบน RPA

• ถาหนาตางพิเศษ (เชน แปนคียแบบปอปอัพสําหรับพารทแสดงผลขอมูล) ปรากฏขึ้นเปนลําดับแรก

เมื่อคุณแตะแปนคียของหนาตาง RPA การลงทะเบียนแปนคียจะไมปรากฏขึน้แตอยางใด อยางไรก็ตาม

หากการลงทะเบียนแปนคียสําหรับหนาตาง RPA ปรากฏขึ้น จะสามารถแสดงหนาตางพิเศษและใชงาน

หนาตางพิเศษนั้นได

โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับหนาตางพิเศษในหัวขอตอไปนี้

18.8.2 ขอจํากัดของการแสดงหนาตาง ๑ การแสดงหลายหนาตางบนหนึ่งหนาจอ 18-30

• แปนคียแบบปอปอัพจะปดลงเมื่อคุณเปลี่ยนหนาจอ ใหปดหนาตาง RPA หรือเปลี่ยนเปนโหมดออฟไลน

• คุณไมสามารถใชคุณสมบัติการปอนขอมูลซ้ําอัตโนมัติซึ่งเปนฟงกชันสําหรับปอนขอมูลในขณะกดปุมคางไว

กับแปนคียแบบปอปอัพได

• ปุม [Single Byte/Double Byte] จะปรากฏขึ้นเฉพาะเมื่อตัง้คา [System Language] เปน Japanese 

ใน [Menu and Error Settings] >[Display]>[System Language]

• การตัง้คา [Orientation] ของจอแสดงผลเปน [Portrait] ไมสนับสนุนการแสดงแปนคียแบบปอปอัพ
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36.5.5 ขอจํากัดของแปนพิมพ USB สําหรับ RPA

• คุณไมสามารถใชแปนพิมพที่เชื่อมตอกับพอรต USB และบารโคด USB พรอมกันได

• แปนพิมพที่เชื่อมตอจากภายนอกตองเปนแปนพิมพภาษาญี่ปุนและอังกฤษเทาน้ัน

• คุณสามารถใชแปนพิมพแบบปอปอัพสําหรับ RPA พรอมกันได แตปุมตางๆ เชน Shift และ Caps Lock

ในแตละแปนพิมพจะทํางานแยกกัน

ตัวอยาง คุณพิมพ "A" จากแปนพิมพแบบปอปอัพสําหรับ RPA โดยกดปุม Caps Lock บนแปนพิมพ USB ไว

หากไมไดกดปุม Caps Lock บนแปนพิมพแบบปอปอัพสําหรับ RPA ตวัอักษรที่พิมพจะปรากฏ

เปน “a” แทน

• ถึงแมจะมีหนาตางจะแสดงอยูบนสุดของพารทแสดงหนาตาง Remote PC Access ก็ตาม คุณก็สามารถปอนขอมูล

ดวยแปนพิมพได แตเมื่อคุณเร่ิมปอนขอมูลดวยแปนพิมพ พารทแสดงหนาตาง Remote PC Access จะไมปรากฏ

อยูบนสุดโดยอัตโนมัติ

• คุณสามารถเชื่อมตอแปนพิมพ USB ไดเพียงแปนพิมพเดยีวเทาน้ัน

• หากคุณพยายามใชแปนพิมพ USB รุนอ่ืนที่ไมรองรับคุณสมบัติ RPA การตั้งคาน้ีจะใชไมได

• คุณไมสามารถใชคุณสมบัติการปอนขอมูลซ้ําอัตโนมัติ (ฟงกชันสําหรับปอนขอมูลในขณะกดปุมคางไว)

กับแปนพิมพ USB

• เมื่อใชแปนพิมพ USB ถาคุณพิมพขอมูลจํานวนมากในคราวเดียว อักขระบางตัวที่ปอนอาจตกหลน

หรือปุมอาจคาง ตัวอยางเชน ถาคุณกดปุม [Alt] และ [Ctrl] สลับกันไปมา ปุม [ALT] และ [CTRL]

อาจยังปรากฏเปนสีเหลืองอยู หากปุมคาง ใหปดพารทแสดงหนาตาง Remote PC Access แลวเปดใหมอีกครั้ง

• เมื่อใชแปนพิมพ USB ปุม [Convert], [Do not convert], [katakana] และ [hiragana] ของแปนพิมพ 

Japanese 106 จะใชงานไมได

• ในการทํางานตามปกติของคอมพิวเตอร เมื่อคุณกดปุมตัวเลขในขณะที่กดปุม Shift คางไวพรอมกับที่ปุม 

NUMLock เปดอยู จะทําใหเคอรเซอรเล่ือนตําแหนง แตเมื่อใชคุณสมบัติ RPA จะเหมือนกับการกดปุมตัวเลข

ในขณะที่กดปุม Shift คางไวโดยที่ปดปุม NUMLock อยู เพื่อเลือกเคอรเซอร

• ในการทํางานตามปกติของคอมพิวเตอร ถาคุณกดปุมเคอรเซอรโดยที่ปุม ScrollLock เปดอยู จะทําใหหนาเล่ือน

อยางไรก็ตาม เมื่อใชคณุสมบัติ RPA เคอรเซอรจะเลื่อนไปครั้งละบรรทัดเหมือนกับปุมเคอรเซอรตามปกติ

• เมื่อจอแสดงผลปดเพราะอยูในโหมดพักหนาจอ การปอนขอมูลจากแปนพิมพ USB จะทําใหจอแสดงผลทํางาน

อีกครั้ง



คําแนะนําในการตั้งคา

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 36-29

36.5.6 ขอจํากัดของเมาส USB สําหรับ RPA

• คุณสามารถใชเมาส USB ไดเฉพาะปุมคลิกขวา คลิกซาย ลูกกล้ิง พิกัดของลูกกล้ิง และพิกัดของเมาสเทาน้ัน

หากใชเมาสที่มีฟงกชันมากกวาน้ี คุณจะไมสามารถใชฟงกชันอ่ืนๆ เชน ถอยหลัง หรือ ไปขางหนา

• คุณสามารถเชื่อมตอเมาส USB ไดเพียงตัวเดียวเทาน้ัน

• กรอบสีแดงในภาพดานลางน้ีคือขอบเขตที่คุณสามารถเลื่อนเคอรเซอรได

• ถึงแมจะมีหนาตางจะแสดงอยูบนสุดของพารทแสดงหนาตาง Remote PC Access ก็ตาม คุณก็สามารถปอนขอมูล

ดวยเมาสได แตเมื่อคุณเร่ิมปอนขอมูลดวยเมาส พารทแสดงหนาตาง Remote PC Access จะไมปรากฏอยูบนสุด

โดยอัตโนมัติ

• หากคุณกําหนดเมาสใน [Input Device Settings] ดวยเมาส USB รุนอ่ืนที่ไมรองรับคุณสมบัติ RPA จะใชการตั้งคา

[RPA Input] ไมได

• เมื่อจอแสดงผลปดเพราะอยูในโหมดพักหนาจอ การปอนขอมูลจากเมาส USB จะทําใหจอแสดงผลทํางานอีกครั้ง

• เมื่อเชื่อมตอเมาส USB กับจอแสดงผล อาจทําใหลากเคอรเซอรแลวเห็นเปนหางยาวได แตจะมองไมเห็นบน PC

เซิรฟเวอร

• เมื่อเกิดขอผิดพลาดในการสื่อสารระหวางพารทแสดงหนาตาง Remote PC Access และออบเจ็กตอ่ืนบนหนาจอ

เดียวกัน พารทแสดงหนาตาง Remote PC Access จะไมทํางาน ใหแกไขขอผิดพลาดในการสื่อสาร หรือลากพารท

แสดงหนาตาง Remote PC Access ไปไวบนหนาจอของตนเอง

พื้นท่ีท่ีเคอรเซอรเมาส
สามารถเลื่อนไปมาได
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