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เมนูการตั้งคา

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 12-2

12.1 เมนูการต้ังคา

การเปลี่ยนหนาจอดวยการแตะที่หนาจอ
ขั้นตอนการต้ังคา (หนา 12-4)
ขอมูลเบ้ืองตน (หนา 12-4)

การเลือกหนาจอทีจ่ะแสดงขึ้นเมื่อเปด GP
ขั้นตอนการต้ังคา (หนา 12-7)
ขอมูลเบ้ืองตน (หนา 12-7)

การเปลี่ยนหนาจอจากอปุกรณ/PLC
ขั้นตอนการต้ังคา (หนา 12-10)
ขอมูลเบ้ืองตน (หนา 12-9)
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เมนูการตั้งคา

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 12-3

การเปลี่ยนหนาจอที่แสดงผลอยูทั้งดวยการแตะที่หนาจอ และดวยการเปลี่ยนจากอุปกรณ/PLC
ขั้นตอนการต้ังคา (หนา 12-13)
ขอมูลเบ้ืองตน (หนา 12-12)

การบันทกึหนาจอที่กําลังแสดงอยู
ขั้นตอนการต้ังคา (หนา 12-18)
ขอมูลเบ้ืองตน (หนา 12-17)

การเปลี่ยนหนาจอที่แสดงอยูโดยใชโครงสรางตามลําดับช้ัน
ขั้นตอนการต้ังคา (หนา 12-21)
ขอมูลเบ้ืองตน (หนา 12-20)
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การเปลี่ยนหนาจอดวยการแตะที่หนาจอ

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 12-4

12.2 การเปลี่ยนหนาจอดวยการแตะทีห่นาจอ

12.2.1 ขอมูลเบือ้งตน

วางสวิตชบนหนาจอ ตั้งคาสวิตชเปน [Screen Change] คุณสามารถสรางสวิตชที่ใชเปลี่ยนหนาจอ

ไปยังหนาจอที่ตองการได

12.2.2 ข้ันตอนการตัง้คา

สรางสวิตชที่จะเปลี่ยนหนาจอไปเปนหนาจอหลัก Screen No. 10 เมื่อคุณแตะสวิตช

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • สามารถตั้งคารหัสผานเพือ่ใหเฉพาะบคุคลที่มสีิทธ์ิเทานั้นที่สามารถเปลี่ยนหนาจอได 

 “  22.2 การสรางหนาจอทีจํ่ากัดการเขาถึง” (หนา 22-3) 

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • โปรดอานรายละเอียดจากคําแนะนําในการตั้งคา

“11.14.3 Change Screen Switch” (หนา 11-58)
• สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการวางพารทหรือการตัง้คาตําแหนง รูปราง สี และปายชื่อ โปรดดูที ่

“ขั้นตอนการแกไขพารท”

“9.6.1 การแกไขพารท” (หนา 9-38)
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การเปลี่ยนหนาจอดวยการแตะที่หนาจอ

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 12-5

1 จากเมนู [Parts (P)] ชี้ไปที่ [Switch Lamp (C)] แลวเลือก [Change Screen Switch (C)] หรือคลิก  

จากแถบเครื่องมือ แลววางสวิตชบนหนาจอ 

2 คลิกที่สวิตชใหม กลองโตตอบ Switch/Lamp จะปรากฏขึ้น

3 คลิก [Select Shape] และเลือกรูปรางที่เหมาะสม



การเปลี่ยนหนาจอดวยการแตะที่หนาจอ

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 12-6

4 เลือก [Screen Change] จากรายการดรอปดาวน [Screen Change Action] ที่ปรากฏขึ้น ตั้งคา [Screen] 

เปนหมายเลขหนาจอปลายทาง (เชน 10)

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

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • คุณอาจเปลี่ยนสีของสวิตชไมได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับรปูรางของสวิตช



การเลือกหนาจอที่จะแสดงขึน้เม่ือเปด GP

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 12-7

12.3 การเลือกหนาจอทีจ่ะแสดงขึ้นเมื่อเปด GP

12.3.1 ขอมูลเบือ้งตน

คุณสามารถระบุไดวาจะใหแสดงหนาจอใดเมื่อเปดเครื่อง GP

12.3.2 ข้ันตอนการตัง้คา

กําหนดการตั้งคาเพื่อแสดงหนาจอ “1” เมื่อคุณเปดเครื่อง

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • โปรดอานรายละเอียดจากคําแนะนําในการตั้งคา

 “5.14.6 คําแนะนําในการตั้งคา [System Settings]  ๑ คําแนะนําในการตั้งคา [Display Unit]  ๒ Display” 
(หนา 5-110) 
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การเลือกหนาจอที่จะแสดงขึน้เม่ือเปด GP

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 12-8

1 จากเมนู [View (V)] ชี้ไปที่ [Work Space (W)] แลวเลือก [System Settings (S)]

2 ที่ [Display] ใหเลือก [Display Unit]

3 ที่ใตแท็บ [Display] ใหตั้งคา [Initial Screen Number] เปน 1 เพื่อแสดงหนาจอนี้เมื่อเปดเครื่อง GP



การเปลี่ยนหนาจอจากอุปกรณ/PLC

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 12-9

12.4 การเปลี่ยนหนาจอจากอุปกรณ/PLC

12.4.1 ขอมูลเบือ้งตน

วิธกีารเปลี่ยนหนาจอของ GP จาก PLC
โดยปกติแลว GP จะสื่อสารกับอุปกรณ/PLC เพื่อแสดงขอมูลตางๆ

แตหากคุณใชพื้นที่บางสวนของอุปกรณ/PLC และวางขอมูลที่จําเปนสําหรับการทํางานของ GP จะชวยใหคุณ

สามารถตรวจสอบสถานะของ GP หรือเปลี่ยนการทํางานจากอุปกรณ/PLC ได

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • โปรดดูวิธีการเปลี่ยนหนาจอโดยใชลอจิกโปรแกรมไดที่หัวขอตอไปน้ี

“28.2 การสลับหนาจอดวยการใชลอจิกโปรแกรม” (หนา 28-4)
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การเปลี่ยนหนาจอจากอุปกรณ/PLC

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 12-10

12.4.2 ข้ันตอนการตัง้คา

กําหนดการตั้งคาเพื่อเปลี่ยนหนาจอจากอุปกรณ/PLC

1 จากเมนู [View (V)] ชี้ไปที่ [Work Space (W)] แลวเลือก [System Settings (S)]

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • โปรดอานรายละเอียดจากคําแนะนําในการตั้งคา

 “5.14.6 คําแนะนําในการตั้งคา [System Settings]  ๑ คําแนะนําในการตั้งคา [Display Unit]  ๒ Display” 
(หนา 5-110) 

• สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพื้นที่ขอมูลระบบ โปรดดทูี่หัวขอตอไปนี้

“A.1.4.2 พืน้ที่เก็บขอมูลระบบ” (หนา A-11)
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การเปลี่ยนหนาจอจากอุปกรณ/PLC

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 12-11

2 ที่ [Display] ใหเลือก [Display Unit]

3 คลิกแท็บ [System Area] และตั้งคา [System Area Start Address]

4 เลือกชอง [Enable System Data Area] และตรวจสอบใหแนใจวาไดเลือกชอง [Change-To Screen Number: 

(1 Word)] แลว

5 เขียนลอจิกโปรแกรมหรือโปรแกรมคอนโซล (โปรคอน) ของหมายเลขหนาจอปลายทางลงในตําแหนงของ 

[Change-To Screen Number: (1 Word)] (เชน [PLC1]D00008) หนาจอที่ปรากฏอยูจะเปลี่ยนไปเปน

หนาจอปลายทาง



การเปลี่ยนหนาจอที่แสดงผลอยูทั้งดวยการแตะที่หนาจอ และดวยการเปลี่ยนจากอุปกรณ/PLC

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 12-12

12.5 การเปลี่ยนหนาจอที่แสดงผลอยูทั้งดวยการแตะที่หนาจอ 
และดวยการเปลี่ยนจากอุปกรณ/PLC

12.5.1 ขอมูลเบือ้งตน

คุณสามารถเปลี่ยนหนาจอไดจากสวิตชเปลี่ยนหนาจอหรือจากอุปกรณ/PLC
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การเปลี่ยนหนาจอที่แสดงผลอยูทั้งดวยการแตะที่หนาจอ และดวยการเปลี่ยนจากอุปกรณ/PLC

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 12-13

12.5.2 ข้ันตอนการตัง้คา

กําหนดการตั้งคาเพื่อเปลี่ยนหนาจอที่แสดงอยูทั้งดวยการแตะที่หนาจอและดวยการเปลี่ยนจากอุปกรณ/PLC

(สําหรับการแตะที่หนาจอ หนาจอที่แสดงผลอยูจะเปลี่ยนไปที่หนาจอ “10”)

1 จากเมนู [Parts (P)] ชี้ไปที่ [Switch Lamp (C)] แลวเลือก [Change Screen Switch (C)] หรือคลิก  

จากแถบเครื่องมือ แลววางสวิตชบนหนาจอ 

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • โปรดอานรายละเอียดจากคําแนะนําในการตั้งคา

“11.14.3 Change Screen Switch” (หนา 11-58)
• สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการวางพารทหรือการตัง้คาตําแหนง รูปราง สี และปายชื่อ โปรดดูที ่

“ขั้นตอนการแกไขพารท”

“9.6.1 การแกไขพารท” (หนา 9-38)
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การเปลี่ยนหนาจอที่แสดงผลอยูทั้งดวยการแตะที่หนาจอ และดวยการเปลี่ยนจากอุปกรณ/PLC

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 12-14

2 คลิกที่สวิตชใหม กลองโตตอบ Switch/Lamp จะปรากฏขึ้น

3 คลิก [Select Shape] และเลือกรูปรางที่เหมาะสม

4 เลือก [Screen Change] จากรายการดรอปดาวน [Screen Change Action] ที่ปรากฏขึ้น ในฟลด [Screen] 

ใหตั้งคาหมายเลขหนาจอปลายทางเปน “10” 

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

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • คุณอาจเปลี่ยนสีของสวิตชไมได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับรปูรางของสวิตช
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6 จากเมนู [View (V)] ชี้ไปที่ [Work Space (W)] แลวเลือก [System Settings (S)]

7 ที่ [Display] ใหเลือก [Display Unit]

8 คลิกแท็บ [Display] และเลือกชอง [Reflect in Device/PLC]

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • หากเลือกชอง [Reflect in Device/PLC] จะทําใหสามารถเขียนหมายเลขหนาจอปจจุบนัลงใน

อปุกรณ/PLC ไดเมื่อคุณเปลี่ยนหนาจอโดยใชสวิตช หากไมไดเลือกชองนี้ แลวคุณเปลี่ยนหนาจอ

โดยใชสวิตช นอกจากหมายเลขหนาจอจะไมถูกเขียนลงในอุปกรณ/PLC แลว แตในบางครั้ง

อปุกรณ/PLC ยังอาจเปลีย่นหนาจอไมไดอีกดวย
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9 คลิกแท็บ [System Area] และตั้งคา [System Area Start Address]

10 เลือกชอง [Enable System Data Area] และตรวจสอบใหแนใจวาไดเลือกชอง [Change-To Screen Number: 

(1 Word)] แลว

11 หากตองการเปลี่ยนหนาจอที่แสดงอยูดวยการแตะที่หนาจอ ใหใช [Change Screen Switch] หากตองการ

เปลี่ยนหนาจอที่แสดงอยูจากอุปกรณ/PLC ใหเขียนหมายเลขหนาจอปลายทางลงในตําแหนงของ 

[Change-To Screen Number: (1 Word)] ขณะนี้ คุณสามารถเปลี่ยนหนาจอที่แสดงอยูไดจากการแตะที่

หนาจอหรือจากอุปกรณ/PLC
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12.6 การบันทึกหนาจอที่กําลังแสดงอยู

12.6.1 ขอมูลเบือ้งตน

คุณสามารถบนัทึกภาพหนาจอที่แสดงบน GP ลงในการด CF ได (การบันทึกภาพหนาจอ) ภาพหนาจอ

จะถูกบันทึกเปนไฟล JPEG (*.jpg)

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • คุณสามารถบันทึกลงในการด CF, อุปกรณจัดเก็บขอมูล USB หรือเซริฟเวอร FTP

¡ÒÃ�´ CF

C B A 

128 64 256 

C B A 

128 64 256 

ºÑ¹·Ö¡ºÑ¹·Ö¡

¤Çº¤ØÁ
Ê¶Ò¹Ð

ËÁÒÂàÅ¢ä¿Å�

+0 
+1 
+2 

Ë¹ŒÒ¨Í·ÕèáÊ´§ÍÂÙ‹
¶Ù¡ºÑ¹·Ö¡

à»�´ºÔμ 0 ¢Í§
μÓáË¹‹§¤Çº¤ØÁ
áÅÐ…
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12.6.2 ข้ันตอนการตัง้คา

กําหนดการตั้งคาเพื่อบันทึกภาพหนาจอที่แสดงอยูใน GP (ใช “D100” เปนตําแหนงควบคุมสําหรับ

บันทึกภาพ)

1 จากเมนู [View (V)] ชี้ไปที่ [Work Space (W)] แลวเลือก [System Settings (S)]

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • โปรดอานรายละเอียดจากคําแนะนําในการตั้งคา

 “5.14.6 คําแนะนําในการตั้งคา [System Settings]  ๑ คําแนะนําในการตั้งคา [Display Unit]  ๒ Mode” 
(หนา 5-114) 

C B A

128 64 256

C B A

128 64 256

ºÑ¹·Ö¡ºÑ¹·Ö¡

¤Çº¤ØÁ
Ê¶Ò¹Ð

ËÁÒÂàÅ¢ä¿Å�

à»�´ºÔμ 0 ¢Í§
μÓáË¹‹§¤Çº¤ØÁ
áÅÐ…

Ë¹ŒÒ¨Í·ÕèáÊ´§ÍÂÙ‹
¶Ù¡ºÑ¹·Ö¡

¡ÒÃ�´-CF

D100
D101
D102
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2 ในสวน [Display] ใหเลือก [Display Unit] คลิกที่แท็บ [Mode]. 

3 ที่ดานใต [Screen Capture Settings] ใหเลือกชอง [Capture Action] แลวบันทึกภาพหนาจอลงในการด CF

4 ระบุตําแหนง (D100) ใน [Control Word Address]

5 ระบบจะทําการบันทึกภาพหนาจอเมื่อบิตลางใน [Control Word Address] ซึ่งก็คือบิต 0 ของตําแหนง D100 

เปดขึ้น ในชื่อไฟล [CP*****.jpg] เครื่องหมายดอกจันแทนหมายเลขไฟลที่กําหนดโดย [Control Word Address]+2

เมื่อการบันทึกภาพหนาจอเสร็จสมบูรณตามปกติ บิต 1 ของตําแหนง “D101” ของ [Control Word Address] +1 

จะเปดขึ้น ตรวจดูใหแนใจวาบิตนี้เปดขึ้นแลว แลวจึงปดบิต 0 ของตําแหนง “D101”

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • คุณสามารถบันทึกขอมลูลงในอุปกรณจัดเก็บขอมลู USB และเซิรฟเวอร FTP รวมทั้งในการด CF 

ไดตามตองการ โปรดตรวจสอบรายละเอียดไดที่หัวขอตอไปน้ี เนื่องจากผลิตภณัฑทุกรุนไมไดมี

คณุสมบัตินี้

“1.3 รายการฟงกชันที่ใชไดแยกตามอปุกรณแตละรุน” (หนา 1-5)
• เปด [System Setting] เพื่อลงทะเบียนเซิรฟเวอร FTP ใน [FTP server registration]

D100 ¤Çº¤ØÁ
D101 Ê¶Ò¹Ð
D102 ËÁÒÂàÅ¢ä¿Å�

0 0 00 1
สําหรับการบันทึกภาพหนาจอ 
จะใชเวิรดสามเวริดตอเน่ืองกัน
โดยเริ่มตนจาก [Control Word 
Address] ท่ีระบุไว
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12.7 การเปลี่ยนหนาจอที่แสดงอยูโดยใชโครงสรางตามลําดับช้ัน

12.7.1 ขอมูลเบือ้งตน

คุณสามารถสรางโครงสรางตามลําดับชั้นสําหรับการเปลี่ยนหนาจอได

คุณสามารถเลื่อนระดับหนาจอขึ้นหรือลงในลําดับชั้นหนาจอไดโดยใชสวิตช [Hierarchical Screen Change]

เมื่อใชสวิตช [Previous Screen] คุณจะเปลี่ยนหนาจอโดยเลื่อนไปยังหนาจอระดับที่สูงขึ้นในลําดับชั้นหนาจอ 

เมื่อใชสวิตช [Screen Change] คุณจะเปลี่ยนไปยังหนาจออ่ืนที่อยูในระดบัเดยีวกัน

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • หากไมไดเลือก [Hierarchical Screen Change] ไว หนาจอจะเปลี่ยนอยูในลําดบัชั้นระดับเดียวกัน

• สามารถตั้งคาไดสูงสุด 32 ระดับ

• คุณไมสามารถบังคับการเปลี่ยนหนาจอตามลําดบัชั้นไดจากอุปกรณ/PLC คุณสามารถเปลี่ยนหนาจอ

ไดเฉพาะภายในลําดบัชั้นระดับเดียวกันเทานั้น

Ë¹ŒÒ¨Í 1

Ë¹ŒÒ¨Í 10 Ë¹ŒÒ¨Í 20 Ë¹ŒÒ¨Í 30

Ë¹ŒÒ¨Í 100 Ë¹ŒÒ¨Í 110 Ë¹ŒÒ¨Í 120

ÅÓ´ÑºªÑé¹
ÃÐ´Ñº·Õè 2

ÅÓ´ÑºªÑé¹
ÃÐ´Ñº·Õè 1

ÅÓ´ÑºªÑé¹
ÃÐ´Ñº·Õè 3

¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹
Ë¹ŒÒ¨Í
μÒÁÅÓ´ÑºªÑé¹

¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹
Ë¹ŒÒ¨Í
μÒÁÅÓ´ÑºªÑé¹

Ë¹ŒÒ¨Í
à»ÅÕèÂ¹ä»

Ë¹ŒÒ¨Í
à»ÅÕèÂ¹ä»

Ë¹ŒÒ¨Í
à»ÅÕèÂ¹ä»

Ë¹ŒÒ¨Í
à»ÅÕèÂ¹ä»

Ë¹ŒÒ¨Í¡‹Í¹Ë¹ŒÒ¹Õé
à»ÅÕèÂ¹¡ÅÑºä»à»š¹ 
ÃÐ´Ñº·Õè 1

Ë¹ŒÒ¨Í¡‹Í¹Ë¹ŒÒ¹Õé
à»ÅÕèÂ¹¡ÅÑºä»à»š¹ 
ÃÐ´Ñº·Õè 2
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12.7.2 ข้ันตอนการตัง้คา

สรางสวิตชเปลี่ยนหนาจอเพื่อเล่ือนระดับขึ้นหรือลงในลําดับชั้นหนาจอ 

กอนอ่ืน ใหวางสวิตชลงบนหนาจอหลัก “1” เพื่อเปลี่ยนจากลําดับชั้นระดับที่ 1 (หนาจอ “1”) ไปเปน

ลําดับชั้นระดับที่ 2 (หนาจอ “10”) จากนั้นจึงสวิตชบนหนาจอ “10” เพื่อเล่ือนขึ้นไปที่หนาจอหลัก “1”

1 จากเมนู [Parts (P)] ชี้ไปที่ [Switch Lamp (C)] แลวเลือก [Change Screen Switch (C)] หรือคลิก  

บนแถบเครื่องมือ วางสวิตชบนหนาจอหลัก 1 

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • โปรดอานรายละเอียดจากคําแนะนําในการตั้งคา

“11.14.3 Change Screen Switch” (หนา 11-58)
• สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการวางพารทหรือการตัง้คาตําแหนง รูปราง สี และปายชื่อ โปรดดูที ่

“ขั้นตอนการแกไขพารท”

“9.6.1 การแกไขพารท” (หนา 9-38)

Ë¹ŒÒ¨Í 1

Ë¹ŒÒ¨Í 10 Ë¹ŒÒ¨Í 20 Ë¹ŒÒ¨Í 30

ÅÓ´ÑºªÑé¹
ÃÐ´Ñº·Õè 1

ÅÓ´ÑºªÑé¹
ÃÐ´Ñº·Õè 2

¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹
Ë¹ŒÒ¨Í
µÒÁÅÓ´ÑºªÑé¹

Ë¹ŒÒ¨Í
à»ÅÕèÂ¹ä»

Ë¹ŒÒ¨Í
à»ÅÕèÂ¹ä»

Ë¹ŒÒ¨Í¡‹Í¹Ë¹ŒÒ¹Õé
à»ÅÕèÂ¹¡ÅÑºä»à»š¹ 
ÃÐ´Ñº·Õè 1
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2 คลิกที่สวิตชใหม กลองโตตอบ Switch/Lamp จะปรากฏขึ้น

3 คลิก [Select Shape] และเลือกรูปรางที่เหมาะสม

4 เลือก [Screen Change] จากรายการดรอปดาวน [Screen Change Action] ที่ปรากฏขึ้น ในฟลด [Screen] 

ใหตั้งคาหมายเลขหนาจอปลายทางเปน “10” เลือกชอง [Hierarchical Screen Change]

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

จากนั้น วางสวิตชลงบนแตละหนาจอเพื่อยอนกลับจากลําดับชั้นระดับที่ 2 (หนาจอ “10”, หนาจอ “20”, 

หนาจอ “30”) ไปยังลําดับชั้นระดับที่ 1 (หนาจอ “1”)

6 เปดหนาจอ 10 จากเมนู [Parts (P)] ชี้ไปที่ [Switch Lamp (C)] แลวเลือก [Change Screen Switch (C)] 

หรือคลิก  บนแถบเครื่องมือ วางสวิตชบนหนาจอ 10

7 คลิกที่สวิตชใหม กลองโตตอบ Switch/Lamp จะปรากฏขึ้น

8 คลิก [Select Shape] และเลือกรูปรางที่เหมาะสม

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • คุณอาจเปลี่ยนสีของสวิตชไมได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับรปูรางของสวิตช
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9 เลือก [Previous Screen] ในรายการดรอปดาวน [Screen Change Action]

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

11 วางสวิตชแบบเดียวกันนี้ลงบนหนาจอหลัก “20” และ “30” เมื่อคุณแตะสวิตชที่วางอยูบนหนาจอใด

ก็ตามบนลําดับชั้นระดับที่ 2 (หนาจอ “10”, “20”, “30”) หนาจอจะยอนกลับไปที่หนาจอหลัก 1 

ในลําดับชั้นระดับที่ 1

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • คุณอาจเปลี่ยนสีของสวิตชไมได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับรปูรางของสวิตช
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12.8 ขอจํากัด

12.8.1 ขอจํากัดของการเปลี่ยนหนาจอ

• เมื่อตั้งคาหมายเลขหนาจอที่ไมมีอยู หนาจอจะไมเปลี่ยน

• LS8 ที่ดูดวยวิธีการเชื่อมตอโดยตรงและตําแหนง 15 ที่ดูดวยวิธีการเชื่อมตอผานหนวยความจํา

จะมีรายละเอียดภายในเหมือนกัน อยางไรก็ตาม หากไมไดเลือก [Reflect in Device/PLC] ไวในการ

ตั้งคาระบบ LS8 จะเปลี่ยนจากการสื่อสารในโหมดเชื่อมตอขอมูลโดยตรงในทันที หลังจากเขียน

ขอมูลดวยโหมดเชื่อมตอผานหนวยความจํา ดังน้ัน การเปลี่ยนหนาจอโดยใชโหมดเชื่อมตอผานหนวยความจํา

ที่แทจริงจึงเปนไปไมได

12.8.2 ขอจํากัดของการบันทกึภาพหนาจอ

• เวลาที่ใชในการบันทึกภาพหนาจอจะขึ้นอยูกับคุณภาพของภาพและขนาดหนาจอ ขนาดไฟลสําหรับ

คุณภาพหนาจอระดับ 80 จะอยูที่ประมาณ 200 KB และการบันทึกภาพจะใชเวลาประมาณ 5-6 วินาที

• การแสดงผลของหนาจอ (พารท, การเปลี่ยนหนาจอ, ฯลฯ) จะไมอัพเดตในระหวางบันทึกภาพหนาจอ

• เมื่อบันทึกภาพหนาจอที่ตั้งคาการกะพริบไว จะบันทึกภาพการกะพริบไมได

• เมื่อตั้งคาคุณสมบัติ [Auto Increment File Number ] ไวแตไมไดใชงานคุณสมบัติ [Auto Delete File] 

หรือคุณสมบัติ [Loop] และเมื่อการด CF หรืออุปกรณจัดเก็บขอมูล USB ไมมีพื้นที่วางเหลือมีจํานวนไฟล

ครบจํานวนสูงสุด (65,535) จะไมมีการบันทึกภาพหนาจอแมวาบิต 0 ของ [Control Address] จะเปดอยูก็ตาม

• เมื่อตั้งคาคุณสมบัติ [Auto Delete File] จะไมสามารถลบไฟลได ถาเปนไฟลแบบอานอยางเดียว

หรือไฟลน้ันกําลังเปดอยูในขณะน้ัน ดังน้ันจะไมมีการบันทึกภาพหนาจอและเกิดขอผิดพลาดในการเขียน

• ยิ่งมีไฟล JPG จํานวนมากเทาใด คุณสมบัติ [Auto Delete File] ยิ่งตองใชเวลาทํางานมากขึน้เทาน้ัน 

ซึ่งอาจตองใชเวลาหลายนาทีจนกวาจะบันทึกภาพหนาจอเสร็จสมบูรณ

• เมื่อตั้งคาคุณสมบัติ [Loop] ไว หากไฟลที่จะถูกเขียนทับเปนแบบอานอยางเดียวหรือกําลังเปดอยู 

จะบนัทึกภาพหนาจอไมได และจะเกิดขอผิดพลาดในการเขียนขึ้น

• เมื่อจะเขยีนทับไฟล การด CF หรืออุปกรณจัดเก็บขอมูล USB ตองมีที่วางเพียงพอสําหรับขอมูลที่จะเขียนลงไป 

หากขอมูลใหญเกินกวาพื้นที่วางที่มีอยู จะเกิดขอผิดพลาดในการเขียนขอมูล

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพื้นที่ขอมูลระบบ โปรดดทูี่หัวขอตอไปนี้

“A.1.4.2 พื้นที่เก็บขอมลูระบบ” (หนา A-11)



ขอจํากัด

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 12-25

• หากเกิดขอผิดพลาดในการเขยีนขอมูล ไฟลใดก็ตามที่ยังโหลดไมเสร็จสิ้นอาจคางอยูในการด CF 

หรืออุปกรณจัดเก็บขอมูล USB

• เมื่อบันทึกขอมูลในการด CF หรืออุปกรณจัดเก็บขอมูล USB หากไมมีโฟลเดอรเปาหมาย (\CAPTURE) อยู 

โฟลเดอรจะถูกสรางขึ้นโดยอัตโนมัติและขอมูลจะถูกบันทึกลงในโฟลเดอรน้ัน อยางไรก็ตาม หากไมไดตัง้คา

การด CF ใหมหรือในกรณีอ่ืนๆ ที่ไมสามารถสรางโฟลเดอรได การด CF จะมีขอผิดพลาดเกิดขึ้น

• การเขียนขอมูลในการด CF มีขอจํากัดเก่ียวกับจํานวนครั้งที่สามารถเขยีนซ้ําได (ขอมูลขนาด 500 KB 

สามารถเขียนซ้ําไดประมาณ 100,000 ครั้ง)

• เมื่อบันทึกลงในเซิรฟเวอร FTP ฟงกชันคํานวณหมายเลขไฟลอัตโนมัติจะใชงานไมได  โดยโฟลเดอร 

(\CAPTURE) จะถูกสรางขึ้นในไดเร็กทอรีรากที่ใชสําหรับล็อกอิน และใชเวลาที่ทําการบันทึกไฟล

เปนชื่อของไฟล

• คาไทมเอาตของเซิรฟเวอร FTP คือ 75 วินาที หากครบระยะเวลาไทมเอาตแลวยงัไมมีการเชื่อมตอกับ

เซิรฟเวอร FTP จะเกิดขอผิดพลาดขึ้น

๑ ขอควรระวังเกี่ยวกับการใชงานการด CF
• เมื่อจะถอดการด CF ออก โปรดตรวจสอบวาไฟแสดงการเขาใชขอมูลดับแลว เพราะอาจทําใหขอมูล

ในการด CF สูญหายหรือเสียหายได

• ขณะที่เครื่องกําลังเขาใชขอมูลในการด CF หามปดเครื่อง GP, ตัง้คา GP ใหม หรือถอดการด CF ออกจาก

เครื่อง ใหสรางหนาจอตรวจสอบการกําหนดคาของขอมูลเก่ียวกับการเขาใชขอมูลในการด CF โดยจะปดเครื่อง, 

ตั้งคาใหม, เปดฝาครอบการด CF หรือดงึการด CF ออกไดก็ตอเมื่อตรวจสอบหนาจอดังกลาวแลวเทาน้ัน

• เมื่อจะเสียบการด CF เขาในเครื่อง GP โปรดตรวจสอบใหแนใจวา คุณหงายการดดานที่ถูกตองขึ้น

และใสดานที่ถูกตองเขากับคอนเนคเตอรของการด CF หากติดตั้งไมถูกตอง ขอมูลหรือการด CF หรือตัว GP 

อาจชํารุดเสียหายได

• โปรดใชการด CF ที่ผลิตโดย Digital Electronics Corporation แหงประเทศญี่ปุน หากใชการด CF 

ของบริษัทอ่ืน ขอมูลในการด CF อาจไดรับความเสียหาย

• ตรวจสอบวาไดทําการสํารองขอมูลทั้งหมดในการด CF แลว

• โปรดหลีกเล่ียงการกระทําดังตอไปนี้ เพราะอาจทําใหขอมูลและอุปกรณเสียหายได

• การโคงงอการด CF

• การทําการด CF ตกหลน

• การทํานํ้าหกรดตัวการด

• การสัมผัสคอนเนคเตอรของการด CF โดยตรง

• การถอดแยกหรือดัดแปลงการด CF

๑ คําแนะนําในการใชงานอปุกรณจัดเก็บขอมูล USB 
• หามเปดเครื่อง GP ใหมหรือถอดอุปกรณจัดเก็บขอมูล USB ออกขณะเขาใชงานอุปกรณ

• โปรดตรวจสอบใหแนใจวาไดสํารองขอมูลลงในอุปกรณจัดเก็บขอมูล USB แลว

• GP จะไมเร่ิมการทํางานของอุปกรณจัดเก็บขอมูล USB โปรดฟอรแมตเปน FAT ในคอมพิวเตอร

• หากเชื่อมตออุปกรณจัดเก็บขอมูล USB มากกวาหนึ่งเครื่อง เฉพาะอุปกรณจัดเก็บขอมูล USB ที่ GP 

รูจักเปนเครื่องแรกเทาน้ันที่จะทํางาน
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