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เมนูการตั้งคา

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 22-2

22.1 เมนูการต้ังคา

การสรางหนาจอที่จํากัดการเขาถึง

ขั้นตอนการต้ังคา (หนา 22-3) 

การจํากัดสิทธิ์ในการเขาใชงานหนาจอ

ขั้นตอนการต้ังคา (หนา 22-5) 
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22.2 การสรางหนาจอที่จํากัดการเขาถงึ

22.2.1 ข้ันตอนการตัง้คา

ตั้งคาระดับความปลอดภัยและรหัสผานใหหนาจอ Line Manager ในตัวอยางน้ีใช Sampled Data B2,

ระดับความปลอดภัย 1 และรหัสผาน 1111

1 จากเมนู [Common Settings (R)] ชี้ไปที่ [Security (Q)] และเลือก [Security Password] หรือคลิก  ที่แถบ

เครื่องมือ

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • โปรดอานรายละเอียดจากคําแนะนําในการตั้งคา

“22.5 คําแนะนําในการตั้งคาทั่วไปของ [Security Settings]” (หนา 22-9)

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • ระดับความปลอดภยั 0 หมายถึง ไมมีการตั้งคาความปลอดภัยใดๆ
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2 หนาตางปอนรหัสผานจะเปดขึ้น เลือกชอง [Enable Security Function] และพิมพรหัสผาน “111” ใน [Level 01]

3 จากเมนู [Common Settings (R)] ชี้ไปที่ [Security (Q)] และเลือก [Security Level List]

4 สําหรับ [Sampled Data] B2 ตั้งคา [Security Level] เปน 1 การตั้งคาความปลอดภัยเสร็จสมบูรณแลว

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • รหสัผานแตละรหสัมีความยาวไดไมเกินแปดอักขระ



การจํากัดสิทธิใ์นการเขาใชงานหนาจอ
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22.3 การจํากัดสิทธิ์ในการเขาใชงานหนาจอ

22.3.1 ข้ันตอนการตัง้คา

ตั้งคาระดับความปลอดภัยและรหัสผานใหหนาจอ Plant Manager ในตัวอยางน้ีใช Sampled Data B3,

ระดับความปลอดภัย 5 และรหัสผาน 5555

1 จากเมนู [Common Settings (R)] ชี้ไปที่ [Security (Q)] และเลือก [Security Password] หรือคลิก  ที่แถบ

เครื่องมือ

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • โปรดอานรายละเอียดจากคําแนะนําในการตั้งคา

“22.5 คําแนะนําในการตั้งคาทั่วไปของ [Security Settings]” (หนา 22-9)
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2 หนาตางปอนรหัสผานจะเปดขึ้น เลือกชอง [Enable Security Function] และพิมพรหัสผาน “1111” ใน [Level 01]

และรหัสผาน “5555” ใน [Level 05]

3 จากเมนู [Common Settings (R)] ชี้ไปที่ [Security (Q)] และเลือก [Security Level List]

4 สําหรับ [Sampled Data] B2 ตั้งคา [Security Level] เปน 1 สําหรับ [Sampled Data] B3 ตั้งคา [Security Level] 

เปน 5 การตั้งคาความปลอดภัยเสร็จสมบูรณแลว

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • รหสัผานแตละรหสัมีความยาวไดไมเกินแปดอักขระ



หนาตางปอนรหัสผาน
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22.4 หนาตางปอนรหัสผาน

22.4.1 ขอมูลเบือ้งตนเกี่ยวกับหนาตางปอนรหัสผาน
หนาตางปอนรหัสผานจะปรากฏขึ้น เมื่อคุณพยายามเขาใชหนาจอที่มีระดับความปลอดภัยสูงกวาหนาจอที่แสดงอยู

ในขณะน้ัน รหัสผานที่ปอนจะปรากฏขึ้นเปนเครื่องหมายดอกจัน (*) เพื่อซอนรหัสผานจากผูใชอ่ืน

การแสดงผล คําอธิบาย
ESC เมือ่กด ESC จะเปนการปดหนาตางปอนรหัสผาน

ËÁÒÂàËµØ

• หากตองการใชปุม ESC เพื่อปดหนาตางปอนรหัสผานเมือ่มีการเปลี่ยนหนาจอจากอุปกรณ/PLC

คุณจะตองตั้งคาตัวเลือก [Reflect in Device/PLC] ในหนาตาง System Settings ใหเลอืก [Main Unit]

จากนั้นเลือกชอง [Reflect in Device/PLC] ในแท็บ [Display]

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

CAPS เปลี่ยนระหวางตวัพิมพใหญและตัวพิมพเลก็ เมื่อสขีองปุม [CAPS] เปลี่ยนเปนสีทีต่รงขามกนั (สีดํา)

ตัวอักษรทีป่อนจะเปนตัวพิมพเล็ก

ËÁÒÂàËµØ

• ถึงแมคุณจะสลับระหวางตัวพิมพใหญและตวัพิมพเล็ก แตแปนคียจะแสดงดวยตัวพิมพใหญเทานั้น

ENT ยืนยันรหัสผานที่ปอน

ตอ

หนาจอกอนหนานี้



หนาตางปอนรหัสผาน
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LEVEL
(แสดงระดับที่รองขอ)

แสดงระดับความปลอดภยัของหนาจอที่กําลังขอเขาใชงาน

ËÁÒÂàËµØ

• ระดับปจจุบันและระดับที่รองขอสามารถดไูดจากตําแหนงอุปกรณภายใน คาจะถูกจัดเก็บไวในตําแหนง

อุปกรณภายในตอไปน้ี

การแสดงผล คําอธิบาย

LS9301 ระดับปจจุบัน

LS9302 ระดับทีร่องขอ

LS9301 และ LS9302 เปนแบบอานอยางเดียว เมื่อมีการรองขอรหัสผานใน LS9302

ระดับความปลอดภัยจะถูกจัดเก็บไวและคาจะเปลี่ยนกลับไปที่ 0 เมื่อปอนรหัสเสร็จ



คําแนะนําในการตั้งคาทั่วไปของ [Security Settings]
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22.5 คําแนะนําในการตั้งคาทั่วไปของ [Security Settings]

22.5.1 การตัง้คารหสัผาน

การต้ังคา คําอธิบาย
Enable Security Function เลือกใชฟงกชันความปลอดภัย

Level 01 - Level 15 ตัง้คารหัสผานสําหรับระดับความปลอดภัยตั้งแต 1 ถึง 15

รหสัผานตองเปนอักขระตั้งแต 1 ถึง 8 ตัว และตองถูกตองตามตัวพิมพใหญและตัวพิมพเล็ก

กําหนดรหัสผานเฉพาะระดับความปลอดภัยที่คุณตองการใช

ËÁÒÂàËµØ

• ไมสามารถใชรหัสผานเดียวกนักับระดับความปลอดภัยมากกวาหนึ่งระดับ

• เมื่อตั้งคารหัสผานในระดับ 15 คุณสามารถเปลีย่นรหัสผานของระดับความปลอดภัยใน GP

(โหมดออฟไลน) ไดทุกระดบั

Extended แสดงกลองโตตอบ [Extended]

“ ๑ Extended” (หนา 22-10)



คําแนะนําในการตั้งคาทั่วไปของ [Security Settings]
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๑ Extended

การต้ังคา คําอธิบาย
Enable Notification Bit เลือกชองนี้เพื่อสงการแจงเมื่อมกีารกดปุม ESC เพ่ือออกจากหนาตางปอนรหัสผาน

หลังจากที่อุปกรณ/PLC ทําการเปลีย่นหนาจอ

ฟงกชันนี้จะไมทํางาน เมื่อเปลี่ยนหนาจอดวยการแตะทีห่นาจอ

Notification Bit Address เมื่อคุณยกเลิกหนาตางปอนรหัสผานโดยใชปุม [ESC] ตําแหนงบิตแจงขอมลูที่ระบไุวจะเปด

ถาคุณไมไดตัง้คาตัวเลือก [Reflect in Device/PLC] เมื่อบติแจงขอมูลเปดขึน้ ใหเปลี่ยน 

[Change-To Sampled Data]
*1

 เปนหมายเลขเดยีวกันกับ [Current Sampled Data] ในอุปกรณ

หนาตางปอนรหสัผานจะปดลงหากหมายเลขหนาจอตรงกัน

*1 เมื่อทํางานกับ [Change-To Sampled Data] และ [Current Sampled Data] และคุณไดเลือกชอง 

[Enable System Data Area] ในแท็บ [Main Unit]-|[System Area] ของหนาตาง System Settings ไวเพื่อใชอุปกรณ

ที่เชื่อมตอในการกําหนด [Change-To Sampled Data] ใหตั้งคาในพื้นที่ขอมูลระบบ

 “5.14.6 คําแนะนําในการตั้งคา [System Settings]  ๒ System Area Settings” (หนา 5-133) 

Security Level Auto 
Clear Time

คุณสมบตัินี้จะกําหนดระยะเวลาทีต่องมีกอนที่สถานะระดับความปลอดภัยจะเปลี่ยนกลับไปเปน “0”

เมื่อไมมกีารทํางานของ GP หรือไมมกีารเปลี่ยนหนาจอ โดยตัง้เวลาไดตั้งแต 1 ถึง 60 วินาที

ËÁÒÂàËµØ

• หากปอนคานาทีเปน “0” ระบบจะไมลางขอมูลสถานะระดับความปลอดภัยโดยอัตโนมัติ

• เมื่อบติ 0 ของ LS9300 เปลี่ยนสถานะจากปด→เปด โดยการทํางานของบิตของตําแหนง

อุปกรณภายใน ขอมูลระดบัความปลอดภัยจะถูกลาง และระดับความปลอดภัยปจจุบนัทีจั่ดเก็บ

ไวใน LS9301 จะกลายเปน 0 หลังจากลางขอมลูระดับความปลอดภัยแลว โปรดเปลีย่นบติ 0 ของ

LS9300 กลับไปเปนสถานะปด (LS9301 เปนแบบอานอยางเดียว)

Use level 15 password to go 
Offline

เมื่อคุณเปลีย่นไปที่โหมดออฟไลน หนาตางปอนรหัสผานจะปรากฏขึ้นที่หนาจอ GP และแจงใหปอน

รหสัผานระดบัความปลอดภัย 15

ËÁÒÂàËµØ

• เมื่อคุณเปลี่ยนกลบัไปที่โหมดออนไลน ระดับความปลอดภยัจะเปลี่ยนเปน "0"

(ไมจําเปนตองใชรหสัผาน)

Level 15 ตัง้คารหัสผานสําหรับระดับความปลอดภัย 15

0

LS9300 สํารอง (0)   บิตการลางขอมลูระดับความปลอดภัย

LS9301   จัดเก็บระดับความปลอดภัยปจจุบัน
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22.5.2 Security Level List

การต้ังคา คําอธิบาย
ขอมูลที่สุมเก็บ แสดงหมายเลขของหนาจอ

Security Level ตัง้คาระดับความปลอดภัยของแตละหนาจอ

ËÁÒÂàËµØ

• หากตัง้คาหลายหนาจอใหมีระดับความปลอดภยัระดับเดียวกัน โปรดใชตวัเลือก [Block Change]

Comment แสดงชื่อของแตละหนาจอ

Block Change อัพเดตระดับความปลอดภัยที่เลือกไวพรอมกันหลายหนาจอ เลือกหนาจอเพื่อทําการเปลี่ยนแปลง

และคลิกที ่[Block Change] กลองโตตอบ Security Level Block Change จะปรากฏขึ้น

เพื่อใหคุณเปลี่ยนระดับความปลอดภัย

ËÁÒÂàËµØ

• หากตองการเลือกหลายหนาจอ ใหลากเคอรเซอรหรือเลือกแถวพรอมกับกดปุม Ctrl คางไว



ขอจํากัด
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22.6 ขอจํากัด

22.6.1 ขอจํากัดของหนาตางปอนรหัสผาน

• ไมสามารถแกไขรูปแบบของหนาตางปอนรหัสผานได

• ไมสามารถปอนรหัสผานโดยใชอุปกรณ/PLC

• ไมสามารถปอนรหัสผานโดยใชเครื่องอานบารโคด

• หากทริกเกอรบิตของหนาตางแบบแสดงเฉพาะหนาจอหรือหนาตางแบบแสดงทุกหนาจอเปลี่ยนเปนสถานะเปด

ขณะที่ระบบแสดงหนาตางปอนรหัสผานอยู หนาตางแบบแสดงเฉพาะหนาจอหรือหนาตางแบบแสดงทุกหนาจอ

จะแสดงขึน้หลังจากที่ปดหนาตางปอนรหัสผานแลว

• สําหรับพารทหนาตางที่เรียกหนาตางที่ตั้งคาระดับความปลอดภัยไว หามตั้งคาตวัเลือก [Continuous Read]

หนาตางปอนรหัสผานจะไมปรากฏขึ้นบน GP และฟงกชันความปลอดภัยจะไมทํางาน

• ถาคุณกําหนดระดับความปลอดภัยใหหนาจอ แตไมไดกําหนดรหัสผานของระดับความปลอดภัยนั้น

คุณตองปอนรหัสผานของระดับความปลอดภัยที่สูงกวาซึ่งไดกําหนดรหัสผานไว หากไมมีระดับความปลอดภัยที่

สูงกวาและรหัสผานที่ลงทะเบียนแลว คณุจะเปลี่ยนหนาจอนั้นไมได

1 เมื่อตั้งคารหัสผานดังน้ี และหนาจอเปลี่ยนไปที่หนาจอระดับ 4

2 เมื่อตั้งคารหัสผานดังน้ี และหนาจอเปลี่ยนไปที่หนาจอระดับ 4

• หากคุณตั้งคาระดับความปลอดภัยใหหนาจอเริ่มตน GP จะแสดงหนาจอดังกลาวกอนที่จะแสดงหนาจอ
ปอนรหัสผาน หนาจอเริ่มตนจะยงัคงทํางาน แมวาหนาตางปอนรหัสผานจะปรากฏขึ้นแลวก็ตาม

คุณไมสามารถแตะ [ESC] เพื่อปดหนาตางปอนรหัสผานได คุณจําเปนตองปอนรหัสผานที่ถูกตองเทาน้ัน
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ระดับ 15 ZZZZ

มีรหัสผานสูงกวาระดับ 4 จึงสามารถเปลี่ยนหนาจอได
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