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33 การถายโอนขอมูล

ในบทนี้จะอธิบายวิธีการถายโอนไฟลโปรเจคที่คุณสรางขึ้นใน GP-Pro EX ไปยงั GP และวิธีการถายโอนไฟลโปรเจค

ที่จัดเก็บอยูใน GP ในขณะนั้นไปยัง PC เพื่อแสดงโปรเจคบน GP
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เมนูการตั้งคา

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 33-2

33.1 เมนูการต้ังคา

การถายโอนไฟลโปรเจคดวยสายโปรแกรมขอมลูแบบ USB

ใชสายโปรแกรมขอมูลแบบ USB เพื่อถายโอนไฟลโปรเจค (*.prx) ขั้นตอนการต้ังคา (หนา 33-6)
ขอมูลเบ้ืองตน (หนา 33-5)

การถายโอนไฟลโปรเจคผาน Ethernet (LAN)

ใชสาย LAN เพ่ือถายโอนไฟลโปรเจค (*.prx) ขั้นตอนการต้ังคา (หนา 33-13)
ขอมูลเบ้ืองตน (หนา 33-12)

การเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของโปรเจคกอนทําการถายโอน

เปรียบเทียบไฟลโปรเจค (*.prx) ใน PC และ GP เพือ่ตรวจสอบ

วาหนาจอใดที่ไดรับการอัพเดตแลว

ขั้นตอนการต้ังคา (หนา 33-26)
ขอมูลเบ้ืองตน (หนา 33-25)
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เมนูการตั้งคา

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 33-3

การถายโอนเฉพาะขอมูลไปยังการด CF

คัดลอกขอมูลสูตรทํางานลงในการด CF ใน GP และคดัลอกขอมลู

แจงเตือนจากการด CF ลงใน PC โดยไมถายโอนไฟลโปรเจค

ขั้นตอนการต้ังคา (หนา 33-29)
ขอมูลเบ้ืองตน (หนา 33-28)

การถายโอนขอมูลโดยใชรหัสผาน

เมื่อทําการถายโอนขอมลู สามารถใชรหัสผานเพื่อปองกันการเขาใชงานและ

ถายโอนขอมูลโดยไมไดรับอนุญาตได

ขั้นตอนการต้ังคา (หนา 33-32)
ขอมูลเบ้ืองตน (หนา 33-31)

การถายโอนไฟลโปรเจคโดยใชการด CF หรืออุปกรณจัดเก็บขอมลู USB

ถายโอนไฟลโปรเจคระหวาง GP และ PC ของคุณโดยใชการด CF

หรืออุปกรณจัดเก็บขอมูล USB

ขั้นตอนการต้ังคา (หนา 33-37)
ขอมูลเบ้ืองตน (หนา 33-36)
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เมนูการตั้งคา

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 33-4

การอัพเดตขอมูลหนาจอระยะไกลผานโมเด็ม

เชื่อมตอโมเด็มเขากับ GP และถายโอนขอมลูหนาจอจาก PC ไปยัง GP ขั้นตอนการถายโอน (หนา 33-50)
ขอมูลเบ้ืองตน (หนา 33-49)

การตรวจสอบขอผิดพลาด

ตรวจสอบขอผิดพลาดกอนทําการสงขอมูลโปรเจค ขั้นตอนการต้ังคา (หนา 33-55)
ขอมูลเบ้ืองตน (หนา 33-54)

ÊÒÂâ·ÃÈÑ¾·�
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Error Check



การถายโอนไฟลโปรเจคดวยสายโปรแกรมขอมูลแบบ USB

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 33-5

33.2 การถายโอนไฟลโปรเจคดวยสายโปรแกรมขอมลูแบบ USB 
ใชสายโปรแกรมขอมูลแบบ USB ที่ผลิตโดย Digital (ชนิด: CA3-USBCB-01) เพื่อเชื่อมตอ PC เขากับ GP

แลวจึงถายโอนไฟลโปรเจค (*.prx)

33.2.1 ขอมูลเบือ้งตน
• ถายโอนจาก PC → GP (สง)

คุณสามารถสงไฟลโปรเจค (∗.prx) ที่เลือกไปยัง GP เพื่อแสดงโปรเจคนั้น

• ถายโอนจาก GP → PC (รับ)
คุณสามารถถายโอนขอมูลโปรเจคที่จัดเก็บไวใน GP ไปยงั PC เปนไฟลโปรเจค (∗.prx) ไฟลใหม

¢ŒÍÊÓ¤ÑÞ • สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับขอมลูจําเพาะและวิธีใชสายโปรแกรมขอมูล
โปรดดูที่คูมือผูใชที่ใหมาพรอมกับสายโปรแกรมขอมูลแบบ USB ที่คุณใช
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การถายโอนไฟลโปรเจคดวยสายโปรแกรมขอมูลแบบ USB

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 33-6

33.2.2 ข้ันตอนการถายโอน
๑ ถายโอนจาก PC ไปยัง GP (สง)

ขั้นตอนการถายโอนไฟลโปรเจคไปยงั GP เปนครั้งแรก มีดังน้ี

1 เช่ือมตอ PC และ GP โดยใชสายโปรแกรมขอมูลแบบ USB ถาไมไดตดิตั้งไดรเวอรของสาย USB ไว

กลองโตตอบตอไปนี้จะปรากฏขึ้น ติดตั้งไดรเวอรตามคําแนะนํา

2 เปด GP หนาจอ [Initial Start Mode] จะปรากฏขึ้น

(หนาจอ GP)

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟงกชันสง โปรดดูที่ “33.10.3 วิธีการสงขอมูล” (หนา 33-66) 

• โปรดอานรายละเอียดจากคําแนะนําในการตั้งคา

“33.10 การตั้งคา Transfer Tool” (หนา 33-57)

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • กลองโตตอบ [Hardware Installation] ตอไปนี้ อาจปรากฏขึ้นขณะติดตั้งไดรเวอร USB ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ

ระดับการรักษาความปลอดภัยของ Windows XP คลิก [Continue (C)] เพ่ือเริ่มตนการติดตั้งไดรเวอร

CA3-USBCB-01 คลิก [Finish] เมือ่การติดตั้งเสร็จสมบรูณ

หนาจอนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณเสียบ
ปล๊ักไฟของเครื่อง GP เปนครั้งแรก
หลังจากถายโอนโปรเจคแลว
หนาจอนี้จะไมปรากฏขึ้น



การถายโอนไฟลโปรเจคดวยสายโปรแกรมขอมูลแบบ USB

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 33-7

3 ที่แถบเครื่องมือสถานะของ GP-Pro EX ใหคลิกไอคอนถายโอนโปรเจค   

กลองโตตอบ [Transfer Tool] จะปรากฏขึ้น

4 ตรวจสอบรายละเอียดของโปรเจคใน [Project Information]

หากคุณตองการถายโอนโปรเจคอื่น ใหคลิกที่ปุม [Select Project] แลวเลือกโปรเจคที่ตองการ

5 ใน [Transfer settings information] ใหตรวจดูวาไดตั้งคา [Communicate to Device] เปน [USB] 

ถาไมไดเลือก [USB] ไว ใหคลิก [Transfer Settings] กลองโตตอบ [Transfer Settings] จะปรากฏขึ้น 

ใน [Communication Port Settings] ใหเลือก [USB] และคลิก [OK]

6 ใน [Transfer Tool] ใหคลิก [Send Project]



การถายโอนไฟลโปรเจคดวยสายโปรแกรมขอมูลแบบ USB

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 33-8

ระบบจะเริ่มทําการถายโอนขอมูล เมื่อปรากฏกลองโตตอบตอไปนี้ ใหคลิก [Yes] กลองโตตอบนี้จะไมปรากฏขึ้น

หากสงไฟลโปรเจคเดียวกันอีกครั้ง

กลองโตตอบตอไปนี้จะปรากฏขึ้นในระหวางทําการถายโอน เพื่อใหตรวจสอบสถานะการสื่อสารได

ในระหวางการถายโอน GP จะเปลี่ยนเปนโหมด Transferring และการสื่อสารกับอุปกรณ/PLC จะถูกพักไว

7 เมื่อถายโอนเสร็จแลว สถานะจะเปลี่ยนจาก [Transferring] เปน [Complete Transfer] ใหคลิก [Close] GP

จะถูกตัง้คาใหม และหนาจอที่ถายโอนมาจะปรากฏขึ้น

8 คลิก [Close] เพื่อกลับไปที่ Transfer Tool คลิก [Close] อีกครั้งเพื่อปด Transfer Tool

หนาจอ GP



การถายโอนไฟลโปรเจคดวยสายโปรแกรมขอมูลแบบ USB

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 33-9

๑ ถายโอนจาก GP ไปยัง PC (รับ)
ถายโอนขอมูลโปรเจคที่จัดเก็บอยูใน GP ในขณะนั้นลงใน PC

1 เช่ือมตอ PC และ GP โดยใชชุดสายโปรแกรมขอมูลแบบ USB ที่เปนอุปกรณเสริม

2 ที่แถบเครื่องมือสถานะของ GP-Pro EX ใหคลิกไอคอนถายโอนโปรเจค   

กลองโตตอบ [Transfer Tool] จะปรากฏขึ้น

3 ใน [Transfer Settings Information] ใหตรวจดูวาไดตัง้คา [Communicate to] เปน [USB] หากไมไดเลือก [USB] ไว

ใหคลิก [Transfer settings] เพื่อแสดงกลองโตตอบ [Transfer settings] ตอไปนี้ ใน [Port settings] ใหเลือก [USB]

และคลิก [OK]

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟงกชันรับ โปรดดทูี่ “33.10.4 วิธีการรับขอมูล” (หนา 33-67)

• โปรดอานรายละเอียดจากคําแนะนําในการตั้งคา

“33.10 การตั้งคา Transfer Tool” (หนา 33-57)



การถายโอนไฟลโปรเจคดวยสายโปรแกรมขอมูลแบบ USB

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 33-10

4 คลิก [Receive project] เมื่อกลองโตตอบดานลางน้ีปรากฏขึ้น ใหระบุตําแหนงที่จะบันทึกขอมูลที่คุณกําลังรับ

รวมทั้งชื่อไฟลโปรเจค คลิก [Save (S)] เพื่อเร่ิมตนการถายโอน

กลองโตตอบตอไปนี้จะปรากฏขึ้นในระหวางทําการถายโอน เพื่อใหตรวจสอบสถานะการสื่อสารได



การถายโอนไฟลโปรเจคดวยสายโปรแกรมขอมูลแบบ USB

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 33-11

5 เมื่อถายโอนเสร็จแลว สถานะจะเปลี่ยนจาก [Transferring] เปน [Complete Transfer]

คลิก [Close] 

หากคุณรับไฟลโปรเจคที่ใชสูตรทํางานที่เปนขอมูล CSV หรือขอมูลอ่ืนๆ จากการด CF กลองโตตอบตอไปนี้

จะปรากฏขึ้น ระบุตําแหนงที่จะบันทึกขอมูลจากการด CF คลิก [OK] เพื่อส้ินสุดกระบวนการ 

6 คลิก [Close] เพื่อกลับไปที่ Transfer Tool คลิก [Close] อีกครั้งเพื่อปด Transfer Tool



การถายโอนไฟลโปรเจคผาน Ethernet (LAN)

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 33-12

33.3 การถายโอนไฟลโปรเจคผาน Ethernet (LAN)
ใชการเชื่อมตอ Ethernet สําหรับถายโอนไฟลโปรเจคผานเครือขาย LAN

33.3.1 ขอมูลเบือ้งตน
• ถายโอนจาก PC → GP (สง)

คุณสามารถสงไฟลโปรเจค (*.prx) ที่เลือกไปยัง GP เพื่อแสดงโปรเจคนั้น

คุณสามารถสงโปรเจคเดียวกันไปที่ GP หลายเครื่องบนเน็ตเวิรกได

• ถายโอนจาก GP → PC (รับ)
คุณสามารถถายโอนขอมูลโปรเจคที่จัดเก็บไวใน GP ไปยงั PC เปนไฟลโปรเจค (∗.prx) ไฟลใหม

ถึงแมในเน็ตเวิรกจะมี GP หลายตัว แตระบบจะรับขอมูลไดจาก GP เพียงตัวเดียวเทาน้ัน

¢ŒÍÊÓ¤ÑÞ • หากตองการสื่อสารโดยใช Ethernet คุณจะตองตั้งคาตางๆ ของ Ethernet เชน ตําแหนง IP
และหมายเลขพอรตใน GP

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • การเชื่อมตอแบบ 1:1 โดยใชสายไขวอาจไมสามารถทําได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับชนิดของ PC และการดเน็ตเวริก

ทีคุ่ณใช โปรดตรวจสอบใหแนใจวาไดใชฮบัสําหรับการสื่อสารแบบ Ethernet

GP PC 
ÎÑº

ÊÒÂ LAN

GP1 

GP2 

PC 
ÎÑº

Ê‹§

ABC.prx 

123.prx 

áÊ´§Ë¹ŒÒ¨Í·Õè¶‹ÒÂ
âÍ¹ÁÒ “ABC.prx”

áÊ´§Ë¹ŒÒ¨Í·Õè¶‹ÒÂ
âÍ¹ÁÒ “ABC.prx”Ê‹§â»Ãà¨¤·ÕèàÅ×Í¡

ä»ÂÑ§ GP ËÅÒÂà¤Ã×èÍ§

GP PC 
ÎÑº

ÃÑº

ABC.prx 

123.prx 

test.prx 

âÍ¹â»Ãà¨¤·Õè¡ÓÅÑ§áÊ´§
º¹ GP ä»ÂÑ§ PC



การถายโอนไฟลโปรเจคผาน Ethernet (LAN)

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 33-13

33.3.2 ข้ันตอนการถายโอน
๑ ถายโอนจาก PC ไปยัง GP (สง)

ใหใชขัน้ตอนนี้เมื่อสงโปรเจคแรกไปที่ GP

1 ตอสาย LAN เขากับตัว GP เพื่อสรางเน็ตเวิรกของ PC ที่ติดตั้ง GP-Pro EX ไว 

(ระบุตําแหนง IP ของเน็ตเวิรกเดียวกันนั้นบน PC)

2 เปด GP เพื่อแสดงหนาจอเริ่มตน

3 ตั้งคาตําแหนง IP บน GP แตะที่ [Ethernet Setup] หนาจอตอไปนี้จะปรากฏขึ้น พรอมทั้งแสดงขอมูลที่ตั้งคาไว

เมื่อทําการถายโอน

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟงกชันสง โปรดดูที่ “33.10.3 วิธีการสงขอมูล” (หนา 33-66)

• คุณสามารถใชตําแหนง IP ที่กําหนดคาเมื่อตอนซื้อเพื่อถายโอนขอมูลได

“ ๑ การถายโอนขอมูลโดยใชตําแหนง IP ที่ต้ังคาจากโรงงานผูผลิต” (หนา 33-21)
• โปรดอานรายละเอียดจากคําแนะนําในการตั้งคา

“33.10 การตั้งคา Transfer Tool” (หนา 33-57)

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • ตําแหนง IP จะถูกตั้งคาดฟีอลตเปน 10.∗∗∗.∗∗∗.∗∗∗  คาของ ∗∗∗ จะขึ้นอยูกับแตละรุน

หนาจอนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณเสียบ
ปล๊ักไฟของเครื่อง GP เปนครั้งแรก
หลังจากถายโอนโปรเจคแลว
หนาจอนี้จะไมปรากฏขึ้น



การถายโอนไฟลโปรเจคผาน Ethernet (LAN)

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 33-14

4 แกไขตําแหนง IP, ซับเน็ตมาสก แลวแตะ [OK]

(เชน GP ตัวแรก: [IP Address] 192.168.0.1; [Subnet Mask] 255.255.255.0)

ใหตั้งคาตําแหนง IP ของเน็ตเวิรกเดยีวกันที่ GP ตัวอ่ืนดวย

5 ขอความยืนยันการเริ่มตนใหมจะปรากฏขึน้ แตะ [Yes] ระบบจะเริ่มตนใหม

หลังจากระบบเริ่มตนใหมแลว หนาจอ [Initial Start Mode] จะปรากฏขึน้

6 ที่แถบเครื่องมือสถานะของ GP-Pro EX ใหคลิกไอคอนถายโอนโปรเจค   กลองโตตอบ [Transfer Tool]

จะปรากฏขึ้น

7 ตรวจสอบรายละเอียดของโปรเจคใน [Project Information]

หากคุณตองการถายโอนโปรเจคอื่น ใหคลิกที่ปุม [Select Project] แลวเลือกโปรเจคที่ตองการ

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • หลังจากถายโอนโปรเจคแลว เมื่อคุณทําการถายโอนโปรเจคในครั้งตอไป หนาจอ [Initial Start Mode]

จะไมปรากฏขึ้นอีก หากตองการเปลี่ยนการตัง้คา Ethernet คุณสามารถทําไดที่หนาจอโหมดออฟไลน

ของ GP



การถายโอนไฟลโปรเจคผาน Ethernet (LAN)

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 33-15

8 คลิกที่ปุม [Transfer Setting] ตรวจสอบวาไดตั้งคา [Communication Port Settings] เปน [LAN] แลว 

เลือก [LAN Auto Setting] แลวคลิก [OK]

9 คลิก [Send Project] กลองโตตอบ [Select Main Unit] จะแสดงตําแหนง IP ของ GP ที่มีอยูบนเน็ตเวิรก 

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • ตรวจหาจอแสดงผลที่เชื่อมตอกับซบัเน็ตมาสกเดียวกับ PC

• หากไมปรากฏตําแหนง IP โดยอัตโนมัติ ใหคลกิ [Add] แลวปอนตําแหนง IP ดวยตนเอง

คณุสามารถเปลี่ยนหมายเลขพอรตไดขณะใช WinGP อยู

• หากคุณไมสามารถถายโอนโปรเจคเนื่องจากมขีอจํากัดของไฟรวอลลหรือเราเตอร

ใหเลือกชองทําเครื่องหมาย [PASV] เพ่ือใหทําการถายโอนตอไปได

นอกจากนี้ คุณสามารถเปดกลองโตตอบที่
เมนู [Project (F)] โดยช้ีไปท่ี [Transfer Project (G)
แลวเลือก [Transfer Settings (C)]



การถายโอนไฟลโปรเจคผาน Ethernet (LAN)

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 33-16

10 เลือกตําแหนง IP ของ GP ที่คุณตองการถายโอนขอมูลไป แลวคลิก [OK] ระบบจะเริ่มทําการถายโอนขอมูล

หากเลือกตําแหนง IP ไวหลายตําแหนง โปรเจคจะถูกสงไปยัง GP หลายตัวพรอมกันในคราวเดยีว

11 เมื่อปรากฏกลองโตตอบตอไปนี้ ใหคลิก [Yes] กลองโตตอบนี้จะไมปรากฏขึ้นหากสงไฟลโปรเจคเดียวกันอีกครั้ง 

กลองโตตอบตอไปนี้จะปรากฏขึ้นในระหวางทําการถายโอน เพื่อใหตรวจสอบสถานะการสื่อสารได

ตอไปนี้คือตัวอยางการสงโปรเจคหลายโปรเจค

ในระหวางการถายโอน GP จะเปลี่ยนเปนโหมด Transferring และการสื่อสารกับอุปกรณ/PLC จะถูกพักไว

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • หากคุณเลอืกตําแหนง IP หลายตําแหนง โปรเจคจะถูกถายโอนไปยัง GP ครั้งละหน่ึงตัว แลวจึงถายโอน

ไปยังตัวถัดไปตามลําดับ

• หากไฟลโปรเจคมีการตัง้รหสัผานไว จะไมสามารถทําการถายโอนไดจนกวาจะยืนยันรหัสผานแลว

หนาจอ GP



การถายโอนไฟลโปรเจคผาน Ethernet (LAN)

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 33-17

12 เมื่อถายโอนเสร็จแลว สถานะจะเปลี่ยนจาก [Transferring] เปน [Complete Transfer]

คลิก [Close]

GP จะถูกตั้งคาใหม และหนาจอที่ถายโอนมาจะปรากฏขึ้น

13 คลิก [Close] เพื่อกลับไปที่ Transfer Tool คลิก [Close] อีกครั้งเพื่อปด Transfer Tool



การถายโอนไฟลโปรเจคผาน Ethernet (LAN)

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 33-18

๑ ถายโอนจาก GP ไปยัง PC (รับ)
รับขอมูลโปรเจคที่จัดเก็บอยูใน GP ในขณะนั้นลงใน PC คุณตองตั้งคาตําแหนง IP บน GP กอนที่จะรับขอมูล

โดยใช Ethernet

1 ตอสาย LAN เขากับตัว GP เพื่อสรางเน็ตเวิรกของ PC ที่ติดตั้ง GP-Pro EX ไว 

(ระบุตําแหนง IP ของเน็ตเวิรกเดียวกันนั้นบน PC)

2 ที่แถบเครื่องมือสถานะของ GP-Pro EX คลิกไอคอนถายโอนโปรเจค  เพื่อเปดใชงาน Transfer Tool

ตรวจสอบวาไดตั้งคา [Communicate to] ใน [Transfer Settings] เปน [LAN] แลว

3 คลิก [Receive Project] กลองโตตอบดังตอไปน้ีจะปรากฏขึ้น ระบุตําแหนง [Save in] และ [File name] ของขอมูล

ที่จะรับ แลวคลิก [Save]

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟงกชันรับ โปรดดทูี่ “33.10.4 วิธีการรับขอมูล” (หนา 33-67) 

• โปรดอานรายละเอียดจากคําแนะนําในการตั้งคา

“33.10 การตั้งคา Transfer Tool” (หนา 33-57)
• ตัง้คาตําแหนง IP ใน “Ethernet Settings” บนหนาจอออฟไลน



การถายโอนไฟลโปรเจคผาน Ethernet (LAN)

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 33-19

4 กลองโตตอบ [Select Main Unit] จะปรากฏขึ้น เลือกตําแหนง IP แตละตําแหนงของ GP เปาหมาย และคลิก [OK]

ระบบจะเริ่มทําการถายโอนขอมูล 

กลองโตตอบตอไปนี้จะปรากฏขึ้นในระหวางทําการรับไฟล เพื่อใหตรวจสอบสถานะการสื่อสารได

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • เฉพาะ GP ทีต่รงกับซับเน็ตมาสกของ PC ทีใ่ชสําหรับการถายโอนเทานั้นทีจ่ะปรากฏขึ้น

• หากไมปรากฏตําแหนง IP โดยอัตโนมัติ ใหคลกิ [Add] แลวปอนตําแหนง IP ดวยตนเอง

• หากคุณไมสามารถถายโอนโปรเจคเนื่องจากมขีอจํากัดของไฟรวอลลหรือเราเตอร

ใหเลือกชองทําเครื่องหมาย [PASV] เพ่ือใหทําการถายโอนตอไปได



การถายโอนไฟลโปรเจคผาน Ethernet (LAN)

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 33-20

5 เมื่อถายโอนเสร็จแลว สถานะจะเปลี่ยนจาก [Transferring] เปน [Complete Transfer]

คลิก [Close] 

หากคุณรับไฟลโปรเจคที่ใชสูตรทํางานที่เปนขอมูล CSV หรือขอมูลอ่ืนๆ จากการด CF กลองโตตอบตอไปนี้

จะปรากฏขึ้น ระบุตําแหนงที่จะบันทึกขอมูลจากการด CF คลิก [OK] เพื่อส้ินสุดกระบวนการ 

6 คลิก [Close] เพื่อกลับไปที่ Transfer Tool คลิก [Close] อีกครั้งเพื่อปด Transfer Tool



การถายโอนไฟลโปรเจคผาน Ethernet (LAN)

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 33-21

๑ การถายโอนขอมูลโดยใชตําแหนง IP ที่ตัง้คาจากโรงงานผูผลิต
ตําแหนง IP ที่เปนคาดีฟอลตของ GP จะถูกตั้งคาจากโรงงานผูผลิต เมื่อทําการถายโอนโดยใชตําแหนง IP น้ี

ใหเปลี่ยนตําแหนง IP โดยใช PC ที่คุณตองการถายโอนขอมูลไปไว

1 แกไขซับเน็ตมาสกบนตําแหนง IP ของ PC

ตั้งคาตําแหนง IP ใหอยูในชวง “10.255.255.1” ถึง “10.255.255.254” และซับเน็ตมาสกเปน "255.0.0.0"

2 ตอสาย LAN เขากับตัว GP เพื่อสรางเน็ตเวิรกของ PC ที่ติดตั้ง GP-Pro EX ไว

3 เปด GP เพื่อแสดงหนาจอเริ่มตน

ไมจําเปนตองตั้งคา Ethernet

¢ŒÍÊÓ¤ÑÞ • เมื่อทําการถายโอนโดยใชตําแหนง IP นี้ ใหเปลี่ยนตําแหนง IP โดยใช PC ที่คุณตองการถายโอน
ขอมูลไป "10.∗∗∗.∗∗∗.∗∗∗" บนเน็ตเวิรกเดียวกัน มิฉะนั้น อาจเกิดขอผิดพลาดในการสื่อสาร
กับเน็ตเวิรก

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • โปรดอานรายละเอียดจากคําแนะนําในการตั้งคา

“33.10 การตั้งคา Transfer Tool” (หนา 33-57)

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • คุณอาจตองเริ่มตนการทํางานของ PC ใหม เพื่อใหการตั้งคามผีล



การถายโอนไฟลโปรเจคผาน Ethernet (LAN)

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 33-22

4 ที่แถบเครื่องมือสถานะของ GP-Pro EX ใหคลิกไอคอนถายโอนโปรเจค   

กลองโตตอบ [Transfer Tool] จะปรากฏขึ้น

5 คลิกที่ปุม [Transfer Settings] ตรวจสอบวาไดตั้งคา [Communication Port Settings] เปน [LAN] แลว 

เลือก [LAN Auto Setting] แลวคลิก [OK] 

นอกจากนี้ คุณสามารถเปดกลองโตตอบที่
เมนู [Project (F)] โดยช้ีไปท่ี [Transfer Project (G)
แลวเลือก [Transfer Settings (C)]



การถายโอนไฟลโปรเจคผาน Ethernet (LAN)

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 33-23

6 คลิก [Send Project] กลองโตตอบ [Select Main Unit] จะแสดงตําแหนง IP ของ GP ที่มีอยูบนเน็ตเวิรก

การถายโอนไฟลจะเริ่มขึ้น หากเลือกตําแหนง IP ไวหลายตําแหนง โปรเจคจะถูกสงไปยัง GP หลายตวัพรอมกัน

ในคราวเดยีว

กลองโตตอบตอไปนี้จะปรากฏขึ้นในระหวางทําการถายโอน เพื่อใหตรวจสอบสถานะการสื่อสารได

ในระหวางการถายโอน GP จะเปลี่ยนเปนโหมด Transferring และการสื่อสารกับอุปกรณ/PLC จะถูกพักไว

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • หากตําแหนง IP และซบัเน็ตมาสกถูกเปลี่ยน จะไมสามารถคนขอมูลได

ตรวจสอบใหแนใจวาคุณไดอัพเดตรายการเหลานี้แลวในการตัง้คา PC

หนาจอ GP



การถายโอนไฟลโปรเจคผาน Ethernet (LAN)

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 33-24

7 เมื่อถายโอนเสร็จแลว สถานะจะเปลี่ยนจาก [Transferring] เปน [Complete Transfer]

คลิก [Close]

GP จะถูกตั้งคาใหม และหนาจอที่ถายโอนมาจะปรากฏขึ้น

8 คลิก [Close] เพื่อกลับไปที่ Transfer Tool คลิก [Close] อีกครั้งเพื่อปด Transfer Tool



การเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของโปรเจคกอนทําการถายโอน

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 33-25

33.4 การเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของโปรเจคกอนทําการถายโอน

33.4.1 ขอมูลเบือ้งตน
คุณสามารถเปรียบเทียบโปรเจคที่กําลังเปดอยูใน GP-Pro EX (หรือโปรเจคที่เลือกไว) กับโปรเจคที่จัดเก็บไวใน GP

วิธีน้ีทําใหคุณสามารถทราบวาหนาจอใดไดรับการอัพเดตแลวกอนทําการถายโอนไฟล

การเปรียบเทียบจะแสดงขอมูลดังตอไปนี้

• หมายเลขหนาจอเหมือนกัน แตขอมูลบนหนาจอตางกัน→ หนาจอไดรับการอัพเดตบน GP

• มีหนาจอบน PC เทาน้ัน → หนาจอถูกเพิ่มลงใน GP

• มีหนาจอบน GP เทาน้ัน → หนาจอถูกลบออกจาก GP

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • คุณสามารถทําการเปรียบเทียบ GP ไดครั้งละหน่ึงยูนิตเทานั้น ถึงแมจะเชื่อมตอ GP ไวใน LAN ก็ตาม

GP PC 

â»Ãà¨¤ (ABC.prx)

à»ÅÕèÂ¹Ë¹ŒÒ¨Í 1
Ë¹ŒÒ¨Í 2

Ë¹ŒÒ¨Í 4
à¾ÔèÁ

â»Ãà¨¤ (ABC.prx)

¡ÒÃà»ÃÕÂºà·ÕÂº
â»Ãà¨¤

Ë¹ŒÒ¨Í 1
Ë¹ŒÒ¨Í 2

Ë¹ŒÒ¨Í 3

USB ËÃ×Í LAN



การเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของโปรเจคกอนทําการถายโอน

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 33-26

33.4.2 ข้ันตอนการเปรียบเทียบ
เปรียบเทียบโปรเจคที่กําลังเปดอยูใน GP-Pro EX กับโปรเจคที่จัดเก็บไวใน GP ที่เชื่อมตอผาน LAN

1 ที่แถบเครื่องมือสถานะของ GP-Pro EX ใหคลิกไอคอนถายโอนโปรเจค   

กลองโตตอบ [Transfer Tool] จะปรากฏขึ้น

2 คลิกที่ปุม [Transfer Setting] ตรวจสอบวาไดตั้งคา [Communication Port Settings] เปน [LAN] แลว 

เลือก [LAN Auto Setting] แลวคลิก [OK]

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • โปรดอานรายละเอียดจากคําแนะนําในการตั้งคา

“33.10 การตั้งคา Transfer Tool” (หนา 33-57)



การเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของโปรเจคกอนทําการถายโอน

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 33-27

3 เลือกตําแหนง IP ของ GP ทีละตําแหนงเพื่อเปรียบเทียบขอมูลโปรเจค แลวคลิก [OK]

4 กลองโตตอบ [Comparison] ตอไปนี้จะปรากฏขึ้น พรอมแสดงผลการเปรียบเทียบหนาจอ PC และ GP

5 หลังจากยืนยันผลการเปรียบเทียบแลว ใหคลิก [Close]

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • เลือกกลองโตตอบ [Show Only Differences]  การเปรียบเทียบจะแสดงผลลพัธเฉพาะหนาจอ

ทีแ่ตกตางกัน

• ขอความตอไปนี้จะปรากฏขึ้นหากโปรเจคไมมีความแตกตางกัน และหากโปรเจคแตกตางกัน 



การถายโอนเฉพาะขอมูลไปยังการด CF

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 33-28

33.5 การถายโอนเฉพาะขอมูลไปยังการด CF

33.5.1 ขอมูลเบือ้งตน
ใชคุณสมบัติ [CF Card Connection] ใน PC เพื่อทําการตรวจสอบขอมูลที่ขณะนี้จัดเก็บไวในการด CF ใน GP

คุณสมบัติน้ีใชสําหรับคัดลอกขอมูลระหวางโฟลเดอรสงออกขอมูลการด CF ไปยังการด CF, ลบขอมูลในการด CF

หรือเปลี่ยนชื่อไฟล

• การคัดลอกขอมลู
คุณสามารถคัดลอกสูตรทํางานและขอมูลรูปภาพจากโฟลเดอรสงออกขอมูลการด CF ไปยังการด CF

โดยไมตองถายโอนโปรเจค

นอกจากนี้ คุณยังสามารถคัดลอกขอมูลการแจงเตือนและขอมูลที่สุมเก็บไดที่เก็บอยูในการด CF ไปยงั PC ไดเชนกัน

ตัวอยาง คัดลอกขอมูลสูตรทํางานที่สรางขึ้น (ZR00000.csv) ไปยงัการด CF

• การลบขอมูลในการด CF
คุณสามารถลบขอมูลในการด CF ในตัว GP ได

ตัวอยาง ลบขอมูลแจงเตือนในการด CF (Z100000.csv)

\FILE 

  ZR00000.csv 

\ALARM 

\SAMP 

. . . 

\FILE 

  ZR00000.csv 

  ZR00001.csv 

\DATA 

. . . 

¤Ñ´ÅÍ¡¢ŒÍÁÙÅ

USB ËÃ×Í LAN

â¿Åà´ÍÃ�Ê‹§ÍÍ¡¢ŒÍÁÙÅ¡ÒÃ�´ CF ¡ÒÃ�´ CF
¡ÒÃ�´ CF

\DATA 

\FILE 

\SAMP01 

\ALARM 

  Z100000.csv 

  Z100001.csv 

USB ËÃ×Í LAN

¡ÒÃ�´ CF
¡ÒÃ�´ CF

Åº



การถายโอนเฉพาะขอมูลไปยังการด CF

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 33-29

33.5.2 ข้ันตอนการถายโอน
คัดลอกขอมูลสูตรทํางาน (ZR00000.csv) ในโฟลเดอรสงออกขอมูลการด CF ไปยังการด CF ใน GP

1 ที่แถบเครื่องมือสถานะของ GP-Pro EX ใหคลิกไอคอนถายโอนโปรเจค   

กลองโตตอบ [Transfer Tool] จะปรากฏขึ้น

2 คลิก [CF Card Connection] กลองโตตอบดังตอไปนี้จะปรากฏขึน้ เลือก [Connect Offline] แลวคลิก [OK]

ในระหวางการถายโอน GP จะเปลี่ยนเปนโหมด Transferring และการสื่อสารกับอุปกรณ/PLC จะถูกพักไว 

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • โปรดอานรายละเอียดจากคําแนะนําในการตั้งคา

“33.10 การตั้งคา Transfer Tool” (หนา 33-57)

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • หากคุณเลอืก [Online Connection] คุณจะสามารถตรวจสอบขอมูลไดเทานั้น 

คณุไมสามารถคัดลอก ลบ หรือยายขอมูลในการด CF ได

หนาจอ GP



การถายโอนเฉพาะขอมูลไปยังการด CF

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 33-30

3 เมื่อเครื่องมือเชื่อมตอของการด CF เร่ิมทํางาน ใหเลือกโฟลเดอร FILE จากรายการโฟลเดอรที่ดานซายมือ

ขอมูลในโฟลเดอรจะแสดงขึ้นที่ดานขวามือ

4 เลือกขอมูลสูตรทํางาน (ZR00000.csv) จากขอมูลที่แสดงอยูทางดานขวา แลวลากไปที่พื้นที่การด CF ที่ดานลาง

5 ปดเครื่องมือดวย  

คลิก [Close] เพื่อปดหนาจอ Transfer Tool

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • นอกจากนี้คุณสามารถเลือกขอมลูสูตรทํางาน (ZR00000.csv) 

คลิก  เพื่อคัดลอก และคลกิ  ในพื้นที่การด CF เพ่ือวางขอมูล

พื้นท่ีท่ีจะแสดงขอมูล PC

พื้นท่ีท่ีจะแสดงขอมูลการด CF



การถายโอนขอมูลโดยใชรหัสผาน

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 33-31

33.6 การถายโอนขอมูลโดยใชรหัสผาน

33.6.1 ขอมูลเบือ้งตน
คุณสามารถปองกันการสงและรับโปรเจคได โดยตั้งรหัสผานไว

รหัสผานจะชวยปองกันไมมีการถายโอนขอมูล หากปอนรหัสผานไมถูกตอง

คุณสามารถใชคุณสมบัติน้ีเปนมาตรการรักษาความปลอดภัย เพราะจะมีเฉพาะบุคคลที่ระบุไวเทาน้ันที่สามารถ

ถายโอนขอมูลได

¢ŒÍÊÓ¤ÑÞ • โปรดอยาลืมรหัสผานเพราะคุณจะไมสามารถถายโอนขอมูลไดหากไมมีรหัสผาน
• หากปอนรหัสผานผิดสามครั้ง การถายโอนจะถูกยกเลิก

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • หากหนาตางปอนรหัสผานปรากฏอยูบนหนาจอ 10 นาทีโดยทียั่งไมมกีารปอนรหัสผาน ขอความแจงเตอืน

จะปรากฏขึ้น หลังจากนั้นอีก 10 นาที ระบบจะเกิดไทมเอาตและบงัคบัใหยกเลิกการถายโอนขอมูล

• นอกจากนี้ตองใชรหัสผานเมื่อทําการเปรียบเทียบโปรเจค และถายโอนขอมูลไปยังและจากการด CF ดวย



การถายโอนขอมูลโดยใชรหัสผาน

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 33-32

33.6.2 ข้ันตอนการตัง้คา
ตั้งรหัสผาน

1 ที่เมนู [Project(F)] ของ GP-Pro EX ใหเลือก [Information(I)]-[Project Information(I)]

กลองโตตอบ [Project Information] จะปรากฏขึ้น

2 เลือก [Passwords] จากรายการที่แสดงอยูทางดานซายมือ

¢ŒÍÊÓ¤ÑÞ • โปรดอยาลืมรหัสผานเพราะคุณจะไมสามารถถายโอนขอมูลไดหากไมมีรหัสผาน



การถายโอนขอมูลโดยใชรหัสผาน

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 33-33

3 ที่ดานลางของ [Send/Receive] ใหคลิก [Set Password] กลองโตตอบดงัตอไปนี้จะปรากฏขึน้

4 ปอนรหัสผานดวยอักขระไบตเดี่ยวไมเกิน 24 ตัว

ยนืยันรหัสผาน

5 คลิก [OK]



การถายโอนขอมูลโดยใชรหัสผาน

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 33-34

33.6.3 การยกเลิก/เปลี่ยนรหัสผานสําหรับการถายโอน
การยกเลิกรหัสผานที่เคยตั้งไว

1 จากเมนู GP-Pro EX [Project (F)] ใหชี้ที่ [Information (I)] แลวคลิก [Project Information (I)]

กลองโตตอบ [Project Information] จะปรากฏขึ้น

2 เลือก [Passwords] จากรายการที่แสดงอยูทางดานซายมือ



การถายโอนขอมูลโดยใชรหัสผาน

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 33-35

3 ที่ดานลางของ [Send/Receive] ใหคลิก [Set Password] กลองโตตอบดงัตอไปนี้จะปรากฏขึน้

4 ปอนรหัสผานปจจุบัน

5 ปลอยใหชอง [Password] และ [Password (Reenter)] วางไว แลวคลิก [OK] 

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • หากตองการเปลี่ยนรหัสผาน ใหปอนรหัสผานใหมใน [Password] ปอนรหัสผานเดียวกันใน 

[Password (Reenter)] แลวคลกิ [OK]



การถายโอนไฟลโปรเจคโดยใชการด CF หรืออุปกรณจัดเก็บขอมูล USB

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 33-36

33.7 การถายโอนไฟลโปรเจคโดยใชการด CF หรืออุปกรณจัดเก็บขอมูล USB

33.7.1 ขอมูลเบือ้งตน
คุณสามารถถายโอนไฟลโปรเจคระหวาง GP กับ PC ไดโดยใชหนวยความจําภายนอก เชน การด CF หรืออุปกรณ

จัดเก็บขอมูล USB โดยไมตองเชื่อมตอสาย USB หรือ LAN นอกจากนี้ คุณสามารถใชหนวยความจําภายนอก

ในการคัดลอกไฟลโปรเจคจาก GP ตัวหนึ่งไปยังอีกตัวหนึ่งได

• การถายโอนจาก PC ไปยัง GP
ดาวนโหลดและแสดงขอมูลสํารองของโปรเจคที่จัดเก็บอยูในการด CF หรืออุปกรณจัดเก็บขอมูล USB บน GP

• การถายโอนจาก GP ไปยัง PC
อัพโหลดขอมูลสํารองจาก GP ไปยังการด CF หรืออุปกรณจัดเก็บขอมูล USB และโหลดขอมูลเปนไฟลโปรเจค

ไปยัง PC นอกจากนี้ คุณสามารถดาวนโหลดและแสดงขอมูลสํารองบน GP อ่ืนไดอีกดวย

¢ŒÍÊÓ¤ÑÞ • หากตองการสํารอง (อัพโหลด) โปรเจคบน GP หรือเร่ิมตน (ดาวนโหลด) โปรเจคจากขอมูลสํารอง
ในการด CF คุณจะตองคัดลอกเครื่องมือแลกเปลี่ยนหนวยความจําพิเศษลงในการด CF
หากตองการสํารองขอมูลโปรเจคลงในอุปกรณจดัเก็บขอมูล USB คุณจะตองคัดลอกเครื่องมือ
แลกเปลี่ยนหนวยความจําที่ใชสําหรับอุปกรณจัดเก็บขอมูล USB โดยเฉพาะ ลงในอุปกรณจดัเก็บ
ขอมูล USB

• หลังจากบันทกึขอมูลในโฟลเดอรการด CF แลว คุณจะไมสามารถใชขอมูลในอุปกรณจัดเก็บ
ขอมูล USB ไดอีก ในทํานองเดียวกัน เมือ่บันทึกขอมูลลงในโฟลเดอรปลายทางของ USB แลว
คุณจะไมสามารถใชขอมูลในการด CF ไดอีก

à¤Ã×èÍ§Á×ÍáÅ¡à»ÅÕèÂ¹Ë¹‹ÇÂ¤ÇÒÁ¨Ó
+

¢ŒÍÁÙÅÊÓÃÍ§ (*.cml)

´ÒÇ¹�âËÅ´ÊÃŒÒ§¢ŒÍÁÙÅÊÓÃÍ§

ËÃ×Í

Ë¹‹ÇÂ¤ÇÒÁ¨Ó USB

¡ÒÃ�´ CF

+

ÊÃŒÒ§â»Ãà¨¤

´ÒÇ¹�âËÅ´ ÍÑ¾âËÅ´

à¤Ã×èÍ§Á×ÍáÅ¡à»ÅÕèÂ¹Ë¹‹ÇÂ¤ÇÒÁ¨Ó

¢ŒÍÁÙÅÊÓÃÍ§ (*.cml)

ËÃ×Í

Ë¹‹ÇÂ¤ÇÒÁ¨Ó USB

¡ÒÃ�´ CF



การถายโอนไฟลโปรเจคโดยใชการด CF หรืออุปกรณจัดเก็บขอมูล USB

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 33-37

33.7.2 ข้ันตอนการถายโอน

๑ การถายโอนไฟลโปรเจคจาก PC ไปยัง GP
 สรางขอมูลสํารองของโปรเจคในการด CF และเริ่มตนโปรเจคจากการด CF (หรือหนวยความจํา USB) ใน GP

(เมื่อคุณสรางขอมูลสํารองใน PC “เครื่องมือแลกเปลี่ยนหนวยความจํา” จะถูกบันทึกลงในการด CF

(หรือในอุปกรณจัดเก็บขอมูล USB) โดยอัตโนมัติ เครื่องมือน้ีจําเปนสําหรับการเริ่มตนโปรเจคบน GP)

ตัวอยางตอไปนี้คือขั้นตอนในการใชงานการด CF หากใชอุปกรณจัดเก็บขอมูล USB ใหเปลี่ยนคําวา “การด CF”

ในขั้นตอนเปน “อุปกรณจัดเก็บขอมูล USB” แทน

1 คลิกที่ไอคอนถายโอนโปรเจค  เพื่อเปดใชงาน [Transfer Tool] ที่แถบเครื่องมือสถานะของ GP-Pro EX

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • โปรดอานรายละเอียดจากคําแนะนําในการตั้งคา

“ ๑ คําแนะนําในการตั้งคา [Memory Loader]” (หนา 33-63)

¢ŒÍÊÓ¤ÑÞ • คุณจําเปนตองฟอรแมต (initialize) การด CF และอุปกรณจัดเก็บขอมูล USB เปนแบบ FAT
• คุณสามารถ initialize การด CF ใน GP ได สําหรับขอมลูเก่ียวกับการ Initialize โปรดดูที่
หวัขอ "2.7 การ Initialize หนวยความจํา/การด CF" ในคูมือ "การดูแลรักษา/การแกไขปญหา"

à¤Ã×èÍ§Á×ÍáÅ¡à»ÅÕèÂ¹Ë¹‹ÇÂ¤ÇÒÁ¨Ó
+

¢ŒÍÁÙÅÊÓÃÍ§ (*.cml)

´ÒÇ¹�âËÅ´ÊÃŒÒ§¢ŒÍÁÙÅÊÓÃÍ§

ËÃ×Í

Ë¹‹ÇÂ¤ÇÒÁ¨Ó USB

¡ÒÃ�´ CF



การถายโอนไฟลโปรเจคโดยใชการด CF หรืออุปกรณจัดเก็บขอมูล USB

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 33-38

2 เลือกโปรเจคที่ตองการถายโอนใน [Select project]

3 คลิก [Memory loader] เพื่อเปดกลองโตตอบถัดไป

คลิก [Create backup data]

4 เลือก [CF Card] แลวคลิก [Browse]

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • หากเลือก [CF card destination] ไว โฟลเดอรที่เลือกไวในกลองโตตอบ [Select destination] 

จะปรากฏขึ้น

 “5.7.2 ขั้นตอนการตั้งคา  ๑  การต้ังคาโฟลเดอรสงออกขอมูล” (หนา 5-41) 



การถายโอนไฟลโปรเจคโดยใชการด CF หรืออุปกรณจัดเก็บขอมูล USB

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 33-39

5 ในกลองโตตอบ [Browse folder] ใหระบุปลายทางเปนโฟลเดอรการด CF แลวคลิก [OK]

6 ในกลองโตตอบ [Select destination] คลิก [OK] เพื่อเร่ิมทําการสรางขอมูล

ขณะสรางขอมูล กลองโตตอบดานลางน้ีจะปรากฏขึ้นเพื่อแสดงสถานะการสราง



การถายโอนไฟลโปรเจคโดยใชการด CF หรืออุปกรณจัดเก็บขอมูล USB

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 33-40

7 เมื่อขอความ “Data Creation Completed” ปรากฏขึ้น ใหคลิก [Close]

8 คัดลอกหรือยายขอมูลทั้งหมดที่สรางขึ้นในโฟลเดอรการด CF ไปยังการด CF ขณะนี้ขอมูลสํารองของโปรเจค

และเคร่ืองมือแลกเปลี่ยนหนวยความจําสําหรับการด CF ไดถูกบันทึกลงในการด CF แลว

9 เสียบการด CF ที่สรางขอมูลแลวเขาใน GP

แตะที่มุมขวาบน → มุมซายลาง (หรือแตะที่มุมซายบน → มุมขวาลาง) ของหนาจอ GP ตามลําดับนี้

ภายในเวลา 0.5 วินาทีและเปลี่ยนไปที่โหมดออฟไลน

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • คุณสามารถใชไดทั้งเมนูระบบหรือสวิตช DIP ที่ดานหลังของ GP ในการเริ่มตนการทํางานของการด CF

ปด GP เปดสวิตช DIP 1 แลวจึงเปดเครื่อง GP อีกครั้ง เพ่ือเปดใชงานเครื่องมือแลกเปลี่ยนหนวยความจํา

คณุไมสามารถใชสวิตช DIP ในการเริ่มตนการทํางานของการด CF ไดหากใชอุปกรณจัดเกบ็ขอมูล USB 

• หากทําการถายโอนขอมูลโปรเจคไปยัง GP เปนครั้งแรก (สําหรับ GP ที่เพ่ิงซือ้ใหม) 

หนาจอ [Initial Transfer Mode] จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณเปดเครื่อง แตะ [Select Startup Device]

ทีห่นาจอเพื่อใชคุณสมบตัิตัวแลกเปลี่ยนหนวยความจํา



การถายโอนไฟลโปรเจคโดยใชการด CF หรืออุปกรณจัดเก็บขอมูล USB

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 33-41

10 แตะที่ [CF/USB] แตะ [CF startup] เพื่อตั้งคา GP ใหมโดยอัตโนมัติ

11 เครื่องมือแลกเปลี่ยนหนวยความจําจะเริ่มทํางาน หนาจอตอไปนี้จะปรากฏขึ้น แตะที่ [Download]

Off-line CF Startup Error Reset 

แตะที่ [CF/USB]



การถายโอนไฟลโปรเจคโดยใชการด CF หรืออุปกรณจัดเก็บขอมูล USB

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 33-42

12 ใน [Select File] เลือกไฟลที่คุณตองการถายโอน แลวแตะที่ [Start] ถามีการตั้งรหัสผานสําหรับการถายโอนไว

ใหปอนรหัสผานกอนแตะที่ [Start])

13 เมื่อดาวนโหลดเสร็จแลว แตะที่ [Back]−[Finish] เพื่อออกจากเครื่องมือแลกเปลี่ยนหนวยความจํา

¢ŒÍÊÓ¤ÑÞ • เมื่อคุณเริ่มตนทําการดาวนโหลด ขอมูลโปรเจคทั้งหมดใน GP จะถูกลบออก รวมทัง้ขอมูล
ในหนวยความจําสํารองดวย

• ถาคุณเริ่มตนการทํางานของ CF โดยใชสวิตช DIP ใหปดสวิตช DIP หมายเลข 1



การถายโอนไฟลโปรเจคโดยใชการด CF หรืออุปกรณจัดเก็บขอมูล USB

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 33-43

๑ การถายโอนไฟลโปรเจคจาก GP ไปยัง PC (หรือ GP ตัวอื่น)
ทําการสํารองขอมูล (อัพโหลด) โปรเจคใน GP ลงในการด CF หรืออุปกรณจัดเก็บขอมูล USB

คุณสามารถแปลงขอมูลสํารอง (∗.cml) เปนไฟลโปรเจค (∗.prx) และแกไขใน PC หรือดาวนโหลดเพื่อใชใน GP

เครื่องอ่ืนได

๒ สรางการด CF/USB สําหรับใชเร่ิมตนการทํางาน
กอนทําการถายโอนไฟล ใหคุณสรางเครื่องมือแลกเปลี่ยนหนวยความจําในการด CF/อุปกรณจัดเก็บขอมูล USB

ที่จะใชกอน คุณจําเปนตองใช “เครื่องมือแลกเปลี่ยนหนวยความจํา” ในการสํารองขอมูล (อัพโหลด) โปรเจคใน GP

ไปยังการด CF/อุปกรณจัดเก็บขอมูล USB หรือเร่ิมตนโปรเจค (ดาวนโหลด) จากขอมูลสํารองในการด CF/

อุปกรณจัดเก็บขอมูล USB

1 คลิกไอคอนถายโอนโปรเจคที่แถบเครื่องมือสถานะของ GP-Pro EX  เพื่อเปดใชงาน [Transfer tool]

2 คลิก [Memory Loader] กลองโตตอบตอไปน้ีจะปรากฏขึ้น

3 คลิก [Create a Startup CF Card] เครื่องมือแลกเปลี่ยนหนวยความจําจะถูกสรางขึ้นในโฟลเดอรสงออก

ขอมูลของการด CF/USB ที่คุณระบุ

¢ŒÍÊÓ¤ÑÞ • คุณจําเปนตองฟอรแมต (initialize) การด CF และอุปกรณจัดเก็บขอมูล USB เปนแบบ FAT
• คุณสามารถ initialize การด CF ใน GP ได สําหรับขอมลูเก่ียวกับการ Initialize โปรดดูที่
หวัขอ “2.7 การ Initialize หนวยความจํา/การด CF” ในคูมือ “การดูแลรักษา/การแกไขปญหา”

+
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การถายโอนไฟลโปรเจคโดยใชการด CF หรืออุปกรณจัดเก็บขอมูล USB

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 33-44

4 ยายหรือคัดลอกขอมูลที่สรางขึ้นทั้งหมดไปไวในการด CF/อุปกรณจัดเก็บขอมูล USB ขณะน้ีการด CF/

อุปกรณจัดเก็บขอมูล USB พรอมใชงานแลว

๒ การถายโอน (GP → การด CF → PC)
ตัวอยางตอไปนี้คือขั้นตอนในการใชงานการด CF หากใชอุปกรณจัดเก็บขอมูล USB ใหเปลี่ยนคําวา “การด CF”

ในขั้นตอนเปน “อุปกรณจัดเก็บขอมูล USB” แทน

1 หากตองการเปลี่ยนไปที่โหมดออฟไลน ใหแตะที่มุมขวาบนแลวแตะมุมซายลาง หรือแตะที่มุมซายบนแลว

แตะมุมขวาลาง โดยการแตะแตละครั้งตองหางกันไมเกิน 0.5 วินาที

2 แตะที่ [CF/USB] แตะ [CF startup] เพื่อตั้งคา GP ใหมโดยอัตโนมัติ

3 เครื่องมือแลกเปลี่ยนหนวยความจําจะเริ่มทํางาน หนาจอตอไปนี้จะเปดขึ้น แตะที่ [Upload]

Off-line CF Startup Error Reset 

แตะที่ [CF/USB]



การถายโอนไฟลโปรเจคโดยใชการด CF หรืออุปกรณจัดเก็บขอมูล USB

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 33-45

4 แตะ [Start] หากมีรหัสผานสําหรับการถายโอน ใหปอนรหัสผานกอน แลวจึงแตะ [Start]

5 เมื่ออัพโหลดเสร็จแลว ใหแตะ [Back] และ [Exit] เพื่อออกจากเครื่องมือแลกเปลี่ยนหนวยความจํา

6 ถอดการด CF ออกจาก GP แลวเสียบเขากับ PC

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • ขอมูลสํารองจะถูกบันทึกลงใน [File Name] ที่ปรากฏ ถาคุณใช AGP-3500T คาดีฟอลตจะเปน

“MEM3X00.CML” ถาคุณตองการใชชื่อไฟลอื่น ใหแตะที่ [New File] หากตองการเขียนทับชื่อไฟล

ทีม่ีอยูในการด CF ใหแตะ [Select File]



การถายโอนไฟลโปรเจคโดยใชการด CF หรืออุปกรณจัดเก็บขอมูล USB

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 33-46

7 คลิกไอคอนถายโอนโปรเจคที่แถบเครื่องมือสถานะของ GP-Pro EX  เพื่อเปดใชงาน [Transfer Tool]

8 คลิก [Memory Loader] กลองโตตอบดงัตอไปนี้จะปรากฏขึน้ คลิก [Create Project]



การถายโอนไฟลโปรเจคโดยใชการด CF หรืออุปกรณจัดเก็บขอมูล USB

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 33-47

9 ในกลองโตตอบตอไปนี้ ใหตั้งคา [Look In] เปนการด CF เลือกไฟลสํารอง (*.cml) เพื่อแปลงเปนไฟลโปรเจค

(*.prx) แลวคลิก [Open] 

10 ปอนชื่อและตําแหนงของไฟลโปรเจคที่กําลังจะสรางและคลิก [Save]

ขอมูลของไฟลโปรเจคที่คุณสราง
จะแสดงขึ้น



การถายโอนไฟลโปรเจคโดยใชการด CF หรืออุปกรณจัดเก็บขอมูล USB

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 33-48

11 ยนืยันขอมูลในกลองโตตอบ [Project Create] แลวคลิก [Create]

12 กลองโตตอบดังตอไปนี้จะปรากฏขึ้น เมื่อขอความ “Data Creation Completed” ปรากฏขึ้น ใหคลิก [Close]

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • คลกิ [Browse] เพื่อแกไขการตั้งคาของไฟลสํารองหรือไฟลโปรเจค



การอพัเดตขอมูลหนาจอระยะไกลผานโมเด็ม

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 33-49

33.8 การอัพเดตขอมูลหนาจอระยะไกลผานโมเด็ม

33.8.1 ขอมูลเบือ้งตน
การใชโมเดม็เพื่อถายโอนขอมูลหนาจอจาก PC ไปยัง GP ระยะไกล คุณยังสามารถใชโมเด็มถายโอนขอมูลจาก GP

ไปยัง PC ไดอีกดวย

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • ในการถายโอนนี้ คุณสามารถทําการถายโอนไดเฉพาะขอมูลหนาจอของไฟลโปรเจคเทานั้น

คณุไมสามารถถายโอนทุกโปรเจคหรือถายโอนระบบได

• ใชสายแปลงขอมูล USB-Serial (RS-232C) รหัส “CA6-USB232-01” ที่ผลติโดย Pro-face

(จําหนายแยกตางหาก) เพื่อเชื่อมตอ GP เขากับโมเด็ม สายเคเบลิสําหรับแปลงตอไปนี้

สามารถใชไดเชนกัน

• ผูผลิต: IO Data Device, Inc. รหสั: USB-RSAQ3

ÊÒÂâ·ÃÈÑ¾·�
âÁà ḉÁ âÁà´çÁ

USB

RS-232C



การอพัเดตขอมูลหนาจอระยะไกลผานโมเด็ม

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 33-50

33.8.2 ข้ันตอนการถายโอน
เช่ือมตอโมเด็มเขากับ PC และ GP เพื่อถายโอนขอมูลหนาจอจาก PC ไปยงั GP

1 ที่แถบเครื่องมือสถานะของ GP-Pro EX ใหคลิกไอคอนการตั้งคาระบบ   เมื่อหนาตาง [System Settings]

ปรากฏขึ้น คลิก [Modem]

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • ตรวจสอบใหแนใจวาไดตั้งคาการสื่อสารผานโมเด็มของ PC ไวถูกตองแลว ใน [Control Panel] ของ

Windows® ใหตัง้คา [Phone and Modem Options]

• ใชสายแปลงขอมูล USB-Serial (RS-232C) รหัส “CA6-USB232-01” ที่ผลติโดย Pro-face

(จําหนายแยกตางหาก) เพื่อเชื่อมตอ GP เขากับโมเด็ม สายเคเบลิสําหรับแปลงตอไปนี้

สามารถใชไดเชนกัน

• ผูผลิต: IO Data Device, Inc. รหสั: USB-RSAQ3

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • หากแทบ็ [System Settings] ไมปรากฏขึ้นในพื้นที่ทํางาน ใหไปทีเ่มนู [View (V)] 

ชี้ที ่[Work Space (W)] แลวเลือก [System Settings (S)]

ÊÒÂâ·ÃÈÑ¾·�
âÁà ḉÁ âÁà´çÁ

USB

RS-232C
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2 เลือกความเร็วในการสื่อสารของโมเด็ม ขณะนี้ การตั้งคาโมเดม็สําหรับ GP-Pro EX เสร็จสมบรูณแลว

3 ที่เมนู [Project (F)] ใหเลือก [Transfer Project (G)] หรือคลิก <ICON> จากแถบเครื่องมือ 

4 คลิก [Transfer Settings] กลองโตตอบตอไปนี้จะเปดขึ้น เลือก [Modem] ใน [Port Settings]

5 เลือกโมเด็ม คุณสามารถตรวจดวูาไดตั้งคาโมเด็มใดไวใน PC ไดจากกลองโตตอบ Device Manager ใน 

Control Panel ของ Windows ปอนหมายเลขโทรศัพทของโมเด็มที่เชื่อมตอกับ GP ในชอง [Number]

6 หากคุณไมตองการถายโอนขอมูลในโฟลเดอรสงออกขอมูลการด CF ไปยังการด CF ใน GP ใหยกเลิก

การทําเครื่องหมายในชอง [Transfer CF Files] และคลิก [OK] 

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • สําหรับการตัง้คาโมเด็มทีถู่กตอง โปรดดูไดจากคูมือใชงานของโมเด็ม
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7 คลิก [Send Project]

กลองโตตอบตอไปนี้จะปรากฏขึ้นในระหวางทําการถายโอน เพื่อใหตรวจสอบสถานะการสื่อสารได

ในระหวางการถายโอน GP จะเปลี่ยนเปนโหมด Transferring และการสื่อสารกับอุปกรณ/PLC จะถูกพักไว

หนาจอ GP
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8 เมื่อถายโอนเสร็จแลว สถานะจะเปลี่ยนจาก [Transferring] เปน [Complete Transfer] 

คลิก [Close] GP จะถูกตั้งคาใหม และหนาจอที่ถายโอนมาจะปรากฏขึ้น

9 คลิก [Close] เพื่อกลับไปที่ Transfer Tool คลิก [Close] อีกครั้งเพื่อปด Transfer Tool
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33.9 การตรวจสอบขอผิดพลาด

33.9.1 ขอมูลเบือ้งตน
กอนสงไฟลโปรเจค ใหตรวจสอบใหแนใจวาการตั้งคาหนาจอและลอจิกโปรแกรมไมมีขอผิดพลาดใดๆ

เพื่อชวยใหคุณไมตองแกไขขอผิดพลาดหลังจากทําการถายโอนแลว

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • เมื่อคุณถายโอนหรือบันทึกไฟลโปรเจค ระบบจะทําการตรวจสอบขอผดิพลาดใหโดยอัตโนมัติ

Error Check
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33.9.2 ข้ันตอนการตัง้คา

1 ในเมนู [View (V)] ใหเลือก [Preferences (O)] กลองโตตอบดังตอไปน้ีจะปรากฏขึ้น ที่ดานซาย 

ใหเลือก [Error Check] แลวเลือกชอง [Display Warnings] คลิก [OK]

2 ไปที่เมนู [Project (F)] ชี้ไปที่ [Utility (T)] แลวเลือก [Error Check (E)] เพื่อเร่ิมทําการตรวจสอบขอผิดพลาด

ในระหวางการตรวจสอบขอผิดพลาด กลองโตตอบตอไปนี้จะปรากฏขึ้น กลองโตตอบนี้จะปดลงหลังจากตรวจสอบ

ขอผิดพลาดเสร็จแลว

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • โปรดอานรายละเอียดจากคําแนะนําในการตั้งคา

“5.14.7 คําแนะนําในการตั้งคา [Preferences]” (หนา 5-145)
“5.14.4 คําแนะนําในการตั้งคา [Utility]” (หนา 5-88)
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3 หากมีขอผิดพลาดหรือคําเตือน หนาจอตอไปนี้จะปรากฏขึ้น ใหตรวจสอบรายละเอียดไดจากคอลัมน [Summary]

4 ดับเบิลคลิกบรรทัดที่เลือกไวเพื่อดูหนาจอที่มีขอผิดพลาด

5 ทําการแกไขในพื้นที่ที่เก่ียวของและคลิก  เพื่อตรวจสอบขอผิดพลาดอีกครั้ง เมื่อไดแกไขขอผิดพลาดทั้งหมดแลว

หนาตางจะปรากฏขึ้นเปน

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • สําหรับขอผิดพลาดในลอจิกโปรแกรม โปรดดทูี่หัวขอถัดไป

“29.11 การแกไขขอผิดพลาดของโปรแกรมลอจิก” (หนา 29-82)
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33.10 การต้ังคา Transfer Tool
“Transfer Tool” จะทําการถายโอนขอมูลโปรเจคระหวาง PC และ GP

ที่แถบเครื่องมือสถานะของ GP-Pro EX ใหคลิกไอคอน [Transfer Project]  (หรือที่เมนู [Project (F)] 

ใหเลือก [Transfer Project (G)]-[Other Transfer]) เพื่อเปดใชงาน Transfer Tool

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • คุณสามารถติดตั้ง Transfer Tool ไดโดยไมตองติดตั้ง GP-Pro EX ใน PC ของคุณแตอยางใด

วธีินี้เปนประโยชนเมื่อทําการถายโอนไฟลใน PC เครื่องอื่นที่ไมใช PC ทีใ่ชในการทํางาน 

(PC ที่ใชในการสรางหนาจอ)

“33.10.5 การติดตั้ง Transfer Tool” (หนา 33-68)

การต้ังคา คําอธิบาย
Send Project สงโปรเจคที่กําลังเปดอยูใน GP-Pro (หรือโปรเจคที่เลือกไวใน [Select project]) ไปยัง GP

หากคุณไดเลือกโฟลเดอรการด CF สําหรับโปรเจค ขอมูลในโฟลเดอรการด CF จะถูกสงไปยัง

การด CF ที่เสืยบอยูใน GP หากคุณไมตองการสงขอมูลไปยังการด CF ใหลบเครื่องหมายที่

ชอง [Transfer data to CF Card] ใน [Transfer Settings]

“33.10.3 วิธีการสงขอมลู” (หนา 33-66)
¢ŒÍÊÓ¤ÑÞ

• ขณะทําการสงขอมูล ขอมูลทีจั่ดเก็บอยูในหนวยความจําขอมูลสํารองของ GP จะถูกลบออก

Receive Project ขอมูลโปรเจคที่จัดเก็บอยูใน GP ที่เชื่อมตอ จะถูกรับและบนัทึกเปนไฟลโปรเจค (*.prx) ไฟลใหม

ใน PC ในตําแหนงที่กําหนดไว

สําหรับโปรเจคที่ใชการด CF ขอมูลทั้งหมดในการด CF ใน GP จะไดรับและถูกบันทกึลงในตําแหนง

ปลายทาง

“33.10.4 วิธีการรับขอมูล” (หนา 33-67)

ตอ
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Compare Project เปรียบเทยีบโปรเจคที่กําลังเปดอยูใน GP-Pro EX (หรือโปรเจคที่เลือกไวใน [Select project])

กับโปรเจคที่จัดเก็บไวใน GP ที่เชื่อมตอ แลวแสดงผลการเปรียบเทียบ

สําหรับโปรเจคที่ตั้งคาดวยโฟลเดอรสงออกขอมูลการด CF ขอมูลในโฟลเดอรดังกลาวและขอมูล

ในการด CF ที่เสยีบไวทีเ่ครื่อง GP จะถูกนํามาเปรียบเทียบ

Main Unit Information อานและแสดงเวอรชันระบบ รวมทั้งขอมลูโปรเจคที่เกบ็ไวและขอมูลหนาจอของ GP ที่เชื่อมตอ

System Version :ชนิดและเวอรชันของยูนิตหลัก เวอรชันของไดรเวอร

Project Information :ชื่อไฟลโปรเจค คําอธิบาย วนัที ่ผูสราง

Screen List :หมายเลขและชนิดของหนาจอ คําอธิบาย ขนาด วันที่

CF Card Connection งานที่คุณสามารถทําไดจะแตกตางกันไปตามชนิดการเชื่อมตอ

• Connect Offline
ขณะเชื่อมตอกับการด CF GP จะเปลีย่นเปนโหมด Transferring และการสื่อสารกับอุปกรณ/PLC

จะถูกพกัไว

คุณสามารถคัดลอกไฟลระหวางโฟลเดอรสงออกขอมูลการด CF กับการด CF รวมทั้งลบไฟล

หรือเปลี่ยนชื่อไฟลได

• Connect Online
ขณะเชื่อมตอกับการด CF GP จะยังคงสื่อสารกับอุปกรณ/PLC อื่นๆ

คุณสามารถตรวจสอบขอมูลการด CF ได เชน ชื่อไฟล ขนาดไฟล และวนัที่

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ

• GP จะถูกตดัการเชื่อมตอกับการด CF โดยอัตโนมัติหลังจากการดําเนินการครั้งสุดทาย

ผานไป 10 นาทแีลว

Memory Loader เปดกลองโตตอบ [Memory loader] จากน้ันคุณสามารถสรางและรับทราบขอมลูสํารอง

และสรางไฟลโปรเจคจากขอมูลสํารองได

“ ๑ คําแนะนําในการตั้งคา [Memory Loader]” (หนา 33-63)

Select Project เลือกไฟลโปรเจค (*.prx) ที่คุณตองการถายโอนไปยัง GP

Project Information ขอมูลเกีย่วกับโปรเจคที่เปดอยูใน GP-Pro EX ในขณะนั้น (หรือโปรเจคที่เลือกไว

ใน [Select project]) จะแสดงขึน้

ใช [Select Project] เพื่อดูขอมลูโปรเจคของโปรเจคอื่นๆ

Transfer Setting เปดกลองโตตอบ [Transfer Settings] โดยคุณสามารถแกไขพอรตหรือวธีิถายโอนได

“33.10.1 คําแนะนําในการตั้งคา [Transfer Settings]” (หนา 33-59)

Transfer Settings Info. แสดงขอมูลการตั้งคาของพอรตการสื่อสารและวิธีถายโอนในปจจุบนัของ GP

เปลี่ยนการตั้งคา [Transfer Settings] หากตองการอัพเดทขอมูลนี้

การต้ังคา คําอธิบาย
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33.10.1 คําแนะนําในการตั้งคา [Transfer Settings]
ที่เมนู [Project (F)] ใน GP-Pro EX ใหเลือก [Transfer Project(G )]-[Transfer Settings(C)] หรือ

คลิก [Transfer Settings] ที่ Transfer Tool เพื่อแสดงกลองโตตอบดานลางน้ี

การต้ังคา คําอธิบาย
USB เลือกคานี้เมือ่ถายโอนหนาจอโดยใชสายโปรแกรมขอมลูแบบ USB

Co
mm

un
ica

tio
n P

ort
 S

ett
ing

s LAN เลือกคานี้เมือ่ถายโอนหนาจอโดยใช Ethernet (LAN)

LAN Auto เลือกวาจะคนหา GP ทั้งหมดทีอ่ยูบนเน็ตเวิรกโดยอัตโนมตัิหรือไม

Port (Search) เมื่อเลือก [LAN Auto Setting] ใหตั้งคาหมายเลขพอรตทีใ่ชในระหวางทําการคนหา

PASV เลือกคานี้ เมือ่เลือก [LAN] แตไมสามารถถายโอนขอมูลไดเนื่องจากมีการรักษาความปลอดภัย

บนเน็ตเวิรก

ตอ
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Co
mm

un
ica

tio
n P

ort
 S

ett
ing

s Modem เลือกตัวเลือกนี้เพื่อใชโมเด็มในการถายโอนโปรเจค

Phone Number ปอนหมายเลขโทรศพัทของโมเด็ม

Register Phone 
Number

ลงทะเบียนหมายเลขโทรศัพทไดถึง 100 หมายเลข

Delete Phone 
Number

ลบหมายเลขโทรศัพทที่ลงทะเบียนไว

COM ระบคุานี้เมื่อถายโอนโปรเจคโดยใชพอรต COM

Port เลือกพอรต COM ที่จะใชตั้งแต COM1 ถึง COM9

Baud rate เลือกความเร็วในการสื่อสารตั้งแต 9600/19200/38400/57600/115200

เลือกความเร็วเทากับที่คุณเลือกไวใน [Modem] ในการตั้งคาระบบ

Transferring CF card data ระบวุาจะสงขอมลูในโฟลเดอรการด CF ไปยังการด CF ใน GP หรือไม

ถาคุณไมตองการแทนที่ขอมูลในการด CF ใหยกเลิกการทําเครื่องหมายในชอง

Tra
ns

fer
 P

roj
ec

t Auto โปรเจคที่จะถายโอนจะถูกนํามาเปรียบเทียบกับโปรเจคใน GP หากเปนโปรเจคเดียวกัน

ระบบจะสงเฉพาะขอมูลหนาจอที่อัพเดตหรือเพิ่มขึ้นมาเทานั้น

เมื่อสงโปรเจคใหมหรือโปรเจคอื่น ระบบจะทําการสงทั้งโปรเจคหลังจากที่คุณคลิก [OK]

ในขอความยืนยัน

All สงทั้งโปรเจคที่จะทําการถายโอน โดยเขยีนทับโปรเจคที่มีอยูบน GP

Keep transfer ถายโอนโปรเจคและเก็บคาตัวแปรปจจุบนัไว

¢ŒÍÊÓ¤ÑÞ

• หากไมไดเลือกชองทําเครื่องหมายไว ขอมลูในตัวแปรตางๆ จะถูก Initialize

ตอ

การต้ังคา คําอธิบาย
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Tra
ns

fer
 S

ys
tem Auto ขณะสงโปรเจค ระบบจะเปรียบเทียบเวอรชันระบบของ GP-Pro EX กับ GP โดยอัตโนมัติ

และดาวนโหลดโปรแกรมระบบ*1, โปรแกรมโปรโตคอล*2 และแบบอักษร *3 ลงใน GP

ตามความจําเปน

รายการเหลานี้จะถกูดาวนโหลดในกรณีตอไปน้ี

• เมือ่คุณทําการถายโอนขณะที ่GP ไมมีขอมูล (คาดีฟอลตจากโรงงาน)

• ถาเวอรชันของโปรแกรมระบบ (รันไทม) ที่จัดเก็บอยูใน GP เกากวาเวอรชันของ GP-Pro EX

• เมือ่มีการเก็บโปรแกรมโปรโตคอล (ไดรเวอร) เวอรชันเกาไวใน GP หรือเมื่อมีการเพิ่ม

หรือเปลี่ยนแปลงการตั้งคาอุปกรณ/PLC ของโปรเจค

• เมือ่ใชแบบอักษรที่ไมมีอยูใน GP กับ GP-Pro EX

Forced เมื่อสงโปรเจคหลังจากไดฟอรแมตเครื่อง GP แลว โปรแกรมระบบ *1, โปรแกรมโปรโตคอล *2 

และแบบอักษร *3 ถูกดาวนโหลดไปยัง GP ในโหมด Force

รายการตอไปนี้จะถูกดาวนโหลดถาเวอรชันระบบของ GP-Pro EX ที่คณุกําลังถายโอนขอมลูเกากวา

เวอรชันระบบที่มีอยู

*1 ขอมูลที่ใชดําเนินการกับโปรเจคบน GP

*2 ขอมูลที่จําเปนสําหรับการสื่อสารกับอุปกรณ/PLC ที่จะใช

*3 ขอมูลแบบอักษรที่ใชในโปรเจค

การต้ังคา คําอธิบาย
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๑ การเชื่อมตอสําหรับถายโอนขอมูลดวยพอรต COM
เช่ือมตอ PC กับ GP โดยใชสายเคเบิล 2 เสน

PC GP 

A B 

A: สายเคเบิลที่เชื่อมตอไวเดิม

เชื่อมตอสายเคเบลิตามแผนผังดานลางน้ี

B: สายเคเบิลสําหรับแปลง RS232C-USB

(สายเคเบิลที่มีจําหนายทั่วไป ชนิด: EC-USBRSAQ3)

ขา ช่ือ
สัญญาณ

ขา ช่ือ
สัญญาณ

5 SG 5 SG

3 TX 3 TX

2 RX 2 RX

7 RTS 7 RTS

8 CTS 8 CTS

4 DTR 4 DTR

6 DSR 6 DSR

1 CD 1 CD

9 RI 9 RI
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๑ คําแนะนําในการตัง้คา [Memory Loader]

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • ในการใชงาน [Memory Loader] จะตองตั้งคา [Destination Folder] เปนอยางแรกกอน

“ ๒ Destination” (หนา 5-83)

การต้ังคา คําอธิบาย
Create Backup File ในโฟลเดอรปลายทางทีคุ่ณเลือกใน [Select destination] ใหสรางขอมูลสํารอง (∗.cml)

สําหรับโปรเจคที่เปดอยูใน GP-Pro EX ในขณะนั้น (หรือโปรเจคที่เลือกไวใน [Select project])

และตัวแลกเปลี่ยนหนวยความจําเพื่อเริ่มตนขอมูลบน GP บนัทึกขอมูลในโฟลเดอรการด CF

ลงในการด CF และขอมูลในโฟลเดอร USB ลงในอุปกรณจัดเก็บขอมลู USB 

ËÁÒÂàËµØ

• หากคุณเลอืกชนิดยูนิตเปน IPC series จะไมมีตวัเลอืกนี้

ตอ
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Confirm Backup Data แสดงขอมูลสํารองที่จัดเก็บไว ไดแก [System Information], [Project Information], [Backup Size] 

ชื่อไฟลสํารองและขอมูลที่จัดเก็บไวในหนวยความจําสํารองจะแสดงขึ้น

• About Backup File Name

ชื่อไฟลสํารองทีเ่ปนคาดีฟอลตจะขึ้นอยูกับรุนของจอแสดงผล

AGP-3600T, 3510T, 3500T, 3500S, 3500L, 3400T, 3400S

→  MEM3X00.CML

AGP-3750T, 3650T, 3560T, 3550T, 3450T

→  MEM3X50.CML

AGP-3300T, 3300S, 3300L, 3301S, 3301L:

→  MEM330X.CML

AGP-3302B

→  MEM3302.CML

AGP-3200T และ 3200A

→  MEM3X0XZ.CML

LT-3201A

→  MEM32XXL.CML

Create Project File คุณสามารถสรางไฟลโปรเจค (∗.prx) ไดจากขอมลูสํารอง (∗.cml)

Creating startup data ในโฟลเดอรปลายทางทีคุ่ณเลือกใน [Select destination] ใหสรางเครื่องมือแลกเปลีย่นหนวยความจํา

ทีจํ่าเปนสําหรับการอัพโหลดขอมูลจาก GP ไปยังการด CF/อุปกรณจัดเก็บขอมูล USB และสําหรับ

การดาวนโหลดขอมลูจากการด CF/อุปกรณจัดเก็บขอมูล USB ไปยัง GP บันทึกขอมูลในโฟลเดอร

การด CF ลงในการด CF และขอมลูที่บนัทกึไวในโฟลเดอร USB ลงในอุปกรณจัดเก็บขอมูล USB

ËÁÒÂàËµØ

• หากคุณเลอืกชนิดยูนิตเปน IPC series จะไมมีตวัเลอืกนี้

การต้ังคา คําอธิบาย
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33.10.2 คําแนะนําในการตั้งคา [Modem]  

การต้ังคา คําอธิบาย
Speed (Modem-GP) ตัง้คาความเร็วในการสื่อสารระหวางโมเด็มกับ GP

Initialization Command ปอนคําสั่งการ Initialize ของโมเดม็

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • สําหรับรายละเอียดการตัง้คา โปรดดูที่คูมอืคําสั่งที่ใหมาพรอมกับโมเด็ม
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33.10.3 วิธีการสงขอมูล
เขียนโปรเจคที่เปดอยูใน GP-Pro EX ในขณะนั้น (หรือโปรเจคที่เลือกไว) ลงใน GP

หากโปรเจคถูกตั้งคาดวยโฟลเดอรสงออกขอมูลการด CF ขอมูลในโฟลเดอรดังกลาว (\DATA และ \FILE)

จะถูกบันทึกลงในการด CF ใน GP

หากมีโปรเจคเดียวกันอยูใน GP ระบบจะถายโอนเฉพาะหนาจอที่มีการแกไขหรือเพิ่มเขามาเทาน้ัน

เมื่อไมมีโปรเจคหรือมีโปรเจคอื่นอยูใน GP ระบบจะทําการถายโอนทั้งโปรเจค

เมื่อมีโปรเจคอื่นเก็บไวใน GP
ตัวอยาง การถายโอน “Lesson.prx” ไปยัง GP ซึ่งมี “Test.prx” เก็บไวอยู

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • สามารถบันทึกไฟลโปรเจค (*.prx) ลงใน GP ไดไฟลเดียวเทานั้น

• เมื่อสงโปรเจค โปรแกรมระบบ โปรแกรมโปรโตคอล และแบบอักษรที่จําเปน จะถูกดาวนโหลดไปยัง GP

ดวยเหตดุังกลาว จึงทําใหการถายโอนตองใชเวลาครูหนึ่ง

• หากมีไฟลอยูในโฟลเดอรการด CF แลว ไฟลนั้นจะถูกเขียนทับเมื่อทําการถายโอน

หากคุณไมตองการเขียนทับไฟล ใหลบเครื่องหมายในชอง [Transfer CF Card data]

ใน [Transfer Settings] สําหรับ Transfer Tool

¡ÒÃ�´ CF
Ê‹§

PC GP 

â»Ãà¨¤ (.prx)

â¿Åà´ÍÃ�Ê‹§ÍÍ¡¢ŒÍÁÙÅ
¡ÒÃ�´ CF (\DATA, \FILE)

Ë¹‹ÇÂ¤ÇÒÁ¨Ó
ÀÒÂã¹

Test.prx 

Ë¹ŒÒ¨ÍËÅÑ¡ 1
Ë¹ŒÒ¨ÍËÅÑ¡ 2
Ë¹ŒÒ¨ÍËÅÑ¡ 3

Lesson.prx 

Ë¹ŒÒ¨ÍËÅÑ¡ 1
Ë¹ŒÒ¨ÍËÅÑ¡ 2

Test.prx Lesson.prx 

Ë¹ŒÒ¨ÍËÅÑ¡ 1
Ë¹ŒÒ¨ÍËÅÑ¡ 2
Ë¹ŒÒ¨ÍËÅÑ¡ 3

Ë¹ŒÒ¨ÍËÅÑ¡ 1
Ë¹ŒÒ¨ÍËÅÑ¡ 2

PC GP 

ÅŒÒ§¢ŒÍÁÙÅ

â»Ãà¨¤·ÕèÁÕÍÂÙ‹¨Ð¶Ù¡ÅºáÅŒÇá·¹·Õè´ŒÇÂ
â»Ãà¨¤·Õè¶‹ÒÂâÍ¹à¢ŒÒÁÒ

·Ó¡ÒÃ¶‹ÒÂâÍ¹·Ñé§â»Ãà¨¤
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33.10.4 วิธีการรับขอมูล
ขอมูลโปรเจคที่ขณะนี้จัดเก็บอยูใน GP จะถูกบันทึกเปนไฟลโปรเจคใหม (*.prx) ในตําแหนงปลายทางใน PC

หากโปรเจคใชโฟลเดอรสงออกขอมูลการด CF ขอมูลในการด CF (\DATA และ \FILE) จะถูกบันทึกในตําแหนงที่

กําหนดไวดวยเชนกัน

Ë¹‹ÇÂ¤ÇÒÁ¨ÓÀÒÂã¹

¡ÒÃ�´ CF

PC GP 

â»Ãà¨¤ (.prx) ¢ŒÍÁÙÅâ»Ãà¨¤

\DATA 

\FILE 

\DATA 

\FILE 

ºÑ¹·Ö¡Å§áμ‹ÅÐμÓáË¹‹§·Õè¡ÓË¹´
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33.10.5 การตดิตัง้ Transfer Tool
หากคุณตองการถายโอนโปรเจคจาก PC ที่ไมไดติดตั้ง GP-Pro EX ไว คุณสามารถติดตัง้ Transfer Tool ลงใน

เครื่อง PC น้ีได

ระบบปฏบิัติการที่รองรับ Transfer Tool
• Windows 2000 Professional (SP3 หรือสูงกวา)

• Windows XP

• Windows 98 (Second Edition หรือสูงกวา)

• Windows Me

๑ การติดตั้ง Transfer Tool
1 ใสแผนซีดีรอม GP-Pro ใน PC ที่คุณตองการถายโอนขอมูลไป

หนาจอตอไปนี้จะปรากฏขึ้น

2 คลิก [Transfer Tool]

3 กําหนดโฟลเดอรปลายทางสําหรับการติดตั้ง ระบบจะกําหนดตําแหนงดีฟอลตไว คือ \Program Files\Pro-face\

GP-Pro EX ∗.∗∗(∗.∗∗หมายถึงเวอรชัน)”

4 การติดตั้งเร่ิมตนขึ้น เมื่อเสร็จแลว ใหเปด PC ใหม

¢ŒÍÊÓ¤ÑÞ • คุณไมสามารถติดตั้ง GP-Pro EX ลงใน PC ที่ติดตั้ง Transfer Tool ไวแลวได ใหยกเลิกการติดตั้ง
Transfer Tool กอนแลวจงึติดตั้ง GP-Pro EX

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • คุณไมสามารถเปด Transfer Tool บนคอมพิวเตอรที่ตดิตั้ง GP-Pro EX ไวได
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๑ Transfer Tool: จากการทรกิเกอรถึงการสง
1 ที่เมนูเร่ิมตนของ PC ใหเลือก [Program (P)] จากนั้นเลือก [Pro-face] และ [GP-Pro EX ∗.∗∗] 

(∗.∗∗ หมายถึงเวอรชัน) แลวเลือก [Transfer tool]

2 Transfer Tool จะเปดขึ้น

3 หากตองการคนโปรเจคจาก GP ใหคลิก [Receive Project]

หากตองการสงหรือเปรียบเทียบโปรเจค ใหเลือกโปรเจคที่ [Select Project]
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33.11 ขอจํากัด

33.11.1 ขอจํากัดของการถายโอน

• ขณะสงโปรเจค ขอมูลที่จัดเก็บอยูในหนวยความจําขอมูลสํารองของ GP จะถูกลบออก

• เมื่อสงโปรเจค โปรแกรมระบบ โปรแกรมโปรโตคอล และแบบอักษรที่จําเปน จะถูกดาวนโหลดไปยัง GP

การถายโอนขอมูลอาจตองใชเวลาสักครูหน่ึง 

การดาวนโหลดจะเกิดขึ้นเมื่อมีกรณีดงัตอไปนี้

• เมื่อคุณทําการถายโอนขณะที่ GP ไมมีขอมูล (คาดีฟอลตจากโรงงาน)

• ถาเวอรชันของโปรแกรมระบบ (รันไทม) ที่จัดเก็บอยูใน GP เกากวาเวอรชันของ GP-Pro EX

• เมื่อมีการเก็บโปรแกรมโปรโตคอล (ไดรเวอร) เวอรชันเกาไวใน GP หรือเมื่อมีการเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลง

การตั้งคาอุปกรณ/PLC ของโปรเจค

• เมื่อใชแบบอักษรที่ไมมีอยูใน GP กับ GP-Pro EX

เมื่อมีการดาวนโหลด GP จะถูกตั้งคาใหม หลังจากเปดเครื่องใหมแลว หนาจอที่ถายโอนมาจะปรากฏขึ้น

• เมื่อ GP อยูในโหมดออฟไลน จะไมสามารถถายโอนโปรเจคได

• ในระหวางการถายโอน GP จะเปลี่ยนเปนโหมด Transferring และการสื่อสารกับอุปกรณ/PLCs จะถูกพักไว

• ถาโปรแกรมระบบใน GP มีปญหาเกิดขึ้น GP จะแสดงขอความขอผิดพลาด ใหถายโอนไฟลโปรเจคอีกครั้ง

• คุณไมสามารถถายโอนไฟลโปรเจคไปยัง GP คนละรุนกัน ในการถายโอนไฟลโปรเจค ถึงแมจะเปนการถายโอน

ระหวาง GP รุนเดียวกัน ยกเวน GP3200 Series จะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งตอไปน้ี

• รุนที่ไมรองรับคุณสมบัติการควบคุม

• รุนที่มีบอรด DIO

• รุนที่มีการเชื่อมตอแบบ FLEX NETWORK

33.11.2 ขอจํากัดของการถายโอนโดยใช Ethernet

• คุณสามารถถายโอนขอมูลระหวาง GP กับ PC ที่อยูคนละเครือขายไดโดยใชเราเตอร อยางไรก็ตาม 

ในบางกรณี PC อาจไมสามารถคนหา GP ที่อยูบนเครือขายอ่ืนโดยอัตโนมัติ

• สําหรับ PC ที่ใชการด Ethernet ตั้งแตสองการดขึน้ไป อาจตรวจไมพบ GP ที่ตองการได ถึงแม PC จะตรวจพบ

ตําแหนง IP โดยอัตโนมัติก็ตาม ปญหาน้ีเกิดขึ้นเนื่องจาก PC จะคนหา GP ที่เชื่อมตอกับการด LAN ที่เคย

ตรวจพบไปกอนหนาน้ันแลว ใหคลิก [Add] ที่กลองโตตอบ [Select Main Unit] แลวกําหนดตําแหนง IP ของ GP

ดวยตนเอง

• เมื่อใช Transfer Tool บน PC ที่ทํางานบน Windows XP SP2 ที่เปดใช Windows Firewall ไว

คุณจะสามารถถายโอนไดทันที ถาคุณถายโอนขอมูลไปยัง GP พรอมกันมากกวาหนึ่งเคร่ือง ใหเลือก [PASV] 

ใน [Transfer Settings]>[Communication Port Settings] หรือปด Windows Firewall

33.11.3 ขอจํากัดเกี่ยวกับการถายโอนขอมูลโดยใชพอรต COM

• เช่ือมตอสายเคเบิลพิเศษกอนใชงานพอรต

 “33.10.1 คําแนะนําในการตั้งคา [Transfer Settings]  ๑ การเชื่อมตอสําหรับถายโอนขอมูลดวยพอรต COM” 

(หนา 33-62) 

• คุณสามารถถายโอนไฟลโปรเจคไปยงั GP ที่ดาวนโหลดโปรแกรมระบบ (รันไทม) ที่สรางขึ้นใน GP-Pro EX

1.10 เทาน้ัน

• เมื่อใชงาน WinGP จะไมสามารถถายโอนขอมูลดวยพอรต COM ได
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33.11.4 ขอจํากัดเกี่ยวกับการเชื่อมตอการด CF

• เมื่อ GP อยูในโหมดออฟไลน จะไมสามารถใชคุณสมบัติการเชื่อมตอการด CF ได

• การเขียนขอมูลในการด CF มีขอจํากัดเก่ียวกับจํานวนครั้งที่สามารถเขยีนซ้ําได ขอมูลขนาด 500 KB

สามารถเขียนซ้ําไดประมาณ 100,000 ครั้ง สํารองขอมูลไปยังส่ืออ่ืน

“A.5 การถายโอนขอมูลระหวางการด CF และหนวยความจําของอุปกรณ USB” (หนา A-77)

• หากไมดําเนินการใดๆ ภายในหานาทีหลังจากที่คุณเร่ิมตน [CF Card connection] ขอความเตือนจะปรากฏขึน้

หากคุณยังไมดําเนินการใดๆ อีกภายในหานาที GP จะถูกตัดการเช่ือมตอ

33.11.5 ขอจํากัดเกี่ยวกับการถายโอนขอมูลดวยโมเดม็

• ถา GP ยังไมมีโปรเจค คุณจะไมสามารถถายโอนโปรเจคโดยใชโมเด็ม

• คุณไมสามารถถายโอนโปรเจคใหมผานโมเด็มได คุณสามารถใชโมเด็มอัพเดตขอมูลหนาจอของโปรเจคที่มีอยู

ใน GP แลวเทาน้ัน

• คุณไมสามารถถายโอนไฟลโปรเจคได เมื่ออยูในเง่ือนไขตอไปนี้

• เมื่อการตัง้คาของระบบเปลี่ยนแปลงไป

• สําหรับไฟลโปรเจคที่สรางขึ้นใน GP-Pro EX เวอรชันอ่ืน (โปรดทราบวาคุณสามารถถายโอนไฟลไดก็ตอเมื่อ

เวอรชันของระบบปฏิบัติการ ไดรเวอรโปรโตคอล และไดรเวอร I/O เปนเวอรชันเดียวกันเทาน้ัน)

• โมเดมที่เชื่อมตอกับ GP ตองเปนไปตามขอกําหนดตอไปนี้ โมเดม็จะตอง

• รองรับคําส่ัง  AT

• ตอบรับอัตโนมัตไิด

• รองรับ Flow Control ของฮารดแวร

• แสดงสตริงดวยคําส่ัง Result ได

• โมเด็มสามารถใชงานไดหลังจากเชื่อมตอกับศูนยทํางานเฉพาะแลวเทาน้ัน

• เน่ืองจาก GP ที่รับโมเด็มเปนแบบอะนาล็อก คุณจึงไมสามารถใชโมเด็ม ISDN TA ได

• โมเด็มที่เชื่อมตอกับ PC ตองรองรับคําส่ัง AT ใชโมเด็มที่สามารถใชงานรวมกับ Windows ที่สามารถเชื่อมตอ

โทรศัพทกับโมเด็มที่เชื่อมตอกับ GP ได

• สําหรับขอมูลของโมเด็มรุนที่รองรับ โปรดดูที่เว็บไซตฝายบริการลูกคาของ Pro-face “Otasuke Pro!” 

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

• เมื่อใชงาน WinGP จะไมสามารถถายโอนขอมูลดวยโมเด็มได
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33.11.6 ขอจํากัดเกี่ยวกับตวัแลกเปลี่ยนหนวยความจํา

• หนวยความจําของการด CF ตองมีอยางนอย 64MB

• การเขียนขอมูลในการด CF มีขอจํากัดเก่ียวกับจํานวนครั้งที่สามารถเขยีนซ้ําได ขอมูลขนาด 500 KB

สามารถเขียนซ้ําไดประมาณ 100,000 ครั้ง สํารองขอมูลไปยังส่ืออ่ืน

• การด CF และอุปกรณจัดเก็บขอมูล USB ตองใช “เครื่องมือแลกเปลี่ยนหนวยความจํา” ที่แตกตางกัน

ในการเริ่มตนทํางาน ใหสรางเครื่องมือที่เก่ียวของ

• ถึงแมจะเชื่อมตออุปกรณจัดเก็บขอมูล USB หลายตัวเขากับ GP แตคุณสามารถใชไดเฉพาะอุปกรณจัดเก็บ

ขอมูล USB ที่ GP สามารถจําแนกไดเปนเครื่องแรกเทาน้ัน

๑ ขอควรระวังเกี่ยวกับการใชงานการด CF
• เมื่อจะถอดการด CF ออก โปรดตรวจสอบวาไฟแสดงการเขาใชขอมูลดับแลว เพราะอาจทําใหขอมูล

ในการด CF สูญหายหรือเสียหายได

• ขณะที่เครื่องกําลังเขาใชขอมูลในการด CF หามปด GP, ตัง้คา GP ใหม หรือถอดการด CF ออก ใหสรางหนาจอ

ตรวจสอบการกําหนดคาของขอมูลเก่ียวกับการเขาใชขอมูลในการด CF โดยจะปดเครื่อง, ตั้งคาใหม,

เปดฝาครอบการด CF หรือดงึการด CF ออกไดก็ตอเมื่อตรวจสอบหนาจอดังกลาวแลวเทาน้ัน

• เมื่อจะเสียบการด CF เขากับตัว GP โปรดตรวจสอบใหแนใจวา คุณหงายการดดานที่ถูกตองขึ้นและ

ใสดานที่ถูกตองเขากับคอนเนคเตอรของการด CF หากใสการดไมถูกตอง ขอมูลหรือการด CF หรือ

ตัว GP อาจชํารุดเสียหายได

• โปรดใชการด CF ของ Proface เทาน้ัน หากใชการด CF ของบริษัทอ่ืน ขอมูลในการด CF อาจไดรับความเสียหาย

• โปรดตรวจสอบวาไดทําการสํารองขอมูลทั้งหมดในการด CF แลว

• โปรดหลีกเล่ียงการกระทําดังตอไปนี้ เพราะอาจทําใหขอมูลและอุปกรณเสียหายได

• การโคงงอการด CF

• การทําการด CF ตกหลน

• การทํานํ้าหกรดตัวการด

• การสัมผัสคอนเนคเตอรของการด CF โดยตรง

• การถอดแยกหรือดัดแปลงการด CF

๑ ขอจํากัดเกี่ยวกับการใชอุปกรณจัดเก็บขอมูล USB
• ขณะที่เครื่องกําลังเขาใชขอมูลในอุปกรณจัดเก็บขอมูล USB หามตั้งคาจอแสดงผลใหมหรือเสียบ/ถอดอุปกรณ

จัดเก็บขอมูล USB เพราะอาจทําใหขอมูลในอุปกรณจัดเก็บขอมูล USB เสียหายได

โปรดออกแบบระบบใหเปดตวัแปรระบบ “#H_Control_USBDetachTrigger” แลวจึงปดตัวแปรระบบ 

“#H_Status_USBUsing” เพื่อใหถอดอุปกรณจัดเก็บขอมูล USB ออกไดอยางปลอดภัย

 “A.6.2 ตัวแปรระบบ HMI (#H system variables)  ๑ ชนิดบิต” (หนา A-102) 

• โปรดตรวจสอบใหแนใจวาไดสํารองขอมูลลงในอุปกรณจัดเก็บขอมูล USB แลว
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