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เมนูการตั้งคา

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 32-2

32.1 เมนูการต้ังคา

การตรวจสอบการทํางานบนจอแสดงผลที่เคร่ือง PC

ขั้นตอนการต้ังคา (หนา 32-4)
รายละเอียด (หนา 32-3)

Clear

10:09 Abnormal Pressure
10:10 Abnormal Temp.
10:11 Insufficient Materials

คุณสามารถตรวจสอบ
การทํางานบน PC ได



การตรวจสอบการทํางานบนจอแสดงผลที่เครื่อง PC
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32.2 การตรวจสอบการทํางานบนจอแสดงผลที่เครื่อง PC

32.2.1 ขอมูลเบือ้งตน
การใชคุณสมบตัิการจําลองการทํางานชวยใหคุณสามารถตรวจสอบการทํางานของโปรเจคกอนที่จะถายโอนไปยงั

อุปกรณ/PLC ไดโดยไมตองบันทึกโปรเจคกอนทําการจําลอง คุณสมบัติน้ีจึงเหมาะสมอยางยิ่งสําหรับการตรวจ

แกขอบกพรองในขณะที่ทําการแกไขและสรางโปรเจค คุณสามารถจําลองการทํางานทําตอไปไดเมื่อเปดและแกไข

โปรเจคอื่นใน GP-Pro EX

Clear

10:09 Abnormal Pressure
10:10 Abnormal Temp.
10:11 Insufficient Materials

คุณสามารถตรวจสอบ
การทํางานบน PC ได



การตรวจสอบการทํางานบนจอแสดงผลที่เครื่อง PC

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 32-4

32.2.2 ข้ันตอน

1 เปดไฟลโปรเจคที่ตองการทดสอบ ที่เมนู [Project (F)] ใหเลือก [Simulation (L)]

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • โปรดอานรายละเอียดจากคําแนะนําในการตั้งคา

“32.3.1 คําแนะนําในการตั้งคา [Simulation]” (หนา 32-8)
“32.3.2 คําแนะนําในการตั้งคา [Device View]” (หนา 32-10)

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • คุณสามารถใชชอรตคัตบนแปนพิมพคือปุม Ctrl+T เพ่ือเริ่มตนการจําลองการทํางานได

Clear

10:09 Abnormal Pressure
10:10 Abnormal Temp.
10:11 Insufficient Materials

คุณสามารถตรวจสอบ
การทํางานบน PC ได
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คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 32-5

2 [Simulation], [Simulation View], [Device View] จะปรากฏขึ้น 

3 [Simulation View] ใชตรวจสอบรายละเอียดของไฟลโปรเจค

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • เลือก [Simulation (L)] จากเมนู [Project (F)] อีกครั้งเพื่อจําลองการทําานของไฟลโปรเจคอื่น

หรือโปรเจคปจจุบนัที่มีการแกไข



การตรวจสอบการทํางานบนจอแสดงผลที่เครื่อง PC
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4 กลองโตตอบ [Simulation] จะแสดงรายการขอมูลตําแหนงอุปกรณ/PLC เสมือน หรือสํารองขอมูลและบันทึกหนาจอ

การจําลองการทํางานไวเปนรูปภาพ 

5 [Device View] จะแสดงรายการและแกไขคาปจจุบันของตําแหนงอุปกรณ/PLC เสมือนที่ใชสําหรับการจําลอง

การทํางาน ใหเลือกรายการที่ตองการจาก [Object]

6 ใน Device View ใหตั้งคาหมายเลขหนาจอที่ [Number] ที่จะใชเปลี่ยนหนาจอแสดงตําแหนง 

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • เมื่อเปดใชคุณสมบัติการจําลองการทํางานเปนครั้งแรก หนาตาง [Device View] จะปรากฏขึน้

โดยอัตโนมัติ อยางไรก็ตาม หากปด [Device View] และปด [Simulation] แลวเปดใหมอีกครั้ง 

หนาตาง [Device View] จะไมปรากฏขึ้นอีก คุณตองคลิกที่ปุม [Device View] 
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7 หากตองการเปลี่ยนสถานะตําแหนงบิตระหวาง ON หรือ OFF ใหไปที่ฟลด [State] แลวคลิก  

หากตองการเปลี่ยนคาในตําแหนงเวิรดใน [Device View] ใหเลือกคาในฟลด State แลวทําการเปลี่ยนแปลง

8 ขอความตอไปนี้จะปรากฏขึน้เมื่อคลิก [Simulation View]   คลิก [Yes] เพื่อออกจากการจําลองการทํางาน

และปดการจําลองการทํางาน

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • หนวยความจําสํารองขอมลูที่สรางขึ้นในระหวางจําลองการทํางานจะถูกลบออกเมือ่คุณออกจากการจําลอง

• หากตองการออกจากการจําลองการทํางาน คุณสามารถคลิก [Simulation]  หรือเลือก [Exit] ใน

[Simulation]
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32.3 คําแนะนําในการตั้งคา

32.3.1 คําแนะนําในการตั้งคา [Simulation]

การต้ังคา คําอธิบาย
Device View ใชสลับระหวางการแสดงและซอนหนาจอแสดงผลของ [Device View] คุณสามารถใช [Device View]

เพื่อแสดงหรือแกไขคาปจจุบนัของตําแหนงอุปกรณ/PLC เสมือนที่ใชสําหรับฟงกชันการจําลอง

การทํางาน หากตองการทราบขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ [Device View] โปรดดูที่

“32.3.2 คําแนะนําในการตั้งคา [Device View]” (หนา 32-10)

Configure Memory หลังจากเลือก [Device View] กลองโตตอบ [Configure Memory] จะปรากฏขึน้

คุณสามารถสํารองขอมูลหรือทําการ Initialize ขอมูลตําแหนงอุปกรณ/PLC เสมือนได

Back up PLC Device เมื่อออกจากการจําลองการทํางาน ใหระบุวาจะสํารองขอมูลตําแหนงอุปกรณ/PLC เสมอืนหรือไม

หากสํารองขอมูลไว คุณจะสามารถคนคืนขอมูลจากตําแหนงเดิมไดเมื่อเปดไฟลเดิม

Initialize PLC Device เลือก [Initialize PLC Device] เพื่อลบขอมูลตําแหนงอุปกรณ/PLC เสมือนทั้งหมดใหเปน 0

ตอ



คําแนะนําในการตั้งคา
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Save Screen หากคลิกปุมนี้ หนาจอที่แสดงใน [Simulation View] จะถูกเก็บไวเปนไฟล JPEG

ËÁÒÂàËµØ

• เมื่อทําเครื่องหมายที่ชอง [Black/White] ใน [System Settings], [Display Unit] ที่ [Screen

Capture Settings] ของแท็บโหมด รูปภาพหนาจอจะถูกเก็บไวเปนสีขาวดํา

• คุณสามารถกําหนดคณุภาพของรูปภาพหนาจอที่จะบนัทกึไดที่ฟลด [Capture Image Quality] 

ใน [Screen/Video Capture Settings]

Save in
C:\Program Files\Pro-face\GP-Pro EX ∗∗∗\CFA00\CAPTURE  

(∗∗∗ หมายถึงหมายเลขเวอรชัน)

File Name
“CAP” + ป, เดือน, วนัที่, ชั่วโมง, นาที, วินาที, และตวัเลขสามหลักทีส่รางขึ้นโดยอตัโนมัต ิ+ ".jpg"

คุณไมสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการสรางชื่อไฟลนี้ได

End ออกจากการจําลองการทํางาน

ËÁÒÂàËµØ

• หากตองการออกจากการจําลองการทํางาน คุณสามารถคลิกที่ไอคอน  ของ [Simulation],

ไอคอน  ของ [Simulation] หรือคลิกขวาที่ [Simulation View] แลวคลิก Close

ในเมนูชอรตคัตไดเชนกัน

การต้ังคา คําอธิบาย
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32.3.2 คําแนะนําในการตั้งคา [Device View]

การต้ังคา คําอธิบาย
เปาหมาย ใน [Device View] ใหเลอืกออบเจ็กตที่สัมพันธกับตําแหนงที่ตองการดู

ËÁÒÂàËµØ

• ยกเวน [Real Variable] ตัวแปรที่ไมไดใชเปนสวนประกอบในการตั้งคาการวาดจะไมปรากฏ

ใน [Device View]

Number กําหนดหมายเลขหนาจอทีต่องการดูเปนตัวเลขไมเกิน 5 หลัก

ËÁÒÂàËµØ

• คุณสามารถระบหุมายเลขไดเฉพาะเมื่อเลือก [Base], [Window], [VMUnit Window] ใน [Object]

• ถาคุณกําหนดคา [Screen Number] ที่ไมสามารถบนัทกึได หมายเลขนั้นจะปรากฏเปนสีแดง

ขอมูลตําแหนงของอุปกรณที่เชื่อมตอกับหนาจอกอนหรือหลงัหนาจอทีป่อนใน [Screen Number]

เปดหนาจอ แสดงหนาจอทีป่อนใน [Screen Number] บน [Simulation View]

เมื่อเลือก  แลวหนาตาง [Simulation] และ [Simulation View] ซอนทบักัน 

หนาตาง [Device View] จะปรากฏขึ้นที่ดานหนาสุด ใหเลือก  อีกครั้งเพื่อลบหนาจอดานหนานี้ออก

Search Options หากคุณคนหาสตริงใน [Screen], [ID No./Rung], [Function] และ [Address] ขอมูลตําแหนงทัง้หมดที่มี

สตริงนี้จะปรากฏขึ้น

อุปกรณ/PLC เลือกอุปกรณ/PLC ในโปรเจคที่ตองการดรูะหวาง [All Devices/PLCs], [PLC1], [#INTERNAL]

หรือ [Symbol Variable]

ตอ
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ชนิด เลือกชนิดของตําแหนงระหวาง [All Types], [Bit], [Word]

ชนิด สําหรับการแสดง [State] และรูปแบบการปอนขอมูล ใหเลอืกระหวาง [Oct], [Dec], [Dec (+/−)],

[Hex], [BCD] หรือ [Float] 

พืน้ที่แสดงรายการที่เลือก แสดงขอมลูตําแหนงที่เลือกจาก [Object], [Number], [Device/PLC] และ [Type]

คุณสามารถเลอืกไดหนึ่งบรรทดัในแตละครั้ง

• Screen
แสดงหมายเลขหนาจอที่ทํางานอยูและการตั้งคาตางๆ

• Location
แสดง ID ของสวนประกอบที่ใช กลุมตําแหนง หมายเลขบล็อค และหมายเลขบรรทัด

• Feature
แสดงตําแหนงที่ใชโดยแตละฟงกชัน

• Address
แสดงตําแหนงและชื่ออุปกรณ/PLC

• State
แสดงคาปจจุบนัของสตริง [Type] ที่มีการเปลีย่นแปลง ถาไมสามารถแสดงคาปจจุบนัได [Retrieving]

จะปรากฏขึน้

• Saves the watch list/Delete watch list
บนัทกึหรือลบตําแหนงอุปกรณ/PLC ที่ทํางานอยู

ËÁÒÂàËµØ

• เมือ่คุณเลือก [Watch List] ใน [Object] คุณจะสามารถลบ [Delete] ได

ตอ

การต้ังคา คําอธิบาย

Bit Length Data Type ชวงการปอนขอมูลและแสดงขอมูล

16 Bit Dec 0 ถึง 65535

Dec(+/−) −32,768 ถึง 32,767

Hex 0 ถึง FFFF(h)

0 ถึง FFFF(h)

Oct 0 ถึง 177777(o)

0 ถึง 177777(o)

BCD 0 ถึง 9999

32 bit Dec 0 ถึง 4294967295

−2147483648 ถึง 2147483647

0 ถึง 4294967295

−2147483648 ถึง 2147483647

Hex 0 ถึง FFFFFFFF(h)

0 ถึง FFFFFFFF(h)

BCD 0 ถึง 99999999

Float 1.175494351e−38 ถึง 3.402823466e+38
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Save watch list บันทึกตําแหนงอุปกรณ/PLC ที่ทํางานลงใน Watch list เมื่อบนัทึกตําแหนงใน Watch list

คุณจะสามารถยืนยันตําแหนงทัง้หมดไดในคราวเดยีว

ËÁÒÂàËµØ

• เมือ่เลือก [Watch List] ใน [Object] คุณจะสามารถลบ [delete] ไดเทานั้น

• Watch List จะมอียูในทุกโปรเจค เมือ่ตําแหนงถูกเพิ่มเขาไปใน Watch list รายการนั้นจะไมถูก

ลบออกเวนแตจะระบไุว เมื่อตําแหนงที่เพ่ิมกอนหนานี้ไมไดถูกใชในโปรเจคที่มีการจําลองการทํางาน

ในขณะนี้ ตําแหนงดังกลาวจะกลายเปนสีแดง ถึงแมคุณจะไมสามารถแสดงหรือแกไขคาตําแหนง

ที่เปนสีแดง แตคุณสามารถลบคานี้ได

Current Value Editing เปลีย่นคาปจจุบนั ชวงของคาที่สามารถกําหนดไดจะแตกตางกันไปตาม [Type] ที่เลอืก

แถบสถานะ ขอความตอไปนี้แสดงถึงสถานะการสื่อสารของการจําลองการทํางาน

Initialize: เริ่มทําการสื่อสารกับตัวจําลองการทํางาน
Communication (Normally): กําลังรบัคาปจจุบันจากตวัจําลองการทํางาน
Communication Error: ไมสามารถเชื่อมตอกับตัวจําลองการทํางานได

การต้ังคา คําอธิบาย
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32.3.3 คําแนะนําในการตั้งคา [Simulation View]
๑ Simulation View

การต้ังคา คําอธิบาย
ปุมยอขนาด ซอนหนาตางและแสดงไอคอนที่ทาสกบารของ Windows

ปุมปด ออกจากฟงกชันการจําลองการทํางาน
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๑   เมนูคลิกขวา
เมนูตอไปนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณคลิกขวาที่เมาสบนหนาจอตรวจดูการจําลองการทํางาน

การต้ังคา คําอธิบาย
Screen Change กลองโตตอบ [Display Screen Selection] จะปรากฏขึน้ คุณสามารถสลับหนาจอแสดงผลได

หนาจอ ระบุหมายเลขหนาจอหลักที่ตองการสลับโดยใหอยูในชวงระหวาง 1 ถึง 9999 เฉพาะหนาจอภายใน

โปรเจคนี้เทานั้นที่จะสามารถเปดไดในการจําลองการทํางาน

รายการ แสดงหมายเลขและชื่อของหนาจอ

Open เปดหนาจอทีเ่ลือก

Close ปดกลองโตตอบ

Minimization ซอนหนาตางและแสดงไอคอนที่ทาสกบาร

Close ออกจากการจําลองการทํางาน
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32.4 ขอจํากัด

• เมื่อเปดใชคุณสมบัติการจําลองการทํางานเปนครั้งแรก หนาตาง [Device View] จะปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติ

อยางไรก็ตาม หากปด [Device View] แลวปดและเปด [Simulation] อีกครั้ง หนาตาง [Device View]

จะไมปรากฏขึ้นอีก คุณตองคลิกที่ปุม [Device View] 

• หากตองการจําลองการทํางานของไฟลโปรเจคอื่น ใหเลือก [Simulation] จากเมนู [Project (F)] อีกครั้ง

• ขอมูลที่แสดงใน [Device View] จะเหมือนกับใน [Cross Reference (R)] คุณไมสามารถแสดงหรือเปลี่ยน

ตําแหนง (รวมทั้งตําแหนงโดยออม) ที่ไมปรากฏใน [Cross Reference (R)]

• การจําลองการทํางานไมสนับสนุนคุณสมบตัิตอไปนี้

คุณสมบัติ รายละเอียด/เมนู
เมนูระบบ • [Offline], [CF Start], [IP Address], [RGB Settings], [Address Monitor], [Logic Monitor],

[Device Monitor], [Ladder Monitor]

ออฟไลน • ไมสามารถแสดงหนาจอออฟไลน

คุณสมบตัิการพิมพ • การพิมพแบนเนอรการแจงเตือน ประวัตกิารแจงเตือน และขอมูลที่สุมเก็บ, การพิมพที่เกี่ยวกับ

พารทแสดงขอมลู CSV, การพิมพคําสั่งเปนสคริปต และการพิมพภาพหนาจอจะไมทํางาน

เครื่องอานบารโคด • ไมสามารถอานขอมูลจากเครื่องอานบารโคดได

การสงสัญญาณเสียงออก

ผานขัว้ตอ AUX

• ไมสามารถสงสัญญาณเสยีงออกผานขั้วตอ AUX ได

การเลนภาพเคลือ่นไหว • โปรแกรมเลนภาพเคลื่อนไหวจะไมปรากฏขึ้น

• เมือ่ใชพารท [File Manager] ที่ตัง้คาเปน [Select Movie], พารท File Manager จะไมปรากฏขึ้น

• ฟงกชันบนัทึกขอมลูลงในการด CF หรือ FTP และฟงกชันบันทึกเหตุการณจะไมทํางาน

หนวยความจําสํารองขอมูล • ขอมลูทั้งหมดทีเ่ก็บไวใน SRAM เชน ประวัติการแจงเตือน, ขอมูลทีสุ่มเก็บ, สูตรทํางาน,

ขอมลูสํารองอุปกรณภายใน และตัวแปลงคุณสมบัต ิFEP ของภาษาญี่ปุน 

จะถูกลบออกเมื่อออกจากการจําลองการทํางาน

การตั้งคาความสวาง/

ความเขม

• แถบปรับคาความสวาง/ความเขมจะไมปรากฏขึ้น

โหมดพกัหนาจอ • ฟงกชันโหมดพักหนาจอจะไมทํางาน

ตัวแปรแบบคงคา • ในกลองโตตอบ [Edit Symbol Variables] ถึงแมจะตั้งคา Symbol เปน Retentive ไวก็ตาม

ขอมลูก็ยังถูกลบออกเมือ่ออกจากการจําลองการทํางาน

ตรวจสอบหลอดแบค็ไลต • การตรวจหาการชํารุดของหลอดแบ็คไลตจะไมทํางาน

RPA • พารทแสดงหนาตาง RPA จะไมปรากฏขึ้น

เปลี่ยนสีแบ็คไลต • การเปลี่ยนสีแบค็ไลตจะไมทํางาน

การตรวจสถานะ • คุณสมบตัิการตรวจสถานะตําแหนง, การตรวจสถานะลอจิก, การตรวจสถานะอุปกรณ

และการตรวจสถานะแลดเดอรจะไมทํางาน

เคอรเซอรรูป

เครื่องหมายบวก

• คุณสมบตัิเคอรเซอรรูปเครื่องหมายบวกจะไมทํางาน

WinGP • API การเขาใชอุปกรณและ API การจัดการจะไมทํางาน และขอความแสดงขอผิดพลาด

จะไมถกูบนัทึกไว

ตอ
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• เมื่อคุณออกจากการจําลองการทํางาน ขอมูลในระหวางจําลองการทํางานที่อยูในหนวยความจําสํารองขอมูล

จะถูกลบออก

• การจําลองการทํางานจะไมทํางานในระหวางที่ WinGP กําลังทํางานอยู

• ยกเวนที่ [Real Variable] ตวัแปรที่ไมใชเปนสวนประกอบในการตัง้คาการวาดจะไมปรากฏใน [Device View] 

• บางฟงกชันที่จอแสดงผลบางรุนไมสนับสนุนอาจทํางานในการจําลองการทํางานได เน่ืองจากคุณสมบัติการจําลอง

การทํางานจะไมระบุรุนของจอแสดงผล (เชน ไฟลโปรเจคอาจตั้งคาเสียงไวสําหรับรุนที่มีฟงกชันการแจงดวยเสียง

(AGP-3550T) และรุนนั้นไดเปลี่ยนไปเปนรุนอ่ืนแทน (AGP-3500T) เมื่อไฟลโปรเจคถูกจําลองการทํางาน

ฟงกชันการแจงดวยเสียงจะไมทํางาน) โปรดอานคําอธิบายฟงกชันที่แตละรุนสนับสนุนไดที่

“1.3 รายการฟงกชันที่ใชไดแยกตามอุปกรณแตละรุน” (หนา 1-5)

• คุณไมสามารถปอนตําแหนงอุปกรณลงใน [Watch List] ใน [Device View] ไดโดยตรง

• คุณไมสามารถแสดงหรือแกไขตําแหนงชั่วคราวของ D-Script

• คุณสามารถจําลองการทํางานของฟงกชันการอานและเขียนขอมูลลงใน CF หรือ USB โดยใช D script ได

• คุณสามารถอานหรือเขียนขอมูลในตําแหนงสําหรับอานเทาน้ันหรือเขียนเทาน้ันได

• ไฟลสํารองขอมูลของอุปกรณ/PLC เสมือนจะไมสามารถอานได เมื่อกําลังจําลองการทํางานของไฟลโปรเจคอื่นอยู 

หรือเมื่อมีการแกไขการตั้งคาอุปกรณ/PLC ในไฟลโปรเจคเดียวกันการจําลองการทํางานจะทํางานโดยไมมีขอมูล

ที่จัดเก็บไวกอนหนาน้ี

• เมื่อทําการบันทึกภาพหนาจอ ไฟลจะถูกจัดเก็บไวในตําแหนงตอไปน้ี

C:\Program Files\Pro-face\GP-Pro EX ***\CFA00\CAPTURE  (*** หมายถึงหมายเลขเวอรชัน)

• เมื่อจําลองการทํางานหลังจากเปลี่ยนการตั้งคา [Setting Steps] ของการแสดงผลจาก [Horizontal] เปน [Vertical]

ขอมูลที่จําลองจะแสดงโดยหมุนไป 90 องศา

ลอจิก • ลอจิกจะไมทํางาน

ไดรเวอร I/O • ไดรเวอร I/O จะไมทํางาน

ตัวแปรระบบลอจิก • ตัวแปรระบบลอจิกจะไมทํางาน

การตรวจสอบแบบออนไลน • การตรวจสอบแบบออนไลนจะไมทํางาน

การถายโอนขอมูล • การถายโอนไปยัง LAN/USB ของเครื่องมือ [Transfer]

• การถายโอนไปยังการด CF/USB ของเครื่องมือ [Memory Loader]

คุณสมบัติ รายละเอียด/เมนู

A
B

C
 ABC 
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• หากเปดใชการจําลองการทํางานโดยที่พาธปลายทางการติดตั้งของ GP-Pro EX มีอักขระมากกวา 200 ตัว

ขอความแสดงขอผิดพลาด "You cannot activate the simulation because the maximum number of letters has

been exceeded" จะปรากฏขึ้น การจําลองการทํางานจะทํางานไมถูกตอง ใหติดตั้ง GP-Pro EX ที่ปลายทาง

การตดิตั้งใหมอีกครั้ง โดยใหพาธเปนอักขระไบตเดีย่วภาษาอังกฤษไมเกิน 200 ตัว

• คุณไมสามารถออกจาก GP-Pro EX ไดขณะดําเนินการจําลองการทํางานอยู

• คุณสามารถจําลองการทํางานไดครั้งละหนึ่งโปรเจค

• ในระหวางจําลองการทํางาน หากคุณใชคําส่ัง [Preferences] ของเมนู [Display] เพื่อเปลี่ยนการตั้งคาภาษา

ขอความแสดงขอผิดพลาดจะทําใหระบบไมทําตามคําส่ัง หากตองการเปลี่ยนภาษา คุณตองออกจากการจําลอง

การทํางานกอน

• การสแกนการสื่อสารจะถูกตั้งคาไวเปนศูนยเสมอ เน่ืองจากคุณสมบัติการจําลองการทํางานไมไดส่ือสาร

กับอุปกรณ/PLC การจําลองการทํางานจึงไมสามารถรับขอมูลสถานะการสื่อสารไดอยางถูกตอง

• ในแท็บ [System Area] ของ [Display Unit] หากไมไดตั้งคา [System Area Start Address] ไว

โปรเจคจะแสดงพื้นที่เก็บขอมูลระบบไมได

• หากโปรเจคไมผานการตรวจสอบขอผิดพลาด (จากเมนู [Project (F)] ใหชี้ไปที่ [Utility (T)] แลว

เลือก [Error Check (E)]) จะไมสามารถทําการจําลองการทํางานได

• เมื่อใช Microsoft Windows XP Service Pack2 เมื่อเปดการจําลองการทํางานอาจแสดงขอความ

แสดงขอผิดพลาดวาแอ็พพลิเคชันถูกบล็อคโดยไฟรวอลลของ Windows ในกรณีน้ี ใหลบการบล็อคออก

แลวจึงทําการจําลองการทํางานตอ

• ในการจําลองการทํางาน คุณจะไมสามารถตัง้คานาฬกิาหรือปฏิทินที่ใชพื้นที่ระบบหรือตัวแปรระบบได
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