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เมนูการตั้งคา

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 27-2

27.1 เมนูการต้ังคา
เฉพาะเครื่องบางรุนเทาน้ันที่สามารถใชคุณสมบัติตางๆ ที่กลาวไวในบทนี้ โปรดตรวจสอบวารุนของคุณ

รองรับคุณสมบตัิเหลาน้ีกอนทําการเปลี่ยนแปลงการตั้งคาใดๆ โปรดดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่ 

 “1.3 รายการฟงกชันทีใ่ชไดแยกตามอุปกรณแตละรุน” (หนา 1-5) 

การแสดงเอาตพุตจากกลองวดิีโอ

แสดงวิดโีอแบบเรียลไทมจากกลองที่เชื่อมตอกับ GP 

ขั้นตอนการต้ังคา (หนา 27-9)
ขอมูลเบ้ืองตน (หนา 27-8)

การบันทึกวิดีโอ

บันทึกสัญญาณวดิีโอลงในการด CF หรือเซิรฟเวอร FTP ในรูปแบบ

ไฟลภาพเคลือ่นไหว

ขั้นตอนการต้ังคา (หนา 27-13)
ขอมูลเบ้ืองตน (หนา 27-12)

Display 
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เปดบิต 0 ของตําแหนง
ควบคุม

ไฟลภาพเคลื่อนไหว (∗SDX)
การด CF



เมนูการตั้งคา
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การบันทึกวิดีโอกอนและหลังเกิดการทํางานผิดปกติ

บันทึกสัญญาณวดิีโอโดยอัตโนมัติกอนและหลงัเกิดการทํางานผิดปกติ

ขั้นตอนการต้ังคา (หนา 27-21)
ขอมูลเบ้ืองตน (หนา 27-20)

ºÑ¹·Ö¡ºÑ¹·Ö¡ºÑ¹·Ö¡

ปกติ

ผิดปกติ

บิตตรวจสถานะเปดข้ึน

การด CF

วิดีโอในชวงเวลา 
9:59-10:01

ปด

10:00
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คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 27-4

การเลนภาพเคลื่อนไหว

เลนภาพเคลือ่นไหวทีอ่ยูในโฟลเดอรทีก่ําหนด

ขั้นตอนการต้ังคา (หนา 27-26)
ขอมูลเบ้ืองตน (หนา 27-25)DEF.SDX 

XYZ.SDX 

ABC.SDX 

1.MC060527_152349.SDX 
2.ABC.SDX 
3.MC060527_152350.SDX 

MC060527 
1523.48.SDX 

MC060527 
152350.SDX 

เพลยลิสต

เซิรฟเวอร FTP

การด CF

ไฟลภาพเคลื่อนไหว ไฟลภาพเคลื่อนไหว

กระบวนการทํางาน

เลนไฟลภาพเคลื่อนไหวตามลําดับ

เสียงปบ
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เลนภาพเคลือ่นไหวทีต่องการในเวลาที่ตองการ

ขั้นตอนการต้ังคา (หนา 27-33)
ขอมูลเบ้ืองตน (หนา 27-25)

การเลนภาพเคลื่อนไหว

MOVIE           <DIR> 
step1.SDX 
step2.SDX 
step3.SDX 
 

Date : 06/06/08  09:24 
Size : 112 bytes 

 00:CF:/step2.SDX 
 CF 

FTP 

PLAY 

MOVIE           <DIR> 
step1.SDX 
step2.SDX 
step3.SDX 
 

Date : 06/06/08  09:24 
Size : 112 bytes 

 00:CF:/step1.SDX 
 01:CF:/step2.SDX 
 02:CF:/step3.SDX 
 

CF 

FTP 

PLAY 

แตะที่สวิตชแสดง 
File Manager

File Manager

เลนไฟลท่ีเลือก

เสียงปบ
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การแสดงเอาตพุตจากกลองวดิีโอหลายเอาตพุตพรอมกัน

แสดงวิดีโอจากกลองที่เช่ือมตอกับยูนติ VM ในแบบเรียลไทม

ขั้นตอนการต้ังคา (หนา 27-51)
ขอมูลเบ้ืองตน (หนา 27-50)

การแสดงหนาจอ PC

สามารถใช GP เปนจอ PC ได

ขั้นตอนการต้ังคา (หนา 27-60)
ขอมูลเบ้ืองตน (หนา 27-59)

ยูนิต VM

กลอง 2

กลอง 1

กลอง 3

กลอง 4

กลอง 1

กลอง 3

กลอง 2

กลอง 4

GP

สัญญาณอินพุต RGB

ยูนิต VM

การแสดงผล

PC GP
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การบันทึกเอาตพุตวิดีโอเปนภาพนิ่ง

ขั้นตอนการต้ังคา (หนา 27-66)
ขอมูลเบ้ืองตน (หนา 27-65)

+0
+1

CP00000.JPG
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การด CF

v

คําส่ัง
สถานะ

ยูนิต VM

เปดบิต 4
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27.2 การแสดงเอาตพุตจากกลองวิดีโอ

27.2.1 ขอมูลเบือ้งตน
สําหรับรุน GP-3450T/3550T/3650T/3750T คุณสามารถแสดงภาพแบบเรียลไทมจากกลองวิดีโอที่เชื่อมตอกับ 

GP โดยตรง ซึ่งมีประโยชนอยางยิง่ตอการตรวจสอบสถานะการทํางานของสายการผลิตในโรงงาน

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • สําหรับรุน GP-3550T/3650T คุณยังสามารถแสดงวดิีโอดวยการใชยูนิต VM (อุปกรณเสริม) 

ไดอีกดวย

 “27.9.6 คําแนะนําในการตั้งคา [Video Module]” (หนา 27-124) 
• เครื่องจะแสดงเฉพาะภาพ หากตองการแสดงภาพพรอมเสียง คุณจะตองบันทึกภาพเคลือ่นไหวเสียกอน 

จากน้ันจึงเลนภาพเคลื่อนไหวนั้น

 “27.3 การบันทกึวิดีโอ” (หนา 27-12) 

Display 



การแสดงเอาตพุตจากกลองวิดีโอ

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 27-9

27.2.2 ข้ันตอนการตัง้คา

1 ใน [System Settings] ใหคลิก [Video/Movie]

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • โปรดอานรายละเอียดจากคําแนะนําในการตั้งคา

 “27.9.1 คําแนะนําในการตั้งคา [Video/Movie]” (หนา 27-73) 
 “27.9.4 คําแนะนําในการตั้งคา [Movie Player]” (หนา 27-95) 

• สําหรับรายละเอยีดเกี่ยวกับวธีิจัดวางสวนประกอบและวธีิตั้งคาตําแหนง, รูปราง, สี และปายชื่อไดที่ 

“ขั้นตอนการแกไขสวนประกอบ”

 “9.6.1 การแกไขพารท” (หนา 9-38) 

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • หากแท็บ [System Settings] ไมปรากฏในพื้นที่ทํางาน ใหไปที่เมนู [View (V)] ชี้ที่ [Workspace (W)] 

จากนั้น คลิก [System Settings (S)]

Display 

การแสดงวิดีโอจากกลองวิดีโอบนหนาจอ GP ในแบบเรียลไทม



การแสดงเอาตพุตจากกลองวิดีโอ

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 27-10

2 จาก [Video Signal] เลือก [NTSC]

3 ในหนาตาง [Screen List] เปดหนาจอหลักที่คุณตองการใหแสดงภาพวิดีโอ ในเมนู [Parts (P)] คลิก [Movie Player 

(O)] หรือคลิก  และวาง Movie Player ไวบนหนาจอ



การแสดงเอาตพุตจากกลองวิดีโอ

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 27-11

4 ดับเบิลคลิกที่ Movie Player กลองโตตอบดังตอไปนี้จะปรากฏขึ้น ในพื้นที่ [Display Size] 

ใหเลือก [1/4]

5 คลิกแท็บ [Switch] ภายในกรอบ [Switch Layout] ใหทําเครื่องหมายที่ชอง [Video Display] ในรายการ [Details] 

เลือก [Video ON/OFF]

6 คลิก [Select Shape] เพื่อเลือกรูปรางของสวิตชและระบุปายชื่อและสีที่ตองการ จากนั้น คลิก [OK]

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • หากเลือก [Display Size] ใหญกวาหนาจอ GP หรือหนาจอของ Movie Player 

หนาจอจะแสดงไดไมครบทัง้ภาพ หากตองการใหหนาจอแสดงครบทั้งภาพ ใหตั้งคา [Display Size] 

ใหเล็กกวาขนาดของ Movie Player

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • คุณอาจเปลี่ยนสีของสวิตชไมได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับรปูรางของสวิตช



การบันทึกวิดีโอ

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 27-12

27.3 การบันทึกวิดีโอ

27.3.1 ขอมูลเบือ้งตน
รุน GP-3450T/3550T/3650T/3750T สามารถบันทึกสัญญาณวิดีโอจาก GP ในรูปแบบภาพเคลื่อนไหว

พรอมเสียง

เปดบิต 0 ของตําแหนงควบคุมที่ระบุเพื่อเร่ิมการบันทึกในการด CF (หรือเซิรฟเวอร FTP) สัญญาณวิดีโอจะไดรับ

การบันทึกในรูปแบบไฟลภาพเคลื่อนไหว (.sdx) ที่ใชไดกับ GP เทาน้ัน

๑ การบันทึกในการด CF 
ในโฟลเดอรภาพเคลื่อนไหวในการด CF ไฟลภาพเคลื่อนไหวจะไดรับการบันทึกอยูในชื่อโฟลเดอรและชื่อไฟลที่ระบุ 

(ตวัอักษร 2 ตัวแรก) ในหนึ่งไฟลสามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหวไดถึง 512 MB ในหนึ่งโฟลเดอรสามารถบันทึกไฟล

ไดสูงสุด 100 ไฟล

๑ การบันทึกในเซิรฟเวอร FTP 
ในเซิรฟเวอร FTP ที่ลงทะเบียนไว ไฟลภาพเคลื่อนไหวจะไดรับการบันทึกในชื่อโฟลเดอรและชื่อไฟลที่ระบุ 

(ตวัอักษร 2 ตัวแรก) ในหนึ่งไฟลสามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหวไดถึง 2048 MB

ºÑ¹·Ö¡ºÑ¹·Ö¡ºÑ¹·Ö¡

เปดบิต 0 ของตําแหนง
ควบคุม

ไฟลภาพเคล่ือนไหว (∗SDX)
การด CF

เปดบิต 0 ของตําแหนง
ควบคุม

ไฟลภาพเคลื่อนไหว (∗SDX)

LAN

เซิรฟเวอร FTP
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27.3.2 ข้ันตอนการตัง้คา
๑  การบันทึกภาพเคลื่อนไหวในการด CF  

เปดบิต 0 ของตําแหนงควบคุมเพื่อเร่ิมการบันทึกไฟลภาพเคลื่อนไหวไปยังการด CF 

1 ใน [System Settings] ใหคลิก [Video/Movie]

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • โปรดอานรายละเอียดจากคําแนะนําในการตั้งคา

 “27.9.1 คําแนะนําในการตั้งคา [Video/Movie]” (หนา 27-73) 

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • หากแทบ็ [System Settings] ไมปรากฏในพื้นที่ทํางาน ใหไปทีเ่มนู [View (V)] ชี้ที ่[Workspace (W)] 

จากน้ัน คลกิ [System Settings (S)]

ºÑ¹·Ö¡ºÑ¹·Ö¡ºÑ¹·Ö¡

เปดบิต 0 ของตําแหนง
ควบคุม

ไฟลภาพเคล่ือนไหว (∗SDX)
การด CF
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2 ในพื้นที่ [Video Signal] ใหเลือก [NTSC] ที่ใต [Record Size] ใหเลือก [QVGA(384kbps)]

3 คลิกแท็บ [Record CF] แลวทําเครื่องหมายที่ชอง [Record CF]

4 ระบุ [File Size] และ [Total Files] ที่จะบนัทึก

5 ในพื้นที่ [User Set String] ใหเลือก [Direct] แลวปอนอักขระแบบไบตเดี่ยวสองตวั (ตัวอยางเชน MC) 

สตริงน้ีคือช่ือโฟลเดอรและอักขระสองตัวแรกของชื่อไฟลในการบันทึกภาพเคลื่อนไหว

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • วดิีโอที่มีขนาดเกินขนาดไฟลที่กําหนดไวจะไดรับการบันทึกเปนไฟลถัดไป  โดยระบบจะตั้งชื่อไฟล

ตามเวลาที่ทําการบนัทึกไฟล (ป, เดือน, วัน, ชั่วโมง, นาที, วนิาที) เมือ่ขนาดไฟลใหญเกินไป

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • ภาพเคลื่อนไหวจะไดรับการบันทกึโดยมีชื่อไฟลขึ้นตนดวยสตริงทีก่ําหนดโดยผูใช (อักขระไมเกิน 2 ตัว) 

+ เวลาที่บนัทกึ (ป, เดอืน, วนั, ชั่วโมง, นาที, วินาท)ี + นามสกุลไฟล .sdx

ตวัอยางเชน หากไฟลไดรับการบันทึกเมื่อ 27 พ.ค. 2006 เวลา 15:23:46 ชื่อไฟลจะเปน 

“MC060527_152346.SDX”

• หากเลือก [Indirect] ไว คุณจะตองจัดเกบ็สตริงที่กําหนดโดยผูใชดวย PLC กอนบนัทึกไปยัง CF 

โดยจัดเก็บสตริงยาว 2 อักขระไวในเวริดที่สองจากทีม่ีอยู 3 เวิรดที่ตําแหนงที่กําหนด

• หากไมไดตั้งคา [User Set String] โฟลเดอรจะมีชื่อเปน "NONAME"
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6 ใน [Control Word Address] ใหระบุตําแหนงเวิรด (เชน D100) เพื่อควบคุมการบันทึก 

การตั้งคาการบันทึกภาพเคลื่อนไหวไปยงัการด CF เสร็จสมบูรณแลว

๒ กระบวนการทํางาน
ใชเวิรดเรียงตอเน่ืองกัน 3 เวิรดโดยเร่ิมจากตําแหนงที่ระบุเพื่อควบคุมการบันทึก

1 เปดบิต 0 ของตําแหนง D100 เพื่อเร่ิมการบันทึก (การบันทึกไปยังการด CF)

บิต 0 ของตําแหนงสถานะ (D101) จะเปดขึ้นขณะทําการบันทึก

2 ปดบิต 0 ของตําแหนง D100 เพื่อหยุดการบันทึก “1” จะถูกเพิ่มลงใน D102

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • ขณะทําการบันทึก สามารถแสดงสัญญาณวดิีโอได

• ขณะทําการบันทึกสญัญาณวดิีโอ จะไมสามารถเลนไฟลภาพเคลื่อนไหวที่จัดเก็บไว

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • คุณไมสามารถบันทกึไฟลภาพเคลือ่นไหวในโฟลเดอรเกินจํานวนที่ระบุไวใน [Total Files]

คลิกท่ีไอคอนเพื่อแสดงแปนคีย
ขอมูลตําแหนง

ปอน "D" และ "100"

D100 
D101 
D102 

ควบคุม
สถานะ
จํานวนไฟลท่ีบันทึก
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๑ การบันทึกไฟลภาพเคลื่อนไหวในเซิรฟเวอร FTP 

เปดบิต 0 ของตําแหนงควบคุมเพื่อเร่ิมการบันทึกไฟลภาพเคลื่อนไหวลงในเซิรฟเวอร FTP ที่ลงทะเบียนไว

1 ใน [System Settings] ใหคลิก [FTP Server]

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • ในการบนัทึกไฟลในเซริฟเวอร FTP คุณตองตั้งคาเซริฟเวอร FTP (File Transfer Protocol) 

ในเน็ตเวิรกไวลวงหนาแลว

• โปรดอานรายละเอียดจากคําแนะนําในการตั้งคา

 “27.9.2 คําแนะนําในการตั้งคา [FTP Server]” (หนา 27-91) 
 “27.9.1 คําแนะนําในการตั้งคา [Video/Movie]” (หนา 27-73) 

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • หากแทบ็ [System Settings] ไมปรากฏในพื้นที่ทํางาน ใหไปทีเ่มนู [View (V)] ชี้ที ่[Workspace (W)] 

จากน้ัน คลกิ [System Settings (S)]

ºÑ¹·Ö¡ºÑ¹·Ö¡ºÑ¹·Ö¡

เปดบิต 0 ของตําแหนง
ควบคุม

ไฟลภาพเคล่ือนไหว (∗SDX)

LAN

เซิรฟเวอร FTP
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2 คลิก [New] เพื่อเปดกลองโตตอบ [FTP Server]  ปอนขอมูลเก่ียวกับเซิรฟเวอร FTP (หมายเลขรีจิสทรี,ตําแหนง IP, 

รหัสผาน ฯลฯ) เพื่อบันทึกไฟลภาพเคลื่อนไหว คลิก [OK] เพื่อออกจากการลงทะเบียนเซิรฟเวอร FTP

3 ใน [System Settings] ใหคลิก [Video/Movie]

4 เลือก [Video Signal] และ [Record Size]
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5 คลิกแท็บ [Record FTP] แลวทําเครื่องหมายที่ชอง [Record FTP]

6 ใน [FTP Server] ใหเลือก [Direct] จากน้ันเลือกเลขทะเบียนของเซิรฟเวอร FTP ที่ลงทะเบียนไวในขั้นตอนที่ 2

7 ใน [File Size] ใหระบุขนาดไฟลสูงสุดของวิดีโอ 

8 ในพื้นที่ [User Set String] ใหเลือก [Direct] แลวปอนอักขระแบบไบตเดี่ยวสองตวั (ตัวอยางเชน MC) 

สตริงน้ีคือช่ือโฟลเดอรและอักขระสองตัวแรกของชื่อไฟลในการบันทึกภาพเคลื่อนไหว

9 ใน [Timeout] ใหปอนเวลารอการเชื่อมตอกับเซิรฟเวอร FTP (เชน 60 วินาที)

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • วดิีโอที่มีขนาดเกินขนาดไฟลที่กําหนดไวจะไดรับการบันทึกเปนไฟลถัดไป  โดยระบบจะตั้งชื่อไฟล

ตามเวลาที่ทําการบนัทึกไฟล (ป, เดือน, วัน, ชั่วโมง, นาที, วนิาที) เมือ่ขนาดไฟลใหญเกินไป

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • ภาพเคลื่อนไหวจะไดรับการบันทกึโดยมีชื่อไฟลขึ้นตนดวยสตริงทีก่ําหนดโดยผูใช (อักขระไมเกิน 2 ตัว) 

+ เวลาที่บนัทกึ + นามสกุลไฟล .sdx. ตัวอยางเชน หากไฟลไดรับการบนัทึกเมือ่ 27 พ.ค. 2006 

เวลา 15:23:46 ชื่อไฟลจะเปน “MC060527_152346.SDX”

• หากเลือก [Indirect] ไว คุณตองระบุหมายเลขรจิีสทรีของเซิรฟเวอรดวย PLC กอนบนัทึกไฟลลงใน

เซิรฟเวอร FTP  ในการระบุหมายเลขรีจิสทรีทางออม ใหใชเวริด 3 เวริดจากตําแหนงที่กําหนดไว

• หากคุณไมระบุสตริงในฟลด [User Specified String] โฟลเดอรจะมีชื่อเปน “NONAME”
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10 ใน [Control Word Address] ใหระบุตําแหนงเวิรด (เชน D100) เพื่อควบคุมการบันทึก 

การตั้งคาการบันทึกภาพเคลื่อนไหวในเซิรฟเวอร FTP เสร็จสมบูรณแลว

๒ กระบวนการทํางาน
ใชเวิรดเรียงตอเนื่องกัน 2 เวิรดโดยเริ่มจากตําแหนงที่ระบุเพื่อควบคุมการบันทึก

1 เปดบิต 0 ของตําแหนง D100 เพื่อเร่ิมบันทึก (การบันทึกในเซิรฟเวอร FTP)

บิต 0 ของตําแหนงสถานะ (D101) จะเปดขึ้นขณะทําการบันทึก

2 ปดบิต 0 ของตําแหนง D100 เพื่อหยุดบันทึก

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • ขณะทําการบันทึก สามารถแสดงสัญญาณวดิีโอได

• ขณะทําการบันทึกสญัญาณวดิีโอ จะไมสามารถเลนไฟลภาพเคลื่อนไหวที่จัดเก็บไว

คลิกท่ีไอคอนเพื่อแสดงแปนคีย
ขอมูลตําแหนง

ปอน "D" และ "100"

D100 
D101 

ควบคุม
สถานะ
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27.4 การบันทึกวิดีโอกอนและหลังเกิดการทํางานผิดปกติ

27.4.1 ขอมูลเบือ้งตน
คุณสามารถใช GP-3450T/3550T/3650T/3750T บันทึกสัญญาณวิดีโอกอนและหลังเกิดการทํางานผิดปกติ 

(ภาพและเสียง) เปนไฟลภาพเคลื่อนไหวโดยอัตโนมัติได เมื่อเกิดเหตุการณตามเงื่อนไขที่ระบุไว ฟงกชันนี้จะบันทึก

เหตุการณในชวงเวลาที่เกิดการทํางานผิดปกติบนสายพานประกอบผลิตภัณฑ ซึ่งเปนประโยชนตอการคนหาสาเหตุ

ของความผิดปกติน้ัน

เมื่อตําแหนงทริกเกอรบิตเปดขึ้นในระหวางตรวจสอบสถานะ สัญญาณวิดีโอในชวงเวลา 60 วินาทีกอนเกิดเหตุและ 

60 วินาทีหลังเกิดเหตุจะถูกบันทึกเปนไฟลภาพเคลื่อนไหวไปยังการด CF หรือเซิรฟเวอร FTP 

ºÑ¹·Ö¡ºÑ¹·Ö¡ºÑ¹·Ö¡

ปกติ

ผิดปกติ

บิตตรวจสถานะเปดข้ึน

การด CF

วิดีโอในชวงเวลา 
9:59-10:01

ปด

10:00
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27.4.2 ข้ันตอนการตัง้คา

การบันทึกวิดโีอเปนไฟลภาพเคลื่อนไหวกอนและหลังเกิดการทํางานผิดปกติหรือเหตุการณอ่ืนๆ ของสายพาน

ประกอบผลิตภัณฑ เมื่อตําแหนงทริกเกอรบิตเปดขึ้น (และบิตตรวจสถานะเปดขึ้นดวย) จะมีการบันทึกวิดีโอ

ลงในการด CF 

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • โปรดอานรายละเอียดจากคําแนะนําในการตั้งคา

 “27.9.1 คําแนะนําในการตั้งคา [Video/Movie]” (หนา 27-73) 

ºÑ¹·Ö¡ºÑ¹·Ö¡ºÑ¹·Ö¡

ปกติ

ผิดปกติ

บิตทริกเกอรเปดข้ึน

การด CF

วิดีโอในชวงเวลา 
9:59-10:01

ปด

10:00
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1 ใน [System Settings] ใหคลิก [Video/Movie]

2 เลือก [Video Signal] และ [Record Size]

3 คลิกแท็บ [Event Recorder] จากนั้นทําเครื่องหมายที่ชอง [Record Events] 

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • หากแทบ็ [System Settings] ไมปรากฏในพื้นที่ทํางาน ใหไปทีเ่มนู [View (V)] ชี้ที ่[Workspace (W)] 

จากน้ัน คลกิ [System Settings (S)]

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • ขณะที่ใชฟงกชัน [Record Events] อยู จะไมสามารถเลนภาพเคลื่อนไหวได
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4 ที่ใต [Trigger] ใหเลือก [Bit] และที่ [Condition] ใหเลือก [Bit ON]

5 ในกลอง [Bit Address] ใหกําหนดตําแหนงบิตเพื่อเร่ิมการบนัทึก (เชน X100)

6 ที่ [Watch] ใหเลือกเง่ือนไขการตรวจสถานะเปน [Control Word Address] และกําหนดตําแหนงที่ใชควบคุม

การตรวจสอบ (เชน D100) ระบบจะใชเวิรดเรียงตอเน่ืองกัน 2 เวิรดโดยเริ่มจากตําแหนงที่กําหนดเพื่อควบคุม

การตรวจสอบ

7 ที่ใต [Record Time] ใหระบุจํานวนวินาทีกอนและหลังเกิดการทริกเกอรที่จะบันทึกวิดีโอ (เชน 60)

D100 ควบคุม

D101 สถานะ

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • หากบติ 0 (บติตรวจสถานะ) ของตําแหนงควบคุมที่กําหนดไวไมเปดขึน้ จะไมสามารถบนัทกึ

ไฟลภาพเคลื่อนไหวไดแมตําแหนงทริกเกอรจะเปดอยูก็ตาม

• เมื่อเลือกเง่ือนไขการตรวจสถานะเปน [Always] การตรวจสอบ [Event Recorder] จะเปดอยูเสมอ

และจะไมสามารถเลนภาพเคลื่อนไหวได
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8 ที่ใต [Record] ใหเลือก [CF] ในพื้นที่ [User Set String] ใหเลือก [Direct] แลวปอนอักขระแบบไบตเดี่ยวสองตัว 

(ตวัอยางเชน MC) สตริงน้ีคือชื่อโฟลเดอรและอักขระสองตัวแรกของชื่อไฟลในการบันทึกภาพเคลื่อนไหว

การตั้งคาเสร็จสมบูรณแลว

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • สามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหวลงในการด CF หรือเซิรฟเวอร FTP อยางใดอยางหน่ึง คุณไมสามารถ

บนัทึกภาพเคลื่อนไหวไดจนกวากระบวนการบันทึกในขณะนั้นจะดําเนินการเสร็จสมบูรณแลว

• ภาพเคลื่อนไหวจะไดรับการบันทกึโดยมีชื่อไฟลขึ้นตนดวยสตริงทีก่ําหนดโดยผูใช (อักขระ 2 ตวั)

+ เวลาที่ทําการบนัทึกไฟล (บันทึกป, เดือน, วนั, ชั่วโมง, นาที, วินาทีที่เริ่มตน) + นามสกุลไฟล .sdx

(เชน หากบันทึกโฟลเดอรและไฟลเมื่อเวลา 15:23'26" วันที่ 27 พ.ค. 2006 ชื่อไฟลจะเปน 

“MC060527_152346.SDX”)

• หากเลือก [Indirect] ไว คุณจะตองจัดเกบ็สตริงที่กําหนดโดยผูใชดวย PLC กอนบนัทึกไปยัง CF 

โดยจัดเก็บสตริงยาว 2 อักขระไวในเวริดที่สองจากทีม่ีอยู 3 เวิรดที่ตําแหนงที่กําหนด

• หากไมไดตั้งคา [User Set String] โฟลเดอรจะมีชื่อเปน "NONAME"

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • สามารถแสดงสัญญาณวดิีโอได แมจะเลือกฟงกชันบันทึกเหตุการณ (Event Recorder) อยูก็ตาม
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27.5 การเลนภาพเคลื่อนไหว

27.5.1 ขอมูลเบือ้งตน
GP-3450T/3550T/3650T/3750T สามารถเลนไฟลภาพเคลื่อนไหว ∗.sdx ที่บันทึกไวบน GP ได 

โดยผูใชสามารถแตะปุมตางๆ เพื่อหยดุเลนชั่วคราวหรือยอนกลับไดตามตองการ

การเลนไฟลภาพเคลื่อนไหวที่บันทึกอยูในการด CF หรือเซิรฟเวอร FTP มีสองวิธีดวยกัน 

๑ การใชเพลยลิสต
หากคุณรูจักไฟลภาพเคลื่อนไหวที่ตองการเลน เชน ตองการแสดงกระบวนการที่บันทึกอยูในภาพเคลื่อนไหว 

ใหลงทะเบียนไฟลภาพเคลื่อนไหวที่คุณตองการเลนในเพลยลิสตกอน หากมีไฟลภาพเคลื่อนไหวหลายไฟล

ลงทะเบียนอยูในเพลยลิสต ระบบจะเลนไฟลตามลําดับในเพลยลิสต

๑ การเลือกภาพเคลื่อนไหวขณะทํางาน
เมื่อใชพารทแสดงผลขอมูลพิเศษ [File Manager] ผูใชจะสามารถเลนไฟลภาพเคลื่อนไหวหนึ่งๆ ไดดวยการแตะไฟล

ที่ตองการ  

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • เมื่อใช [Movie Converter] คุณสามารถแปลงไฟลภาพเคลือ่นไหวสําหรับ PC ใหเปนรูปแบบที่สามารถ

เลนบน GP ได

 “27.5.3 การแปลงไฟลภาพเคลื่อนไหว” (หนา 27-41) 

DEF.SDX 

XYZ.SDX 

ABC.SDX 

1.MC060527_152349.SDX 
2.ABC.SDX 
3.MC060527_152350.SDX 

MC060527 
1523.48.SDX 

MC060527 
152350.SDX 

เพลยลิสต

ไฟลภาพเคลื่อนไหว

ไฟลภาพเคล่ือนไหว
เซิรฟเวอร FTP

การด CF

กระบวนการทํางาน

เลนไฟลภาพเคลื่อนไหว
ตามลําดับ

เสียงปบ

MOVIE           <DIR> 
step1.SDX 
step2.SDX 
step3.SDX 
 

Date: 06/06/08  09:24 
Size: 112 bytes 

 00:CF:/step2.SDX 
 CF 

FTP 

PLAY 

MOVIE           <DIR> 
step1.SDX 
step2.SDX 
step3.SDX 
 

Date : 06/06/08  09:24 
Size : 112 bytes 

 00:CF:/step1.SDX 
 01:CF:/step2.SDX 
 02:CF:/step3.SDX 
 

CF 

FTP 

PLAY 

แตะสวิตช File Manager
File Manager

เลนไฟลท่ีเลือก
Play

เสียงปบ



การเลนภาพเคลื่อนไหว

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 27-26

27.5.2 ข้ันตอนการตัง้คา

๑ การใชเพลยลิสต
กําหนดลําดับของไฟลภาพเคลือ่นไหวในเพลยลิสต แลวเลนภาพเคลือ่นไหวตามลําดับนัน้

๒ การสรางไฟลเพลยลิสต

1 ในเมนู [Common Settings (R)] ใหคลิก [Movie(O)] หรือคลิก   กลองโตตอบดงัตอไปนี้จะปรากฏขึ้น 

คลิก [Yes] เพื่อเปดกลองโตตอบ [Project Information]  

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • โปรดอานรายละเอียดจากคําแนะนําในการตั้งคา

 “27.9.3 คําแนะนําในการตั้งคา [Movie] ทัว่ไป” (หนา 27-93) 
 “27.9.4 คําแนะนําในการตั้งคา [Movie Player]” (หนา 27-95) 
 “25.10.2 คําแนะนําในการตั้งคา [Special Data Display]  ๑ File Manager” (หนา 25-86) 

• สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีจัดวางสวนประกอบและวิธีตั้งคาตําแหนง, รูปราง, สี และปายชื่อไดที่ 

“ขั้นตอนการแกไขสวนประกอบ”

 “9.6.1 การแกไขพารท” (หนา 9-38) 

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • ในการสรางเพลยลิสตแลวบันทึกไวในการด CF คุณจะตองระบโุฟลเดอรสงออกขอมลูการด CF

• หากคุณระบ ุ[Destination Folder] ไวแลว ขอความตอไปนี้จะไมปรากฏขึ้น ใหทําการตัง้คาโดยเริ่มจาก

ขัน้ตอนที่ 3 เปนตนไป

 “ ๑  การตั้งคาโฟลเดอรสงออกขอมูล” (หนา 5-41) 

DEF.SDX 

XYZ.SDX 

ABC.SDX 

1.MC060527_152349.SDX 
2.ABC.SDX 
3.MC060527_152350.SDX 

MC060527 
1523.48.SDX 

MC060527 
152350.SDX 

เพลยลิสต

ไฟลภาพเคล่ือนไหว

ไฟลภาพเคล่ือนไหว
เซิรฟเวอร FTP

การด CF

กระบวนการทํางาน เลนไฟลภาพเคลื่อนไหว
ตามลําดับ

เสียงปบ



การเลนภาพเคลื่อนไหว

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 27-27

2 ทําเคร่ืองหมายที่ชอง [Enable CF Card] ระบุโฟลเดอรที่จะใชจัดเก็บไฟลภาพเคลื่อนไหว แลวคลิก [OK]

3 กลองโตตอบ [Movie] จะปรากฏขึ้น เลือก [Play List] แลวคลิก [New]

4 กลองโตตอบ [New Play List] จะปรากฏขึ้น ปอนชื่อไฟลเพลยลิสต (เชน Line-A) แลวคลิก [OK]



การเลนภาพเคลื่อนไหว

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 27-28

5 เลือกไฟลที่สรางไวแลวคลิก [Add]

6 กลองโตตอบ [Add] จะปรากฏขึ้น เลือก [Play CF File] และปอนชื่อของภาพเคลื่อนไหวที่จะลงทะเบียนในเพลยลิสต 

(เชน MC060527_152346.SDX) ลงใน [File Name] คลิก [OK]



การเลนภาพเคลื่อนไหว

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 27-29

คุณสามารถลงทะเบียนไฟลภาพเคลื่อนไหวไดตามลําดับที่คุณตองการเลน เมื่อลงทะเบียนเสร็จแลว ใหคลิก [Close]

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • ในการสรางเพลยลิสตในเซิรฟเวอร FTP ใหใชไฟลขอความ (เชน Notepad) เพ่ือสรางไฟลในรูปแบบ

ตอไปนี้ คุณสามารถระบไุฟลทีส่ราง (TXT) โดยเลือก [FTP] ใน Movie Player - [Play List]

<รูปแบบ>

- ระบไุฟลภาพเคลือ่นไหวในการด CF

   (เลขลําดับ),CF \MOVIE\(ชื่อโฟลเดอร)\(ชื่อไฟล.SDX)

- ระบโุฟลเดอรในการด CF

   (เลขลําดับ),CF,\MOVIE\ชื่อโฟลเดอร\

- ระบไุฟลภาพเคลือ่นไหวในเซริฟเวอร FTP

   (เลขลําดับ),FTP,FTP(เลขทะเบียนเซริฟเวอร FTP),(ชื่อโฟลเดอร)\ชื่อไฟล.SDX

- ระบโุฟลเดอรในเซริฟเวอร FTP

   (เลขลําดับ),FTP,FTP(เลขทะเบียนเซริฟเวอร FTP),(ชื่อโฟลเดอร)\

- แสดงวดิีโอแบบเรียลไทม

   (เลขลําดับ),INVM

• แถวแรกสดุจะถูกกําหนดเลขลําดบัเปน 0 จากนั้นแถวถัดไปจะถูกกําหนดเลขลําดับเรียงไปตามลําดบั 

โดยสามารถสรางแถวไดตั้งแต 0 ถึง 99 แถว

• หากคุณตองการเพิ่มคําอธิบาย ใหพิมพสัญลักษณ (#) ไวหนาแถวแลวพิมพคําอธิบาย แถวที่มีคําอธิบาย

หรือมีการขึ้นแถวใหมจะไมมีผลกระทบตอการเลนภาพเคลื่อนไหว

• เลขทะเบยีนเซิรฟเวอร FTP คือหมายเลขที่ลงทะเบียนใน [FTP Server]

• คั่นชื่อโฟลเดอรและชื่อไฟลดวย “\”

• ชื่อไฟลเพลยลิสตจะตองใชนามสกุล .TXT

• จํานวนสูงสุดของไฟลภาพเคลื่อนไหวที่สามารถเลนไดคือ 100 ไฟล

"ตวัอยางคําอธิบาย"

#Play list 1

0,CF,\MOVIE\MC\MC060527_152346.SDX

1,FTP,FTP0\MC\ABC.SDX

2,CF,\MOVIE\MC\MC060527_152350.SDX



การเลนภาพเคลื่อนไหว

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 27-30

๒ การสรางหนาจอเลนภาพเคลื่อนไหว
7 ในหนาตาง [Screen List] ใหเปดหนาจอหลักที่คุณตองการใหแสดงภาพวิดีโอ ในเมนู [Parts (P)] 

คลิก [Movie Player (O)] หรือคลิก  และวาง Movie Player ไวบนหนาจอ

8 ดับเบิลคลิกที่ Movie Player กลองโตตอบดังตอไปนี้จะปรากฏขึ้น ในพื้นที่ [Display Size] 

ใหเลือก [1/4]

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • หากเลือก [Display Size] ใหญกวาหนาจอ GP หรือหนาจอของ Movie Player 

หนาจอจะแสดงไดไมครบทัง้ภาพ หากตองการใหหนาจอแสดงครบทั้งภาพ ใหตั้งคา [Display Size] 

ใหเล็กกวาขนาดของ Movie Player



การเลนภาพเคลื่อนไหว

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 27-31

9 ใน [Play List] ใหเลือก [CF] แลวทําเครื่องหมายที่ชองที่อยูถัดจากไฟลที่สรางไวในขั้นตอนที่ 7 (เชน Line-A.TXT)

10 คลิก [Details] แลวทําเคร่ืองหมายที่ชอง [Play List Order]

11 กําหนดสวิตชสําหรับควบคุมการทํางาน เปดแท็บ [Switch] แลวทําเครื่องหมายที่ชอง [Play], [Pause] และ [Stop] 

ใน [Switch Layout] 

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • หากคุณเลอืก [File] สามารถระบเุพลยลิสตใน Movie Player ได ในกรณีนี้ไมจําเปนตองใช

ไฟลเพลยลสิต



การเลนภาพเคลื่อนไหว

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 27-32

12 ใน [Select Shape] ใหเลือกรูปรางของสวิตช แลวระบุชื่อสวิตชและสีตามตองการ 

คลิก [OK] การตั้งคาก็จะเสร็จสมบูรณ

คุณสามารถเลือกสวิตชใดสวิตชหน่ึงโดยเฉพาะและยายไปยงัตําแหนงที่ตองการได

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • คุณไมสามารถระบรุูปรางและสีของสวติชที่วาดดวยแท็บ [Switch] ในพารท [Movie Player] โดยเจาะจง

สําหรับแตละสวิตชได คุณสามารถระบไุดเฉพาะปายชื่อของสวิตชเทานั้น หากคุณตองการกําหนดรูปราง

และสีทีเ่จาะจงสําหรับแตละสวติช หามใชแทบ็ [Switch] แตใหใชพารทสวติช/ไฟสัญญาณเพื่อสราง 

[Movie Player Switch] จากการตั้งคา [Special Switch] โปรดดขูอมูลเพิ่มเติมไดที่

 “11.14.4 Special Switch” (หนา 11-59) 
• คุณอาจเปลี่ยนสีของสวิตชไมได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับรปูรางของสวิตช



การเลนภาพเคลื่อนไหว

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 27-33

๑ การเลือกภาพเคลื่อนไหวในขณะทํางาน
เมื่อเลือกไฟลภาพเคลื่อนไหวบนหนาจอ GP ระบบจะเลนภาพเคลื่อนไหวทันที

1 ในเมนู [Parts (P)] ใหชี้ไปที่ [Special Data Display (P)] แลวคลิก [File Manager (M)] แลววาง File Manager 

บนหนาจอ

MOVIE           <DIR> 
step1.SDX 
step2.SDX 
step3.SDX 
 

Date: 06/06/08  09:24 
Size: 112 bytes 

 00:CF:/step2.SDX 
 CF 

FTP 

PLAY 

MOVIE           <DIR> 
step1.SDX 
step2.SDX 
step3.SDX 
 

Date : 06/06/08  09:24 
Size : 112 bytes 

 00:CF:/step1.SDX 
 01:CF:/step2.SDX 
 02:CF:/step3.SDX 
 

CF 

FTP 

PLAY 

เลือกไฟลภาพเคลื่อนไหวแลวแตะ [PLAY]

แตะที่สวิตชแสดง File Manager
File Manager

เลนไฟลท่ีเลือก

เสียงปบ



การเลนภาพเคลื่อนไหว

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 27-34

2 ดับเบิลคลิกที่ [File Manager] กลองโตตอบดังตอไปนี้จะปรากฏขึ้น 

3 ที่ [Mode] ใหเลือก [Select Movie]  ที่ใต [Selection Mode] ใหเลือก [Plural] และที่ใต [Target Data] 

ใหเลือก [CF/FTP] 



การเลนภาพเคลื่อนไหว

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 27-35

4 คลิกแท็บ [Switch] และที่ใต [Switch Layout] ใหทําเครื่องหมายที่ชอง [Display] เลือกรูปรางของสวิตช File Manager 

กําหนดปายชื่อสวิตชและสี แลวคลิก [OK]

พารทแสดงผลขอมูลพิเศษ [File Manager] ไดรับการกําหนดคาแลว คุณสามารถเลือกและยายสวิตชใดสวิตชหน่ึง

โดยเฉพาะ ที่วางไวดวยแท็บ [Switch] ใน [File Manager] ไปยังตําแหนงที่ตองการได

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • ในหน่ึงหนาจอสามารถวางพารทแสดงผลขอมลูพิเศษ [File Manager] ไดหนึ่งพารทเทานั้น



การเลนภาพเคลื่อนไหว

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 27-36

5 ในเมนู [Parts (P)] ใหคลิก [Movie Player (O)] แลววาง Movie Player ไวบนหนาจอหลักเดียวกันกับ 

[File Manager]

6 ดับเบิลคลิกที่ Movie Player กลองโตตอบดังตอไปนี้จะปรากฏขึ้น ในพื้นที่ [Display Size] 

ใหเลือก [1/4]

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • หากเลือก [Display Size] ใหญกวาหนาจอ GP หรือหนาจอของ Movie Player 

หนาจอจะแสดงไดไมครบทัง้ภาพ หากตองการใหหนาจอแสดงครบทั้งภาพ ใหตั้งคา [Display Size] 

ใหเล็กกวาขนาดของ Movie Player



การเลนภาพเคลื่อนไหว

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 27-37

7 วางสวิตชส่ังงาน คลิกแท็บ [Switch] และที่ใต [Switch Layout] ใหเลือก [Stop] และ [Pause]

8 ใน [Select Shape] ใหเลือกรูปรางของสวิตช แลวกําหนดปายชื่อสวิตชและสี และคลิก [OK]

คุณสามารถเลือกและยายสวิตชใดสวิตชหน่ึงโดยเฉพาะ ที่วางไวดวยแท็บ [Switch] ใน [Movie Player] ไปยัง

ตําแหนงที่ตองการได

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • คุณไมสามารถระบรุูปรางและสีของสวติชที่วาดดวยแท็บ [Switch] ในพารท [Movie Player] โดยเจาะจง

สําหรับแตละสวิตชได คุณสามารถระบไุดเฉพาะปายชื่อของสวิตชเทานั้น หากคุณตองการกําหนดรูปราง

และสีทีเ่จาะจงสําหรับแตละสวติช หามใชแทบ็ [Switch] แตใหใชพารทสวติช/ไฟสัญญาณเพื่อสราง 

[Movie Player Switch] จากการตั้งคา [Special Switch] โปรดดขูอมูลเพิ่มเติมไดที่

 “11.14.4 Special Switch” (หนา 11-59) 
• คุณอาจเปลี่ยนสีของสวิตชไมได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับรปูรางของสวิตช



การเลนภาพเคลื่อนไหว

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 27-38

๒ การใช File Manager เลนภาพเคลื่อนไหว
1 แตะสวิตชแสดง File Manager เพื่อเปด [File Manager] บนหนาจอ GP

(หากคุณแตะสวิตชแสดงผลซ้ํา [File Manager] จะปด)

2 การตั้งคา [Selection Mode] ในพารทแสดงผลขอมูลพิเศษ [File Manager] เปน [Plural] และการตั้งคา [Target Data] 

เปน [CF/FTP] จะแสดงขอมูลตอไปนี้ 

• พื้นที่แสดงผล

แตะ [CF] หรือ [FTP] เพื่อเลือกตําแหนงไฟล

การเลือก [CF] จะแสดงรายชื่อโฟลเดอรหรือชื่อไฟลในการด CF

การเลือก [FTP] จะแสดงรายชื่อการตัง้คาของโฮสตในรายชื่อเซริฟเวอร FTP เม่ือไมไดเชื่อมตอไปยังเซริฟเวอร FTP

ไฟลจะปรากฏขึ้นตามลําดับการสรางไฟลเหลาน้ัน ดังน้ันจึงไมสามารถเรียงลําดับไฟลตามหมายเลขไฟลหรือ

เวลาที่ทําการบันทึกไฟลได

การแตะ [PLAY] จะเปนการเริ่มเลนไฟลดวย GP-Pro Ex

• พื้นที่ขอมูล

หากเลือกโฟลเดอร วันที่สรางโฟลเดอรจะปรากฏขึ้น หากเลือกไฟล วันที่สรางไฟลและขนาดของไฟลจะปรากฏขึ้น

รายชื่อเซิรฟเวอร FTP จะแสดงตําแหนง IP และชื่อผูใชของโฮสตที่เลือก

• พื้นที่เพลยลิสต

ชื่อของไฟลที่จะเลนจะปรากฏอยูในรายการ ระบบจะเลนไฟลตามลําดบัในรายการนี้

MOVIE           <DIR> 
step1.SDX 
step2.SDX 
step3.SDX 
 

Date : 06/06/08  09:24 
Size : 112 bytes 

 00:CF:/step1.SDX 
 01:CF:/step2.SDX 
 02:CF:/step3.SDX 
 

CF 

FTP 

PLAY 

File Manager

Movie Player

เสียงปบ

MOVIE           <DIR> 
step1.SDX 
step2.SDX 
step3.SDX 
 

Date : 06/06/08  09:24 
Size : 112 bytes 

00:CF:/step1.SDX 
01:CF:/step2.SDX 
02:CF:/step3.SDX 
 

CF 

FTP 

PLAY 

ปด File Manager

หนากอนหนา

หนาถัดไป

เพิ่มไฟลท่ีเลือกไวในเพลยลิสต

ลบไฟลท่ีเลือกไว

พื้นท่ีแสดงผล

พื้นท่ีขอมูล

< DIR > จะแสดงอยูท่ีดานขวาของชื่อโฟลเดอร

เม่ือคลิกท่ีน่ี โฟลเดอรจะขยายออก
เช่ือมตอไปยังเซิรฟเวอร FTP เม่ือรายช่ือเซิรฟเวอร FTP 
ปรากฏขึ้น

พื้นท่ีเพลยลิสต
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3 หากเลือกโฟลเดอรแลวแตะปุม  รายการไฟลทั้งหมดที่มีอยูในโฟลเดอรจะปรากฏขึ้น

4 ใน GP ใหเลือกไฟลภาพเคลื่อนไหวที่คุณตองการเลนแลวแตะปุม  เพื่อเพิ่มไฟลลงในเพลยลิสต 

เมื่อแตะ [PLAY] ระบบจะเริ่มเลนไฟลตามลําดบัที่ลงทะเบยีนไวในเพลยลิสต

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • ในการกลบัไปยังแผนผังที่ผานมา (รายการโฟลเดอร) จากหนารายการไฟล ใหเลือก “..< DIR >”

ทีแ่ถวแรกแลวแตะปุม  

• เมื่อเชื่อมตอไปยังเซริฟเวอร FTP ที่เลอืกไวดวยปุม  แลว หากเลือก [FTP] รายการไฟลจะปรากฏขึ้น

MOVIE           <DIR> 
step1.SDX 
step2.SDX 
step3.SDX 
 

Date : 06/06/08  09:24 
Size : 112 bytes 

CF 

FTP 

PLAY 

การด CF เซิรฟเวอร FTP

FTP1 
FTP0 
 
 

ftp : //192.168.32.201 
USER : factory1 

CF 

FTP 

PLAY 

MOVIE           <DIR> 
step1.SDX 
step2.SDX 
step3.SDX 
 

Date : 06/06/08  09:24 
Size : 112 bytes 

00:CF:/step1.SDX 
01:CF:/step2.SDX 
02:CF:/step3.SDX 
 

CF 

FTP 

PLAY 
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๒  วิธียาย File Manager
คุณสามารถเปลี่ยนตําแหนงของพารทแสดงผลขอมูลพิเศษ [File Manager] บนหนาจอได

MOVIE           <DIR> 
step1.SDX 
step2.SDX 
step3.SDX 
 

Date : 06/06/08  09:24 
Size : 112 bytes 

 00:CF:/step1.SDX 
 01:CF:/step2.SDX 
 02:CF:/step3.SDX 
 

CF 

FTP 

PLAY 

1 

MOVIE           <DIR> 
step1.SDX 
step2.SDX 
step3.SDX 
 

Date : 06/06/08  09:24 
Size : 112 bytes 

 00:CF:/step1.SDX 
 01:CF:/step2.SDX 
 02:CF:/step3.SDX 
 

CF 

FTP 

PLAY 

2 

MOVIE           <DIR>
step1.SDX
step2.SDX
step3.SDX

Date : 06/06/08  09:24
Size : 112 bytes

 00:CF:/step1.SDX
 01:CF:/step2.SDX
 02:CF:/step3.SDX

CF

FTP

PLAY

3

1 แตะที่ดานบนของพารทแสดงผลขอมูลพิเศษ 

[File Manager]

2 แตะหนาจอตรงตําแหนงที่คุณตองการยายพารท

แสดงผลไปไว

3 พารท [File Manager] จะยายไปแสดงที่ตําแหนง

ที่กําหนด

ËÁÒÂàËµØ

• หาก [File Manager] มีขนาดใหญกวาหนาจอบริเวณ

ตําแหนงที่เลอืกไว ระบบจะปรับพิกัดใหมเพ่ือให

สามารถแสดงทั้งหนาตางได
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27.5.3 การแปลงไฟลภาพเคลื่อนไหว
ในการแสดงไฟลภาพเคลื่อนไหวจาก PC ใน GP คุณตองแปลงไฟลใหอยูในรูปแบบเฉพาะสําหรับ GP (∗.SDX) ใหใช 

Movie Converter เพื่อแปลงไฟลภาพเคลื่อนไหวใหอยูในรูปแบบ SDX หรือแปลงไฟล SDX ใหอยูในรูปแบบไฟล

ที่ใชงานรวมกับ Windows ได

สภาพแวดลอมในการทํางานของ Movie Converter

๑ การติดตั้ง Movie Converter
1 ใสแผนซีดี GP-Pro EX ในไดรฟ CD-ROM หนาตาง [Set Up Menu] จะปรากฏขึ้น

2 คลิก [Install Tool] แลวคลิก [Movie Converter]

3 หนาจอติดตัง้จะปรากฏขึ้น ทําการติดตั้งไปตามขั้นตอนที่แสดง รหัสคียจะอยูในสิทธิ์การใชงาน

¢ŒÍÊÓ¤ÑÞ • ในการติดตั้ง Movie Converter คุณตองซื้อสิทธิ์การใชงานแยกตางหาก
• ในการใช Movie Converter คุณจะตองติดต้ัง Codec ของไฟลภาพเคลื่อนไหวที่ตองการแปลงลงใน PC 
หาก PC สามารถเลนไฟลภาพเคลื่อนไหวได แสดงวาไดติดตั้ง Codec ไวแลว

• โปรแกรมเลนวิดีโอ/เสียง เชน Windows® Media Player จะติดตั้งคาดีฟอลต Codec ไวแลว

ขอมูลจําเพาะ หมายเหตุ

PC เครื่องที่สามารถใชงานรวมกับ Windows® ได แนะนํา Pentium® III 1 GHz หรือสงูกวา

พื้นที่วางบนฮารดดิสก 60 MB ขึน้ไป
การติดตั้ง Movie Converter ตองใช

ความจุนี้

หนวยความจํา 256 MB ขึ้นไป แนะนํา 512 MB ขึ้นไป

ระบบปฏิบัติการ

Windows® 2000 Service Pack 4,

Windows® XP (Home Edition/Professional 

Edition) Service Pack 2 หรือเวอรชันที่สูงกวา

อื่นๆ

Windows® Media Player 9.0

สําหรับขอมูลเพิ่มเตมิเกี่ยวกับ Windows® 

Media Player โปรดดูทีเ่วบ็ไซตของ 

Microsoft

เมาส
ตรวจสอบวาเมาสเปนรุนที่ใชกับ

ระบบปฏิบตัิการทีก่ลาวมาได

ไดรฟ CD-ROM

ตองใชไดรฟนี้สําหรับการติดตั้งเทานั้น 

ใหใชไดรฟที่เขากันไดกับระบบปฏิบตัิการ

ที่กลาวมา
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๑ การเริ่มตนใชงาน Movie Converter และการแปลงภาพเคลื่อนไหว
1 ที่ทาสกบาร ใหคลิก [Start] ชี้ไปที่ [Programs], [Pro-face] จากนั้นคลิก [Movie Converter]

2 ใน [Movie Converter] ใหคลิก [Add] กลองโตตอบ [File Settings] จะปรากฏขึ้น 

3 เลือก [Other Format → SDX Format] คลิก [...] ใน [Input File] กลองโตตอบ [Open] จะปรากฏขึ้น

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • เมื่อหนาตาง [Image Conversion In Progress] ปรากฏขึ้น ชื่อของภาพเคลื่อนไหวที่กําลงัแปลงอยูจะแสดง

อยูในหนาตาง ในการปดหนาตาง [Image Conversion in Progress] ใหคลิก [Hide File List]
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4 เลือก [Look in] และ [File Name (N)] ของไฟลที่จะแปลง แลวคลิก [Open]

5 กลับไปที่กลองโตตอบ [File Settings] คลิกที่เครื่องหมายจุดไขปลา [...] ในคุณสมบัติ [Output File] 

กลองโตตอบ [Save As] จะปรากฏขึ้น
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6 กําหนดคา [Save in] และ [File Name (N)] ของไฟลที่จะแปลง แลวคลิก [Save]

7 เลือกการเขารหัสการแปลงใน [...] ใน [Encoder] แลวคลิก [OK]

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • คุณสามารถใชคําสั่ง [Default Settings (S)] ของเมนู [Settings (S)] ใน Moive Converter 

เพื่อทําการ initialize การตั้งคา Encoder, วิดีโอ และเสียงได
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8 รายการที่มีไฟลที่กําหนดไวจะปรากฏขึ้น คุณสามารถตรวจดูสถานะของไฟลปจจุบันไดใน [State] 

คลิก [Convert] เพื่อเร่ิมทําการแปลง

9 ระหวางทําการแปลง ชอง [State] ของรายการไฟลจะแสดงเปน [Conversion In Progress] และสถานะของการแปลง

จะแสดงเปน [Progress]

10 เมื่อการแปลงไฟลดําเนินการเสร็จสิ้นตามปกติ ขอความตอไปนี้จะปรากฏขึ้น คลิก [OK]

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • หากตั้งคาใหระบบทําการแปลงหลายไฟล ระบบจะทําการการแปลงไฟลตางๆ ที่แสดงอยูในรายการ

เรียงไปตามลําดบั

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • เมื่อคลิก [Stop] การแปลงจะหยุดลง
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๑ คําแนะนําในการตัง้คา Movie Converter
"Movie Converter" เปนเครื่องมือสําหรับแปลงไฟลภาพเคลื่อนไหวใน PC ใหอยูในรูปแบบไฟลภาพเคลื่อนไหว

สําหรับ GP (SDX) โดยเฉพาะ และสําหรับแปลงไฟลภาพเคลื่อนไหวสําหรับ GP โดยเฉพาะใหเปนรูปแบบไฟล

ที่สามารถเลนใน PC ได

ที่เมนู [Start] ใหเลือก [Movie Converter] จาก [Pro-face] ใน [Program (P)] เพื่อเปดตัวแปลง

การต้ังคา คําอธิบาย

Add ในกลองโตตอบ [File Settings] ที่เปดอยู คุณสามารถลงทะเบยีนรายการไฟลภาพเคลื่อนไหว

เพื่อทําการแปลงได

Delete ลบไฟลทีเ่ลือกจากรายการแปลงไฟล

Edit เปลี่ยนการตั้งคาของไฟลที่เลือกจากรายการแปลงไฟล

Movie View ON/OFF แสดง/ซอนหนาตาง Image Conversion In Progress 
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๒ File Settings

การต้ังคา คําอธิบาย

Converting Other Formats 
→ SDX Format

แปลงไฟลรูปแบบอื่นใหเปนรปูแบบ SDX 

ËÁÒÂàËµØ

• สามารถเลือกแปลงภาพเคลื่อนไหวไดทกุรูปแบบ

• เมื่อแปลงเสร็จ นามสกุลไฟลตนฉบบัจะเปลี่ยนเปน SDX ซึง่เปนคาดฟีอลต

Input File คลิก [...] เพื่อเลือกไฟลภาพเคลื่อนไหวที่จะทําการแปลง

Output File คลิก [...] เพื่อระบุตําแหนงที่จะใชบันทึกไฟลที่แปลงแลวและระบุชื่อไฟล

Encoder

สามารถเลือกการตั้งคาตอไปนี้ได

ตอ

Input Image Signal Record Size Number of Frames Bit Rate

NTSC QCIF (176 x 144) 14.99 fps 64 kbps

NTSC QCIF (176 x 144) 14.99 fps 128 kbps

NTSC QVGA (320 x 240) 14.99 fps 256 kbps

NTSC QVGA (320 x 240) 14.99 fps 384 kbps

PAL QCIF (176 x 144) 12.50 fps 64 kbps

PAL QCIF (176 x 144) 12.50 fps 128 kbps

PAL QVGA (320 x 240) 12.50 fps 256 kbps

PAL QVGA (320 x 240) 12.50 fps 384 kbps



การเลนภาพเคลื่อนไหว

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 27-48

Converting SDX Format → 
Other Formats

แปลงรูปแบบ SDX ใหเปนรูปแบบอื่นที่ไมใช SDX

Input File คลิก [...] เพื่อเลือกไฟลภาพเคลื่อนไหวที่จะทําการแปลง

Output File คลิก [...] เพื่อระบุตําแหนงที่จะใชบันทึกไฟลที่แปลงแลวและระบุชื่อไฟล

Image Settings

คลิกแลวกลองโตตอบ [Image Settings] จะปรากฏขึ้น

• ระบุรูปแบบภาพ
คาที่มีใหเลอืกจะแตกตางกนัไปตาม Codec ที่ตดิตั้งอยูใน PC ที่ Movie Converter กําลังทํางานอยู

• Number of Frames, Bit Rate
การตั้งคาจะแตกตางกันไปตาม Codec ทีต่ิดตั้งอยูใน PC ที ่Movie Converter กําลงัทํางานอยู

Sound (H)

คลิกแลวกลองโตตอบ [Sound Format Settings] จะปรากฏขึ้น

• ระบุรูปแบบเสียง
คาที่มีใหเลอืกจะแตกตางกนัไปตาม Codec ที่ตดิตั้งอยูใน PC ที่ Movie Converter กําลังทํางานอยู

• Frequency, Bit Rate
การตั้งคาจะแตกตางกันไปตาม Codec ทีต่ิดตั้งอยูใน PC ที ่Movie Converter กําลงัทํางานอยู

Comment ปอนคําอธิบายตามตองการ คําอธิบายมีไวเพ่ือชวยจําแนกไฟลภาพเคลื่อนไหวตางๆ ใน GP-Pro EX

การต้ังคา คําอธิบาย
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๑ ขอความแสดงขอผิดพลาด

๒ รายการขอผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นหลังจากแปลงไฟล (รูปแบบอื่น → รูปแบบ SDX)

๒ รายการขอผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นหลังจากแปลงไฟล (รูปแบบ SDX → รูปแบบอื่น)

ขอผิดพลาด สิ่งท่ีตองปฏิบัติ
Memory acquisition failed. ปกปองหนวยความจําวาง

DirectX initialization failed.

ตรวจสอบวาไฟลทีใ่ชเปนไฟลที่ถูกตอง

ตรวจสอบวาเง่ือนไขตางๆ เปนไปตามขอกําหนดของสภาพแวดลอม

ในการทํางาน

Resize initialization failed.

มีขอผิดพลาดเกิดขึน้ใน Codec ตรวจสอบใหแนใจวาไดติดตั้ง 

Codec แลว หรือใช Codec อืน่

MPEG4 encoder initialization failed.

SDX file initialization failed.

DirectX data acquisition failed.

Resize failed.

MPEG4 encoding failed.

MPEG4 encoder deletion failed.

SDX file frame data writing failed.

SDX file close processing (writing) failed.

Downsampling failed.

ขอผิดพลาด สิ่งท่ีตองปฏิบัติ
Memory acquisition failed. ปกปองหนวยความจําวาง

SDX file initialization failed.

ตรวจสอบวาไฟลทีใ่ชเปนไฟลที่ถูกตอง

ตรวจสอบวาเง่ือนไขตางๆ เปนไปตามขอกําหนดของสภาพแวดลอม

ในการทํางาน

MPEG4 decoder initialization failed.

มีขอผิดพลาดเกิดขึน้ใน Codec ตรวจสอบใหแนใจวาไดกําหนด

พารามิเตอรตางๆ ของ Codec ไวถูกตอง หรอืใช Codec อืน่

DirectX initialization failed.

MPEG4 decoding failed.

DirectX image data writing failed.

DirectX audio data writing failed.

DirectX close processing failed.

Downsampling failed.



การแสดงเอาตพุตจากกลองวิดีโอหลายเอาตพุตพรอมกัน

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 27-50

27.6 การแสดงเอาตพุตจากกลองวิดีโอหลายเอาตพุตพรอมกัน

27.6.1 ขอมูลเบือ้งตน
ติดตั้งอุปกรณเสริมยูนิต VM ใน GP-3500T/3550T/3600T/3650T เพื่อแสดงภาพตางๆ บนหนาจอ GP 

จากกลองวิดีโอตัง้แต 1 ถึง 4 ตัวที่เชื่อมตอกับยูนิต VM 

การดูภาพจากหลายๆ มุมเปนสิ่งที่มีประโยชนอยางยิ่ง 

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • หากตองการทราบขอมูลจําเพาะของยูนิต VM และวธีิการติดตัง้ โปรดดูที่ “คูมือผูใชยูนิต VM”

• ในหนาจอ GP ซึ่งแบงออกเปนสี่หนาจอยอย คุณสามารถกําหนดใหหนาจอหนึ่งแสดงหนาจอ PC ได

 “27.7 การแสดงหนาจอ PC” (หนา 27-59) 
• คุณสามารถบันทึกภาพวิดโีอเปนภาพนิ่ง แลวบันทึกภาพดังกลาวในรูปแบบ JPEG ได

 “27.8 การบันทกึเอาตพุตวิดีโอเปนภาพนิ่ง” (หนา 27-65) 

ยูนิต VM

กลอง 2

กลอง 1

กลอง 3

กลอง 4

กลอง 3

กลอง 2

กลอง 4

GP

ยูนิต VM

ดานหลังยูนิตหลัก
กลอง 1



การแสดงเอาตพุตจากกลองวิดีโอหลายเอาตพุตพรอมกัน

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 27-51

27.6.2 ข้ันตอนการตัง้คา

เมื่อตดิตั้งยนิูต VM ไว หนาจอ GP จะแสดงภาพถายจากสี่มุมในแบบเรียลไทม

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • โปรดอานรายละเอียดจากคําแนะนําในการตั้งคา

 “27.9.5 คําแนะนําในการตั้งคา [Video Module] ทัว่ไป” (หนา 27-115) 
 “27.9.6 คําแนะนําในการตั้งคา [Video Module]” (หนา 27-124) 
 “27.9.7 คําแนะนําในการตั้งคาพารทแสดงยูนติ VM” (หนา 27-137) 

• สําหรับรายละเอียดของวิธีการวางพารทและการตั้งคาตําแหนง รูปราง สี และปายชื่อ 

โปรดดูที่ “ขั้นตอนการแกไขพารท”

 “9.6.1 การแกไขพารท” (หนา 9-38) 

ยูนิต VM

กลอง 2

กลอง 1

กลอง 3

กลอง 4

กลอง 3

กลอง 2

กลอง 4

GP
กลอง 1



การแสดงเอาตพุตจากกลองวิดีโอหลายเอาตพุตพรอมกัน

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 27-52

1 ใน [System Settings] ใหเลือก [Video Module]

2 ที่ [Video Control Start Address] ใหเลือก [Disable] ใน [Video Signal] ใหเลือกชนิดสัญญาณวิดีโอที่สามารถใช

ในพื้นที่ของคุณได ระหวาง [NTSC] หรือ [PAL]

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • หากไมปรากฏแทบ็ [System Settings] ในพื้นที่ทํางาน ใหไปทีเ่มนู [View (V)] ชี้ที ่[Workspace (W)] 

จากน้ัน คลกิ [System Settings (S)]

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • หากตั้งคา [Video Control Start Address] เปน [Enable] ระบบจะใชเวิรดจํานวน 42 เวิรดโดยอัตโนมัติ 

โดยเริ่มจากตําแหนงควบคุมที่กําหนดไวเพื่อควบคุมการแสดงภาพวิดีโอ สําหรับรายการตางๆ 

ในการควบคุมวิดีโอ โปรดดูทีห่ัวขอตอไปนี้

 “ ๒ พืน้ที่ควบคุมวิดีโอ” (หนา 27-124) 



การแสดงเอาตพุตจากกลองวิดีโอหลายเอาตพุตพรอมกัน

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 27-53

3 ที่เมนู [Common Settings (R)] ใหเลือก [Video Module (V)] หรือคลิก  เพื่อเปดกลองโตตอบตอไปน้ี 

เลือก [New] แลวกําหนดคา [Number] และ [Comment] (ตัวอยาง Number “1”, Comment "Video")

4 หนาตางวิดีโอ [VM 1] จะปรากฏขึ้น



การแสดงเอาตพุตจากกลองวิดีโอหลายเอาตพุตพรอมกัน

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 27-54

5 ปรับขนาดของ [Video Module]

ในการขยายหนาตาง ใหยอพื้นที่แสดงผล (พารทสีนํ้าเงิน) กอน จากนั้นลากเครื่องหมาย  ตรงมุมทั้งส่ี

เพื่อปรับขนาดของ [Video Module] หากตองการขยายขนาด ใหขยายขนาดหนาตางและปรับพื้นที่แสดงผล

ใหพอดีกับขนาดหนาตาง

6 ดับเบิลคลิกที่พื้นที่แสดงผลสีนํ้าเงิน กลองโตตอบดังตอไปนี้จะปรากฏขึ้น เลือก [Video Layout]  



การแสดงเอาตพุตจากกลองวิดีโอหลายเอาตพุตพรอมกัน

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 27-55

7 ในพื้นที่ [Display] ใหคลิก  และที่ใต [Channel] ใหเลือกภาพจากกลองที่ตองการใหแสดงที่พื้นที่ดานซายบนนี้ 

(ตวัอยาง Channel 0) และเลือกขนาดของภาพดวย (ตัวอยาง 1/4)

เลือกคา Channel และ Display Size ใหภาพที่จะแสดงอยูในพื้นที่ดานขวาบน ซายลาง ขวาลางดวยวิธีเดียวกัน

8 ระบุระยะหางระหวางหนาจอตางๆ (ตัวอยาง horizontal 10, vertical 10) คลิก [OK] เพื่อส้ินสุดการตั้งคา 

และออกจากการตั้งคาหนาตางของยูนิต VM 

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • หาก [Display Size] ที่เลือกไวมีขนาดใหญกวาจอแสดงผลหรือพื้นที่แสดงผลสีน้ําเงิน จะแสดงไดเพียง

บางสวนของภาพ คุณสามารถใช [Video Display position] ในแทบ็ [Custom Settings] เพ่ือระบุพารท

ของภาพอินพุตทีจ่ะแสดง หากตองการใหหนาจอแสดงครบทั้งภาพ ใหตัง้คา [Display Size] ใหเล็กกวา

ขนาดของพื้นที่แสดงผลสีน้ําเงิน

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • คุณสามารถลากจุดที่อยูระหวางแตละหนาจอเพื่อปรับระยะหางระหวางหนาจอได



การแสดงเอาตพุตจากกลองวิดีโอหลายเอาตพุตพรอมกัน

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 27-56

9 คลิกแท็บ [Base 1] เพื่อแสดงหนาจอหลัก ที่เมนู [Parts (P)] ใหเลือก [Video Module Display (V)] หรือ

คลิก  เพื่อวางพารทแสดงยนิูต VM บนหนาจอ

10 ดับเบิลคลิกที่พารทแสดงยูนิต VM กลองโตตอบดังตอไปนี้จะปรากฏขึ้น

11 ในรายการ [Video Layout] ใหคลิก [Window On/Off] แลวเลือกหมายเลขหนาจอวิดีโอ (ตัวอยาง 1) 

ในชอง [Video Number]



การแสดงเอาตพุตจากกลองวิดีโอหลายเอาตพุตพรอมกัน

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 27-57

12 ที่ใต [Window Touch Behavior] ใหเลือก [Move to Top]

13 ในรายการ [Window Display Bit Address] ใหเลือกตําแหนงบิต (ตัวอยาง M100) 

สําหรับใชควบคุมการแสดงหนาตาง แลวคลิก [OK]

14 วางสวิตชเปด/ปดบนหนาจอเพื่อควบคุมพารทแสดงยูนิต VM ในเมนู [Parts (P)] ใหชี้ไปที่ [Switch Lamp (C)] 

แลวคลิก [Bit Switch (B)] หรือคลิก  เพื่อวางสวิตชลงบนหนาจอ

คลิกท่ีไอคอนเพื่อแสดงแปนคีย
ขอมูลตําแหนง

ปอน "M" และ "100"



การแสดงเอาตพุตจากกลองวิดีโอหลายเอาตพุตพรอมกัน

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 27-58

15 ดับเบิลคลิกที่สวิตช กลองโตตอบดังตอไปน้ีจะปรากฏขึ้น ในรายการ [Bit Address] ใหเลือกตําแหนง (M100) 

สําหรับใชควบคุมหนาจอ แลวเลือก [Bit Invert] ในรายการ [Bit Action]



การแสดงหนาจอ PC

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 27-59

27.7 การแสดงหนาจอ PC

27.7.1 ขอมูลเบือ้งตน
ติดตั้งอุปกรณเสริมยูนิต VM ใน GP-3500T/3550T/3600T/3650T เพื่อแสดงหนาจอ PC บน GP ผานทาง

การเชื่อมตอ RGB กับ PC คุณสามารถใช GP เปนจอ PC ได

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • หากตองการทราบขอมูลจําเพาะของยูนิต VM และวธีิการติดตัง้ โปรดดูที่ “คูมือผูใชยูนิต VM”

• ตดิตั้งไดรเวอรหนาจอสมัผัสใน PC ของคุณ เพื่อสงขอมูลจุดพกิัดที่ถูกแตะของ GP ผานทางการสื่อสาร

แบบอนุกรม คุณสามารถควบคุมตัวชี้ของ PC ไดจาก GP

สัญญาณอินพุต RGB

ยูนิต VM 

การแสดงผล

PC GP

สัญญาณอินพุต RGB 
(สําหรับการแสดงผล)

ยูนิต VM 

การแสดงผล + การควบคุม

PC GP

โปรแกรมกําหนดพิกัดเมาส

การสื่อสารแบบอนุกรม 
(สําหรับการควบคุม)

คลกิ
เสียงปบ



การแสดงหนาจอ PC

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 27-60

27.7.2 ข้ันตอนการตัง้คา

หนาจอ PC จะแสดงอยูบนหนาจอ GP ที่ติดตั้งยนิูต VM ไว

1 ใน [System Settings] ใหเลือก [Video Module]

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • โปรดอานรายละเอียดจากคําแนะนําในการตั้งคา

 “27.9.5 คําแนะนําในการตั้งคา [Video Module] ทัว่ไป” (หนา 27-115) 
 “27.9.6 คําแนะนําในการตั้งคา [Video Module]” (หนา 27-124) 
 “27.9.7 คําแนะนําในการตั้งคาพารทแสดงยูนติ VM” (หนา 27-137) 

• สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการวางพารทหรือการตัง้คาตําแหนง รูปราง สี และปายชื่อ 

โปรดดูที่ การแกไขพารท 

 “9.6.1 การแกไขพารท” (หนา 9-38) 

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • หากไมปรากฏแทบ็ [System Settings] ในพื้นที่ทํางาน ใหไปทีเ่มนู [View (V)] ชี้ที ่[Workspace (W)] 

จากน้ัน คลกิ [System Settings (S)]

สัญญาณอินพุต RGB
ยูนิต VM 

การแสดงผล

PC GP



การแสดงหนาจอ PC

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 27-61

2 ที่ [Video Control Start Address] ใหเลือก [Disable]

3 ที่เมนู [Common Settings (R)] ใหเลือก [Video Module (U)] หรือคลิก  เพื่อเปดกลองโตตอบตอไปน้ี

เลือก [New] แลวกําหนดคา [Number] และ [Comment] (ตัวอยาง Number “1”, Comment "Video")

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • หากตั้งคา [Video Control Start Address] เปน [Enable] ระบบจะใชเวิรดจํานวน 42 เวิรดโดยอัตโนมัติ 

โดยเริ่มจากตําแหนงควบคุมที่กําหนดไวเพื่อควบคุมการแสดงภาพวิดีโอ สําหรับรายการตางๆ 

ในการควบคุมวิดีโอ โปรดดูทีห่ัวขอตอไปนี้

 “ ๒ พืน้ที่ควบคุมวิดีโอ” (หนา 27-124) 
• เมื่อแสดงหนาจอ PC เพียงอยางเดียวบนหนาจอ GP โดยใชสญัญาณอินพุต RGB คุณสามารถตั้งคา 

[Signal] ของวิดโีอเปน [NTSC] หรือ [PAL] ก็ได โดยไมกระทบกับการแสดงผลแตอยางใด



การแสดงหนาจอ PC

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 27-62

4 หนาตางวิดีโอ [VM 1] จะปรากฏขึ้น

5 ปรับขนาดของ [Video Module]

ในการยอขนาดหนาตาง ใหยอพื้นที่แสดงผล (พารทสีนํ้าเงิน) กอน จากนั้นลากเคร่ืองหมาย  ตรงมุมทั้งส่ี

เพื่อปรับขนาดของ [Video Module]  หากตองการขยายขนาด ใหขยายขนาดหนาตางและปรับพื้นที่แสดงผลใหพอดี

กับขนาดหนาตาง



การแสดงหนาจอ PC

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 27-63

6 กลองโตตอบตอไปนี้จะเปดขึ้นเมื่อดับเบิลคลิกที่พื้นที่แสดงผล (พารทสีนํ้าเงิน) ที่ใต [Video Layout] ใหคลิก  

7 ในรายการ [Channel] ใหเลือก [RGB(IN)] และตั้งคา [Display Size] เปน [Normal]

8 คลิก [OK] เพื่อส้ินสุดการตัง้คา และออกจากการตั้งคาหนาตางของยูนิต VM 

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • หาก [Display Size] ที่เลือกไวมีขนาดใหญกวาจอแสดงผลหรือพื้นที่แสดงผลสีน้ําเงิน จะแสดงไดเพียง

บางสวนของภาพ คุณสามารถใช [Video Display position] ในแทบ็ [Custom Settings] เพ่ือระบุพารท

ของภาพอินพุตทีจ่ะแสดง หากตองการใหหนาจอแสดงครบทั้งภาพ ใหตัง้คา [Display Size] ใหเล็กกวา

ขนาดของพื้นที่แสดงผลสีน้ําเงิน



การแสดงหนาจอ PC

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 27-64

9 คลิก [Base 1] เพื่อเปลี่ยนไปที่หนาจอหลัก ที่เมนู [Parts (P)] ใหเลือก [Video Module Display (V)] หรือ

คลิก  เพื่อวางพารทแสดงยนิูต VM บนหนาจอ

10 ดับเบิลคลิกที่พารทแสดงยูนิต VM กลองโตตอบดังตอไปนี้จะปรากฏขึ้น ในรายการ [Video Layout] ใหเลือก 

[Always ON] และกําหนดหมายเลขหนาจอวิดีโอ (ตัวอยาง 1) ในชอง [Video Number]

11 คลิก [OK] การตั้งคาก็จะเสร็จสมบูรณ
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27.8 การบันทึกเอาตพุตวิดีโอเปนภาพนิ่ง

27.8.1 ขอมูลเบือ้งตน
ติดตั้งอุปกรณเสริมยูนิต VM ใน GP-3500T/3550T/3600T/3650T เพื่อบันทึกภาพวิดีโอจากชองสัญญาณ 1 

แลวบนัทึกลงในการด CF ในรูปแบบ JPEG 

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • หากตองการทราบขอมูลจําเพาะของยูนิต VM และวธีิการติดตัง้ โปรดดูที่ “คูมือผูใชยูนิต VM”

+0
+1

CP00000.JPG

พื้นที่ควบคุมวิดีโอ

  <-เปดบิต 4

ºÑ¹·Ö¡ºÑ¹·Ö¡ºÑ¹·Ö¡

การด CF

คําสั่ง
สถานะ

ยูนิต VM 
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27.8.2 ข้ันตอนการตัง้คา

เปดตําแหนงบนัทกึภาพหนาจอทีฝ่ง PLC เพ่ือบนัทกึภาพทีกํ่าหนดจากชองสัญญาณ 1 ใหเปนภาพนิง่ในรูปแบบ JPEG 

ลงในการด CF 

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • โปรดอานรายละเอียดจากคําแนะนําในการตั้งคา

 “27.9.6 คําแนะนําในการตั้งคา [Video Module]” (หนา 27-124) 
 “27.9.5 คําแนะนําในการตั้งคา [Video Module] ทัว่ไป” (หนา 27-115) 
 “27.9.7 คําแนะนําในการตั้งคาพารทแสดงยูนติ VM” (หนา 27-137) 

• สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการวางพารทหรือการตัง้คาตําแหนง รูปราง สี และปายชื่อ 

โปรดดูที่ การแกไขพารท 

 “9.6.1 การแกไขพารท” (หนา 9-38) 

+0
+1

CP00000.JPG

พื้นที่ควบคุมวิดีโอ

<-เปดบิต 4

ºÑ¹·Ö¡ºÑ¹·Ö¡ºÑ¹·Ö¡

การด CF

คําสั่ง
สถานะ

ยูนิต VM 
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1 ใน [System Settings] ใหเลือก [Video Module]

2 ที่ใต [Video Control Start Address] ใหเลือก [Enable] ระบบจะใชเวิรดจํานวน 42 เวิรดโดยเริ่มจากตําแหนงควบคุม

ที่กําหนดไวเพื่อควบคุมการแสดงภาพวิดีโอ

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • หากไมปรากฏแทบ็ [System Settings] ในพื้นที่ทํางาน ใหไปทีเ่มนู [View (V)] ชี้ที ่[Workspace (W)] 

จากน้ัน คลกิ [System Settings (S)]
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3 ระบุตําแหนงเร่ิมตนของพื้นที่ควบคุมวิดีโอ (ตัวอยาง LS20)

4 จาก [Video Signal] เลือก [NTSC]

5 ที่เมนู [Common Settings (R)] ใหเลือก [Video Module (V)] หรือคลิก  เพื่อเปดกลองโตตอบตอไปน้ี 

เลือก [New] แลวกําหนดคา [Number] และ [Comment] (ตัวอยาง Number “1”, Comment “Video”)

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • ชวงการตัง้คาของ [Video Control Start Address] นัน้มตีัง้แต LS20 - LS1989 และ LS2096 - LS8957 

หากมีการระบคุาที่ไมไดอยูในชวงนี้ ฟงกชัน VM จะไมทํางาน

คลิกท่ีไอคอนเพื่อแสดงแปนคีย
ขอมูลตําแหนง

ปอน "LS"
และ "20"
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6 หนาตางวิดีโอ [VM 1] จะปรากฏขึ้น

7 ปรับขนาดของ [Video Module]

ในการขยายหนาตาง ใหยอพื้นที่แสดงผล (พารทสีนํ้าเงิน) กอน จากนั้นลากเครื่องหมาย  ตรงมุมทั้งส่ี

เพื่อปรับขนาดของ [Video Module]  หากตองการขยายขนาด ใหขยายขนาดหนาตางและปรับพื้นที่แสดงผล

ใหพอดีกับขนาดหนาตาง
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8 ดับเบิลคลิกที่พื้นที่แสดงผลสีนํ้าเงิน กลองโตตอบดังตอไปนี้จะปรากฏขึ้น เลือก [Video Layout]  

9 ในพื้นที่ [Display] ใหคลิก  และที่ใต [Channel] ใหเลือกภาพจากกลองที่ตองการใหแสดงที่พื้นที่ดานซายบนนี้ 

(ตวัอยาง Channel 0) และเลือกขนาดของภาพดวย (ตัวอยาง 1/4)

เลือกคา Channel และ Display Size ใหภาพที่จะแสดงอยูในพื้นที่ดานขวาบน ซายลาง ขวาลางดวยวิธีเดียวกัน

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • หาก [Display Size] ที่เลือกไวมีขนาดใหญกวาจอแสดงผลหรือพื้นที่แสดงผลสีน้ําเงิน จะแสดงไดเพียง

บางสวนของภาพ คุณสามารถใช [Video Display position] ในแทบ็ [Custom Settings] เพ่ือระบุพารท

ของภาพอินพุตทีจ่ะแสดง หากตองการใหหนาจอแสดงครบทั้งภาพ ใหตัง้คา [Display Size] ใหเล็กกวา

ขนาดของพื้นที่แสดงผลสีน้ําเงิน
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10 ระบุระยะหางระหวางหนาจอตางๆ (ตัวอยาง horizontal 10, vertical 10) คลิก [OK] เพื่อส้ินสุดการตั้งคา 

และออกจากการตั้งคาหนาตางของยูนิต VM 

11 เปดแท็บ [Snapshot] แลวทําเครื่องหมายที่ชอง [Video snapshot]

12 ในรายการ [Channel] ใหเลือก [Channel 0]

13 ที่ใต [JPG file number] ใหเลือก [Fixed] แลวระบุหมายเลขไฟล JPEG ของไฟลที่คุณกําลังสราง 

14 คลิก [OK] เพื่อออกจากการตั้งคาหนาตางของยูนิต VM 

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • คุณสามารถลากจุดที่อยูระหวางแตละหนาจอเพื่อปรับระยะหางระหวางหนาจอได

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • คุณสามารถทําการบันทึกหนาจอไดเพียงหนึ่งชองสัญญาณ และตองเปนภาพวิดโีอเทานั้น
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15 เปดหนาจอหลัก แลวเลือก [Video Module Display (V)] ในเมนู [Parts (P)] หรือ

คลิก  เพื่อวางพารทแสดงยนิูต VM ลงบนหนาจอ

16 ดับเบิลคลิกที่พารทแสดงยูนิต VM กลองโตตอบดังตอไปนี้จะปรากฏขึ้น ในรายการ [Video Layout] ใหเลือก 

[Always ON] และในรายการ [Video Number] ใหระบุหมายเลขการแสดงภาพวิดีโอ (ตัวอยาง 1) แลวคลิก [OK]

๒ กระบวนการทํางาน
1 เปดบิต 4 ของตําแหนง [Video Control Start Address] (LS20) ที่กําหนดไวในขัน้ตอนที่ 3

2 ระบบจะบันทึกภาพในชองสัญญาณ 0 แลวบันทึกเก็บไวในโฟลเดอร "CAPTURE" ในการด CF โดยใชชื่อไฟล 

"CP00001.JPG"
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27.9 คําแนะนําในการตั้งคา

27.9.1 คําแนะนําในการตั้งคา [Video/Movie]
กําหนดการตั้งคาของการแสดงภาพวิดโีอและการบันทึกภาพเคลื่อนไหว

๑ Basic/เบื้องตน

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • ในการตรวจสอบวาผลติภัณฑรุนทีคุ่ณใชมีฟงกชันนี้อยูหรือไม โปรดดูที่รายการฟงกชันทีใ่ชได

 “1.3 รายการฟงกชันที่ใชไดแยกตามอุปกรณแตละรุน” (หนา 1-5) 

การต้ังคา คําอธิบาย

Video Signal

เลอืกรูปแบบสัญญาณภาพ

• NTSC: 640 x 480 พิกเซล

• PAL: 768 x 576 พิกเซล

• SECAM: 768 x 576 พิกเซล

Record Size

เลอืกขนาดภาพที่จะบนัทึก

• QVGA (384kbps): 320 x 240 พิกเซล

• QVGA (256kbps): 320 x 240 พิกเซล

• QCIF (128kbps): 176 x 144 พิกเซล

• QCIF (64kbps): 176 x 144 พิกเซล
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๑ Basic/แบบละเอียด

การต้ังคา คําอธิบาย
Camera คุณภาพของภาพของกลองวิดโีอที่เชื่อมตอกับ GP

Brightness ตั้งคาความสวาง ชวงการตั้งคาคือ 0 ถึง 255 (ต่ํา - สูง)

Contrast ตั้งคาความเขม ชวงการตั้งคาคือ 0 ถึง 255 (ต่ํา - สงู)

Tone ตั้งคาส ีชวงการตั้งคาคือ 0 ถึง 255 (เขยีว - แดง)

Video คุณภาพของภาพสําหรับการแสดงผลแบบเรียลไทมบน GP

Brightness ตั้งคาความสวาง ชวงการตั้งคาคือ 0 ถึง 15 (ต่ํา - สงู)

Contrast ตั้งคาความเขม ชวงการตั้งคาคือ 0 ถึง 15 (ต่ํา - สูง)

Tone ตั้งคาส ีชวงการตั้งคาคือ 0 ถึง 15 (เขียว - แดง)

Movie คุณภาพของวดิีโอที่ใชเลนภาพเคลื่อนไหวบน GP

Brightness ตั้งคาความสวาง ชวงการตั้งคาคือ 0 ถึง 15 (ต่ํา - สงู)

Contrast ตั้งคาความเขม ชวงการตั้งคาคือ 0 ถึง 15 (ต่ํา - สูง)

Tone ตั้งคาส ีชวงการตั้งคาคือ 0 ถึง 15 (เขียว - แดง)
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๑ Record CF

การต้ังคา คําอธิบาย
Record CF เลอืกวาจะบนัทึกภาพจากกลองวิดีโอแลวบนัทกึลงในการด CF หรือไม

File Size
ระบขุนาดของไฟลภาพเคลื่อนไหวแตละไฟล ตั้งแต 1 ถึง 512 MB ภาพใดก็ตามที่มขีนาดเกิน

ขนาดไฟลที่กําหนดจะไดรับการบันทึกเปนไฟลถัดไปโดยอัตโนมตัิ ระบบจะใชเวลาที่ทําการบนัทึก

ไฟลในการบนัทึกครั้งแรก (ป, เดือน, วันที่, ชั่วโมง, นาท,ี วนิาที) เปนชื่อของไฟล

Number of Files ระบจํุานวนไฟลวดิีโอที่จะบันทึกในโฟลเดอร โดยตั้งคาไดตั้งแต 1-100

User set string

ระบอุักขระทีจ่ะใชนําหนาชื่อโฟลเดอรและช่ือไฟลของไฟลวิดีโอที่บนัทึก คุณสามารถระบอุักขระ

ตัวเลขผสมตัวอักษรแบบไบตเดี่ยวไดไมเกินสองตวั

ËÁÒÂàËµØ

• ชื่อไฟลจะเปนสตริงที่กําหนดโดยผูใช (อักขระไมเกิน 2 ตัว) + เวลาทีบ่ันทึก

ตัวอยางเชน หากสตริงที่กําหนดโดยผูใชคือ "MC" วนัทีค่ือ 2006/05/27 และ

เวลาคือ 15:23:46 ชื่อไฟลจะเปน

"MC060527_152346.SDX"

• หากผูใชไมระบสุตริงไว โฟลเดอรจะมีชื่อวา "NO-NAME" และในชื่อไฟลจะมีแคเวลาที่ทําการ

บนัทึกไฟลเทานั้น (ป, เดือน, วัน, ชั่วโมง, นาท,ี วนิาทีที่บนัทึกไฟล)

Constant ระบสุตริงโดยปอนคาที่นี่

Address

ระบตุําแหนงทีจ่ะใชจัดเก็บขอความที่กําหนดโดยผูใช คุณสามารถเปลี่ยนชื่อไฟลในอุปกรณ/PLC ได 

โดยใชเวริดเรียงตอเนื่องกัน 3 เวริดเริ่มจากตําแหนงทีร่ะบุ

ตอ

+0 ควบคุม

+1

+2

สตริงท่ีผูใชกําหนด

สถานะ
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Us
er 

Se
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g

Address

• ควบคุม
เปดบติ 0 เพื่อบนัทึกรหัสในตําแหนงตอไปนี้ใหเปน "user set string"

• สตริงที่ผูใชกําหนด
บนัทึกรหัสสตริง ขั้นตอนในการบันทึกรหสัตัวอกัษรนั้นแตกตางกันไปตามอุปกรณการเชื่อมตอ

• สถานะ
เปดบติ 0 ในตําแหนง [Control] และเปดบิต 0 ในตําแหนง [Status] ดวย หากระบสุตริงที่

กําหนดโดยผูใชขณะที่ระบบกําลังบันทึกขอมูลลงในการด CF จะทําใหเกิดขอผิดพลาดและ

บติ 15 จะเปดขึน้

ËÁÒÂàËµØ

• บติ 0 และบิต 15 ของตําแหนง [Status] จะปด เมื่อบติ 0 ของตําแหนง [Control] ปด

• หากมีการกําหนดอุปกรณเปนชนิด 32 บิต จะใชงานเฉพาะ 16 บติลางเทานั้น

Control Word Address

ระบตุําแหนงสําหรับควบคุมการบนัทึก โดยใชเวริดเรียงตอเนื่องกัน 3 เวริดเริ่มจากตําแหนง

ที่กําหนด

• ควบคุม
เปดบติ 0 เพื่อเริ่มตนการบันทึก (และบนัทึกลงในการด CF) ปดบิตเพื่อหยุดการบันทึก

 “ ๒ แผนผังระยะเวลาของการบันทึกลงในการด CF” (หนา 27-78) 

ตอ

การต้ังคา คําอธิบาย

015

บิตท่ีเปนสตริงท่ีกําหนด
0 → 1 การตั้งคาเสร็จสมบูรณ

015

บิตท่ีระบุไวกอนหนา
0 → 1 การตั้งคาเสร็จสมบูรณ

บิตขอผิดพลาด
0 →  1 ขอผิดพลาด

+0

+1

+2

ควบคุม

สถานะ

จํานวนไฟลท่ีบันทึก

015

บิตทริกเกอรการบันทึก
0 → 1 เริ่มตน
1 → 0 หยุด

บิตดําเนินการตอ
0 → 1 รองขอตอ
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Control Word Address

• สถานะ
สถานะการบันทึกการด CF และสถานะขอผิดพลาดไดรบัการบนัทึกแลว

บติอนุญาตใหบนัทึกไดจะเปดขึ้นเมื่อเปดเครื่อง GP

สถานะขอผิดพลาดจะแจงใหทราบถึงสภาวะตอไปนี้

(รหัสขอผดิพลาด)

• จํานวนไฟลที่บันทกึ
หากบันทึกไฟลเสร็จสมบูรณหนึ่งไฟล ตําแหนงจะเพิ่มขึน้หนึ่งตําแหนง คุณสามารถดูจํานวนไฟล

ที่ไดรับการบันทึกแลววามจํีานวนเทาใด โดยจํานวนนี้จะไมรวมไฟลที่กําลังบนัทึกอยูในขณะนั้น 

จํานวนไฟลจะถูกอัพเดตเมือ่

-  เปดเครือ่ง

-  ใสการด CF 

-  ตั้งคา [User Set String] เปน [Indirect] หรือเมื่อเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร

ทั้งนี้จะนับจํานวนเฉพาะไฟลภาพเคลื่อนไหว (.SDX) เทานั้น

¢ŒÍÊÓ¤ÑÞ

• หามบันทกึไฟลในโฟลเดอรที่มคีา [User Set String], ช่ือไฟล และจํานวนสตริงไมเหมือนกับ
ช่ือโฟลเดอร มิฉะนั้นไฟลดังกลาวจะถูกนับรวมอยูในจํานวนไฟลดวย

ËÁÒÂàËµØ

• หากมีการกําหนดอุปกรณเปนชนิด 32 บิต จะใชงานเฉพาะ 16 บติลางเทานั้น

ตอ

การต้ังคา คําอธิบาย

081115

บิตการบันทึก
0 หยุด
1 กําลังบันทึก

บิตอนุญาตใหบันทึก
0 บันทึกไมได
1 บันทึกได

บิตสูงสุด
0 → 1 สูงสุด

บิตขอผิดพลาด
0 → 1 ขอผิดพลาด

สถานะขอผิดพลาด

0 เสร็จสมบูรณ -

1 ถึง 3 สํารอง -

4 ไมมีการด CF ไมไดเสยีบการด CF ใน GP 
หรือไมไดปดฝาครอบการด CF

5
การเขียนการด CF 
เกิดขอผิดพลาด

การเขียนการด CF ลมเหลว
หรือมีพืน้ที่วางไมเพียงพอ

6 สํารอง -

7 ขอผิดพลาดของการด CF การด CF ใชงานไมได 
หรือใชสื่อที่ไมใชการด CF

8 ถึง 13 สํารอง -

14 กําลังเลน เร่ิมบันทึกลงในการด CF 
ขณะกําลังเลนภาพเคลื่อนไหวอยู

15 สํารอง -
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๒ แผนผังระยะเวลาของการบันทึกลงในการด CF

Loop กําหนดใหระบบ initialize การดําเนินการ หลังจากบนัทกึไฟลภาพเคลือ่นไหวครบตามจํานวน

ที่กําหนดใน [Total Files] แลว

Disable
หลังจากบนัทกึไฟลทีก่ําหนดครบทุกไฟลแลว (บิตสูงสุดเปดขึ้น) จะไมสามารถบนัทึกไฟล

เพิ่มเติมไดอีก หากตองการบนัทึกตอ ใหลบไฟลภาพเคลือ่นไหวหรือระบไุฟลที่บนัทึกอยูใน

โฟลเดอรอื่นแลวเปดบติดําเนินการตอ บิตสงูสุดจะปดลง

Enable หลังจากบนัทกึไฟลทีก่ําหนดครบทุกไฟลแลว (บิตสูงสุดเปดขึ้น) จะไมสามารถบนัทึกไฟล

เพิ่มเติมไดอีก เมื่อบิตดําเนินการตอเปดขึ้น ระบบจะลบไฟลทีเ่กาที่สุดแลวบนัทกึไฟลใหม

Auto หลังจากบนัทกึไฟลทีก่ําหนดครบทุกไฟลแลว (บิตสูงสุดเปดขึ้น) ระบบจะลบไฟลออก

โดยเริ่มจากไฟลที่เกาที่สุด แลวบันทึกไฟลใหม

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • บติ 1 (บติดําเนินการตอ) ของตําแหนง [Control] ไมปดเองโดยอัตโนมตัิ ตรวจสอบใหแนใจวาบิต 2 

(บิตสูงสดุ) ของตําแหนง [Status] ปดแลว แลวจึงปดบิตดําเนินการตอ

การต้ังคา คําอธิบาย

บิตดําเนินการตอ
 (PLC → GP)

บิตสูงสุด
 (GP → PLC)

ทริกเกอรการบันทึก
 (PLC → GP)

อนุญาตใหบันทึก
 (GP → PLC)

บันทึกขอมูล
 (GP → CF)

การบันทึก
 (GP → PLC)
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๑ Record FTP

การต้ังคา คําอธิบาย
Record FTP ตั้งคาวาจะบนัทกึจากกลองวิดีโอและบันทึกลงในเซริฟเวอร FTP หรือไม

FTP Server ระบเุซริฟเวอร FTP ที่จะใชบนัทึกไฟลภาพเคลื่อนไหว ใชหมายเลขเซิรฟเวอร FTP ที่ลงทะเบียน

ไวใน [FTP Server] ในหนาตาง System Settings

Constant เลอืกหมายเลขเซิรฟเวอร FTP ตั้งแต 0-31

Address

ระบตุําแหนงทีจ่ะใชบันทึก และระบหุมายเลขเชื่อมตอของเซิรฟเวอรที่จะใชบันทึกไฟล 

คุณสามารถเปลี่ยนเซิรฟเวอร FTP เพ่ือบนัทกึไฟลลงในอปุกรณเชื่อมตอได

ระบบจะใชเวิรดเรียงตอเนื่องกัน 3 เวิรด โดยเริ่มจากตําแหนงทีก่ําหนด

• ควบคุม
เปดบติ 0 เพื่อระบุหมายเลขทีบ่ันทึกเปนการเชื่อมตอเซิรฟเวอร FTP ในตําแหนงตอไปนี้

• หมายเลขเชื่อมตอเซิรฟเวอร
บนัทึกหมายเลขเชื่อมตอเซิรฟเวอรกอนเปดบิต 0 ของตําแหนง [Control]

ตอ

+0

+1

+2

ควบคุม

หมายเลขเชื่อมตอเซิรฟเวอร

สถานะ

015

บิตกําหนดหมายเลขการเช่ือมตอเซิรฟเวอร
0 → 1 เริ่มตน
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FT
P 

Se
rve

r

Address

• สถานะ
เปดบติ 0 ในตําแหนง [Control] และเปดบิต 0 ในตําแหนง [Status] ดวย 

หากระบหุมายเลขเชื่อมตอเซริฟเวอรขณะที่ระบบกําลังทําการบันทึกจะทําใหเกิดขอผิดพลาด

และบิต 15 จะเปดขึ้น

ËÁÒÂàËµØ

• บติ 0 และบิต 15 ของตําแหนง [Status] จะปด เมื่อบติ 0 ของตําแหนง [Control] ปด

• หากมีการกําหนดอุปกรณเปนชนิด 32 บิต จะใชงานเฉพาะ 16 บติลางเทานั้น

File Size
ระบขุนาดของไฟลภาพเคลื่อนไหวแตละไฟล ตั้งแต 1 ถึง 2048 MB ภาพใดก็ตามที่มขีนาดเกิน

ขนาดไฟลทีก่าํหนดจะไดรบัการบนัทกึเปนไฟลถดัไปโดยอตัโนมตั ิระบบจะใชเวลาทีท่าํการบนัทกึไฟล

ในการบันทึกครั้งแรก (ป, เดอืน, วนัที,่ ชั่วโมง, นาที, วินาที) เปนชื่อของไฟล

User set string

ระบสุตริงอักขระ (อักขระตวัเลขผสมตัวอักษรแบบไบตเดีย่วไมเกินสองตวั) ที่ใชนําหนาชื่อไฟลวิดีโอ

ËÁÒÂàËµØ

• ชื่อไฟลจะเปนสตริงที่กําหนดโดยผูใช (อักขระไมเกิน 2 ตัว) + เวลาทีบ่ันทึก

ตัวอยางเชน หากสตริงที่กําหนดโดยผูใชคือ “MC” วันทีค่ือ 2006/05/27 และ

เวลาคือ 15:23:46 ชื่อไฟลจะเปน

“MC060527_152346.SDX”

Constant ปอนการตั้งคาโดยตรง

ตอ

การต้ังคา คําอธิบาย

015

บิตท่ีระบุไวกอนหนา
0 → 1 การตั้งคาเสร็จสมบูรณ

บิตขอผิดพลาด
0 → 1 ขอผิดพลาด
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Us
er 

Se
t S

trin
g

Address

ระบตุําแหนงทีใ่ชบันทกึไฟลและตําแหนงทีใ่ชระบสุตริงใหเปนสตริงที่กําหนดโดยผูใช 

คุณสามารถเปลี่ยนชื่อไฟลใดก็ไดบนอุปกรณเชื่อมตอ โดยใชเวิรดเรียงตอเนื่องกนั 3 เวิรด

เริ่มจากตําแหนงทีก่ําหนด

• ควบคุม
เปดบติ 0 เพื่อบนัทึกรหัสในตําแหนงตอไปนี้ใหเปน "user set string"

• สตริงที่ผูใชกําหนด
บนัทึกรหัสสตริง ขั้นตอนในการบันทึกรหสัตัวอกัษรนั้นแตกตางกันไปตามอุปกรณการเชื่อมตอ

Address

• สถานะ
เปดบติ 0 ในตําแหนง [Control] และเปดบิต 0 ในตําแหนง [Status] ดวย หากระบสุตริงที่กําหนด

โดยผูใชขณะทีร่ะบบกําลังทําการบนัทึกจะทําใหเกิดขอผิดพลาดและบติ 15 จะเปดขึน้

ËÁÒÂàËµØ

• บติ 0 และบิต 15 ของตําแหนง [Status] จะปด เมื่อบติ 0 ของตําแหนง [Control] ปด

• หากมีการกําหนดอุปกรณเปนชนิด 32 บิต จะใชงานเฉพาะ 16 บติลางเทานั้น

Time out ระบเุวลารอคิวเมื่อเซิรฟเวอร FTP ไมตอบสนองตอการรองขอเขาใชงาน โดยตั้งคาไดตั้งแต 

10-120 วินาที

ตอ

การต้ังคา คําอธิบาย

+0

+1
+2

ควบคุม

สตริงท่ีผูใชกําหนด

สถานะ

015

บิตท่ีเปนสตริงท่ีกําหนด
0 → 1 การตั้งคาเสร็จสมบูรณ

015

บิตท่ีระบุไวกอนหนา
0 → 1 การตั้งคาเสร็จสมบูรณ

บิตขอผิดพลาด
0 →  1 ขอผิดพลาด
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Control Word Address

ระบตุําแหนงสําหรับควบคุมการบนัทึก โดยใชเวริดเรียงตอเนื่องกัน 2 เวริด

เริ่มจากตําแหนงทีก่ําหนด

• ควบคุม
เปดบติ 0 เพื่อเริ่มการบนัทึก (เริ่มบนัทกึไปยัง FTP) ปดบิตเพื่อหยุดการบนัทึก

 “ ๒ แผนผังระยะเวลาของการบันทึกไปยัง FTP” (หนา 27-83) 

Control Word Address

• สถานะ
สถานะการบันทึกเซิรฟเวอร FTP และสถานะขอผิดพลาดไดรับการบันทึกแลว

บติอนุญาตใหบนัทึกไดจะเปดขึ้นเมื่อเปดเครื่อง GP

สถานะขอผิดพลาดจะแจงใหทราบถึงสภาวะตอไปนี้

(รหัสขอผดิพลาด)

ËÁÒÂàËµØ

• หากมีการกําหนดอุปกรณเปนชนิด 32 บิต จะใชงานเฉพาะ 16 บติลางเทานั้น

การต้ังคา คําอธิบาย

+0

+1

ควบคุม

สถานะ

015

บิตทริกเกอรการบันทึก
0 → 1 เริ่มตน
1 → 0 หยุด

บิตดําเนินการตอ
0 → 1 รองขอตอ

0811 15

บิตการบันทึก
0 หยุด
1 กําลังบันทึก

บิตอนุญาตใหบันทึก
0 บันทึกไมได
1 บันทึกได

บิตขอผิดพลาด
0 → 1 ขอผิดพลาด

สถานะขอผิดพลาด

0 เสร็จสมบูรณ -

1-8 สํารอง -

9 ขอผิดพลาดการเชื่อมตอ 
FTP

เซิรฟเวอร FTP ทํางานผิดปกติ
หรือไมมเีซิรฟเวอร FTP

10 ขอผิดพลาด
การล็อกอินเขา FTP ช่ือผูใชหรือรหัสผานของ FTP ไมถูกตอง

11 การเขียนเกิดขอผิดพลาด

ผูใชที่ล็อกอนิไมมีสทิธิ์ในการเขียน 
หรือการเขียนลงในเซิรฟเวอร FTP 
เกิดการลมเหลว หรือมพีื้นทีว่าง
ไมเพียงพอ

12 ถึง 13 สํารอง -

14 ฟงกชันของไคลเอนต
กําลังทํางาน

เร่ิมบันทึกลงในเซิรฟเวอร FTP 
ขณะกําลังเลนภาพเคลื่อนไหวอยู

15 สํารอง -
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๒ แผนผังระยะเวลาของการบันทึกไปยัง FTP

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • หากการบันทึกไฟลไปยังเซิรฟเวอร FTP ลมเหลว GP จะเปดบติ 15 ของตําแหนง [Status] 

(บิตขอผิดพลาดในการบนัทกึ) และจะไมสามารถบันทึกไฟลใดๆ ได เมื่อเซริฟเวอร FTP 

ทําการบันทึกไฟลตอ GP จะเปดบิต 1 (บิตดําเนินการตอ) ของตําแหนง [Control] 

GP จะปดบิตขอผิดพลาดแลวเริ่มบันทึกไฟล

บิตดําเนินการตอ
 (PLC → GP)

บิตขอผิดพลาด
 (GP → PLC)

ทริกเกอรการบันทึก
 (PLC → GP)

อนุญาตใหบันทึก
 (GP → PLC)

บันทึกขอมูล
(GP → CF หรือ FTP)

การบันทึก
 (GP → PLC)
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๑ Event Recorder

การต้ังคา คําอธิบาย

Record Events ระบวุาจะใชฟงกชัน “บนัทึกเหตุการณ (Event Recorder)” ทําการบันทึกภาพกอนและหลัง

เกิดเหตกุารณใดโดยเฉพาะหรือไม หากมีเหตุการณที่ตรงตามเงื่อนไขทีร่ะบุไวเกดิขึ้น

Trigger ระบเุง่ือนไขในการทํางานของฟงกชันบันทกึเหตุการณ

Bit ควบคุมการบันทึกดวยตําแหนงบติที่กําหนดไว

Co
nd

itio
n Bit ON เริ่มบันทึกเมื่อบิตเปดอยู

Bit OFF เริ่มบันทึกเมื่อบิตปดอยู

Bit
Address ระบตุําแหนงบติควบคุมการบันทึก

Word

ควบคุมการบันทึกดวยคาจากตําแหนงเวริดที่กําหนดไว

ËÁÒÂàËµØ

• สามารถใชไดเฉพาะคา 16 bits, no sign และ BIN

ตอ
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Tri
gg

er

W
ord Co
nd

itio
n

Equals
การบนัทึกจะเริ่มขึ้นเมื่อคาที่ตั้งไวตรงกับคาใน PLC

• Number: ระบุคาในการตั้งคา

Different
การบนัทึกจะเริ่มขึ้นเมื่อคาที่ตั้งไวไมตรงกับคาใน PLC

• Number: ระบคุาในการตั้งคา

Inside Range
การบนัทึกจะเริ่มขึ้นเมื่อคาที่ตั้งไวอยูในชวงคาของ PLC โดยคาที่กําหนดไวจะรวมอยูในชวงคาดวย

• Minimum: กําหนดคาขั้นต่ําตั้งแต 0 ถึง 65534

• Maximum: กําหนดคาสงูสดุตั้งแต 1 ถึง 65535

Out of range
การบนัทึกจะเริ่มขึ้นเมื่อคาที่ตั้งไวไมอยูในชวงคาของ PLC  โดยจะรวมคาที่กําหนดไวดวย

• Minimum: กําหนดคาขั้นต่ําตั้งแต 0 ถึง 65534

• Maximum: กําหนดคาสงูสดุตั้งแต 1 ถึง 65535

Word Address ระบตุําแหนงเวิรดสําหรับการควบคุมการบนัทกึ

Monitor กําหนดเง่ือนไขการตรวจสอบ

Always เปดฟงกชันบนัทึกเหตุการณไวตลอดเวลา ซึ่งจะทําใหใชงาน Movie Player ไมได

Control Word Address

ระบตุําแหนงควบคุมการตรวจสอบ โดยใชเวิรดเรียงตอเนื่องกัน 2 เวริดเริ่มจากตําแหนงที่กําหนด

สามารถทริกเกอรการบันทึกขอมูลไดขณะทําการตรวจสอบเทานั้น

• ควบคุม
เปดบติ 0 เพื่อเริ่มการตรวจสอบ ปดบิตเพื่อหยุดการตรวจสอบ

 “ ๒ แผนผังระยะเวลาของฟงกชันบันทึกเหตุการณ” (หนา 27-90) 

• สถานะการตรวจสอบ
สถานะการบันทึกการด CF และสถานะขอผิดพลาดไดรบัการบนัทึกแลว

ตอ

การต้ังคา คําอธิบาย

+0

+1

ควบคุม

สถานะการตรวจสอบ

015

บิตทริกเกอรการเริ่มตนตรวจสถานะ
0 → 1 เริ่มตน
1 → 0 หยุด

บิตดําเนินการตอ
0 → 1 รองขอตอ

015

ตําแหนงบิตตรวจสถานะ
0 หยุด
1 กําลังตรวจสอบ

บิตขอผิดพลาดของการเริ่มตนตรวจสถานะ
0 → 1 ขอผิดพลาดในการเริ่มตน



คําแนะนําในการตั้งคา

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 27-86

Record Time

ระบเุวลาที่จะทําการบันทึก โดยตั้งคาไดตัง้แต 1-60 วนิาที

• Before: ระบุเวลาบันทึกกอนเกิดการทริกเกอร
• After: ระบเุวลาบนัทึกหลงัเกิดทริกเกอร
ËÁÒÂàËµØ

• เวลาบันทึกคือเวลารวมของเวลาที่กําหนดไวขางบน

Record กําหนดตําแหนงทีจ่ะบันทึกไฟลภาพเคลื่อนไหว

CF บันทกึไฟลลงในการด CF

User set string

ระบสุตริงอักขระทีจ่ะรวมอยูในชื่อโฟลเดอรและชื่อไฟลของไฟลวดิีโอที่บนัทกึ 

ระบตุัวอักษรหรือตวัเลขแบบไบตเดีย่วสองตัว

ËÁÒÂàËµØ

• ใน "\MOVIE" ระบบจะสรางโฟลเดอรที่จะใชบนัทึกไฟลขึ้น โดยตั้งชื่อโฟลเดอรดวยสตริงที่

กําหนดไว

• ชื่อไฟลจะถูกบันทึกโดยใชสตริงทีก่ําหนดโดยผูใช (อักขระ 2 ตวั) + เวลาที่บนัทกึ

(ตัวอยาง ไฟลที่บันทึกโดยมีสตริงทีก่ําหนดโดยผูใชคือ "MC" โดยบนัทึกเมือ่ป 2006 เดือน 05 

วนัที่ 27 เวลา 15 นาฬิกา 23 นาที 46 วินาที จะมีชื่อไฟลวา "MC060527_152346.SDX"

• หากไมไดกําหนดสตริงไว โฟลเดอรจะมีชื่อเปน "\MOVIE\NONAME" และชื่อไฟลจะมีเฉพาะ

เวลาที่บันทกึเทานั้น (ป, เดือน, วัน, ชั่วโมง, นาที และวินาทีทีบ่ันทึกไฟล)

Constant ระบสุตริงโดยปอนคาที่นี่

Address

ระบตุําแหนงทีจ่ะใชจัดเก็บขอความที่กําหนดโดยผูใช คุณสามารถเปลี่ยนชื่อไฟลในอุปกรณ/PLC ได 

โดยใชเวริดเรียงตอเนื่องกัน 3 เวริดเริ่มจากตําแหนงทีร่ะบุ

• ควบคุม
เปดบติ 0 เพื่อบนัทึกรหัสในตําแหนงตอไปนี้ใหเปน "user set string"

• สตริงที่ผูใชกําหนด
บนัทึกรหัสสตริง ขั้นตอนในการบันทึกรหสัตัวอกัษรนั้นแตกตางกันไปตามอุปกรณการเชื่อมตอ

ตอ

การต้ังคา คําอธิบาย

+0

+1

+2

ควบคุม

สตริงท่ีผูใชกําหนด

สถานะ

015

บิตท่ีเปนสตริงท่ีกําหนด
0 → 1 การตั้งคาเสร็จสมบูรณ
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Re
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CF

Us
er 

Se
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Address

• สถานะ
เปดบติ 0 ในตําแหนง [Control] และเปดบิต 0 ในตําแหนง [Status] ดวย หากระบสุตริง

ที่กําหนดโดยผูใชขณะทีร่ะบบกําลงับนัทกึขอมูลลงในการด CF จะทําใหเกิดขอผิดพลาด

และบิต 15 จะเปดขึ้น

ËÁÒÂàËµØ

• บติ 0 และบิต 15 ของตําแหนง [Status] จะปด เมื่อบติ 0 ของตําแหนง [Control] ปด

• หากมีการกําหนดอุปกรณเปนชนิด 32 บิต จะใชงานเฉพาะ 16 บติลางเทานั้น

FTP บันทกึไปยังเซิรฟเวอร FTP

FT
P 

Se
rve

r

Constant เลอืกหมายเลขเซิรฟเวอร FTP ตั้งแต 0-31

Address

ระบตุําแหนงทีจ่ะใชบันทึก และระบหุมายเลขเชื่อมตอของเซิรฟเวอรที่จะใชบันทึกไฟล 

คุณสามารถเปลี่ยนเซิรฟเวอร FTP เพ่ือบันทกึไฟลลงในนอุปกรณเชื่อมตอได

ระบบจะใชเวิรดเรียงตอเนื่องกัน 3 เวิรด โดยเริ่มจากตําแหนงทีก่ําหนด

• ควบคุม
เปดบติ 0 เพื่อระบุหมายเลขทีบ่ันทึกเปนการเชื่อมตอเซิรฟเวอร FTP ในตําแหนงตอไปนี้

• หมายเลขเชื่อมตอเซิรฟเวอร
บนัทึกหมายเลขเชื่อมตอเซิรฟเวอรกอนเปดบิต 0 ของตําแหนง [Control]

ตอ

การต้ังคา คําอธิบาย

015

บิตท่ีระบุไวกอนหนา
0 → 1 การตั้งคาเสร็จสมบูรณ

บิตขอผิดพลาด
0 → 1 ขอผิดพลาด

+0

+1

+2

ควบคุม

การเช่ือมตอเซิรฟเวอร

หมายเลข

015

บิตกําหนดหมายเลขการเช่ือมตอเซิรฟเวอร
0 → 1 การตั้งคาเสร็จสมบูรณ
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Re
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P

FT
P 
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Address

• สถานะ
เปดบติ 0 ในตําแหนง [Control] และเปดบิต 0 ในตําแหนง [Status] ดวย หากระบหุมายเลข

เชื่อมตอเซริฟเวอรขณะที่ระบบกําลังทําการบันทกึจะทําใหเกิดขอผิดพลาดและบิต 15 จะเปดขึ้น

ËÁÒÂàËµØ

• บติ 0 และบิต 15 ของตําแหนง [Status] จะปด เมื่อบติ 0 ของตําแหนง [Control] ปด

• หากมีการกําหนดอุปกรณเปนชนิด 32 บิต จะใชงานเฉพาะ 16 บติลางเทานั้น

User set string

ระบสุตริงอักขระ (อักขระตวัเลขผสมตัวอักษรแบบไบตเดีย่วไมเกินสองตวั) ที่ใชนําหนาชื่อ

ไฟลวดิีโอ

ËÁÒÂàËµØ

• ชื่อไฟลจะเปนสตริงที่กําหนดโดยผูใช (อักขระไมเกิน 2 ตัว) + เวลาทีบ่ันทึก

ตัวอยางเชน หากสตริงที่กําหนดโดยผูใชคือ “MC” วันทีค่ือ 2006/05/27 และเวลาคือ 

15:23:46 ชื่อไฟลจะเปน

“MC060527_152346.SDX”

Constant ปอนการตั้งคาโดยตรง

Address

ระบตุําแหนงทีใ่ชบันทกึไฟลและตําแหนงทีใ่ชระบสุตริงใหเปนสตริงที่กําหนดโดยผูใช 

คุณสามารถเปลี่ยนชื่อไฟลใดก็ไดบนอุปกรณเชื่อมตอ โดยใชเวิรดเรียงตอเนื่องกนั 3 เวิรด

เริ่มจากตําแหนงทีก่ําหนด

• ควบคุม
เปดบติ 0 เพื่อบนัทึกรหัสในตําแหนงตอไปนี้ใหเปน "user set string"

• สตริงที่ผูใชกําหนด
บนัทึกรหัสสตริง ขั้นตอนในการบันทึกรหสัตัวอกัษรนั้นแตกตางกันไปตามอุปกรณการเชื่อมตอ

ตอ

การต้ังคา คําอธิบาย

015

บิตท่ีระบุไวกอนหนา
0 → 1 การตั้งคาเสร็จสมบูรณ

บิตขอผิดพลาด
0 → 1 ขอผิดพลาด

+0

+1

+2

ควบคุม

สตริงท่ีผูใชกําหนด

สถานะ

015

บิตท่ีเปนสตริงท่ีกําหนด
0 → 1 การตั้งคาเสร็จสมบูรณ
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Address

• สถานะ
เปดบติ 0 ในตําแหนง [Control] และเปดบิต 0 ในตําแหนง [Status] ดวย หากระบสุตริงที่กําหนด

โดยผูใชขณะทีร่ะบบกําลังทําการบนัทึกจะทําใหเกิดขอผิดพลาดและบติ 15 จะเปดขึน้

ËÁÒÂàËµØ

• บติ 0 และบิต 15 ของตําแหนง [Status] จะปด เมื่อบติ 0 ของตําแหนง [Control] ปด

• หากมีการกําหนดอุปกรณเปนชนิด 32 บิต จะใชงานเฉพาะ 16 บติลางเทานั้น

Time out ระบเุวลารอคิวเมื่อเซิรฟเวอร FTP ไมตอบสนองตอการรองขอเขาใชงาน โดยตั้งคาไดตั้งแต 

10-120 วินาที

Record Status Address

ระบตุําแหนงของฟงกชันบันทึกเหตุการณ โดยใชเวิรดเรียงตอเนื่องกัน 2 เวิรด

เริ่มจากตําแหนงทีก่ําหนด

• ควบคุม
เปดบติ 0 เพื่อเริ่มตนการตรวจสอบการบนัทกึ ปดบติเพื่อหยุดการตรวจสอบ

ตอ

การต้ังคา คําอธิบาย

015

บิตท่ีระบุไวกอนหนา
0 → 1 การตั้งคาเสร็จสมบูรณ

 บิตขอผิดพลาด
 0 → 1 ขอผิดพลาด

+0

+1

ควบคุม

สถานะการตรวจสอบการบันทึก

015

บิตทริกเกอรการเริ่มตนตรวจสถานะ
0 → 1 เริ่มตน
1 → 0 หยุด

บิตดําเนินการตอ
0 → 1 รองขอตอ
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๒ แผนผังระยะเวลาของฟงกชันบันทึกเหตุการณ

Record Status Address

• สถานะการตรวจสอบการบันทกึ
สถานะการบันทึกของฟงกชันบนัทึกเหตุการณและสถานะขอผิดพลาดไดรับการบันทึกแลว

สถานะขอผิดพลาดจะแจงใหทราบถึงสภาวะตอไปนี้

(รหัสขอผดิพลาด)

ËÁÒÂàËµØ

• หากมีการกําหนดอุปกรณเปนชนิด 32 บิต จะใชงานเฉพาะ 16 บติลางเทานั้น

การต้ังคา คําอธิบาย

081115

บิตการสงออกไฟล
0 หยุด
1 กําลังบันทึก

บิตกระบวนการบันทึก
0 บันทึกไมได
1 บันทึกได

บิตขอผิดพลาด
0 → 1 ขอผิดพลาด

0 เสร็จสมบูรณ -

1 ถึง 3 สํารอง -

4 ไมมกีารด CF ไมไดเสียบการด CF ใน GP หรือไมไดปดฝาครอบการด CF

5 การเขียนการด CF 
เกิดขอผิดพลาด การเขียนการด CF ลมเหลวหรือมพีื้นทีว่างไมเพยีงพอ

6 สํารอง -

7 ขอผิดพลาดของการด CF การด CF ใชงานไมได หรือใชสื่อที่ไมใชการด CF
8 สํารอง -

9 ขอผิดพลาด
การเช่ือมตอ FTP เซิรฟเวอร FTP ทํางานผิดปกติหรือไมมีเซิรฟเวอร FTP

10 ขอผิดพลาด
การล็อกอินเขา FTP ช่ือผูใชหรือรหัสผานของ FTP ไมถูกตอง

11 การเขียนเกิดขอผิดพลาด ผูใชที่ล็อกอินไมมสีิทธิ์ในการเขียน หรือการเขียนลงใน
เซิรฟเวอร FTP เกิดการลมเหลว หรือมีพืน้ที่วางไมเพียงพอ

12 ถึง 15 สํารอง -

เริ่มบันทึก
(PLC → GP)

บันทึกเสร็จสมบูรณ
(GP → PLC)

กําลังสงออกไฟล
(GP → PLC)

เวลาบันทึกจริง

เวลากอน
การทริกเกอร

เวลาหลัง
การทริกเกอร

บันทึกขอมูล
(GP → CF)
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27.9.2 คําแนะนําในการตั้งคา [FTP Server]

การต้ังคา คําอธิบาย
Create แสดงกลองโตตอบ [FTP Server]

Edit แกไขขอมูลทีล่งทะเบียนไว

Copy คัดลอกขอมูลทีล่งทะเบยีนไวจากแถวที่เลอืก

Paste วางขอมูลที่ลงทะเบยีนไวที่คัดลอกมา ไวในแถวที่เลือกในรายการ

Delete ลบแถวทีเ่ลือกออก
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๒ FTP Server

การต้ังคา คําอธิบาย
Number ระบหุมายเลขรีจิสทรี

IP Address ระบตุําแหนง IP ที่จะใชลงทะเบียนสําหรับเซริฟเวอร FTP

Comment ปอนคําอธิบาย คุณสามารถใชตวัอักษรและตัวเลขแบบไบตเดี่ยวรวมกันไมเกิน 12 ตัว

Port Number ระบหุมายเลขพอรตเซิรฟเวอร FTP

PASV ระบวุาจะใชโหมด PASV หรือไม โดยทัว่ไปคุณจะใชตัวเลือกนี้เมือ่การรักษาความปลอดภัยของ

เน็ตเวิรกบล็อคการเชื่อมตอ

User Name ระบชุื่อผูใชสําหรับลอ็กอินเขาสูเซริฟเวอร FTP คุณสามารถใชตัวอักษรและตัวเลขแบบไบตเดี่ยว

รวมกันไมเกนิ 16 ตัว

Pa
ss

wo
rd Password ระบรุหัสผานสําหรับล็อกอินเขาสูเซิรฟเวอร FTP คุณสามารถใชตัวอักษรและตัวเลขแบบไบตเดีย่ว

รวมกันไมเกนิ 16 ตัว

Confirm ปอนรหัสผานอีกครั้งเพื่อยืนยัน
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27.9.3 คําแนะนําในการตั้งคา [Movie] ทั่วไป

การต้ังคา คําอธิบาย

Movie File แสดงรายการไฟลภาพเคลื่อนไหวที่บันทึกอยูในโฟลเดอร MOVIE ใน "Destination Folder" 

ที่กําหนดไว

Delete ลบไฟลที่เลือกออกจากรายการ

Change Attribute เปลี่ยนชื่อไฟลหรือคําอธิบายไฟลทีเ่ลือกจากรายการ

Play List แสดงไฟลเพลยลิสตที่มีอยู

Create สรางไฟลเพลยลิสตไฟลใหม

Delete ลบไฟลเพลยลิสตที่เลือกออกจากรายการ

Change Attribute เปลี่ยนชื่อไฟลของไฟลเพลยลิสตทีเ่ลือกจากรายการ

ตอ
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(File Name) แสดงขอมูลของไฟลเพลยลิสตที่สรางขึ้น

Add

ระบไุฟลภาพเคลือ่นไหวหรือโฟลเดอรภาพเคลื่อนไหวที่จะเพ่ิมลงในเพลยลิสต

เมือ่ระบุโฟลเดอรแลว ระบบจะเลนไฟลภาพเคลื่อนไหวทีอ่ยูในโฟลเดอรนั้นตามลําดับ

ที่ไฟลถูกสรางขึ้นในการด CF หรือที่เซิรฟเวอร FTP

Ty
pe

Play CF File เพิ่มไฟลที่บนัทึกอยูในโฟลเดอร MOVIE ในการด CF ลงในเพลยลิสต เมือ่พิมพ “\MC”

ใน [File Name]  ระบบจะเพิ่มอักขระ “\MOVIE” และ “\” ให และแสดงเปน “\MOVIE\MC\”

Play Contents 
of CF Folder

เมือ่พิมพ “\MC” ใน [File Name]  ระบบจะเพิ่มอักขระ “\MOVIE” ให และแสดงเปน 

“\MOVIE\MC\”

Play FTP File เพิ่มไฟลที่อยูในเซิรฟเวอร FTP ลงในเพลยลสิต

เลอืกหมายเลขรีจิสทรีของเซิรฟเวอร FTP ทีบ่ันทึกไฟลไว แลวปอนชื่อไฟล

Play Contents 
of FTP Folder

เพิ่มโฟลเดอรทีอ่ยูในเซริฟเวอร FTP ลงในเพลยลสิต

เลอืกหมายเลขรีจิสทรีของเซิรฟเวอร FTP ทีบ่ันทึกโฟลเดอรไว แลวปอนชื่อโฟลเดอร

Video เพิ่มภาพแบบเรียลไทมลงในเพลยลสิต

Se
ttin

gs File Name/
Folder Name ปอนชื่อไฟลหรือชื่อโฟลเดอร

Edit แกไขการตั้งคาของไฟลหรือโฟลเดอรที่เลือกในรายการ

Copy คัดลอกไฟลหรือโฟลเดอรที่เลือกจากรายการ

Paste วางไฟลหรือโฟลเดอรที่คัดลอกมาไวในรายการ

Delete ลบแถวทีเ่ลือกออกจากรายการ

การต้ังคา คําอธิบาย
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27.9.4 คําแนะนําในการตั้งคา [Movie Player]
[Movie Player] ใชสําหรับเลนภาพเคลื่อนไหว โดยสามารถใชแสดงภาพจากกลองวิดีโอและเลนไฟลภาพเคลื่อนไหวได 

คุณสามารถวางพารท Movie Player ลงบนหนาจอไดเพียงหนึ่งพารทเทาน้ัน 

การต้ังคา คําอธิบาย

Part ID

พารทที่นํามาวางจะไดรับการกําหนดหมายเลข ID

Part ID ของ Movie Player คือ MV_**** (เลขสี่หลัก)

สวนทีเ่ปนตวัอักษรจะถูกกําหนดไวตายตวั คุณสามารถเปลี่ยนสวนที่เปนตัวเลขได

ในชวงตัง้แต 0000-9999

Comment คําอธิบายของแตละพารทจะยาวไดไมเกิน 20 อักขระ
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๑ Basic

การต้ังคา คําอธิบาย
Play Control เลอืกวิธีเลน

Loop เลนภาพเคลื่อนไหวในเพลยลิสตซ้ําไปจนกวาจะสั่งใหหยุด

Automatic เลนภาพเคลื่อนไหวทันทีที่หนาจอถกูเปลี่ยนไปยังหนาจอที่มี Movie Player

Display size เลอืกขนาดแสดงผลของภาพ เมื่อเลือกเสร็จ ขนาดทีแ่สดงจริงจะขึ้นอยูกับชนิดของรูปแบบ

สัญญาณภาพ

Default
• สําหรับ NTSC: 640 x 480 พิกเซล

• สําหรับ PAL: 768 x 576 พิกเซล 

• สําหรับ SECAM: 768 x 576 พิกเซล

1/4
• สําหรับ NTSC: 320 x 240 พิกเซล

• สาํหรับ PAL: 384 x 288 พิกเซล 

• สําหรับ SECAM: 384 x 288 พิกเซล

1/16
• สําหรับ NTSC: 160 x 120 พิกเซล

• สําหรับ PAL: 192 x 144 พิกเซล

• สําหรับ SECAM: 192 x 144 พิกเซล

ตอ



คําแนะนําในการตั้งคา

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 27-97

Play List ระบไุฟลภาพเคลือ่นไหวทีจ่ะเลน

File ระบไุฟลและโฟลเดอรที่จะเลนจาก Movie Player โดยตรง

Add

ระบไุฟลภาพเคลือ่นไหว (หรือโฟลเดอร) ทีจ่ะเพิ่มลงในเพลยลิสต

เมือ่ระบุโฟลเดอรแลว ระบบจะเลนไฟลภาพเคลื่อนไหวทีอ่ยูในโฟลเดอรนั้นตามลําดับ

ที่ไฟลถูกสรางขึ้นในการด CF หรือที่เซิรฟเวอร FTP

Ty
pe

Play CF File เพิ่มไฟลที่บนัทึกอยูในโฟลเดอร MOVIE ในการด CF ลงในเพลยลิสต เมือ่พิมพ “\MC” 

ใน [File Name]  ระบบจะเพิ่มอักขระ "\MOVIE" และ “\” ให และแสดงเปน “\MOVIE\MC\”

Play Contents 
of CF Folder

เมือ่พิมพ “\MC” ใน [File Name]  ระบบจะเพิ่มอักขระ “\MOVIE” ให และแสดงเปน 

“\MOVIE\MC\”

Play FTP File เพิ่มไฟลที่บนัทึกอยูในเซิรฟเวอร FTP

เลอืกหมายเลขรีจิสทรีของเซิรฟเวอร FTP ทีบ่ันทึกไฟลไว แลวปอนชื่อไฟล

Play Contents 
of FTP Folder

เพิ่มโฟลเดอรทีบ่ันทึกอยูในเซิรฟเวอร FTP

เลอืกหมายเลขรีจิสทรีของเซิรฟเวอร FTP ทีบ่ันทึกโฟลเดอรไว แลวปอนชื่อโฟลเดอร

Video เพิ่มภาพแบบเรียลไทมลงในเพลยลสิต

Se
ttin

gs File Name/
Folder Name ปอนชื่อไฟลหรือชื่อโฟลเดอร

CF ระบไุฟลเพลยลิสต (.txt) ทีส่รางขึ้นในการตั้งคาทัว่ไปของ [Movie] ไฟลไดรับการบนัทึกลงใน

โฟลเดอร MOVIE ในการด CF แลว

FTP ระบไุฟลเพลยลิสตทีอ่ยูในเซริฟเวอร FTP 

FTP Server เลอืกหมายเลขรีจิสทรีของเซิรฟเวอร FTP 

List File Name ปอนชื่อไฟลของเพลยลิสตทีอ่ยูในเซริฟเวอร FTP ที่กําหนด ใช Route ของเซิรฟเวอร FTP 

ในการปอนชื่อไฟล (ตัวอยาง "∗∗∗/∗∗∗.txt")

Time out ระบเุวลาที่จะรอเมื่อเซิรฟเวอร FTP ไมตอบสนองตอการรองขอเขาใชงาน

การต้ังคา คําอธิบาย
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๑ Basic/แบบละเอียด

การต้ังคา คําอธิบาย

Play Control Word Address

ควบคุม Movie Player จากอปุกรณเชื่อมตอ โดยใชเวิรดเรียงตอเนื่องกัน 5 เวิรด

เริ่มจากตําแหนงที่กําหนด

โปรดดูวธีิใชงานไดจากหัวขอตอไปน้ี

 “ ๒ กระบวนการทํางานของตําแหนงควบคุมการเลน” (หนา 27-103) 
 “ ๒ แผนผังระยะเวลาของการควบคุมการเลน” (หนา 27-103) 

ตอ

ตําแหนงเวิรดควบคุมการเลน

+0

+1

+2

+3

+4

ควบคุม

โหมดการเลน

หมายเลขดัชนี

ตัวเลือก

สถานะ
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Pla
y C

on
tro

l

Play Control Word Address

• ควบคุม

บิตลําดบับนจะไดรับการจัดลําดับความสําคัญในแตละบติ

- เมื่อบิตแสดงวิดโีอเปดขึน้ ภาพจากกลองที่เลือกไวจะแสดงขึ้นบนหนาจอแทนภาพเคลื่อนไหว

ที่กําลังเลนอยูในขณะนั้น ภาพเคลื่อนไหวจะยังคงเลนตอไปพรอมกับปดเสยีง ซึ่งจะมองไมเห็น

ภาพแตอยางใด เมื่อบิตแสดงวิดโีอปดลง 

หนาจอจะแสดงภาพเคลื่อนไหวที่กําลังเลนอยูตามเดิมและเปดเสียง

- เมื่อบิตเลนในโหมด Force เปดขึ้น ระบบจะเลนภาพเคลือ่นไหวทีม่ีดัชนีที่กําหนดไว 

นอกจากนี้ เมื่อบิตเลนในโหมด Force เปด และบติแจงการเลนเปด/ปดสลับกันไปมา 

ระบบจะเลนภาพเคลื่อนไหวที่มดีัชนีทีก่ําหนด

• โหมดการเลน
หมายเลขทีส่ามารถระบไุดมดีังนี้

• หมายเลขดัชนี
ระบหุมายเลขดัชนีของไฟลที่จะเลน ระบบจะใชหมายเลขเฉพาะเมื่อตั้งคา [Play Mode] เปน 8 

และบิตสงคําสั่งใน [Control] เปดอยู หรือบติเลนในโหมด Force เปดอยู

• ตัวเลือก
สามารถเลนภาพชาและเดินหนาหนึ่งเฟรมได

ตอ

การต้ังคา คําอธิบาย

0815

บิตสงคําส่ัง
0 → 1 เริ่ม

บิตเลนในโหมด Force
เลนภาพเคลื่อนไหวท่ีกําหนด
หมายเลขดัชนี 1 ไว

บิตแจงการเลน
เม่ือบิตท่ีถูกบังคับมีคาเปน 1 
ใหเปล่ียนบิตยอนกลับไปเพื่อ
เปด Movie Player

บิตการแสดงภาพวิดีโอ
0 สถานะปกติ
1 วิดีโอ

0 Stop 5 Slow Motion

1 Play 6 Forward 1 Frame

2 Pause 7 Back 1 Frame

3 Fast Forward 8 Specify Index

4 Rewind 9 Reserve Thereafter (Stop)

815

ระบุความเร็วในการเลนภาพชา
00 1/2
01 1/4
10 1/8
11 1/2

บิตกําหนดการเลนภาพไปขางหนา
0  เฟรมเดียว
1  หลายเฟรม

เลนภาพชา/เดินหนาหน่ึงเฟรม
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y C
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l

Play Control Word Address

• สถานะ

(รหัสขอผิดพลาด)

Play List Order

ระบุวาจะเลนภาพเคลื่อนไหวตามลําดับที่กําหนดหรอืไม เมือ่เลนไฟลในเพลยลิสตครบทุกไฟลแลว 

โปรแกรมจะเลนไฟลตอในลักษณะตอไปนี้ ขึน้กับวาเลือกคา [Loop] ไวหรือไม

เลือก [Repeat]: เลนภาพเคลื่อนไหวเริ่มจากไฟลแรกสดุในรายการ
ไมไดเลือก [Repeat]: หยุดเลนภาพเคลื่อนไหว

On Error

ระบุวธีิจัดการกับขอผิดพลาดตอไปนี้ เมื่อไมสามารถเลนไฟลภาพเคลือ่นไหวได

• ยังไมไดเสียบการด CF เมือ่เลือกการเลนจากการด CF

• เชื่อมตอกับเซิรฟเวอร FTP ไมได เมื่อเลอืกการเลนจาก FTP 

• ไมพบไฟลสําหรับการเลนจากการด CF และ FTP 

• เปดไฟลเพื่อเลนจากการด CF และ FTP ไมได

• รูปแบบไฟลที่กําหนดไมสามารถเลนจากการด CF หรือ FTP ได

Stop หยุดการทํางานหากเลนภาพเคลือ่นไหวไมได

Next หากเลนภาพเคลื่อนไหวไมได ใหเลนไฟลภาพเคลื่อนไหวถัดไป ในกรณีนี้ จะไมมกีารจัดเก็บ

สถานะขอผิดพลาดไวใน [Status Word Address 1]

Status Word Address 1

หากคุณตองการตรวจสอบขอมูลขอผิดพลาด ขนาดที่เลน หรือขอมูลเกี่ยวกับตําแหนงที่เลน 

ใหระบุตําแหนงเวริดที่จะใชจัดเก็บขอมูล โดยใชเวิรด 4 เวิรดเริ่มจากตําแหนงที่กําหนด 

สําหรับอุปกรณชนิด 32 บิต จะใชงานเฉพาะ 16 บติลางเทานั้น

ตอ

การต้ังคา คําอธิบาย

081115

คําส่ัง
บิตรับคําส่ัง
0 หยุด
1 กําลังสงขอมูล

บิตคําส่ังเสร็จสมบูรณ
0 → 1 คําส่ังเสร็จสมบูรณ

สถานะขอผิดพลาด

0 เสร็จสมบูรณ
1 คาทีก่ําหนดใหวิธีการเลนไมอยูในชวงการตั้งคา
2 กําลังดําเนินการคําสั่งจากสวิตช
3 กําลังบันทกึภาพเคลื่อนไหว
4 ถึง 15 สํารอง

ตําแหนงเวิรดจัดเก็บขอมูลสถานะ 1

+0

+1
+2

+3

 สถานะขอผิดพลาด

 ขนาดที่เลน

 ตําแหนงการเลน X

 ตําแหนงการเลน Y
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Status Word Address 1

• สถานะขอผิดพลาด

บิตขอผิดพลาดจะเปดขึ้นเมือ่ไมสามารถเลนภาพเคลือ่นไหวได 

(ตวัอยางเชน เนื่องจากไมมไีฟลอยู หรือไมสามารถเชื่อมตอกับเซิรฟเวอร FTP ได) หรือ

เมือ่ Movie Player มีสถานะขอผิดพลาดเกิดขึน้ (ตัวอยางเชน ไฟลเสยีหายขณะที่เลน)

• ขนาดแสดงผล
จัดเก็บขนาดแสดงผลปจจุบัน

0โหมดปกติ

1โหมด 1/4

2โหมด 1/16

3สํารองหลังจาก (ชนิดปกต)ิ

• พกิัดการเลน X / พกิัดการเลน Y
ตารางตอไปนี้แสดงชวงพิกัดตางๆ ทีเ่ลนภาพเคลือ่นไหว ตามการตั้งคาขนาดแสดงผลและ

รูปแบบสญัญาณภาพ 

ตอ

การต้ังคา คําอธิบาย

081415

บิตขอผิดพลาด
0  ไมมีขอผิดพลาด
1  ขอผิดพลาด บิตแสดงรายละเอียดขอผิดพลาด

สถานะของบิต
แสดงรายละเอียด
ขอผิดพลาด

ชื่อขอผิดพลาด คําอธิบาย

0 เสร็จสมบรูณ การทํางานเปนปกติ

1 - 3, 6, 8, 
12 - 15, 17 - 127 สํารอง หมายเลขเหลานี้เปนหมายเลขสํารองและ

ไมไดรับการระบุ

4 ไมมีการด CF ไมไดเสียบการด CF 
ฝาปดการดเปดอยู

5 ขอผิดพลาด
ในการอานการด CF การอานขอมูลจากการด CF ลมเหลว

7 ขอผิดพลาดของการด CF การด CF เสียหาย
ไมใชการด CF 

9 ขอผิดพลาดของ
การเชื่อมตอFTP ไมสามารถเขาใชเซิรฟเวอร FTP

10 ขอผิดพลาด
การล็อกอินเขา FTP การล็อกอินเขาเซริฟเวอร FTP ลมเหลว

11 ขอผิดพลาดในการเขยีนขอมูล การเขียนขอมูลลงในเซิรฟเวอร FTP ลมเหลว

16 ไฟลเสียหาย ไฟลทีร่ะบุไมอยูในรูปแบบ SDX 

ขนาดแสดงผล
การตั้งคารูปแบบสัญญาณภาพ

NTSC PAL/SECAM

ดีฟอลต (0,0) - (639,479) (0,0) - (767,575)

1/4 (0,0) - (319,239) (0,0) - (383,287)

1/16 (0,0) - (159,119) (0,0) - (191,143)
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Status Word Address 2

ตั้งคาวาจะใชตําแหนงสําหรับดสูถานะการเลนภาพเคลื่อนไหว

โดยใชเวริดเรียงตอเนื่องกัน 2 เวิรดเริ่มจากตําแหนงที่กําหนด

สําหรับอุปกรณชนิด 32 บิต จะใชงานเฉพาะ 16 บติลางเทานั้น

• ตรวจสอบสถานะการเลน

- โหมดการทํางานของตําแหนงตรวจสอบสถานะการเลนจะจัดเก็บอยูในแปดบิตลาง

- บติสถานะการเลนจะระบุวาตําแหนงตรวจสอบสถานะการเลนอยูในสถานะเลนจริงๆ 

โดยจะไมมีการระบใุหเลนซ้ํา และหากเลนจนจบแลว สถานะจะเปลี่ยนไปเปนสถานะอื่น

ที่ไมใชสถานะเลน แมจะเปดสวติชเลนอยูก็ตาม

- หมายเลขที่อยูในรายการขางลางนี้เปนหมายเลขที่ใชระบใุหโหมดการทํางานของตําแหนง

ตรวจสอบสถานะการเลน

0Stop

1Play

2Pause

3Fast Forward

4Rewind

5Slow Motion

0xFF Video Display

หมายเลขที่นอกเหนือจากดานบนนี้จะเปนหมายเลขสํารอง

• อัตราอพัเดตการเลนภาพชา
จัดเก็บความเร็วในการเลน เมื่อเลนภาพชา

การต้ังคา คําอธิบาย

ตําแหนงเวิรดจัดเก็บขอมูลสถานะ 2

+0

+1

ตรวจสอบสถานะการเลน

อัตราอัพเดตการเลนภาพชา

078bit 15

บิตสถานะการเลน
0  ไมอยูในสถานะเลน
1  อยูในสถานะเลน 
(ไมรวมสถานะหยุด)

โหมดการดําเนินการ

815

บิตสถานะการเลนภาพชา
00 1/2
01 1/4
10 1/8
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๒ กระบวนการทํางานของตําแหนงควบคุมการเลน
การเลนปกติ

1 ในตําแหนง [Index Number] ใหจัดเก็บหมายเลขดัชนีของไฟลภาพเคลื่อนไหวที่คุณตองการเลน

2 ในตําแหนง [Play Mode] ใหจัดเก็บคา 8 และในตําแหนง [Control] ใหเปดบิตสงคําส่ัง (บิต 0) ซึ่งจะเปนการกําหนด

หมายเลขดัชนี และหยุดภาพเคลื่อนไหวที่กําลังเลนอยู

3 ปดบิตสงคําส่ังตามเดิม

4 ในตําแหนง [Play Mode] ใหจัดเก็บคา 1 แลวเปดบิตสงคําส่ัง ซึ่งจะเปนการเลนภาพเคลื่อนไหวที่มีหมายเลขดัชนี

ตามที่กําหนด

การเลนในโหมด Force
ไมวาสถานะการเลนภาพเคลื่อนไหวลาสุดจะเปนสถานะใด ระบบก็จะบังคับใหเลนภาพเคลื่อนไหวที่มีหมายเลขดัชนี

ตามที่กําหนด

1 ในตําแหนง [Index Number] ใหจัดเก็บหมายเลขดัชนีของไฟลภาพเคลื่อนไหวที่คุณตองการเลน

2 ในตําแหนง [Control] ใหเปดบิตเลนในโหมด Force (บิต 8) ระบบจะเริ่มเลนภาพเคลื่อนไหว

๒ แผนผังระยะเวลาของการควบคุมการเลน

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • ขณะที่บิตเลนในโหมด Force เปดอยู บติสงคําสั่งจะปด

• หากบติแจงการเลน (บิต 9) เปดปดสลบักันไป ขณะที่บิตเลนในโหมด Force เปดอยู ระบบจะเลน

ภาพเคลื่อนไหวที่มีหมายเลขดัชนีปจจุบนั

• หากตองการหยุดเลนภาพเคลือ่นไหวในโหมด Force คุณตองปดบิตเลนในโหมด Force หากไมไดเลือก 

[Loop] หรือ [Play List Order] ไว ระบบจะหยุดเลนภาพเคลือ่นไหวหลังจากเลนไฟลจบแลว 

หากลบเครื่องหมายในชอง [Loop] ออก แลวเลือก [Play List Order] ระบบจะหยุดเลนเมือ่เลนไฟล

สดุทายในเพลยลิสตจบ

บิตสงคําส่ัง
(PLC → GP)

บิตคําส่ังเสร็จสมบูรณ
(GP → PLC)

ระหวางดําเนินการคําส่ัง
(GP → CF)

บิตรับคําส่ัง
(GP → PLC)
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๑ Operation

การต้ังคา คําอธิบาย
Zoom การตัง้คาการซมูภาพ

Address ระบวุาจะใชการซมูภาพหรือไม

Zoom Word Address

ระบตุําแหนงทีจ่ะทําการซูมภาพ โดยใชเวริดเรียงตอเนื่องกัน 3 เวริดเริ่มจากตําแหนงทีก่ําหนด

สําหรับอุปกรณชนิด 32 บิต จะใชงานเฉพาะ 16 บิตลางเทานั้น

 “ ๒ แผนผังระยะเวลาสําหรับการซูมของ Movie Player” (หนา 27-107) 

• ควบคุม

ตอ

+0

+1

+2

ควบคุม

การระบุการซูม

สถานะ

ควบคุมฟงกชันซูม

ระบุขนาดการซูม

แสดงสถานะขอผิดพลาด เปนตน

815

บิตกําหนดการซูม
0 ปกติ
1 ซูม



คําแนะนําในการตั้งคา
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Zo
om Zoom Word Address

• การระบุการซูม
ระบุการซมูโดยจัดเก็บคาใดคาหนึ่งตอไปน้ี

0ปกติ

11/4

21/16

3 - 0xFFFE สํารอง (ไมเปลีย่น)

0xFFFF ปกต ิ(กลับไปทีก่ารตั้งคาในหนาจอหลกั)

• สถานะ

 “ ๒ การแสดงผลของหนาจอเมือ่มีการซูม” (หนา 27-107) 

Move การตัง้คาสําหรับยายตําแหนงหนาจอ

Address หากภาพเคลื่อนไหวที่จะเลนมีขนาดไมพอดีกับหนาจอ ใหระบวุาจะยายพิกัดการเลนภาพเคลื่อนไหว

หรือไม

Move Word Address

ระบตุําแหนงสําหรับยายตําแหนงการเลน โดยใชเวิรดเรียงตอเนื่องกัน 2 เวริด

เริ่มจากตําแหนงทีก่ําหนด

สําหรับอุปกรณชนิด 32 บิต จะใชงานเฉพาะ 16 บิตลางเทานั้น

 “ ๒ แผนผังระยะเวลาสําหรับการยายของ Movie Player” (หนา 27-109) 

ตอ

การต้ังคา คําอธิบาย

081115

คําส่ัง
บิตรับคําส่ัง
0 หยุด
1 กําลังสงขอมูลบิตคําส่ังเสร็จสมบูรณ

0 → 1 คําส่ังเสร็จสมบูรณ

บิตแสดงรายละเอียดขอผิดพลาด

สถานะของบิต
แสดงรายละเอียด
ขอผิดพลาด

ชื่อขอผิดพลาด คําอธิบาย

0 เสร็จสมบูรณ การทํางานเปนปกติ

1 กําหนดคาการซูมไมถูกตอง คาทีกํ่าหนดไมอยูในชวงคาที่ยอมรับได

2 กําลังดําเนินการคําส่ังจากสวติช กําลังประมวลผลคําส่ังจากสวิตชที่ต้ังคาไวบนหนาจอ 
ไมสามารถดําเนินการตามที่รองขอได

3 ถึง 15 สํารอง หมายเลขเหลานี้เปนหมายเลขสํารองและไมไดรับ
การระบุ

+0

+1

ควบคุม

สถานะ
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M
ov

e

Move Word Address

• ควบคุม

บติลําดับบนจะมลีําดบัความสําคัญสูงกวาบิตลําดับลาง

เมื่อบิตที่จัดสรรใหแตละบิตเปดขึ้น ภาพเคลื่อนไหวจะยายตําแหนงไปตามจุดตอไปนี้

หากยายตําแหนงภาพเคลือ่นไหวไมได ระบบจะสงขอผิดพลาดไปทีต่ําแหนงสถานะ

• สถานะ

การต้ังคา คําอธิบาย

0ºÔµ

บิตเล่ือนลง
เม่ือบิตเปลี่ยนจาก 0 → 1  
ภาพเคล่ือนไหวจะยายลงดานลาง

บิตเล่ือนไปขางหนา
เม่ือบิตเปลี่ยนจาก 0 → 1
ภาพเคล่ือนไหวจะยายข้ึน
ดานบน  

บิตเล่ือนไปทางขวา
เม่ือบิตเปลี่ยนจาก 0 → 1 
ภาพเคล่ือนไหวจะยายไปทางขวา

บิตเล่ือนไปทางซาย
เม่ือบิตเปลี่ยนจาก 0 → 1 
ภาพเคลื่อนไหวจะยายไปทางซาย

ทิศทาง เมื่อกําลังเลนภาพเคลื่อนไหว เม่ือกําลังเลนวิดีโอ

แนวนอน 2 จุด 2 จุด

แนวตั้ง

ขนาดปกติ
หนวยละ 2 จุด
ขนาด 1/4 และ 1/16 
1 จุด

1 จุด

081115

คําส่ัง
บิตรับคําส่ัง
0 หยุด
1 กําลังสงขอมูล

บิตคําส่ังเสร็จสมบูรณ
0 → 1  คําส่ังเสร็จสมบูรณ

บิตแสดงรายละเอียดขอผิดพลาด

สถานะของบิต
แสดงรายละเอียด
ขอผิดพลาด

ชื่อขอผิดพลาด คําอธบิาย

0 เสร็จสมบูรณ การทํางานเปนปกติ

1 ภาพเคลื่อนไหวอยูทีข่อบ
ของหนาจอ

ไมสามารถยายภาพเคลื่อนไหวได เนื่องจากภาพอยูที่ขอบ
ของหนาจอ

2 กําลังดําเนนิการคําส่ัง
จากสวติช

กําลังประมวลผลคําส่ังจากสวิตชที่ต้ังคาไวบนหนาจอ 
ไมสามารถดําเนนิการตามที่รองขอได

3 ถึง 15 สํารอง หมายเลขเหลานีเ้ปนหมายเลขสํารองและไมไดรับการระบุ
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๒ แผนผังระยะเวลาสําหรับการซูมของ Movie Player

๒ การแสดงผลของหนาจอเมื่อมีการซูม
• หากตั้งคาขนาดแสดงผลเปน [1/4] และหนาจอมีขนาด 1/4 ของภาพเคลื่อนไหว

• หากตั้งคาขนาดแสดงผลปน [Normal] และหนาจอมีขนาด 1/4 ของภาพเคลื่อนไหว

บิตกําหนดการซูม
(PLC → GP)

บิตคําส่ังเสร็จสมบูรณ
(GP → PLC)

ระหวางการดําเนินการตาม
คําส่ัง (GP → CF)
บิตรับคําส่ัง
(GP → PLC)

หนาจอท่ีแสดงภาพเคลื่อนไหวจริง 
(ขนาด 1/4)

หนาจอแสดงผล

แสดงภาพเคลื่อนไหวท้ังภาพ
ในขนาด 1/4 ของขนาดจริง

ขนาดจริงของภาพเคลื่อนไหว
(ขนาด NTSC หรือ PAL)

หนาจอท่ีแสดงภาพเคลื่อนไหวจริง 
(ขนาด 1/4)

หนาจอแสดงผล ขนาดจริงของภาพเคลื่อนไหว
(ขนาด NTSC หรือ PAL)

ใชฟงกชันซูมตัดสวนของภาพเคลื่อนไหวท่ีตองการ
แสดงใหเหลือขนาด 1/4 ของขนาดจริง
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• หากตั้งคาขนาดแสดงผลเปน [1/16] และหนาจอมีขนาด 1/16 ของภาพเคลื่อนไหว

• หากตั้งคาขนาดแสดงผลเปน [1/4] และหนาจอมีขนาด 1/16 ของภาพเคลื่อนไหว

• หากตั้งคาขนาดแสดงผลเปน [Normal] และหนาจอมีขนาด 1/16 ของภาพเคลื่อนไหว

หนาจอท่ีแสดงภาพเคลื่อนไหวจริง 
(ขนาด 1/16)

หนาจอแสดงผล

แสดงภาพเคลื่อนไหวท้ังภาพ
ในขนาด 1/16 ของขนาดจริง

ขนาดจริงของภาพเคลื่อนไหว
(ขนาด NTSC หรือ PAL)

หนาจอที่แสดงภาพเคลื่อนไหวจริง 
(ขนาด 1/16)

หนาจอแสดงผล ขนาดจริงของภาพเคลื่อนไหว
(ขนาด NTSC หรือ PAL)

ใชฟงกชันซูมตัดสวนของภาพเคลื่อนไหวท่ีตองการ
แสดงใหเหลือขนาด 1/4 ของขนาดจริง

หนาจอท่ีแสดงภาพเคลื่อนไหวจริง 
(ขนาด 1/16)

หนาจอแสดงผล ขนาดจริงของภาพเคลื่อนไหว
(ขนาด NTSC หรือ PAL)

ใชฟงกชันซูมตัดสวนของภาพเคลื่อนไหวท่ีตองการ
แสดงใหเหลือขนาด 1/16 ของขนาดจริง
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• หากซูมภาพเคลื่อนไหวแลวมีขนาดเล็กกวาขนาดการแสดงภาพ ขนาดการแสดงภาพจะเปลี่ยนเปนขนาดของ

ภาพเคลื่อนไหวโดยอัตโนมัติ

๒ แผนผังระยะเวลาสําหรับการยายของ Movie Player

หนาจอแสดงผล

ขนาดจริงของภาพที่โหลดมา

หนาจอแสดงผล

ขนาดจริงของภาพที่โหลดมา

บิตยายตําแหนง
(PLC → GP)

บิตคําส่ังเสร็จสมบูรณ
(GP → PLC)

ระหวางดําเนินการคําส่ัง
(GP → CF)
บิตรับคําส่ัง
(GP → PLC)
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๑ Switch

การต้ังคา คําอธิบาย

Select Shape

เปดกลองโตตอบ [Select Shape] เพื่อเลือกรูปรางของพารท

ËÁÒÂàËµØ

• คุณอาจเปลี่ยนสขีองพารทไมได ทัง้นี้ขึ้นอยูกับรูปรางของพารท

ตอ
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Switch Layout

เลอืกสวิตชสัง่งานทีจ่ะใสไวคูกับ Movie Player

• Play
เริ่มเลน

• Stop
หยุดเลน ครั้งตอไปทีเ่ลนไฟลภาพเคลื่อนไหว ระบบจะเริ่มเลนตั้งแตตนไฟล

• Pause
หยุดเลนชั่วคราว

• Fast Forward
เลนภาพไปขางหนาอยางเร็ว สามารถใชงานสวติชนี้ไดแมจะอยูในสถานะหยุด

• Rewind
เลนภาพเคลื่อนไหวขณะยอนกลับ ไมสามารถใชงานสวิตชนี้ในสถานะหยุด

• Slow Motion
เลนภาพชา สามารถใชงานสวิตชนี้ไดแมจะอยูในสถานะหยุด

• Forward 1 Frame
เลนภาพเดินหนาทีละเฟรม สามารถใชงานสวิตชนี้ไดเฉพาะเมือ่อยูในสถานะ

หยุดชั่วคราว

• Back 1 Frame
เลนภาพยอนกลับทีละเฟรม สามารถใชงานสวติชนี้ไดเฉพาะเมือ่อยูในสถานะ

หยุดชั่วคราว

• Change Movie
หยุดภาพเคลื่อนไหวแลวเลนภาพถัดไป [Next], ภาพกอนหนา [Previous] 

หรอืภาพทีม่ีหมายเลขที่กําหนด

• Zoom
ขยายหรือยอขนาดภาพเคลื่อนไหวที่แสดง

• Move
ยายตําแหนงแสดงภาพเคลื่อนไหว

• Video
สลบัภาพจากกลองวิดโีอทีก่ําลังแสดงอยู

Configure Switch เลอืกสวิตชทีจ่ะกําหนดรายละเอยีดและปายชื่อจากสวิตชตางๆ ทีม่ีอยูบนหนาจอ

Speed

รายการนี้จะปรากฏเมื่อเลือก [Slow Motion] ใน [Configure Switch] เทานั้น 

เลอืกระดับความเร็วของการเลนภาพชาระหวาง [1/2], [1/4] หรือ [1/8]

ตอ

การต้ังคา คําอธิบาย
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Step Forward Settings

รายการนี้จะปรากฏเมื่อเลือก [Forward 1 Frame] ใน [Configure Switch] เทานั้น 

เลอืกความกวางของเฟรม

Multiple Frames: เลนภาพเดินหนาครั้งละ “I” เฟรม

Single Frame: เลนภาพเดินหนาครัง้ละ 1 เฟรม

Forward รายการนี้จะปรากฏเมื่อเลือก [Forward 1 Frame] ใน [Configure Switch] เทานั้น 

ขณะที่กดสวิตชอยู ใหระบวุาจะเลนภาพเดินหนาครั้งละ 1 เฟรมอยางตอเนื่องหรือไม

Backward

รายการนี้จะปรากฏเมื่อเลือก [Back 1 Frame] ใน [Configure Switch] เทานั้น ขณะที่กดสวิตชอยู 

ใหระบวุาจะเลนภาพเคลื่อนไหวยอนกลับครั้งละ 1 เฟรมอยางตอเนื่องหรือไม 

Detail Action

รายการนี้จะปรากฏเมื่อเลือก [Change Movie] ใน [Configure Switch] เทานั้น 

เลอืกการดําเนินการสําหรับเปลี่ยนภาพเคลื่อนไหว

-Next
-Previous
-Play List 

Loop รายการนี้จะปรากฏเมื่อเลือก [Change Movie] ใน [Configure Switch] และเลอืก [Next] หรือ 

[Previous] ใน [Details] เทานั้น ระบวุาจะเลนภาพวนซ้ําหรือไม

Index Number รายการนี้จะปรากฏเมื่อเลือก [Change Movie] ใน [Configure Switch] และระบ ุ[Play List] ใน 

[Details] เทานั้น ระบุหมายเลขดัชนีของไฟลภาพเคลื่อนไหวที่จะเลน โดยตัง้คาไดตั้งแต 0 ถึง 99

Action Mode รายการนี้จะปรากฏเมื่อเลือก [Zoom] ใน [Configure Switch] เทานั้น 

ใหเลอืกวิธีการระบขุนาดแสดงผลระหวาง [Fixed] หรือ [Indirect]

ตอ

การต้ังคา คําอธิบาย
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M
od

e

Constant

เลอืกขนาดแสดงผลระหวาง [Standard], [1/4], [1/16] หรือ [Zoom]

สําหรับ [Zoom] นั้น เมื่อกดสวิตชแตละครั้ง จะมีลําดับการซูมภาพเคลื่อนไหวดังนี้

Standard เปลี่ยนเปน→1/4→1/16→1/4→Standard
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• เมื่อตั้งคา [Loop] ลําดบัการซูมภาพจะเปนดงันี้ Standard→1/4→1/16→Standard→1/4

Address

ระบตุําแหนงสําหรับจัดเก็บขนาดแสดงผลเพื่อซมูภาพเคลือ่นไหวโดยทางออม

คาทีจ่ะจัดเก็บมดีังตอไปนี้

0Standard

11/4

21/16

3 - 0xFFFE สํารอง (ไมเปลีย่น)

0xFFFFเปลี่ยนกลับไปเปนขนาดหนาจอด้ังเดิม

หากจัดเก็บคาอื่นที่ไมใชคาดานบนนี้ จะซูมภาพไมได

ËÁÒÂàËµØ

• สําหรับอุปกรณชนิด 32 บติ จะใชงานเฉพาะ 16 บิตลางเทานั้น

Detail Action

รายการนี้จะปรากฏเมื่อเลือก [Move] ใน [Configure Switch] เทานั้น

ตอ

การต้ังคา คําอธิบาย
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Details

เลอืกทิศทางในการยายภาพเคลื่อนไหวระหวาง [Up], [Down], [Left] หรือ [Right] 

ขอมลูขางลางนี้จะอธิบายถึงชวงที่สามารถยายภาพเคลือ่นไหวไดในหนึ่งครั้ง

Continuous ขณะที่กดสวิตช ใหระบุวาจะยายภาพเคลื่อนไหวอยางตอเนื่องหรือไม
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Font Type

เลอืกแบบอักษรของปายชื่อที่จะแสดงอยูบนสวติช

• Standard Font
อักษรบิตแมพสามารถระบุขนาดแนวตั้งและแนวนอนของอักขระได แตเมือ่ขยายหรือยอ

ขนาดอักขระ เสนขอบตัวอักษรอาจดแูตกพราหรือไมคมชัด

• Stroke Font
เปนแบบอักษรลายเสน (กําหนดขึ้นจากเสน) ซึ่งขนาดในแนวตั้งและแนวนอนของอักขระ

ถูกกําหนดไวตายตัว แมจะขยายหรือยอขนาดอักขระ เสนขอบตัวอักษรก็ยังคงคมชัด 

อยางไรก็ตาม แบบอักษรนี้อาจมีผลตอการทํางานของ GP เนื่องจากตองใชความจุมาก

Display Language เลอืกภาษาทีใ่ชแสดงผลของปายชื่อสวติชระหวาง [ASCII], [Japanese], [Chinese (Traditional)], 

[Chinese (Simplified)], [Korean], [Cyrillic Alphabet] หรือ [Thai]

Text Color เลอืกสีขอความของปายชื่อ

Label ปอนขอความที่จะใชแสดงบนสวิตช
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Border Color ถากําหนดรูปรางพารทใหมเีสนกรอบ ใหเลือกสีสําหรับเสนกรอบ

Clear Color เลอืกสีของสวติช

Pattern เลอืกรูปแบบที่ตองการไดจาก 8 รูปแบบ หรือเลอืก [No Pattern]

Blink

ระบวุาจะใหพารทแสดงผลกะพริบหรือไม และระดบัความเร็วในการกะพริบ ระบ ุ[Border Color] 

และ [Display Color]
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• การตั้งคาการกะพริบไดหรือไมนั้นขึน้อยูกับการตั้งคา [Color] ของยูนิตหลักและ 

System Settings ดวย

 “9.5.1 การตั้งคาสี  ๑ รายการสีที่มอียู” (หนา 9-34) 

การต้ังคา คําอธิบาย

เมื่อกําลังเลนภาพเคลื่อนไหว เมื่อกําลังเลนวิดีโอ
แนวนอน 2 จุด 2 จุด

แนวตั้ง ขนาดปกติ : หนวยละ 2 จุด

ขนาด 1/4, 1/16 : หนวยละ 1 จุด

1 จุด
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27.9.5 คําแนะนําในการตั้งคา [Video Module] ทั่วไป

การต้ังคา คําอธิบาย
Comment คําอธิบายของแตละพารทจะยาวไดไมเกิน 20 อักขระ
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๑ Display

การต้ังคา คําอธิบาย

Video Layout

เลอืกชนิดของการแสดงหนาตาง

Spacing
ระบกุารตั้งคานี้เมื่อมีการแสดงหนาจอสองหนาจอขึ้นไปพรอมกัน

• Landscape: ระบจุุดในแนวนอนระหวางหนาตางจาก 0 ถึง 320 

• Portrait: ระบุจุดในแนวตั้งระหวางหนาตางจาก 0 to 273 

ตอ

< 1 หนาจอ > < 2 หนาจอใน
แนวนอน >

< 2 หนาจอในแนวตั้ง > < 3 หนาจอ (อยูดานลาง 
1 หนาจอ) >

< 3 หนาจอ (อยูดานบน 
1 หนาจอ) >

< 3 หนาจอ (อยูดานขวา
1 หนาจอ) >

< 3 หนาจอ (อยูดานซาย
1หนาจอ) >

< 4 หนาจอ >

0 0

1

0 1 0

2

1

0

1 2

0

2

1 0 1

2

0

2

1

3
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Basic ระบกุารตั้งคาการแสดงผลของแตละหนาจอตามชนิดหนาตางทีเ่ลือกไว

Channel เลอืกหมายเลขชองสัญญาณที่จะกําหนดในการตั้งคาการแสดงผล

Channels 0 - 3 แสดงสญัญาณอินพุตภาพจากกลองวดิีโอที่ชองสญัญาณทีก่ําหนด

Display Size

RGB (IN) แสดงภาพจากอุปกรณที่เชื่อมตอผานทางอินเตอรเฟซ RGB

Emulate Touch

สงขอมูลการแตะหนาจอไปยังอุปกรณภายนอกที่เชื่อมตอผานการสื่อสารแบบอนุกรม

ขอมูลดานลางคือพื้นที่สูงสุดที่สามารถใชงานไดของพิกัด X/Y สําหรับการแสดงผลทั้งหนาจอ

รุน AGP-35∗ พิกัด X: 0 - 799 พิกัด Y: 0 - 599

รุน AGP-36∗0T พิกดั X : 0 - 639 พิกัด Y: 0 - 479

Display Size

ตารางตอไปนี้คือขนาดแสดงผลแยกตามรุนและการตั้งคาโหมดการแสดงผล

JPG

แสดงไฟล JPEG ในการด CF คุณสามารถระบุการตั้งคาตางๆ ในการแสดงภาพ JPEG หลายภาพ

ในหนาจอเดียวกัน และเลอืก [JPGFile Number] ซ้ําได
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• แมคุณจะพยายามปดหนาจอวดิีโอขณะที่กําลังแสดงภาพ JPEG อยู หนาจอก็จะไมปดจนกวา

จะทําการแสดงภาพเสร็จ

JPG file 
number

ระบหุมายเลขไฟล JPEG ของไฟลทีคุ่ณตองการแสดงจาก 0 ถึง 65535

ตอ

การต้ังคา คําอธิบาย

Disp.
Size

NTSC PAL
AGP-35∗0T AGP-36∗0T AGP-35∗0T AGP-36∗0T

Normal 640 x 480 

พิกเซล

640 x 480 

พิกเซล

640 x 480 

พิกเซล*1

*1 เมื่อเลือก [PAL] และ [Normal] ใน AGP-35∗0T บางสวนของภาพจะปรากฏขึ้น

768 x 576 

พิกเซล

1/4 320 x 240 

พิกเซล

320 x 240 

พิกเซล

384 x 288 

พิกเซล

384 x 288 

พิกเซล

1/16 160 x 120 

พิกเซล

160 x 120 

พิกเซล

192 x 144 

พิกเซล

192 x 144 

พิกเซล

Disp.
Size

AGP-35∗0T AGP-36∗0T
VGA SVGA VGA SVGA

Normal 640 x 480 

พิกเซล*1

640 x 480 

พิกเซล

640 x 480 

พิกเซล

800 x 600 

พิกเซล

1/4 320 x 240 

พิกเซล

320 x 240 

พิกเซล

400 x 300 

พิกเซล

400 x 300 

พิกเซล

1/16 160 x 120 

พิกเซล

160 x 120 

พิกเซล

200 x 150 

พิกเซล

200 x 150 

พิกเซล

*1 เมื่อใช AGP-35∗T หากใชโหมดการแสดงผล SVGA 

 ไ  ใ
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ขนาดแสดงผล เลอืกขนาดแสดงผลของหนาจอระหวาง [Normal], [1/4], [1/16] และ [1/64] เปอรเซ็นการยอ

จะขึ้นอยูกับขนาดหนาจอแสดงผล ไมใชโหมดการแสดงผล

Transparency

ที่จานสี ใหเลือกสีที่ตองการใหมองเห็นผานหนาตางจากการแสดงผลบนหนาจอ GP 

คุณไมสามารถกําหนดสใีหแสดงสําหรับแตละภาพได

• Make transparent selected color: สามารถเลือกไดถึงสามสี
• Make transparent all other colors: สามารถเลือกไดเพียงสีเดียว

Background Color เลอืกสีพื้นหลังของหนาตางยูนิต VM

Disable Background Touch ระบวุาตองการใหสวติชสําหรับแตะบนหนาจอ GP สามารถแสดงอยูดานหลงัหนาตางยูนิต VM 

ไดหรือไม

การต้ังคา คําอธิบาย
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๑ Snapshot

การต้ังคา คําอธิบาย

Video snapshot

บันทกึภาพวดิีโอจากชองสัญญาณเดียว แลวระบวุาจะบนัทึกภาพนั้นเปนไฟล .jpg ลงในการด CF 

หรือไม

เมือ่ใชเอาตพุตการบนัทกึภาพ ภาพจากชองสัญญาณที่ระบใุน [Video Module] จะถูกสงออก

ในรูปแบบ JPEG ภาพเอาตพุตทีเ่ปนสัญญาณ NTSC จะมีขนาดเทากับ 640x480 พิกเซล และ 

768x576 พิกเซลสําหรับสญัญาณ PAL

¢ŒÍÊÓ¤ÑÞ

• ในการใชคุณสมบัติการบันทึกภาพวิดีโอ ใหไปทีห่นา [Video Module] ของหนาตาง System Settings 
แลวเลือก [Video Control Start Address] ในตําแหนงวิดีโอที่กําหนดไว ใหเปดบิต 4 เพื่อเร่ิมการบันทึก
ภาพวิดีโอ

Snapshot
Channel เลอืกชองสัญญาณ

JP
G 

file
 nu

mb
er

Constant

กําหนดหมายเลขที่จะใชเปนชื่อไฟล JPEG โดยตั้งคาไดตัง้แต 0 ถึง 65535

ไฟลทีบ่ันทึกจะมีชื่อไฟลเปน “CPXXXXX.JPG” (XXXXX คือคาที่ระบ)ุ ไฟลจะถูกจัดเก็บไว

ในโฟลเดอร “CAPTURE” ในการด CF 

ËÁÒÂàËµØ

• ไฟลจะถูกบันทึกโดยใชชื่อไฟลที่กําหนดในขั้นตอนนี้เสมอ หากในการด CF มไีฟลที่มชีื่อเดียวกัน

อยูแลว ไฟลนั้นจะถูกเขยีนทับ

Address

จัดเกบ็หมายเลขไฟลลงในตาํแหนง [Video Control Address] + 2 ใหกาํหนด [Video Control Address] 

ในหนา [Video Module] ของหนาตาง System Settings

ËÁÒÂàËµØ

• คุณสามารถเพิ่มและลบหมายเลขไฟลใน System Settings ไดโดยอัตโนมัต ิใน System Settings 

ใหเลือก [Main Unit] จากนั้นคลกิแท็บ [Mode] จาก [Screen Capture Settings] ใหไปที่ 

[Screen/Video Capture Settings] เพ่ือตั้งคาทีคุ่ณตองการ

ตอ
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Vid
eo

 sn
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sh
ot
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Address

< รหสัขอผิดพลาด JPEG >

การต้ังคา คําอธิบาย

หมายเลข ขอมูลสรุป รายละเอียด

0 เสร็จสมบูรณ การประมวลผลเสร็จสมบูรณ

1 ภาพ JPEG มีขนาดใหญเกิน 
1024 x 768 พิกเซล

มีการพยายามแสดงภาพ JPEG ในขนาด 1024 x 768 พิกเซล
หรือใหญกวา*1

*1 ขอผิดพลาดเกิดขึ้นเมื่อขนาดของไฟล JPEG ที่ขยายนั้นใหญเกิน 1024 x 768 พิกเซล 

ซึ่งไมเก่ียวของกับไฟลภาพ JPEG ตนฉบับ  ขอผิดพลาดจะไมเกิดขึ้นกับไฟล JPEG 

ที่มีขนาด 1024 x 768 พิกเซลขึ้นไป หากไฟลมีขนาดเล็กกวา 1024 x 768 พิกเซล

ในการตั้งคาขนาดแสดงผลแบบ 1/4, 1/16 หรือ 1/64 

2 อัตราสวนตัวอยางทีไ่มรองรั
บ

มีการพยายามแสดงภาพ JPEG ที่สรางดวยอัตราสวนตัวอยาง
ที่ไมรองรับ

3 ขอผิดพลาดอื่นๆ 
ในการบบีอัด/การแตกไฟล

ขอผิดพลาดภายในเกิดขึ้นจากสาเหตุทีไ่มทราบแนชัด 
ขณะบันทกึภาพ (การบีบอัด) JPEG หรือขณะแสดง (การขยาย)
ภาพ JPEG 

4 ไมมีการด CF ไมไดเสียบการด CF ขณะที่แสดงหรือบันทกึภาพ JPEG 
หรือฝาปดการด CF เปดอยู

5 การเขียนการด CF 
เกิดขอผิดพลาด

ความจุของการด CF ไมเพยีงพอสําหรับบันทึกภาพ JPEG 
หรือมีการถอดการด CF ออกขณะกําลังทําการเขียนขอมูล

6 การอานการด CF 
เกิดขอผิดพลาด

ไมมีไฟลภาพ JPEG ทีจ่ะแสดง หรือมีการถอดการด CF ออก
ขณะกําลังทําการอานขอมูล

7 ขอผิดพลาดของการด CF ไมไดฟอรแมตการด CF

8 ไมสามารถบันทกึ
ภาพวิดีโอได

เม่ือบันทึกภาพวดีิโอเปนระบบ PAL จะสามารถกําหนดขนาดภาพได
เฉพาะขนาดจริงเทานั้น หากระบุขนาดเปน 1/4 หรือ 1/16 
จะบันทึกภาพวิดีโอไมได หากหมายเลขการแกไขของยูนิต 
VM คือ Rev.A-2 หรือสูงกวา จะไมเกิดขอผิดพลาดและจะสามารถ
บันทกึภาพวิดีโอได

9 ขอผิดพลาดในการเพิ่ม
หมายเลขไฟลอัตโนมัติ

เม่ือใชงาน [File Automatic Increment Function] ใน System Settings 
และกําหนดหมายเลขไฟล JPEG ของภาพวิดีโอโดยทางออม 
จะเกิดขอผิดพลาดขึ้นหากหมายเลขไฟลเกิน 65535
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๒ แผนผังระยะเวลาของการบันทึกภาพวดิีโอ

บิตเสร็จสิ้นการบันทึกภาพวิดีโอจะปดในเวลาที่กําหนดไวในตาราง แมวาบิตทริกเกอรการบันทึกภาพวิดโีอ

จะปดลงขณะที่บิตเสร็จสิ้นการบันทึกภาพวิดีโอเปดอยูก็ตาม

บิตทริกเกอรการบันทึกภาพวิดีโอ
(ควบคุม)

บิตสงออกภาพวดีิโอท่ีบันทึก
(สถานะ)

บิตบันทึกภาพวิดีโอเสร็จสมบูรณ
(สถานะ)

การประมวลผลการบันทึกภาพ อยูระหวางการประมวลผลการบันทึกภาพ
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๑ Custom Settings

การต้ังคา คําอธิบาย

Video Alignment

ระบสุวนของภาพจรงิที่ตองแสดง

• การแสดงแบบปกติ
สรางหนาตางภาพเคลื่อนไหวสําหรับภาพเคลื่อนไหวที่มขีนาดตัง้แต (0,0)

• การแสดงสวนของภาพเคลื่อนไหว
ระบุตําแหนงที่จําเปนแลวสรางหนาตางวดิีโอ

ตอ

VY 
VX 

(0, 0) 

หลัก
หนาจอวิดีโอจะแสดงอยูบนหนาจอหลัก

ความสัมพันธระหวางหนาจอวิดีโอกับการตั้งคาวิดีโอ
พารทท่ีเรียกการตั้งคาวิดีโอจะอยูบนหนาจอวิดีโอ 
และแสดงภาพเฉพาะในการตั้งคาวดีิโอเทาน้ัน

หนาจอ
วิดีโอ การตั้งคาวิดีโอ

หนาตางภาพ =

ภาพที่แสดงจริง
การจัดแนววิดีโอ

ภาพที่
แสดงจริง

การตั้งคาวิดีโอ (แสดงผล 1 ชองสัญญาณ, ปกติ)
หากขนาดแสดงผลเปนขนาดปกติ ขนาดของภาพที่แสดงจริง
จะเทากับขนาดของหนาตางภาพในการตั้งคาวิดีโอ

หนาจอวดีิโอ

ภาพวิดีโอ/ภาพ RGB
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Video Display Position Setting

Video Display position

ในแตละหนาจอแสดงผล ใหเลือกตําแหนงการแสดงภาพวดิีโอจาก  

 , , ,  และ  

 หากเลือก  จะสามารถระบุพิกัด X/Y ได

• VX: ระบุไดตั้งแต 0 ถึง 767

• VY: ระบุไดตั้งแต 0 ถึง 575

การต้ังคา คําอธิบาย

VY 
VX 

การแสดงชองสัญญาณในการตั้งคาวดีิโอ, 1/4 
(ยอขนาดในการแสดงผลลง)

หากลดขนาดแสดงผลลง (1/4) ขนาดของภาพที่
แสดงจริงจะใหญกวาขนาดของหนาตางภาพใน
การตั้งคาวิดีโอ 4 เทา (สําหรับขนาดแสดงผล 1/16 
ขนาดจริงจะใหญกวา 16 เทา)

การจัดแนววิดีโอ

ภาพวิดีโอ/ภาพ RGB

หนาตางภาพ x 4 =
ภาพที่แสดงจริง

ภาพที่
แสดงจริง
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27.9.6 คําแนะนําในการตั้งคา [Video Module] 
หัวขอน้ีจะอธิบายถึงการตั้งคาเบื้องตนของยูนิต VM ที่เปนอุปกรณเสริม

๑ Display/เบือ้งตน

๒ พ้ืนที่ควบคุมวดิีโอ
เวิรดที่เรียงตอเน่ืองกัน 42 เวิรดเริ่มจากตําแหนง [Video Control Start Address] ที่กําหนดไว จะเรียกวา 

“พื้นที่ควบคุมวิดีโอ” ตารางตอไปนี้เปนรายการที่แตละตําแหนงควบคุม

การต้ังคา คําอธิบาย
Video Control Start Address ระบวุาจะใชตําแหนงควบคุมหรือไม

Disable ไมใชตําแหนงควบคมุ

Enable

กําหนดตําแหนงอุปกรณภายในของ GP สําหรับควบคุมการแสดงผลของหนาตางยูนิต VM โดยใช

เวริดเรียงตอเนื่องกัน 4 เวริดเริ่มจากตําแหนงทีก่ําหนด

ชวงการตัง้คาอยูระหวาง LS20 - 1989 และ 2096 - 8957

 “ ๒ พื้นทีค่วบคุมวิดีโอ” (หนา 27-124) 
ËÁÒÂàËµØ

• หากระบตุําแหนงนอกเหนือชวงการตั้งคานี้ ฟงกชัน VM จะไมทํางาน

Video Signal
เลอืกรูปแบบสัญญาณภาพ

• NTSC: 640 x 480 พิกเซล

• PAL: 768 x 576 พิกเซล

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • พื้นทีค่วบคุมวิดีโอจะประมวลผลขอมูล 16 บติ

• คาที่ตั้งไวใน [VM Unit Window Settings] ในการตั้งคาทั่วไปจะถูกเขียนลงในพื้นที่ควบคุมวดิีโอ
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ตําแหนง
เวิรด ขอมูลสรุป บิต รายละเอียด

+0 คําสั่งควบคุมวิดีโอทั่วไป

0 ความโปรงใส (0: ปด, 1: เปด)

1

โหมดการดําเนินการเกี่ยวกับความโปรงใส

(0: แสดงสีทีไ่มไดกําหนดไวแบบโปรงใส, 

1: แสดงสีที่กําหนดไวแบบโปรงใส)

2
หามปอนขอมูลดวยการแตะในหนาตาง

(0:ปอนขอมูลได, 1: หามปอนขอมูล)

3 ไมใชงาน (สํารอง)

4 เอาตพุตการบันทึกภาพ (0: ไมมี, 1: เริ่ม)

5 ถึง 15 ไมใชงาน (สาํรอง)

+1 สถานะควบคุมวดิีโอทัว่ไป

0 ถึง 1

สถานะการบันทกึภาพ

(0: ไมม,ี 1: อยูระหวางการบนัทกึภาพ, 

2: การบันทึกภาพเสร็จสมบูรณ)

2 ถึง 11 ไมใชงาน (สํารอง)

12 ถึง 15 รหัสขอผิดพลาด JPEG

+2 หมายเลขไฟล JPEG 0 ถึง 65535

+3 สีโปรงใส 1 0 - 255, 0x8001 - 0x800C (E1 - E12)

+4 สีโปรงใส 2 0 - 255, 0x8001 - 0x800C (E1 - E12)

+5 สีโปรงใส 3 0 - 255, 0x8001 - 0x800C (E1 - E12)

+6
การควบคุมการแสดง

หนาตางภาพ

0 ถึง 3

หนาตางภาพ 0

0: อุปกรณอนิพุตภายนอก, 1: JPEG ปกติ, 2: JPEG ขยาย 1/4, 

3: JPEG ขยาย 1/16, 4: JPEG1 ขยาย 1/64 , 5 - F: สํารอง

4 ถึง 7

หนาตางภาพ 1

0: อุปกรณอินพุตภายนอก, 1: JPEG ปกติ, 2: JPEG ขยาย 1/4, 

3: JPEG ขยาย 1/16, 4: JPEG1 ขยาย 1/64 , 5 - F: สํารอง

8 ถึง 11

หนาตางภาพ 2

0: อุปกรณอินพุตภายนอก, 1: JPEG ปกติ, 2: JPEG ขยาย 1/4, 

3: JPEG ขยาย 1/16, 4: JPEG1 ขยาย 1/64 , 5 - F: สํารอง

12 ถึง 15

หนาตางภาพ 3

0: อุปกรณอินพุตภายนอก, 1: JPEG ปกติ, 2: JPEG ขยาย 1/4, 

3: JPEG ขยาย 1/16, 4: JPEG1 ขยาย 1/64 , 5 - F: สํารอง

+7 หนาตางภาพ 0 หมายเลขไฟล JPEG

ตอ
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+8 หนาตางภาพ 1 หมายเลขไฟล JPEG

+9 หนาตางภาพ 2 หมายเลขไฟล JPEG

+10 หนาตางภาพ 3 หมายเลขไฟล JPEG

0 อัพเดตตําแหนงพิกัด

1 ไมใชงาน (สํารอง)

2 บน

3 ลาง

4 ขวา

5 ซาย

6 ไมใชงาน (สํารอง)

+11
แฟลกควบคุมหนาตางภาพ

ภายใน
7 ไมใชงาน (สํารอง)

(เมื่อบติเปดขึ้น 

การดําเนินการที่อธิบายไว

ทางดานขวาจะทํางาน)

8 อัพเดตคาสี

9 ไมใชงาน (สาํรอง)

10 เพิ่มคาสีโดยเพิ่มจํานวนเลข

11 ลดคาสีโดยเพิ่มจํานวนเลข

12 โหมดการปรับความสวาง

13 โหมดการปรับความเขม

14 โหมดการปรับโทนสี

15 ไมใชงาน (สํารอง)

+12 หมายเลขชองสัญญาณควบคุมวดิีโอภายใน

0: ชองสัญญาณ 0

1: ชองสัญญาณ 1

2: ชองสัญญาณ 2

3: ชองสัญญาณ 3

4: การแสดงผล RGB

ตอ

ตําแหนง
เวิรด ขอมูลสรุป บิต รายละเอียด
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0 โหมดการแสดงภาพวิดีโอ

(0: โหมดปกต,ิ 1: โหมด 1/4, 2: โหมด 1/16, 

3: สํารอง)1

+13
คําสั่งควบคุมหนาตาง

วดิีโอ*1

ขอมลูชอง

สัญญาณวดิีโอ 0 
2

ภาพนิ่ง (ภาพนิ่งวิดีโอ)

(0: ภาพเคลื่อนไหว, 1: ภาพนิ่ง)

3 ถึง 15 ไมใชงาน (สํารอง)

+14 การจัดแนววิดโีอ (VX) NTSC: 0 - 639, PAL: 0 -767

+15 การจัดแนววิดโีอ (VY) NTSC: 0 - 479, PAL: 0 - 575

+16 ความสวาง (ต่ํา⇔สูง: 0 - 15)

+17 ความเขม (ต่ํา⇔สูง: 0 - 15)

+18 โทนสี (เขียว⇔แดง: 0 - 15)

0 โหมดการแสดงภาพวิดีโอ

(0: โหมดปกต,ิ 1: โหมด 1/4, 2: โหมด 1/16, 

3: สํารอง)1

+19
คําสั่งควบคุมหนาตาง

วดิีโอ*1

ขอมลูชอง

สัญญาณวดิีโอ 1
2

ภาพนิ่ง (ภาพนิ่งวิดีโอ)

(0: ภาพเคลื่อนไหว, 1: ภาพนิ่ง)

3 ถึง 15 ไมใชงาน (สํารอง)

+20 การจัดแนววิดโีอ (VX) NTSC: 0 - 639, PAL: 0 -767

+21 การจัดแนววิดโีอ (VY) NTSC: 0 - 479, PAL: 0 - 575

+22 ความสวาง (ต่ํา-สูง: 0 - 15)

+23 ความเขม (ต่ํา-สูง: 0 - 15)

+24 โทนสี (เขียว⇔แดง: 0 - 15)

0 โหมดการแสดงภาพวิดีโอ

(0: โหมดปกต,ิ 1: โหมด 1/4, 2: โหมด 1/16, 

3: สํารอง)1

+25
คําสั่งควบคุมหนาตาง

วดิีโอ*1

ขอมลูชอง

สัญญาณวดิีโอ 2
2

ภาพนิ่ง (ภาพนิ่งวิดีโอ)

(0: ภาพเคลื่อนไหว, 1: ภาพนิ่ง)

3 ถึง 15 ไมใชงาน (สํารอง)

ตอ

ตําแหนง
เวิรด ขอมูลสรุป บิต รายละเอียด
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*1 ขณะที่ใชคําส่ังควบคุมหนาตางวิดีโอ ใหระลึกถึงประเด็นตางๆ ตอไปนี้ 

+26 การจัดแนววิดโีอ (VX) NTSC: 0 - 639, PAL: 0 -767

+27 การจัดแนววิดโีอ (VY) NTSC: 0 - 479, PAL: 0 - 575

+28 ความสวาง (ต่ํา⇔สูง: 0 - 15)

+29 ความเขม (ต่ํา⇔สูง: 0 - 15)

+30 โทนสี (เขียว⇔แดง: 0 - 15)

0 โหมดการแสดงภาพวิดีโอ

(0: โหมดปกต,ิ 1: โหมด 1/4, 2: โหมด 1/16, 

3: สํารอง)1

+31
คําสั่งควบคุมหนาตาง

วดิีโอ*1

ขอมลูชอง

สัญญาณวดิีโอ 3
2

ภาพนิ่ง (ภาพนิ่งวิดีโอ)

(0: ภาพเคลื่อนไหว, 1: ภาพนิ่ง)

3 ถึง 15 ไมใชงาน (สํารอง)

+32 การจัดแนววิดโีอ (VX) NTSC: 0 - 639, PAL: 0 -767

+33 การจัดแนววิดโีอ (VY) NTSC: 0 - 479, PAL: 0 - 575

+34 ความสวาง (ต่ํา⇔สูง: 0 - 15)

+35 ความเขม (ต่ํา⇔สูง: 0 - 15)

+36 โทนสี (เขียว⇔แดง: 0 - 15)

0 โหมดการแสดงภาพวิดีโอ

(0: โหมดปกต,ิ 1: โหมด 1/4, 2: โหมด 1/16, 

3: สํารอง)1

+37
คําสั่งควบคุมหนาตาง

วดิีโอ*1

ขอมลูการแสดง

ผล RGB 
2

ภาพนิ่ง (ภาพนิ่งวิดีโอ)

(0: ภาพเคลื่อนไหว, 1: ภาพนิ่ง)

3 ถึง 15 ไมใชงาน (สํารอง)

+38 การจัดแนว RGB (VX) VGA: 0 - 639, SVGA: 0 - 799

+39 การจัดแนว RGB (VY) VGA: 0 - 479, SVGA: 0 - 599

+40 สํารอง ไมใชงาน (สํารอง)

+41 สํารอง ไมใชงาน (สํารอง)

+42 สํารอง ไมใชงาน (สํารอง)

ตําแหนง
เวิรด ขอมูลสรุป บิต รายละเอียด
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<คําสัง่ควบคุมวิดีโอทั่วไป (ตําแหนงเวิรด + 0)>
คําส่ังควบคุมวิดีโอทั่วไป (ตําแหนง + 0) ใชสําหรับควบคุมการทํางานในหนาตางยนิูต VM 

ขอมูลตอไปน้ีจะอธิบายถึงการทํางานตางๆ ที่ถูกควบคุม

• เมื่อหนาตางปรากฏขึ้น ยูนิต VM จะทําการ initialize พื้นที่ตําแหนงน้ีใหเปนคาที่ระบุ

• ขอมูลตอไปนี้จะอธิบายการตั้งคาเมื่อใชความโปรงใส

• สีที่กําหนดใหโปรงใสจะใชขอมูลจากตําแหนงเวิรด +3 ถึง +5 หากสีไมใชขอมูล ระบบจะเก็บคา FFFF(h) 

ไวในตําแหนงเวิรด +3 ถึง +5 นอกจากนี้ เมื่อใชโหมดการแสดงแบบโปรงใสสําหรับสีที่ไมไดกําหนดไว 

จะสามารถใชไดเฉพาะสีโปรงใส 1 (ตําแหนงเวิรด + 3) เทาน้ัน

• ชวงคาสําหรับสีที่กําหนดใหโปรงใสมีตั้งแต 0 ถึง 255 และตัง้แต E1 ถึง E12 เมื่อระบุคาตั้งแต E1 ถึง E12 

ใหตั้งคาเปน 0x8000 + หมายเลข (ตัวอยาง หากระบุ E5 ใหตั้งคาเปน 0x8005)

• สีโปรงใสจะไดมาจากบิตที่สําคัญที่สุดและบิต 8 บิตลาง สวนบิตอ่ืนๆ จะไมทํางาน นอกจากนี้ เมื่อระบุ E0 

และระบุคาตั้งแต E13 ถึง E255 สีโปรงใสจะไมทํางาน

• เมื่อบันทึกภาพ การประมวลผลของพารทและการแสดงภาพวิดีโอจะหยุดลง

• หากมีไฟลเดียวกันอยูในการด CF ไฟลที่มีอยูเดิมจะถูกเขียนทับ

• การบนัทึกภาพจะใชเวลาประมาณสามถึงหาวินาที (เมื่อกําหนดคุณภาพของภาพไวที่ 80)

<สถานะควบคุมวิดีโอทั่วไป (ตําแหนงเวิรด +1)>
สถานะควบคุมวิดีโอทั่วไป (ตําแหนง + 1) จะเขียนผลการทํางานในหนาตางวิดโีอ

• การบนัทึกภาพจะมีสถานะเปด เมื่อบันทึกภาพของไฟล JPEG

• หากมีขอผิดพลาดเกิดขึ้นระหวางการบนัทึกภาพหรือการแสดงภาพ JPEG ระบบจะจัดเก็บรหัสขอผิดพลาดไว 

โดยรหัสขอผิดพลาดนี้จะถูกเก็บไวจนกวาจะมีการบนัทึกภาพครั้งตอไป

สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับรหัสขอผิดพลาด JPEG โปรดดูที่  “ ๑ Snapshot” (หนา 27-119) 

¢ŒÍÊÓ¤ÑÞ • ขณะที่วิดีโอหยุดเลนชั่วคราวและแสดงภาพนิ่งอยู ไมสามารถเปลีย่นขนาดการแสดงภาพวิดีโอได
• หากทําการบันทึกภาพขณะที่วิดีโอหยุดเลนชัว่คราวและแสดงภาพนิ่งอยู ระบบจะบันทึกภาพนิ่งที่
ปรากฏบนหนาจอ

• เมื่อวิดีโอหยุดเลนชัว่คราวเพื่อแสดงภาพนิ่งหลังจากที่เปลี่ยนการตั้งคาการแสดงหนาตางภาพ
จากภาพวิดีโอไปเปนการแสดง JPEG หากตองการเปลี่ยนการตั้งคากลับไปเปนภาพวิดีโอ 
ใหยกเลิกภาพนิ่งกอนแลวจงึคอยเปลี่ยนการตั้งคา
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<การควบคุมการแสดงหนาตางภาพ (ตําแหนงเวิรด +6)>
ระบุภาพที่จะแสดงในหนาตางวิดโีอ

• เลือกภาพวิดโีอหรือภาพ JPEG ในการด CF หากคุณเลือกภาพวิดีโอ ยนิูต VM จะแสดงภาพในชองสัญญาณ

ที่ระบุ สําหรับภาพ JPEG ใหระบุหมายเลขไฟล JPEG ใหแตละชองสัญญาณ คุณสามารถซูมภาพ JPEG ออกได

• ยูนิต VM สามารถแสดงภาพ JPEG ไดถึงขนาด 1024 x 768 หากภาพ JPEG มีขนาดใหญกวาน้ี 

ระบบจะยอขนาดลงเหลือ 1024 x 768 หรือยอเปนขนาดแสดงผล 1/4, 1/6 หรือ 1/64 ตามที่กําหนดไว 

สําหรับรุน SVGA น้ัน สามารถแสดงภาพไดถึงขนาด 800 x 600 และรุน VGA สามารถแสดงภาพไดถึงขนาด 

640 x 480 หากภาพมีขนาดใหญกวาขนาดหนาจอ จะแสดงภาพไดเฉพาะสวนที่มีขนาดพอดีกับหนาจอเทาน้ัน

เมื่อกําหนดใหแสดงภาพ JPEG เปนภาพเริ่มตน จะไมสามารถใชแฟลกควบคุมการแสดงหนาตางภาพ 

สลับระหวางภาพวิดีโอและภาพ JPEG ได

• ขณะกําลังบันทึกภาพ JPEG จะไมสามารถซูมภาพออกได (ยอขนาด)

< แฟลกควบคุมหนาตางภาพภายใน (ตําแหนงเวิรด+11) / หมายเลขชองสัญญาณควบคุมวิดีโอภายใน 
(ตําแหนงเวิรด+12) >
น่ีคือพื้นที่ตําแหนงสําหรับเปลี่ยนสถานะการแสดงผลของภาพวิดีโอ

เมื่อจัดเก็บในหมายเลขชองสัญญาณวิดีโอภายในในตําแหนงเวิรด+12 แลว แฟลกควบคุมจะเปลี่ยนไปที่ตําแหนง

เวิรด+11

• เมื่อบิตอัพเดตตําแหนงพิกัดเปดขึ้น การแสดงผลจะเปลี่ยนไปเปนแบบเรียลไทมที่คาพิกัดจนกวาบิตจะปดลง 

เมื่อหนาตางแสดงผลเปดขึ้น พื้นที่จะเปน 0 และถูกลบขอมูลออก

• การแสดงผลภาพวิดีโอจะเปลี่ยนไปที่การตั้งคาที่กําหนดไวในบิตสําหรับคาบน, ลาง, ขวา, ซาย และคาสีบวก/ลบ

• เมื่อบิตอัพเดตคาสีเปดขึ้น บิตดังกลาวจะเปลี่ยนคาความสวาง ความเขม และสีของการแสดงผลที่กําหนดไว 

ที่เขียนไวในขอมูลชองสัญญาณวิดีโอ (ตําแหนงเวิรด +13 ถึง +36) จนกวาบิตจะปดลง

• บิตของคาสีบวก/ลบจะเปลี่ยนการตัง้คาความสวาง ความเขม และโทนสีของพารามิเตอรที่เปดอยูในบิตตางๆ 

(สามารถเปลี่ยนพารามิเตอรทั้งสามนี้ไดพรอมกัน)

• หลังจากหามการปอนขอมูลทางจอสัมผัสในหนาตางวิดโีอแลว หากปดพารทแสดงยูนิต VM  

จะสามารถปอนขอมูลทางจอสัมผัสได
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< ขอมูลชองสญัญาณวิดีโอ (ตําแหนงเวิรด +13 ถึง +36) / ขอมูลการแสดงผล RGB (ตําแหนงเวิรด +37 ถึง +42) >
ตั้งคาจุดเริ่มตน ความสวาง ความเขม และสีของการแสดงผลในแตละชองสัญญาณวิดีโอ 0 - 3 และการแสดงผล RGB

• ระบุสวนของภาพที่จะแสดงโดยกําหนดจุดเริ่มตนการแสดงผล (VX,VY) ระบุขนาดและพิกัดใหเหมาะสม

กับโหมดวิดีโอและขนาดหนาตาง

สําหรับสัญญาณอินพตุวิดีโอแบบ “NTSC” ทีม่ีขนาดแสดงผล “Normal”
ระบุความกวางของภาพวิดีโอ + จุดเริ่มตนการแสดงผล (VX) และความสูงของภาพวิดีโอ + จุดเริ่มตน

การแสดงผล (VY) เพื่อไมใหใหญเกินขนาดหนาตาง

(ความกวางของภาพวิดีโอ + VX<=640, ความกวางของภาพวิดโีอ + VY<=480)

สําหรับสัญญาณอินพุตวิดีโอแบบ "NTSC" ที่มีขนาดแสดงผล "1/4"

ระบุความกวางของภาพวิดีโอเปนสองเทา + จุดเริ่มตนการแสดงผล (VX) และความสูงของภาพวิดีโอเปนสองเทา 

+ จุดเริ่มตนการแสดงผล (VY) เพื่อไมใหใหญเกินขนาดหนาตาง

(ความกวางของภาพวิดีโอx2+VX<=640, ความกวางของภาพวิดีโอx2+VY<=480)

สําหรับสัญญาณอินพุตวิดีโอแบบ "NTSC" ที่มีขนาดแสดงผล "1/16"

ระบุความกวางของภาพวิดีโอเปนสี่เทา + จุดเริ่มตนการแสดงผล (VX) และความกวางของภาพวิดีโอเปนสี่เทา 

+ จุดเริ่มตนการแสดงผล (VY) เพื่อไมใหใหญเกินขนาดหนาตาง

(ความกวางของภาพวิดีโอx4+VX<=640, ความกวางของภาพวิดีโอx4+VY<=480)

(ตัวอยาง สัญญาณอินพุตวิดโีอ "NTSC")

VY 

VX 

หนาตางภาพ

ภาพวิดีโอ

640 จุด

480 จุด

การจัดแนววิดีโอ

VY 

VX 

หนาตางภาพ

ภาพวิดีโอ

640 จุด

480 จุด

การจัดแนววิดีโอ

VY 

VX 

หนาตางภาพ

ภาพวิดีโอ

640 จุด

480 จุด

การจัดแนววดีิโอ
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๒ ตัวอยางการใชงานพ้ืนที่ควบคุมวดิีโอ
หัวขอน้ีจะแสดงตัวอยางการทํางานที่ใชพื้นที่ควบคุมวิดีโอ

< การแสดงไฟล JPEG ในการด CF >
แสดงภาพนิ่งที่บันทึกจากวิดีโอ “CP00005” ที่บันทึกอยูในการด CF ในชองสัญญาณ 2

1. เขียนหมายเลขไฟล JPEG “5” ในตําแหนง [Video Control Start Address]+9 (หนาตางภาพ2)

2. เขียนขนาดแสดงผล “2” (JPEG ขยาย 1/4) ในบิต 8 -11 ของตําแหนง [Video Control Start Address]+6 

(การควบคุมการแสดงหนาตางภาพ)

< การเปลีย่นขนาดแสดงผลของหนาตางภาพ >
เปลี่ยนขนาดแสดงผลของชองสัญญาณ2 จาก Standard เปน 1/4

1. เขียน “1” (ขนาดแสดงผล:โหมด1/4) บิต 0 - 1 ของตําแหนง [Video Control Start Address]+25 

(คําส่ังควบคุมหนาตางวิดโีอ)

< การสรางภาพนิง่ >
สรางภาพนิ่งจากภาพในชองสัญญาณ 2

1. เปดบิต 2 ของตําแหนง [Video Control Start Address]+25 (คําส่ังควบคุมหนาตางวิดีโอของชองสัญญาณ 2)

< การเปลีย่นการตั้งคาตําแหนงการแสดงภาพวิดีโอ >
เปลี่ยนจุดเริ่มตนการแสดงในชองสัญญาณ 2 จาก (0,0) เปน (100,100)

1. เปดบิต 0 (อัพเดตตําแหนงพิกัด) ของตําแหนง [Video Control Start Address]+11 

(แฟลกควบคุมหนาตางภาพภายใน)

2. เขียน “100” ลงใน [Video Control Start Address]+26 (การตัง้คาตําแหนงการแสดงภาพวิดีโอ VX ของ

ชองสัญญาณ 2) และ +27 (การตั้งคาตําแหนงการแสดงภาพวิดีโอ VY ของชองสัญญาณ 2)

< การเปลีย่นสโีปรงใส >
1. เปดบิต 0 (ความโปรงใส) ของตําแหนง [Video Control Start Address]+0 (คําส่ังควบคุมวิดีโอทั่วไป)

2. เปดบิต 1 (สีที่ระบุในความโปรงใส) ของตําแหนง [Video Control Start Address]+0

3. เขียนรหัสสีลงในตําแหนง [Video Control Start Address]+3 - 5

ชองสัญญาณ
0

ชองสัญญาณ
1

JPEG5 ชองสัญญาณ
3
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๑ Display/แบบละเอยีด

การต้ังคา คําอธิบาย

Channels 0 - 3 ตั้งคาสถานะการแสดงหนาจอของแตละชองสัญญาณที่ไดกําหนดไวแลวในการตั้งคา 

[Video Modules] ทัว่ไป

Brightness ตั้งคาไดตั้งแต 0 ถึง 15

Contrast ตั้งคาไดตั้งแต 0 ถึง 15

Tone ตั้งคาไดตั้งแต 0 ถึง 15

Mode เลอืกโหมดสัญญาณอินพุตวดิีโอระหวาง [Color] หรือ [Mono]
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๑ Global Video Window

การต้ังคา คําอธิบาย

Gl
ob

al 
W

ind
ow

 O
pe

rat
ion

Disable ไมใชหนาตางวิดีโอแบบแสดงทุกหนาจอ

Constant ระบหุมายเลขยูนิต VM และตําแหนงการแสดงผลที่กําหนดไวตายตัว

Control Bit Address ระบตุําแหนงสําหรับการแสดง/การซอนหนาตาง

Window Number ระบหุมายเลขหนาตางวิดโีอ โดยตั้งคาไดตั้งแต 1 ถึง 512

Display Position 
X-Coordinate

ระบพุิกัด X ของตําแหนงการแสดงผลหนาตางตั้งแต 0 ถงึ 1020 ชวงคาจะแตกตางกันไปตามรุน

ของจอแสดงผลที่ใช

Display Position
Y-Coordinate

ระบพุิกัด Y ของตาํแหนงการแสดงผลหนาตางตั้งแต 0 ถงึ 767 ชวงคาจะแตกตางกันไปตามรุน

ของจอแสดงผลที่ใช

Window Interchange
หากมีหลายหนาตางซอนกัน ใหระบุวาจะสลับหนาตางที่อยูดานหนาสุดไปไวที่ดานหลังดวยการแตะ

ที่หนาตางหรือไม หากเลือก [Always On Top] หนาตางวิดีโอจะแสดงอยูดานบนสุดเสมอ 

ไมวาหนาตางนั้นจะแสดงผลเปนลําดับเทาใดก็ตาม

Address หากระบุตําแหนงที่จัดเก็บไวของหมายเลขยูนิต VM และตําแหนงการแสดงผล 

คณุจะสามารถเปลี่ยนตําแหนงการแสดงผลและหมายเลขหนาตางในอุปกรณ/PLC ได

Control Word 
Address

ระบหุนาตางที่จะใชแสดง หรือแสดง/ซอนหนาตาง โดยใชเวิรดเรียงตอเนื่องกัน 4 เวิรด

เริ่มจากตําแหนงทีก่ําหนด

หลังจากจัดเก็บตําแหนงการแสดงผลและหมายเลขยูนิต VM ที่คุณตองการดแูลว 

ใหเปดบิต 0 ในตําแหนงควบคุมเพื่อเปดใชการแสดงผล

Data Type เลอืกรูปแบบขอมลูของคาระหวาง [Bin] หรือ [BCD]

+0

+1

+2

+3

ควบคุม

หมายเลขหนาตาง

ตําแหนงการแสดงผล (พิกัด X)

ตําแหนงการแสดงผล (พิกัด Y)
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๑ Emulate Touch Output
การตั้งคาน้ีชวยใหคุณสงขอมูลจุดพิกัดที่ถูกแตะไปยงั PC ผานการสื่อสารแบบอนุกรม ในการใชเคอรเซอรเมาสของ 

PC เพื่อเทียบจุดพิกัดที่ถูกแตะใน GP ใหติดตั้งซอฟตแวรกําหนดพิกัดเมาสของ PC เพื่อให PC สามารถรับขอมูล

การแตะที่สงมาจาก GP ได

¢ŒÍÊÓ¤ÑÞ • ในการสงขอมูลจุดพิกัดที่ถูกแตะ ใหจดัเตรียมสิ่งตอไปนี้
•ซอฟตแวรกําหนดพิกัดเมาสทีผ่ลิตโดย Digital Electronics Corporation of Japan 
คุณสามารถดาวนโหลดซอฟตแวรไดจากเว็บไซตฝายบริการลูกคา "Otasuke Pro!" 
(http://www.pro-face.com/otasuke/))

•สายเคเบิล RGB (มีจําหนายทั่วไป)
•สายเคเบิลอนุกรมแบบไขว (มีจําหนายทั่วไป)

การต้ังคา คําอธิบาย

Emulate Touch Output หากใชสัญญาณอินพุต RGB ใหเลือกวาจะสงขอมลูจุดพิกัดที่ถูกแตะไปยังอุปกรณภายนอกผานทาง

สายสือ่สารแบบอนุกรมหรือไม

Port

เลอืกพอรตสําหรับสงออกขอมูลจุดพิกัดทีถู่กแตะระหวาง [COM1] หรือ [COM2] 

ËÁÒÂàËµØ

• เมื่อระบหุมายเลขพอรตทีจ่ะใชแลว เครือ่งหมาย  (“ทําสําเนาพอรต”) จะปรากฏขึ้น

Communication Speed เลอืกความเร็วในการสื่อสารระหวาง [2400], [4800], [9600], [19200], [38400], [57600] 

หรือ [115200] 

Communication Method เลอืกวิธีการสือ่สารระหวาง [RS232C], [RS422/485(two wire)] หรือ [RS422/485(4 wire)]

Data Length เลอืกความยาวขอมูลระหวาง [7] หรือ [8]

Parity เลอืกพาริตี้บติระหวาง [None], [Odd] หรือ [Even]

Stop Bit เลอืกบิตสิน้สดุการสือ่สารระหวาง [1] หรือ [2]

Flow Control เลอืก Flow Control ระหวาง [None], [RTS/CTS] หรอื [ER (DTR/CTS)]
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๒ ขัน้ตอนการตั้งคา
1 ที่หนา [Video Module] ของหนาตาง System Settings ใหทําเคร่ืองหมายที่ชอง [Emulate Touch Output] 

แลวกําหนดการตั้งคาการกําหนดพิกัดเมาสใน PC

2 เลือกการตั้งคา [Video Module] ทั่วไปแลวสรางหนาจอใหม ดับเบิลคลิกหนาจอที่แสดงอยูแลวเปดกลองโตตอบ

การตั้งคา เลือก [Channel] แลวเลือก [RGB Input Image] ทําเครื่องหมายที่ชอง [Touch Output]

3 ลากพารทแสดงยูนิต VM มาไวในหนาจอหลัก แลวตั้งคาการตัง้คาการแสดงผลหนาตาง

วิธกีารทํางาน
เขียน “1” ลงในตําแหนงอุปกรณภายในของ GP LS9230 เพื่อใชการกําหนดพิกัดจุดแตะและสงขอมูล

การแตะไปยังตําแหนง LS9231 ถึง LS9233

LS9230 อนุญาต/ไมอนุญาต 0: ไมอนุญาต, 1: อนุญาต

LS9231 สถานะการแตะ 0: เปดการแตะ 1: ปดการแตะ

LS9232 พิกัด X 0 - 1023

LS9233 พิกัด Y 0 - 1023
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27.9.7 คําแนะนําในการตั้งคาพารทแสดงยูนติ VM
พารทแสดงยูนิต VM เปนพารทสําหรับแสดงหนาตางวิดีโอบนหนาจอ พารทแสดงยูนิต VM จะแสดงรายละเอียด

ที่กําหนดไวใน [Video Module Display] โดยสัมพันธกับตําแหนงและการทํางานที่กําหนดไวในการตั้งคา 

[Video Module] ทั่วไป

การต้ังคา คําอธิบาย

Part ID

พารทตางๆ ที่วางอยูบนหนาจอจะไดรับการกําหนดหมายเลข ID

Part ID ของ Movie Player: VM_**** (หมายเลข 4 หลัก)

สวนทีเ่ปนตวัอักษรจะถูกกําหนดไวตายตวั คุณสามารถเปลี่ยนสวนที่เปนตัวเลขได

ในชวงตัง้แต 0000-9999

Comment คําอธิบายของแตละพารทจะยาวไดไมเกิน 20 อักขระ
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๑ Basic

การต้ังคา คําอธิบาย
Video Layout เลอืกการแสดงผลของหนาตางวิดีโอ

Always แสดงหนาตางวดิีโอตลอดเวลา

Window On/Off แสดง/ซอนหนาตางใน [Window Display Bit Address]

Address

เวริดเรียงตอเนื่องสี่เวิรดเริ่มจากตําแหนง [Window Display Word Address] ทีก่ําหนดไว 

จะควบคุมวาจะแสดงยูนิต VM ใด และจะแสดงหรือซอนการแสดงผล ใหใชตําแหนงเพื่อกําหนด

หมายเลขยูนิต VM พิกัดการแสดงผล และแสดงหนาตาง (ดวยการเปดบติ 0 ในตําแหนงควบคุม)

Video Number ระบหุมายเลขยูนิต VM ที่จะแสดง (0 ถึง 512) เมื่อตัง้คา [Window Type] เปน [Always On] 

หรือ [ON/OFF Display]

Window Display Bit Address เมือ่ตั้งคา [Window Type] เปน [Always ON] หรือ [ON/OFF Display] 

คุณจะสามารถระบยูุนิต VM โดยใชภาพตวัอยางหรือระบหุนาตางวิดีโอจากรายการได

Video List เมือ่ตั้งคา [Window Type] เปน [Always ON] หรือ [ON/OFF Display] 

คุณจะสามารถระบยูุนิต VM โดยใชภาพตวัอยางหรือระบหุนาตางวิดีโอจากรายการได

Window Interchange เลอืกการแสดงหนาตางระหวาง [Move to Top], [No Action] หรือ [Always On Top]  สามารถ

ตั้งคานี้ไดเฉพาะเมื่อตัง้คา [Window Type] เปน [Always On] หรือ [ON/OFF Display] เทานั้น

Window display word address เมือ่คุณเลือก [Indirect] ใน [Video Layout] คุณจะสามารถระบุหมายเลขยูนิต VM ที่แสดงอยู 

ตําแหนงการแสดงผล และตําแหนงควบคุมสําหรับแสดง/ลบ

Data Type เมือ่คุณเลือก [Indirect] ใน [Video Layout] คุณจะสามารถระบุชนิดขอมลูของคาที่จัดเก็บอยูใน 

[Window display word address] วาเปน [Bin] หรือ [BCD] ได

+0

+1

+2

+3

ควบคุม

หมายเลขหนาตาง

พิกัดการแสดงผล (X)

พิกัดการแสดงผล (Y)
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27.10 ขอจํากัด

๑ ความแตกตางระหวางฟงกชันภาพเคลื่อนไหวและฟงกชันยูนิต VM 

27.10.1 ขอจํากัดเกี่ยวกับฟงกชันภาพเคลื่อนไหว

๑ Movie Player
• ในแตละหนาจอหลักหรือหนาตาง สามารถวางพารท Movie Player ไดเพียงหนึ่งพารทเทาน้ัน

• สามารถระบุความกวาง (พิกัด X) ของพารท Movie Player เปนจํานวนเทาของสี่พิกเซล

• หากขนาดของ Movie Player มีขนาดเล็กกวาภาพวิดีโอ จะมองไมเห็นภาพวิดีโอสวนที่อยูเกินหนาจอ 

หากตองการดูภาพท้ังภาพ ใหเล่ือนดูภาพโดยใชสวิตชยาย

ตัวอยาง GP-3550T (640 x 480)

สัญญาณวิดีโอ [NTSC] (640 x 480)

ตั้งคา [Size] ของ Movie Player เปน [Normal]

รายละเอียด ฟงกชันเลนภาพเคลื่อนไหว ฟงกชันยูนิต VM 

กลองที่ใชในการแสดง
ออบเจ็กต

สัญญาณอินพุตของกลองชนิด 1-ch ที่ม ี

AGP-3∗50T

ไฟลภาพเคลื่อนไหวในการด CF/ เซริฟเวอร 

FTP 

สัญญาณอินพุตของกลองชนิด 4-ch 

ในยูนิต VM 

สัญญาณอินพุต RGB ในยูนิต VM

พารทตั้งคา Movie Player พารทแสดงยูนิต VM 

จํานวนการแสดงผล
จากกลองพรอมกัน แสดงเพียงหนึ่งภาพเทานั้น

สามารถแบงพื้นทีแ่สดงผลออกเปนสี่สวน 

และเลือกจํานวนภาพที่จะแสดงได

ฟงกชันการบันทึก
ภาพเคลื่อนไหว ใชได ใชไมได

ฟงกชันการบันทึก
ภาพ JPEG ใชไมได ใชได

รูปแบบสัญญาณอินพุต
ของกลอง NTSC/PAL/SECAM NTSC/PAL

แผนภาพดานบนแสดงพื้นท่ีท่ีจะไมปรากฏ

ยายMovie Player Movie Player
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• ตารางตอไปนี้เปนรายการตั้งคาสัญญาณวิดีโอ กลองที่สามารถใชงานได และไฟลภาพเคลื่อนไหว

• หากเปลี่ยนไปเปนโหมดออฟไลนหรือโหมดการถายโอนขณะกําลังแสดงหรือเลนวิดีโออยู เมื่อเปลี่ยนกลับมาเปน

โหมดออนไลนอีกครั้ง ฟงกชันทั้งหมดจะหยุดทํางาน  (ภาพจะไมแสดง) ใหแตะสวิตชแสดงวิดีโอหรือสวิตชเลน

เพื่อแสดงวิดีโอ

๑ การแสดงภาพวิดโีอ
• เมื่อเลนวิดีโอแบบเรียลไทม จะไมไดยินเสียง วิดีโอที่บันทึกเปนไฟลภาพเคลื่อนไหวจะเลนพรอมกับเสียง

• คุณสามารถใชฟงกชันการแสดงภาพวิดีโอพรอมกับฟงกชันการบันทึกภาพเคลื่อนไหว เพื่อทําการบันทึกลงใน

การด CF หรือเซิรฟเวอร FTP ได แตไมสามารถใชฟงกชันการแสดงภาพวิดีโอพรอมกับฟงกชันเลนได

๑ การบันทึก
• คุณไมสามารถบันทึกไฟลอ่ืนไดจนกวาจะบันทึกไฟลที่กําลังบันทึกอยูในขณะนั้นเสร็จสมบูรณแลว 

คุณสามารถบันทึกไฟลลงในการด CF และเซิรฟเวอร FTP ไดพรอมกัน

• คุณไมสามารถเลนภาพเคลื่อนไหวขณะที่กําลังบันทึกไฟลอยู

• เมื่อตั้งคาการทํางานของฟงกชันบันทึกเหตุการณเปน [Always] จะใชฟงกชันเลนไมได

• ขณะที่ใชฟงกชันบันทึกเหตกุารณ สามารถบันทึกไฟลไปยังการด CF และเซิรฟเวอร FTP ไปพรอมกันได 

อยางไรก็ตาม ความเร็วในการเขียนขอมูลจะชาลงและจะใชเวลาในการบันทึกนานขึ้น

• ไมสามารถเปลี่ยนชื่อโฟลเดอรหรือชื่อไฟลที่บันทึกภาพเคลื่อนไหวขณะที่กําลังบันทึกอยู

• หากมีขอผิดพลาดเกิดขึ้นขณะทําการบันทึก ใหเปดบิต 1 (บิตดําเนินการตอ) ของตําแหนงที่กําหนดใน 

[Control Address] ระบบจะแกไขขอผิดพลาด จากนั้นบิต 1 (บิตทําการบันทึก) ของตําแหนงสถานะจะเปดขึ้น 

การเปดบิตทําการบันทึกโดยตรงไมสามารถแกขอผิดพลาดได

• เมื่อเร่ิมทําการบันทึกภาพเคลื่อนไหวลงในการด CF ระบบจะใหคุณตรวจสอบจํานวนไฟลที่อยูในโฟลเดอร 

Save To  หากจํานวนไฟลที่กําหนดไวลวงหนาน้ันเคยไดรับการบันทึกแลว จะเกิดขอผิดพลาดขึน้ แตหากตั้งคา 

[Loop] เปน [Auto] ไวจะไมเกิดขอผิดพลาดแตอยางใด ไฟลที่เกาที่สุดจะถูกลบออกและจะบันทึกไฟลใหม

ลงไปแทน

• หากมีไฟลที่มีลักษณะดังตอไปนี้อยูโฟลเดอรปลายทาง คุณจะไมสามารถบันทึกไฟลลงในการด CF ได

•ไฟลที่มีจํานวนอักขระของชื่อไฟลไมตรงกับจํานวนที่กําหนดไว

•ไฟลที่มีอักขระสองตัวแรกของชื่อไฟล (สตริงที่กําหนดโดยผูใช) ไมตรงกับอักขระที่กําหนดไว

•ไฟลที่มีนามสกุลที่ไมใช ".SDX"

• หามวางไฟลที่สรางขึ้นเองไวในโฟลเดอร "MOVIE" ของการด CF เน่ืองจากอาจเกิดขอผิดพลาดขณะบันทึกลงใน

การด CF หรือไฟลอาจถูกลบออก

• หามใชหนาจอที่กําหนดใหใชกับการด CF หากไมไดเสียบการด CF ไวใน GP เพราะจะทําใหหนาจอทํางานผิดปกติ

การต้ังคาสัญญาณ
วดิีโอ สัญญาณวดิีโอ ไฟลสําหรับ Movie 

Player
ไฟลท่ีใชบันทึก
ภาพเคลื่อนไหว

NTSC NTSC NTSC NTSC

PAL PAL PAL PAL

SECAM SECAM PAL PAL
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• จํานวนครั้งในการเขียนขอมูลลงในการด CF มีจํากัด (ขอมูลขนาด 500 KB สามารถเขียนไดประมาณ 

100,000 ครั้ง)

• สามารถลงทะเบยีนเซิรฟเวอรไดสูงสุด 32 เซิรฟเวอร

• จํานวนไฟลภาพเคลื่อนไหวที่สามารถบันทึกลงในเซิรฟเวอร FTP แตละเครื่องจะแตกตางกันออกไป ขึ้นอยูกับ

ขอมูลจําเพาะของเซิรฟเวอร FTP น้ัน

• หากเซิรฟเวอร FTP สงขอผิดพลาดกลับคืนมา การบันทึกจะหยุดลง

• ไมสามารถเปลี่ยนหมายเลขเชื่อมตอเซิรฟเวอรขณะทําการบันทึกภาพเคลื่อนไหวลงในเซิรฟเวอร FTP

• เมื่อเปลี่ยนมาที่โหมดออฟไลนหรือโหมดการถายโอนขณะที่กําลังบันทึกขอมูล ฟงกชันบันทึกขอมูลจะหยดุทํางาน

และภาพตางๆ ที่ยังไมไดบันทึกในขณะนั้นจะไดรับการบันทึก

๑ การเลนภาพเคลื่อนไหว
• คุณไมสามารถบันทึกวิดีโอขณะที่กําลังเลนภาพเคลื่อนไหว

• หากกําหนด [Play List] ใน Movie Player เปน [CF] หรือ [FTP] Movie Player จะไมทํางานหากไมมีไฟล

เพลยลิสตภาพเคลื่อนไหวอยู หากไฟลเพลยลิสตถูกลบออก ใหเลนภาพเคลื่อนไหวโดยใชพารทแสดงผล

ขอมูลพิเศษ [File Manager]

• สามารถเลนไดเฉพาะภาพเคลื่อนไหวในรูปแบบ SDX เทาน้ัน

• ขณะที่คุณกําลังเลนไฟลวิดโีอที่บันทึกอยูในเซิรฟเวอร FTP น้ัน จะไมสามารถใชงานฟงกชันตางๆ เชน 

หยุดชั่วคราว เดินหนาเร็ว ยอนกลับ เดินภาพชา เดินหนาทีละเฟรม ยอนกลับทีละเฟรม 

เพื่อเปลี่ยนความเร็วในการเลนได

• คุณสามารถเปลี่ยนชื่อไฟลไดแตจะไมมีผลตอลําดบัการเลน ระบบจะเลนไฟลภาพเคลื่อนไหวตามลําดับที่ไฟล

ถูกสรางขึ้นในการด CF หรือเซิรฟเวอร FTP 

• ขณะที่ลอจิกโปรแกรมทํางานอยู การบันทึกวิดีโอหรือภาพเคลื่อนไหวอาจหยดุลง หากใชฟงกชันการบันทึกวิดโีอ

หรือฟงกชันการเลนภาพเคลื่อนไหวพรอมกับลอจิก ใหปอนคําส่ังหยุดรอของลอจิก (LWA) ในลอจิกโปรแกรม

๑ ขอควรระวังเกี่ยวกับการใชงานการด CF
• เมื่อจะถอดการด CF ออก โปรดตรวจสอบวาไฟแสดงการเขาใชขอมูลในการด CF ดับลงแลว มิฉะน้ัน 

ขอมูลในการด CF อาจเสียหาย

• หามปดเครื่องหรือตั้งคา GP ใหม หรือถอดการด CF ออก ขณะกําลังเขาใชขอมูลในการด CF อยู 

ใหสรางหนาจอแอ็พพลิเคชันที่ไมสามารถเขาใชการด CF ได โดยในหนาจอนี้ คุณสามารถปดเครื่องหรือ

ตั้งคา GP ใหม เปดและปดฝาครอบการด CF และถอดการด CF ออกได

• กอนเสียบการด CF โปรดตรวจสอบดานหนาและดานหลังของการดและตําแหนงคอนเนคเตอรของการด 

หากเสียบการด CF ไมถูกตอง อาจทําใหขอมูลในการด ตัวการด CF หรือ GP เสียหาย

• ใชการด CF ที่ผลิตโดย Digital Electronics Corporation เทาน้ัน หากใชการด CF ที่ผลิตโดยบริษัทอ่ืน 

อาจทําใหคอนเนคเตอรของการด CF เสียหาย

• โปรดตรวจสอบวาไดทําการสํารองขอมูลทั้งหมดในการด CF แลว

• โปรดหลีกเล่ียงการกระทําดังตอไปนี้ เพราะอาจทําใหขอมูลและอุปกรณเสียหายได

•การโคงงอการด CF

•การทําการด CF ตกหลน

•การทํานํ้าหกรดตัวการด

•การสัมผัสคอนเนคเตอรของการด CF โดยตรง

•การถอดแยกหรือดัดแปลงการด CF
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27.10.2 ขอจํากัดเกี่ยวกับฟงกชันยูนิต VM 

• สําหรับรุน AGP-3500T และ AGP-3550T จะสามารถใชยูนิตเสริมและยูนิต VM ของคุณสมบัติ SGMU 

ไดเพียงอยางใดอยางหนึ่งเทาน้ัน ใหติดตั้งเพียงอยางใดอยางหนึ่ง

• เมื่อติดตั้งยูนิต VM จํานวนสีแสดงผลของ GP จะลดลงเหลือ 32K สี 

• ไมสามารถวางพารทแสดงยูนิต VM ไวบนหนาตางได 

• ในหน่ึงหนาจอหลัก สามารถวางพารทแสดงยนิูต VM ไดหลายพารท แตทั้งน้ีหนาจอ GP สามารถแสดงพารท

แสดงยูนิต VM ไดเพียงหนึ่งพารทเทาน้ัน

• ยูนิต VM สามารถแสดงภาพ JPEG ไดถึงขนาด 1024 x 768 หากภาพ JPEG มีขนาดใหญกวาน้ี 

ระบบจะยอขนาดลงเหลือ 1024 x 768 หรือยอเปนขนาดแสดงผล 1/4, 1/6 หรือ 1/64 ตามที่กําหนดไว 

สําหรับรุน SVGA น้ัน สามารถแสดงภาพไดถึงขนาด 800 x 600 และรุน VGA สามารถแสดงภาพไดถึงขนาด 

640 x 480 หากภาพมีขนาดใหญกวาขนาดหนาจอ จะแสดงภาพไดเฉพาะสวนที่มีขนาดพอดีกับหนาจอเทาน้ัน

๑ การบันทึกไฟล JPEG
• สามารถใชชองสัญญาณสําหรับการบันทึกไฟล JPEG ไดเพียงหน่ึงชองเทาน้ัน

• ไมสามารถบันทึกหนาจอสัญญาณอินพุต RGB ได

• เมื่อบันทึกภาพ การประมวลผลของพารทและการแสดงภาพวิดีโอจะหยุดลง

• การบนัทึกภาพจะใชเวลาประมาณสามถึงหาวินาที

<เมื่อไดรับขอมูลการแสดงผล>

 เมื่อไดรับขอมูลเรียบรอยแลว หนาจอจะดบัลง ระบบจะไมสรางไฟลไวในการด CF

<เมื่อบันทึกไปยังการด CF>

 เมื่อบันทึกขอมูลเสร็จแลว หนาจอจะดับลง ระบบจะสรางไฟลไวในการด CF
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