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เมนูการตั้งคา
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18.1 เมนูการต้ังคา

การสรางหนาตาง

สรางและลงทะเบียนขอมูลเพ่ือแสดงผลในหนาตาง ขั้นตอนการต้ังคา (หนา 18-5) 
ขอมูลเบ้ืองตน (หนา 18-4) 

การแสดงหนาตาง

ขั้นตอนการต้ังคา (หนา 18-8) 
ขอมูลเบ้ืองตน (หนา 18-7) 

การเปลี่ยนหนาตางท่ีกําลังแสดงอยู

ขั้นตอนการต้ังคา (หนา 18-12) 
ขอมูลเบ้ืองตน (หนา 18-11) 
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การแสดงหนาตางเดียวกันบนทุกหนาจอ

ขั้นตอนการต้ังคา (หนา 18-15) 
ขอมูลเบ้ืองตน (หนา 18-14) 

การเปลี่ยนหนาตางท่ีกําลังแสดงอยูบนทุกหนาจอ

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

àÃÕÂ¡
Ë¹ŒÒμ‹Ò§
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18.2 การสรางหนาตาง 

18.2.1 ขอมูลเบือ้งตน
ในหนึ่งโปรเจค สามารถสรางหนาตางไดสูงสุด 2,000 หนาตาง เพื่อแสดงขอมูลภายในหนาตางน้ัน

สามารถกําหนดใหหนาตางเปนแบบแสดงเฉพาะหนาจอหรือแสดงทุกหนาจอได

หนาตางคืออะไร

หนาจอที่ไมไดใชงานบอยสามารถบนัทึกเปนหนาตาง ซึง่สามารถแสดงและซอนไดดวยสวติช หนาตางนี้เหมาะสําหรับ

ใชเปนหนาจออางอิงหรือหนาจอแสดงขอผิดพลาด

วิธีแสดงผล

แสดงเปนหนาตางแบบแสดงเฉพาะหนาจอ “18.3 การแสดงหนาตาง” (หนา 18-7)

แสดงหนาตางที่กําหนดไวในหนาจอเดียว

แสดงเปนหนาตางแบบแสดงทุกหนาจอ “18.5 การแสดงหนาตางเดียวกันบนทกุหนาจอ” 
(หนา 18-14)

แสดงหนาตางในหนาจอทุกหนาจอ

128 64 256 

¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ

C C B B A A 

128 64 256 

Ë¹ŒÒμ‹Ò§
´Ù¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ

Ë¹ŒÒ¨Í·Ó§Ò¹»¡μÔ

àÊÕÂ§»‚�º àÊÕÂ§»‚�ºàÊÕÂ§»‚�ºàÊÕÂ§»‚�º 128 64 256

¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ

Ë¹ŒÒ¨Í·Ó§Ò¹»¡μÔË¹ŒÒ¨Í·Ó§Ò¹»¡μÔ

©Ñ¹μŒÍ§¡ÒÃ´Ù¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ à¢ŒÒã¨¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃáÅŒÇ!
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18.2.2 ข้ันตอนการตัง้คา
การสรางหนาตางใหม

1 จากเมนู [Screen (S)] ใหเลือก [New Screen (N)] หรือคลิก   กลองโตตอบ [New Screen] จะปรากฏขึ้น

2 ที่ [Screen Type] ใหเลือก [Window] คา [Screen No.] จะถูกกําหนดไวโดยเริ่มจาก 1 คุณสามารถเปลี่ยนคาน้ีได 

แตหามใชหมายเลขซ้ํากัน

3 คลิก [New] จะปรากฏหนาตางใหม
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4 ปรับขนาดหนาตาง

เมื่อเล่ือนเคอรเซอรไปมุมหนาตาง เคอรเซอรจะเปลี่ยนเปนรูป   ใหลากเพ่ือเปลี่ยนขนาดหนาจอ

5 วางพารทบนหนาจอเทาที่จําเปน คุณสามารถใชขั้นตอนเดยีวกันนี้เมื่อสรางหนาจอหลัก บันทึกหนาตาง

คลิก  เพื่อปดหนาตาง

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • ขนาดหนาตางตองไมใหญเกินกวาขนาดหนาจอหลัก

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • หนาตางจะปรากฏขึ้นใน [Screen List] คลิกที่หนาตางนั้นเพื่อดูและแกไข



การแสดงหนาตาง

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 18-7

18.3 การแสดงหนาตาง

18.3.1 ขอมูลเบือ้งตน
หนาตางแบบแสดงเฉพาะหนาจอ ใชเปนหนาตางอางอิงหรือหนาตางแจงขอผิดพลาดจากหนาจอหลักหนึ่งหนาจอ 

หนาจอหลักจะยังคงอยูโดยมีหนาตางแบบแสดงเฉพาะหนาจอปรากฏซอนอยูดานบน

เมื่อใชงานหลายหนาตางในหนาจอหลัก หนาตางที่แสดงขึ้นลาสุดจะซอนอยูบนสุด คุณสามารถเปลี่ยนไป

หนาตางอ่ืนได โดยสัมผัสที่หนาตางที่ตองการดู

หนาตางแบบแสดงเฉพาะหนาจอคืออะไร

หนาตางแบบแสดงเฉพาะหนาจอสามารถอางอิงจากหนาจอหลักไดเพียงหนาจอเดยีว โดยใชไดไมเกินสามหนาตาง

ตอหนึ่งหนาจอหลกั

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • คุณสามารถใชสวติชหรือตําแหนงที่กําหนดในอุปกรณ/PLC เพ่ือเลือกเปดหรอืปดหนาตางได
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Ë¹ŒÒ¨Í·Õè·Ó§Ò¹ÍÂÙ‹ 1
Ë¹ŒÒμ‹Ò§
1
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18.3.2 ข้ันตอนการตัง้คา

สรางหนาตางที่จะเรียกจากหนาจอหลัก

1 จากเมนู [Parts (P)] ใหเลือก [Window (W)] หรือคลิก   วางหนาตางบนหนาจอหลัก บน GP 

จะปรากฏหนาตางเปนเสนประรูปสี่เหล่ียมผืนผา

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • โปรดอานรายละเอียดจากคําแนะนําในการตั้งคา

“18.7 คําแนะนําในการตั้งคาพารทหนาตาง” (หนา 18-21)
• สําหรับรายละเอียดของวิธีการวางพารทและการตั้งคาตําแหนง รูปราง สี และปายชื่อ โปรดดทูี่ 

“ขั้นตอนการแกไขพารท”

“9.6.1 การแกไขพารท” (หนา 9-38)

àÃÕÂ¡
Ë¹ŒÒμ‹Ò§
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Ë¹ŒÒ¨Í·Õè·Ó§Ò¹ÍÂÙ‹

àÊÕÂ§»‚�º

Ë¹ŒÒ¨Í·Õè·Ó§Ò¹ÍÂÙ‹

àÃÕÂ¡ àÃÕÂ¡

Ë¹ŒÒ¨Í·Õè·Ó§Ò¹ÍÂÙ‹

àÊÕÂ§»‚�ºàÊÕÂ§»‚�ºàÊÕÂ§»‚�º

áμÐ·Õè»Ø†Á ¨Ò¡¹Ñé¹… Ë¹ŒÒμ‹Ò§¶Ù¡àÃÕÂ¡áÅÐáÊ´§¢Öé¹ 
μÃÇ¨ÊÍºË¹ŒÒμ‹Ò§ 
áμÐ·Õè»Ø†ÁÍÕ¡¤ÃÑé§ áÅÐ…

Ë¹ŒÒμ‹Ò§¨ÐËÒÂä»



การแสดงหนาตาง

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 18-9

2 คลิกที่พารทใหม กลองโตตอบดังตอไปนี้จะปรากฏขึ้น จาก [Window Type] ไปที่แท็บ [Basic Settings] 

เลือก [Activate Switch]

เลือก [Activate Switch] จาก [Window Type]

3 ตั้งคา [Window No.] เปน “1” (หรือคลิกหนาตางที่ยอขนาดลงเพื่อแสดงผลจาก [Window Screen No.])

4 ที่แท็บ [Switch Settings] ใหตั้งคารูปราง สีและปายชื่อของสวิตช
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5 คลิก [OK] เพื่อตั้งคาหนาตางที่มีสวิตชใหเสร็จ

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • เลือกสวติชและยายไปที่ตําแหนงที่ตองการในหนาจอหลกั
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18.4 การเปลี่ยนหนาตางที่กําลังแสดงอยู

18.4.1 ขอมูลเบือ้งตน

ในหนึ่งหนาจอหลักสามารถกําหนดหนาตางไดหลายหนาตาง

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • ถาสวติชเรียกหมายเลขหนาตางที่ยังไมไดกําหนดไว หนาตางนั้นจะไมปรากฏขึน้ หากมีหนาตางอื่น

แสดงอยูแลว หนาตางนั้นจะยังคงอยูบนหนาจอ โดยสามารถแสดงผลไดครั้งละหน่ึงหนาตางเทานั้น 

หากมีหนาตางแสดงอยูแลว หนาตางที่แสดงอยูนั้นจะถูกปดกอนทีห่นาตางใหมจะปรากฏขึ้น

Ë¹ŒÒμ‹Ò§
1

Ë¹ŒÒ¨Í·Õè·Ó§Ò¹ÍÂÙ‹ 1
Ë¹ŒÒμ‹Ò§
3

Ë¹ŒÒ¨Í·Õè·Ó§Ò¹ÍÂÙ‹ 1
Ë¹ŒÒμ‹Ò§
2

Ë¹ŒÒ¨Í·Õè·Ó§Ò¹ÍÂÙ‹ 1

μÓáË¹‹§ ¤‹Ò

D101 :         2 D101 :         3 

D100 1 
D101 

¤Çº¤ØÁ¡ÒÃáÊ´§¼Å
ËÁÒÂàÅ¢Ë¹ŒÒ¨Í1 

D102 400 
D103 300
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18.4.2 ข้ันตอนการตัง้คา

เปลี่ยนหนาตางที่กําลังแสดงอยูตามคาที่จัดเก็บไวในตําแหนงเวิรด (D101)

1 จากเมนู [Parts (P)] ใหเลือก [Window (W)] หรือคลิกที่ไอคอน   วางหนาตางบนหนาจอ

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • โปรดอานรายละเอียดจากคําแนะนําในการตั้งคา

“18.7 คําแนะนําในการตั้งคาพารทหนาตาง” (หนา 18-21)

Ë¹ŒÒμ‹Ò§
1

Ë¹ŒÒ¨Í·Õè·Ó§Ò¹ÍÂÙ‹ 1

Ë¹ŒÒμ‹Ò§
3

Ë¹ŒÒ¨Í·Õè·Ó§Ò¹ÍÂÙ‹ 1

Ë¹ŒÒμ‹Ò§
2

Ë¹ŒÒ¨Í·Õè·Ó§Ò¹ÍÂÙ‹ 1

μÓáË¹‹§ ¤‹Ò

D101 :         2 D101 :         3 

D100 1 
D101 

¤Çº¤ØÁ¡ÒÃáÊ´§¼Å
ËÁÒÂàÅ¢Ë¹ŒÒμ‹Ò§1 

D102 400 
D103 300



การเปลี่ยนหนาตางที่กําลังแสดงอยู

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 18-13

2 คลิกที่พารทใหม กลองโตตอบดังตอไปนี้จะปรากฏขึ้น จาก [Window Type] ไปที่แท็บ [Basic Settings] 

เลือก [Activate Switch]

เลือก [Word Action] จาก [Window Type]

3 ใน [Window Control Address] ใหตั้งคาตําแหนงเวิรด (D100) ที่ใชควบคุมหนาตาง 

4 จาก [Window Specification] ใหเลือก [Address] ตั้งคา [Data Type] 

5 คลิก [OK] หนาตางจะถูกตั้งคาตามคาที่จัดเก็บไวในตําแหนง

ถาคุณเปดบิต 0 ของตําแหนงเวิรดควบคุมหนาตาง (D100) หนาตางจะแสดงขึ้น เมื่อคาของตําแหนงเวิรด 

D101 เปลี่ยนไป หนาตางจะเปลี่ยนไปเชนกัน เมื่อคาของตําแหนงเวิรด D102 หรือ D103 เปลี่ยนไป 

ตําแหนงหนาตางจะเปลี่ยนไปเชนกัน



การแสดงหนาตางเดียวกันบนทุกหนาจอ

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 18-14

18.5 การแสดงหนาตางเดียวกันบนทกุหนาจอ

18.5.1 ขอมูลเบือ้งตน
หนาตางแบบแสดงทุกหนาจอจะยังคงปรากฏอยูแมหนาจอหลักจะเปลี่ยนไป

หนาตางแบบแสดงทุกหนาจอคืออะไร

หนาตางแบบแสดงทกุหนาจอ คือหนาตางที่ใชรวมกันทั้งโปรเจค หนาตางนี้จะยังคงแสดงอยูแมจะเปลี่ยนหนาจอไป

โดยสามารถแสดงผลไดครั้งละหน่ึงหนาตาง

Ë¹ŒÒμ‹Ò§
1

Ë¹ŒÒ¨Í·Õè·Ó§Ò¹ÍÂÙ‹ 1

Ë¹ŒÒμ‹Ò§¶Ù¡àÃÕÂ¡
áÅÐáÊ´§¢Öé¹

Ë¹ŒÒμ‹Ò§
1

Ë¹ŒÒ¨Í·Õè·Ó§Ò¹ÍÂÙ‹ 2

¶Ö§áÁŒË¹ŒÒ¨Í¨Ðà»ÅÕèÂ¹ ¶Ö§áÁŒË¹ŒÒ¨Í¨Ðà»ÅÕèÂ¹

Ë¹ŒÒμ‹Ò§
1

Ë¹ŒÒ¨Í·Õè·Ó§Ò¹ÍÂÙ‹ 3

Ë¹ŒÒμ‹Ò§
ÂÑ§¤§áÊ´§ÍÂÙ‹

Ë¹ŒÒμ‹Ò§
ÂÑ§¤§áÊ´§ÍÂÙ‹

àÃÕÂ¡
Ë¹ŒÒμ‹Ò§

Ë¹ŒÒ¨Í·Õè·Ó§Ò¹ÍÂÙ‹ 1

àÊÕÂ§»‚�º

Ë¹ŒÒ¨Í·Õè·Ó§Ò¹ÍÂÙ‹ 1 Ë¹ŒÒ¨Í·Õè·Ó§Ò¹ÍÂÙ‹ 2

àÃÕÂ¡
Ë¹ŒÒμ‹Ò§

¶Ö§áÁŒË¹ŒÒ¨Í¨Ðà»ÅÕèÂ¹

áμÐ·Õè»Ø†Á ¨Ò¡¹Ñé¹… ÊÒÁÒÃ¶àÃÕÂ¡áÅÐáÊ´§
Ë¹ŒÒμ‹Ò§ä´Œ

¶Ö§áÁŒË¹ŒÒ¨Í¨Ðà»ÅÕèÂ¹ä»
áμ‹ÂÑ§¤§áÊ´§Ë¹ŒÒμ‹Ò§à´ÔÁ



การแสดงหนาตางเดียวกันบนทุกหนาจอ

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 18-15

18.5.2 ข้ันตอนการตัง้คา

เมื่อคุณแตะสวิตชที่วางอยูบนหนาจอหลัก หนาตางเดียวกันนี้จะแสดงขึ้นบนทุกหนาจอ

1 จากเมนู [Project (F)] ใหชี้ไปที่ [System Settings (C)] แลวเลือก [Main Unit Settings] หรือในหนาตาง 

[System Settings] ใหคลิกที่ [Main Unit Settings] แลวเลือกแท็บ [Action Settings] 

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • โปรดอานรายละเอียดจากคําแนะนําในการตั้งคา

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

• สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการวางสวิตชหรือการตัง้คาตําแหนง รูปราง สี และปายชื่อ โปรดดูที ่

“ขั้นตอนการแกไขพารท”

“9.6.1 การแกไขพารท” (หนา 9-38)

àÃÕÂ¡
Ë¹ŒÒμ‹Ò§

Ë¹ŒÒ¨Í·Õè·Ó§Ò¹ÍÂÙ‹ 1

àÊÕÂ§»‚�º

Ë¹ŒÒ¨Í·Õè·Ó§Ò¹ÍÂÙ‹ 1 Ë¹ŒÒ¨Í·Õè·Ó§Ò¹ÍÂÙ‹ 2

àÃÕÂ¡
Ë¹ŒÒμ‹Ò§

¶Ö§áÁŒË¹ŒÒ¨Í¨Ðà»ÅÕèÂ¹

áμÐ·Õè»Ø†Á ¨Ò¡¹Ñé¹… ÊÒÁÒÃ¶àÃÕÂ¡áÅÐáÊ´§
Ë¹ŒÒμ‹Ò§ä´Œ

¶Ö§áÁŒË¹ŒÒ¨Í¨Ðà»ÅÕèÂ¹ä»
áμ‹ÂÑ§¤§áÊ´§Ë¹ŒÒμ‹Ò§à´ÔÁ



การแสดงหนาตางเดียวกันบนทุกหนาจอ

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 18-16

2 จาก [Global Window Operation] เลือก [Direct] 

3 ตั้งคา [Window Screen No.] เปน “1” แลวตั้งคา [Display Position X-Coordinate] และ [Display Position 

Y-Coordinate] ของหนาตางบนหนาจอหลัก

การตั้งคาหนาตางแบบแสดงทุกหนาจอเสร็จสมบูรณแลว

4 วางสวิตชบนหนาจอหลัก ดับเบิลคลิกที่สวิตช กลองโตตอบการตั้งคาจะปรากฏขึ้น

5 ตั้งคา [Bit Address] จาก [Device/PLC] ใหเลือก [#INTERNAL] และกําหนดบิต 0 ของพื้นที่ LS0016 

6 จาก [Bit Action] เลือก [Bit Invert] คลิก [OK]

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • โปรดอยาวางสวติชซอนทบักันเมือ่แสดงหนาตางแบบแสดงทุกหนาจอ

LS 0016 00 
¡ÒÃÃÐºØºÔμ (àÅ¢ 2 ËÅÑ¡)

¾×é¹·ÕèËÁÒÂàÅ¢μÓáË¹‹§
ÍØ»¡Ã³� LS



การเปลี่ยนหนาตางที่กําลังแสดงอยูบนทุกหนาจอ

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 18-17

18.6 การเปลี่ยนหนาตางที่กําลังแสดงอยูบนทุกหนาจอ

18.6.1 ขอมูลเบือ้งตน

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • ถาสวติชเรียกหมายเลขหนาตางที่ยังไมไดกําหนดไว หนาตางนั้นจะไมปรากฏขึน้ หากมีหนาตางอื่น

แสดงอยูแลว หนาตางนั้นจะยังคงอยูบนหนาจอ โดยสามารถแสดงผลไดครั้งละหน่ึงหนาตางเทานั้น 

หากมีหนาตางแสดงอยูแลว หนาตางที่แสดงอยูนั้นจะถูกปดกอนทีห่นาตางใหมจะปรากฏขึ้น

Ë¹ŒÒμ‹Ò§
1

Ë¹ŒÒ¨Í·Õè·Ó§Ò¹ÍÂÙ‹ 1
Ë¹ŒÒμ‹Ò§
1

Ë¹ŒÒ¨Í·Õè·Ó§Ò¹ÍÂÙ‹ 3
Ë¹ŒÒμ‹Ò§
1

Ë¹ŒÒ¨Í·Õè·Ó§Ò¹ÍÂÙ‹ 2

μÓáË¹‹§ ¤‹Ò
D116 1 
D117 

¤Çº¤ØÁ¡ÒÃáÊ´§¼Å
ËÁÒÂàÅ¢Ë¹ŒÒμ‹Ò§1 

D118 200 
D119 100 

Ë¹ŒÒμ‹Ò§
2

Ë¹ŒÒ¨Í·Õè·Ó§Ò¹ÍÂÙ‹ 1
Ë¹ŒÒμ‹Ò§
2

Ë¹ŒÒ¨Í·Õè·Ó§Ò¹ÍÂÙ‹ 3
Ë¹ŒÒμ‹Ò§
2

Ë¹ŒÒ¨Í·Õè·Ó§Ò¹ÍÂÙ‹ 2

D117 :  2

¶Ö§áÁŒË¹ŒÒ¨Í¨Ðà»ÅÕèÂ¹ ¶Ö§áÁŒË¹ŒÒ¨Í¨Ðà»ÅÕèÂ¹

¶Ö§áÁŒË¹ŒÒ¨Í¨Ðà»ÅÕèÂ¹ ¶Ö§áÁŒË¹ŒÒ¨Í¨Ðà»ÅÕèÂ¹



การเปลี่ยนหนาตางที่กําลังแสดงอยูบนทุกหนาจอ

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 18-18

18.6.2 ข้ันตอนการตัง้คา

เปลี่ยนหนาตางแบบแสดงทุกหนาจอตามคาที่จัดเก็บไวในตําแหนงเวิรด (เชน D117)

1 จากเมนู [Project (F)] ใหชี้ไปที่ [System Settings (C)] แลวเลือก [Main Unit Settings] หรือในหนาตาง 

[System Settings] ใหคลิกที่ [Main Unit Settings] แลวเลือกแท็บ [Action Settings] 

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • โปรดอานรายละเอียดจากคําแนะนําในการตั้งคา

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

Ë¹ŒÒμ‹Ò§
1

Ë¹ŒÒ¨Í·Õè·Ó§Ò¹ÍÂÙ‹ 1
Ë¹ŒÒμ‹Ò§
1

Ë¹ŒÒ¨Í·Õè·Ó§Ò¹ÍÂÙ‹ 3
Ë¹ŒÒμ‹Ò§
1

Ë¹ŒÒ¨Í·Õè·Ó§Ò¹ÍÂÙ‹ 2

μÓáË¹‹§ ¤‹Ò
D116 1 
D117 

¤Çº¤ØÁ¡ÒÃáÊ´§¼Å
ËÁÒÂàÅ¢Ë¹ŒÒμ‹Ò§1 

D118 200 
D119 100 

Ë¹ŒÒμ‹Ò§
2

Ë¹ŒÒ¨Í·Õè·Ó§Ò¹ÍÂÙ‹ 1
Ë¹ŒÒμ‹Ò§
2

Ë¹ŒÒ¨Í·Õè·Ó§Ò¹ÍÂÙ‹ 3
Ë¹ŒÒμ‹Ò§
2

Ë¹ŒÒ¨Í·Õè·Ó§Ò¹ÍÂÙ‹ 2

D117 : 2

¶Ö§áÁŒË¹ŒÒ¨Í¨Ðà»ÅÕèÂ¹ ¶Ö§áÁŒË¹ŒÒ¨Í¨Ðà»ÅÕèÂ¹

¶Ö§áÁŒË¹ŒÒ¨Í¨Ðà»ÅÕèÂ¹ ¶Ö§áÁŒË¹ŒÒ¨Í¨Ðà»ÅÕèÂ¹



การเปลี่ยนหนาตางที่กําลังแสดงอยูบนทุกหนาจอ

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 18-19

2 จาก [Global Window Operation] เลือก [Indirect]

3 ตั้งคา [Data Type]

4 เลือกแท็บ [System Area Settings]



การเปลี่ยนหนาตางที่กําลังแสดงอยูบนทุกหนาจอ

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 18-20

5 ใน [System Area Device] เลือกอุปกรณที่เหมาะสมที่ใชพื้นที่ระบบ ใน [System Area Start Address] 

ใหกําหนดตําแหนงเร่ิมตน

6 ทําเคร่ืองหมายในชองตอไปนี้ [Enable System Data Area], [Window Control], [Window Screen No.] และ 

[Window Display Position] 

การตั้งคาหนาตางแบบแสดงบนทุกหนาจอ (การกําหนดโดยทางออม) เสร็จแลว

เมื่อบติ 0 ของตําแหนงเวิรดควบคุมหนาตาง (เชน: D116) ที่ระบุใน [System Area Device] เปดขึ้น 

หนาตางจะแสดงขึ้น เมื่อคาตําแหนงเวิรดควบคุมหนาตาง (เชน D117) เปลี่ยนไป หนาตางจะเปลี่ยนตาม 

เมื่อคาตําแหนงเวิรดควบคุมพิกัดการแสดงผล (เชน พิกัด X คือ D118, พิกัด Y คือ D119) เปลี่ยนไป 

ตําแหนงการแสดงหนาตางจะเปลี่ยนตามดวย

ËÁÒÂàËµØËÁÒÂàËµØ • สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพื้นที่เก็บขอมูลของระบบ โปรดดหูนาที่เกี่ยวของกับอุปกรณ

เชื่อมตอของคุณไดใน “คูมืออุปกรณการเชื่อมตอ GP-Pro EX”



คําแนะนําในการตั้งคาพารทหนาตาง

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 18-21

18.7 คําแนะนําในการตั้งคาพารทหนาตาง
พารทหนาตางใชสําหรับแสดงหนาตางแบบแสดงเฉพาะหนาจอบนหนาจอหลัก

วางพารทหนาตางลงบนหนาจอหลักเพื่อแสดงหนาตางในตําแหนงดังกลาว

การตั้งคา คําอธิบาย
Part ID พารทที่ไดรับการกําหนดหมายเลข ID โดยอัตโนมัติ

Window ID: WD_∗∗∗∗(เลข 4 หลัก)

สวนที่เปนตัวอักษรจะถูกกําหนดไวตายตัว สวนที่เปนตัวเลขสามารถแกไขคาไดตัง้แต 0000 

ถึง 9999

Comment คําอธิบายของแตละพารทจะยาวไดไมเกิน 20 อักขระ

Window Type เลือกวิธีควบคุมการแสดงหนาตาง/การซอนหนาตาง

• Bit Action
การแสดงหนาตางถูกควบคุมดวยการเปด/ปดของตําแหนงบติที่ระบุ

“18.7.1 Bit Action” (หนา 18-22)
• Word Action
การแสดงหนาตางถูกควบคุมโดยตําแหนงเวริดที่ระบุ

“18.7.2 Word Action” (หนา 18-23)
• Activate Switch
การแสดงหนาตางถูกควบคุมโดยการแตะทีส่วิตชเฉพาะ

“18.7.3 Activate Switch” (หนา 18-25)



คําแนะนําในการตั้งคาพารทหนาตาง

คูมืออางอิงสําหรับ GP-Pro EX 18-22

18.7.1 Bit Action
๑ การตั้งคา Basic

การตั้งคา คําอธิบาย
Window Trigger Bit Address ระบุตําแหนงบิตทีใ่ชควบคุมการแสดงหนาตาง

โดยสามารถตั้งคาเปนตําแหนง PLC หรืออุปกรณภายใน GP (ตัวแกไขขอมูลระบบ) ก็ได

ËÁÒÂàËµØ

• เมื่อมีพารทหลายพารททํางานจากหนาตางหน่ึงหนาตาง คุณสามารถเพิ่มความเร็วในการแสดงผล

ของหนาตางได โดยระบุตําแหนงอุปกรณภายใน GP

Window No. ระบุหมายเลขหนาตางทีคุ่ณตองการแสดงตั้งแต 1 ถึง 2,000

Window Interchange ทําเครื่องหมายที่ชองนี้ เพื่อใหหนาตางที่เลือกแสดงผลซอนทบับนหนาตางอื่นได

Continuous Read เลือกเพ่ืออานขอมูลจากพารทอยางตอเนื่อง ไมวาหนาตางนั้นจะแสดงผลอยูหรือไม 

คานี้ใชไมไดกับพารทปอนขอมูลดวยการแตะ

เมื่อหนาตางแสดงขึ้น ความเร็วในการแสดงขอมูลของพารทจะเพิ่มขึ้น

ËÁÒÂàËµØ

• ถึงแมหนาตางจะไมไดแสดงอยูก็ตาม แตระบบจะยังคงอานขอมลูพารทที่ระบไุวบนหนาตาง

และหนาจอ ความเร็วในการแสดงผลของหนาจออื่นๆ จึงลดลง

• ในหนึ่งหนาจอหลัก สามารถวางหนาตางที่ตัง้คา [Continuous Read] ไวไดสูงสดุ 3 หนาตาง 

หนาตางอื่นทีไ่มไดตัง้คา [Continuous Read]) ไวจะไมแสดงขึ้น เมื่อใชหนาตางแบบแสดง

ทุกหนาจอ คุณจะสามารถวางหนาตางไดสูงสุด 2 หนาตางบนหนาจอหลัก

• หนาตางทีต่ั้งคา [Continuous Read] ไว จะถูกอานกอนหนาตางที่ไมไดตัง้คาตัวเลือกดังกลาว

• สคริปตตางๆ ที่กําหนดไวในหนาตางนั้นจะทํางานหากเง่ือนไขของสคริปตตรงกับที่กําหนดไว 

ถึงแมหนาตางจะไมไดแสดงอยูก็ตาม หากไมตองการใหสคริปตทํางาน โปรดตรวจสอบวา

ไดลบเครื่องหมายในชอง [Continuous Read] แลว

Window Screen No. แสดงรายการหนาตาง
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18.7.2 Word Action
๑ Basic

การตั้งคา คําอธิบาย
Window Control Address ระบุตําแหนงเวิรดที่ใชควบคุมหนาตาง

ตัง้คาเปนตําแหนง PLC หรืออุปกรณภายใน GP (ตัวแกไขขอมูลระบบ) ก็ได

ËÁÒÂàËµØ

• เมื่อมีพารทหลายพารททํางานจากหนาตางหน่ึงหนาตาง คุณสามารถเพิ่มความเร็วในการ

แสดงผลของหนาตางได โดยระบตุําแหนงอุปกรณภายใน GP

Window Specification เลือกวิธีการแสดงหนาตาง

• Constant
ตั้งคาหมายเลขหนาตาง

• Address
ใชเวริดเรียงตอเนื่องกันสี่เวิรดโดยเริ่มจากตําแหนงเวิรดควบคุมหนาตาง [Window Control 

Address] แลวตําแหนงจะถูกจัดเก็บไวและกําหนดใหโดยทางออม

“ ๒ การระบุตําแหนง” (หนา 18-24)

ตอ

15 2 1 0

สํารอง (0)

Window Interchange
"0": ยายตําแหนงได

"1": ยายตําแหนงไมได

"0"→"1"แสดงหนาตาง

สําหรับ [Constant] สําหรับ [Address]

ตําแหนงเวิรด ตําแหนงควบคุม ตําแหนงเวิรด ตําแหนงควบคุม

+1 สํารอง +1 หมายเลขหนาตาง

+2 สํารอง +2 ตําแหนงการแสดงผล (พิกัด X)

+3 สํารอง +3 ตําแหนงการแสดงผล (พิกัด Y)
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๒ การระบุตําแหนง

Window No. ระบุหมายเลขหนาตางทีจ่ะแสดง โดยตัง้คาไดตั้งแต 1 ถึง 2,000

Window Screen No. แสดงรายการหนาตางที่มอียู เลือกหนาตางโดยคลกิหนาตางที่ตองการ

การตั้งคา คําอธิบาย
Window No. แสดงตําแหนง ([Window Control Address] + 1) ทีจั่ดเก็บหนาตางทีจ่ะแสดง

ตําแหนงการแสดงหนาตาง
(พิกัด X/ พิกัด Y)

แสดงตําแหนงทีจั่ดเก็บตําแหนงหนาตาง พิกัด X: [Window Control Address] + 2 พิกัด 

Y: [Window Control Address] + 3

ตําแหนงนี้จะจัดเก็บขอมูลพิกัดของมมุซายบนของหนาตาง

Data Type เลือกชนิดขอมูลที่จะจัดเก็บในตําแหนงระหวาง [Bin] หรือ [BCD]

การตั้งคา คําอธิบาย

Ë¹ŒÒμ‹Ò§
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18.7.3 Activate Switch
๑ การตั้งคา Basic

การตั้งคา คําอธิบาย
Window No. ระบุหมายเลขหนาตางทีคุ่ณตองการแสดงตั้งแต 1 ถึง 2,000

Window Interchange ทําเครื่องหมายที่ชองนี้ เพื่อใหหนาตางที่เลือกแสดงผลซอนทบับนหนาตางอื่นได

Window Screen No. แสดงรายการหนาตาง
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๑ การตั้งคา Switch
เมื่อตัง้คา [Window Type] เปน [Activate Switch] คุณสามารถใชสวิตชน้ันกับหนาตางได

การตั้งคา คําอธิบาย
Set the Show Window switch เลือกสวิตชทีใ่ชแสดง/ซอนหนาตาง สวิตชจะถูกวางไวทีมุ่มขวาบนของหนาตางโดยอัตโนมัติ 

คุณสามารถยายสวิตชไดโดยเลือกที่สวิตช

Switch Label Font Type เลือกชนิดแบบอักษรทีจ่ะแสดงบนปายชื่อสวิตช

• Standard Font
สําหรับอักษรบติแมพ คณุสามารถเลือกระดับการขยายความสูงและความกวางของตัวอักษรได 

เมือ่คุณขยาย/ยอตัวอักษร ลายเสนของตวัอักษรอาจไมคมชัดหรือตัวอักษรอาจดูเลอะเลือนได

• Stroke Font
แบบอักษรชนิดนี้เปนอักษรลายเสนที่กําหนดอัตราสวนความสงูตอความกวางของอักขระ

ไวตายตัว ตัวอักษรจะมีลายเสนคมชัดไมวาคุณจะขยายหรือยอขนาดตัวอักษรก็ตาม 

แตแบบอักษรนี้ใชพื้นที่ดิสกมาก ซึง่อาจมผีลตอการทํางานของ GP ได

Display 
Language

เลือกภาษาทีใ่ชแสดงปายชื่อระหวาง [ASCII], [Japanese], [Chinese (Traditional)], 

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

Text Color เลือกสีขอความของปายชื่อ

Label พิมพขอความของสวิตช

ตอ
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Switch Color Border Color ถากําหนดรูปรางพารทใหมีเสนกรอบ ใหเลือกสีสําหรับเสนกรอบ

Display Color เลือกสีของสวิตช

Pattern เลือกรูปแบบที่ตองการจาก 8 รูปแบบหรือเลือก [No Pattern]

Pattern Color หากเลือกรูปแบบไว จะสามารถเลือกสขีองรูปแบบไดดวย

สีของสวติชจะแสดงผลตามคา [Display Color] และ [Pattern Color] ทีก่ําหนดไว

Blink เลือกวาจะใหพารทกะพริบหรือไม และกําหนดความเร็วในการกะพริบ คุณสามารถตั้งคา

การกะพริบของ [Border Color], [Display Color] และ [Pattern Color] แตกตางกันได

ËÁÒÂàËµØ

• การตั้งคาการกะพริบไดหรือไมนั้นขึ้นอยูกับการตั้งคา [Color Settings] ของยูนิตหลักและ

การตั้งคาระบบดวย

 “9.5.1 การตั้งคาส ี ๑ รายการสีที่มีอยู” (หนา 9-34) 

การตั้งคา คําอธิบาย
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18.8 ขอจํากัดของหนาตาง

18.8.1 ขอจํากัดของหนาตาง

• คุณสามารถลงทะเบียนหนาตางไดสูงสุด 2,000 หนาตาง

• คุณไมสามารถวางหนาตางใหมซอนทับบนหนาตางที่แสดงอยู รวมทั้งไมสามารถวางพารทหนาตาง, 

พารทแสดงผลขอมูลพิเศษ [File Manager], พารทแสดงยูนิต VM, พารทแสดงหนาตาง RPA ในการแสดง

หนาตางได

• เมื่อวางกราฟแสดงเทรนดขอมูล, กราฟแสดงบล็อคขอมูล, พารทแสดงผลขอมูล หรือพารทแสดงผล

ขอมูลพิเศษ [Show CSV] บนหนาตาง จะตองปฏิบัตติามขอจํากัดตอไปนี้

• กราฟแสดงเทรนดขอมลู, กราฟแสดงบล็อคขอมูล
ในหนึง่หนาจอ สามารถแสดงกราฟแสดงเทรนดขอมูลและกราฟแสดงบล็อคขอมูลพรอมกันไดสูงสุด 8 กราฟ

นอกจากนี้ คุณสามารถแสดงชองขอมูลบนหนึ่งหนาตางไดไมเกิน 40 ชอง

• พารทแสดงผลขอมูล
คุณไมสามารถปอนขอมูลจากแปนคียแบบปอปอัพลงในพารทแสดงผลขอมูลท่ีวางอยูบนหนาตางได หากตองการปอนขอมูล

ลงในพารทแสดงผลขอมูลบนหนาตาง ใหวางแปนคยีลงบนหนาตางโดยตรง

• พารทแสดงผลขอมูลพเิศษ [Show CSV]
คุณไมสามารถแกไขขอมูลได (หนาจอแกไข CSV จะไมทํางาน)

• เมื่อวางพารทไวบนบนหนาจอหลักและหนาตางรวมกันครบ 384 พารทแลว พารทที่เกินจากนี้ไปจะไมทํางาน 

พารทที่วางอยูบนหนาตางเร่ิมตั้งแตหนาตางลาสุดที่แสดงอยูเปนตนไปจะใชงานไมได

• เมื่อหนาจอหลักและหนาตางมีเครื่องหมายแสดงการยายตําแหนงมากกวา 512 ตําแหนง ตําแหนงที่

อยูถัดจากนั้นเปนตนไปจะใชงานไมได ตําแหนงของเครื่องหมายที่วางอยูบนหนาตางเร่ิมตั้งแต

หนาตางลาสุดที่แสดงอยูเปนตนไปจะใชงานไมได
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18.8.2 ขอจํากัดของการแสดงหนาตาง

• ในหนาจอหลักเดียวกันสามารถวางหนาตางแบบแสดงเฉพาะหนาจอไดหลายหนาตาง แตหนาจอหลัก

จะสามารถแสดงหนาตางแบบแสดงเฉพาะหนาจอ พรอมกันไดสูงสุด 3 หนาตาง ในหน่ึงหนาจอหลัก

จะสามารถแสดงหนาตางแบบแสดงทุกหนาจอ 1 หนาตาง และหนาตางแบบแสดงเฉพาะหนาจอ 2 หนาตาง

ไดพรอมกัน สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่ “ ๑ การแสดงหลายหนาตางบนหนึ่งหนาจอ” (หนา 18-30) 

• แตละโปรเจคมีหนาตางแบบแสดงทุกหนาจอไดเพียง 1 หนาตางเทาน้ัน

• หากไมกําหนดหมายเลขหนาตาง จะไมสามารถแสดงหนาตางได

• เมื่อวางหนาตางลงบนหนาจอหลักโดยลนเกินออกไปนอกหนาจอหลัก ระบบจะปรับหนาตางใหอยู

ภายในหนาจอหลัก

• ขนาดของหนาตางและตําแหนงการแสดงผลของพิกัด X จะเพิ่มขึ้นครั้งละ 4 จุดและเพิ่มขึ้นครั้งละ 1 จุด

สําหรับพิกัด Y ถาตําแหนงพิกัด X ที่ระบุไมตรงกับพิกัดที่เพิ่มขึ้นครั้งละ 4 จุด ระบบจะปรับตําแหนง

ของขอบซายของหนาตางเพื่อใหอยูในพิกัดที่ตรงกับการเพิ่มขึ้นครั้งละ 4 จุด

• หากเชื่อมตออุปกรณ/PLC หลายเครื่อง เฉพาะอุปกรณ/PLC ที่ระบุไวในพื้นที่เก็บขอมูลระบบของ GP 

เทาน้ันที่จะสามารถแสดงหนาตางแบบแสดงทุกหนาจอได

• หนาตางแบบแสดงทุกหนาจอจะไมเปดขึน้หากเปดใชงานคุณสมบัติการตรวจสถานะอุปกรณ

• เมื่อใชสวิตชในการแสดงหนาตาง หากพารทหนาตางที่ระบุไวใน [Window ID] ถูกใชในหนาจอเดียวกัน

หลายครั้ง หนาตางแรกสุดจะแสดงขึ้น สวนหนาตางอ่ืนๆ ที่ลงทะเบียนไวจะไมทํางาน

• พารทตางๆ ในหนาจอที่ถูกหนาตางที่กําลังแสดงผลอยูซอนทับไวจนมองไมเห็น ไมสามารถแตะเพื่อเรียก

ทํางานได แตหากพารทนั้นถูกหนาตางซอนทับเพียงบางสวน คุณสามารถแตะพารทสวนที่ไมไดถูกซอนทับ

เพื่อเรียกทํางานได

• ในหน่ึงหนาจอหลัก สามารถวางหนาตาง [Continuous Read] ไวไดสูงสุด 3 หนาตาง หนาตางอ่ืนๆ ที่ไมไดตั้งคา

[Continuous Read]) จะไมแสดงขึ้น เมื่อใชหนาตางแบบแสดงทุกหนาจอ คุณจะสามารถวางหนาตางไดสูงสุด 

2 หนาตางบนหนาจอหลัก

• สคริปตตางๆ ที่กําหนดไวในหนาตางน้ันจะทํางานหากเง่ือนไขของสคริปตตรงกับที่กําหนดไว ถึงแมหนาตาง

จะไมไดแสดงอยูก็ตาม หากไมตองการใหสคริปตทํางาน โปรดตรวจสอบใหแนใจวาไดนําเครื่องหมาย

ออกจากชอง [Continuous Read]
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๑ การแสดงหลายหนาตางบนหนึ่งหนาจอ
นอกจากหนาตางแบบแสดงทุกหนาจอและหนาตางแบบแสดงเฉพาะหนาจอที่ผูใชสามารถสรางไดแลว 

ยงัมีหนาจอที่เปนหนาตางของระบบอีกดวย

เปาหมาย จํานวนของหนาตางท่ีสามารถแสดงไดใน 1 หนาจอ
หนาตาง
ของผูใช

• หนาตางแบบแสดงเฉพาะ

หนาจอ

• หนาตางแบบแสดง

ทุกหนาจอ

ในหนึ่งหนาจอจะสามารถแสดงหนาตางแบบแสดงทุกหนาจอ 1 หนาตาง 

และหนาตางแบบแสดงเฉพาะหนาจอ 2 หนาตางไดพรอมกัน 

หนาตาง
พเิศษ

• หนาจอปอนรหสัผาน

เพื่อความปลอดภยั

• หนาตางแสดงรายละเอียด

ขอผิดพลาด

• แปนคียแบบปอปอัพ

ของพารทแสดงผลขอมูล

• หนาจอแกไขของพารท

แสดงผลขอมูลพิเศษ 

[Show CSV]

• พารทแสดงผลขอมูล

พิเศษ [File Manager]

• พารทแสดงยูนิต VM

• พารทแสดงหนาตาง 

RPA

คุณสามารถแสดงหนาตางพิเศษไดหนึ่งหนาตางเทานั้น

แตถาขณะนั้นยังแสดงหนาตางของผูใชไมครบจํานวนสูงสุด คุณสามารถแสดง

หนาตางพิเศษหลายหนาตางไดโดยใชหนาตางแบบแสดงเฉพาะหนาจอ

¢ŒÍÊÓ¤ÑÞ

• เมื่อหนาจอปอนรหสัผานเพือ่ความปลอดภัยแสดงขึ้น จะไมสามารถแสดง
คุณสมบัติอื่นๆ ในหนาตางได

ตอ
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หนาตาง
พเิศษ

• หนาจอปอนรหสัผาน

เพื่อความปลอดภยั

• หนาตางแสดงรายละเอียด

ขอผิดพลาด

• แปนคียแบบปอปอัพ

ของพารทแสดงผล

ขอมูล

• หนาจอแกไขของพารท

แสดงผลขอมูลพิเศษ 

[Show CSV]

• พารทแสดงผลขอมูล

พิเศษ [File Manager]

• พารทแสดงยูนิต VM

• พารทแสดงหนาตาง 

RPA

เมือ่มีการแสดงหนาตางทีม่ีฟงกชันทีม่ีลําดับความสําคัญสูง ฟงกชันทีม่ี

ลําดับความสําคัญต่ําในหนาตางอื่นจะหยุดทํางาน และหนาตางนั้นจะปดลง 

หนาตางที่มีฟงกชันที่มีลําดับความสําคัญสูงจะปรากฏขึน้

ลําดับความสําคัญของฟงกชัน

¢ŒÍÊÓ¤ÑÞ

• หนาตางพิเศษมีฟงกชันการแสดงผลทีม่ีลําดับความสําคัญสูงกวาหนาตางแบบ
แสดงทุกหนาจอหรือหนาตางแบบแสดงเฉพาะหนาจอ ดังนั้นหากตัวจัดการไฟล 
(แสดงเปนหนาตางแบบแสดงเฉพาะหนาจอ) ซอนทับอยูบนหนาตางแสดง
รายละเอียดขอผิดพลาด ตัวจัดการไฟลจะถูกซอนไวใตหนาตางแสดงรายละเอียด
ขอผิดพลาด

หนาตางของ
ระบบ

• ขอความแสดง

ขอผิดพลาด

• ขอความแจงเตอืน

ดวยแบนเนอร

• เมนูระบบ

• แปนคียภาษาญี่ปุน

ระบบจะแสดงหนาตางเหลานี้โดยไมคํานึงถึงสถานะของหนาตางแบบแสดง

ทุกหนาจอ, หนาตางแบบแสดงเฉพาะหนาจอ หรือ หนาตางพิเศษแตอยางใด 

เนื่องจากหนาตางเหลานี้ถูกสรางขึน้โดยระบบ จึงไมมีผลตอจํานวนของหนาตาง

ที่สามารถใชไดตอหนึ่งหนาจอหลัก

เปาหมาย จํานวนของหนาตางท่ีสามารถแสดงไดใน 1 หนาจอ

1 หนาจอปอนรหัสผานเพือ่ความปลอดภัย
2 หนาตางแสดงรายละเอียดขอผิดพลาด

3
• แปนคียแบบปอปอัพของพารทแสดงผลขอมูล

• หนาจอแกไขของพารทแสดงผลขอมูลพิเศษ [Show CSV]

• พารทแสดงผลขอมลูพิเศษ [File Manager]
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