Autobase Products
1. Autobase SCADA/HMI
1) Basic Version
Part

2) Full Version
Part

Model Name

Specification

Model Name

Specification

32 TAGS

ABB-R0032

limited to 32 Tags

256 TAGS

ABF-R0256

limited to 256 Tags

64 TAGS

ABB-R0064

limited to 64 Tags

512 TAGS

ABF-R0512

limited to 512 Tags

128 TAGS

ABB-R0128

limited to 128 Tags

2048 TAGS

ABF-R2048

limited to 2048 Tags

256 TAGS

ABB-R0256

limited to 256 Tags

Unlimited TAGS

ABF-RFULL

unlimited

512 TAGS

ABB-R0512

limited to 512 Tags

2048 TAGS

ABB-R2048

limited to 2048 Tags

Unlimited TAGS

ABB-RFULL

unlimited

4) Web Server Full Version

3) Web Server Basic Version
Specification

Part

Model Name

Part

Model Name

2 USERS

ABW-C0002

2 USERS

5 USERS

ABW-C0005

5 USERS

ABWF-C0005

10 USERS

ABW-C0010

10 USERS

ABWF-C0010

20 USERS

ABW-C0020

20 USERS

ABWF-C0020

30 USERS

ABW-C0030

30 USERS

ABWF-C0030

40 USERS

ABW-C0040

40 USERS

ABWF-C0040

50 USERS

ABW-C0050

50 USERS

ABWF-C0050

60 USERS

ABW-C0060

60 USERS

ABWF-C0060

When using Web version,
You also need Basic
version or Full version.

…

…
…
* not include in Web server version.

Specification

ABWF-C0002

When using Web version,
You also need Basic version or
Full version.

…

2. Autobase Touch
2) Touch Smart Pack

1) Touch Pro Pack
Model Name

Specification

ATP15-S32

15 inch, limited to 32 Tags

ATP15-S64

15 inch, limited to 64 Tags

ATP15-S128

15 inch, limited to 128 Tags

ATP15-S256

15 inch, limited to 256 Tags

ATP15-S512

15 inch, limited to 512 Tags

ATP15-S2048

15 inch, limited to 2048 Tags

ATP15-SUNL

15 inch, limited

ATP17-S32

17 inch, limited to 32 Tags

ATP17-S64

17 inch, limited to 64 Tags

ATP17-S128

17 inch, limited to 128 Tags

ATP17-S256

17 inch, limited to 256 Tags

ATP17-S512

17 inch, limited to 512 Tags

ATP17-S2048

17 inch, limited to 2048 Tags

ATP17-SUNL

17 inch, limited

ATP19-S32

19 inch, limited to 32 Tags

ATP19-S64

19 inch, limited to 64 Tags

ATP19-S128

19 inch, limited to 128 Tags

ATP19-S256

19 inch, limited to 256 Tags

ATP19-S512

19 inch, limited to 512 Tags

ATP19-S2048

19 inch, limited to 2048 Tags

ATP19-SUNL

19 inch, limited

Model Name

Specification

ATS7-S

7 inch

ATS10-S

10 inch
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AUTOBASE là phần mềm ñược phát triển dựa hệ ñiều hành Window (OS), ñây là công cụ phát
triển tự ñộng hoá có thể giám sát và ñiều khiển tất cả lĩnh vực tự ñộng. Phần mềm này cài ñặt
trên máy tính ñược kết nối với các thiết bị tự ñộng (PLC), giám sát và ñiều khiển các giá trị thiết
lập, giá trị ño lường và trạng thái của các thiết bị.
Ngoài tính năng giám sát và ñiều khiển còn bao gồm tất cả các chức năng cần thiết của tự
ñộng hoá. Bất cứ hệ thống tự ñộng hoá nào cũng có thể giải quyết bởi sản phẩm Autobase.
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1.2 Mục tiêu ñào tạo
Người ñược ñào tạo phải học ñủ tất cả các vấn ñề sau ñây.
-

Trang bị ñầy ñủ kỹ năng sử dụng AUTOBASE

-

Có khả năng sử dụng AUTOBASE ñể kiểm soát tình trạng, trạng thái của hệ thống

-

Sử dụng AUTOBASE ñể truyền thông với các thiết bị PLC

-

Sử dụng AUTOBASE ñể tối ưu hoá các File, các nhiệm vụ.

-

Có thể tìm kiếm tài liệu trợ giúp của AUTOBASE

-

Có thể sử dụng và ứng dụng trên cơ sở những bài học trong ñào tạo

1.3 Chương trình ñào tạo
1. Thứ nhất
-

Giới thiệu tổng quan Autobase phần mềm HMI

-

Chương trình truyền thông

-

Chỉnh sửa Tag

-

Chỉnh sửa Module ñồ hoạ

-

Chương trình giám sát

2. Thứ hai
-

Script

-

Sử dụng Script

-

Báo cáo

-

Ứng dụng Autobase

-

Giới thiệu Web Server

Chng 1 1 Giới thiệu Autobase

1.1 Giới thiệu tổng quan về AUTOBASE

1

GIỚI THIỆU AUTOBASE

CHƯƠNG 2
2

CẤU HÌNH AUTOBASE

Chng 2 Cấu hình Autobase

2.1 Cấu hình tổng thể hệ thống ứng dụng AUTOBASE
Hiện tại những hình ảnh dưới ñây xây dựng bởi ứng dụng cấu hình của hệ thống tự ñộng
hoá quan sát mực nước ñường thuỷ ñược cài ñặt ngay trung tâm. Tương ñương như
hình 2-2

< Hình 2-1> Cấu hình hệ thống tổng thể

2.1.1 Trường hợp ứng dụng AUTOBASE
< Hình 2-2> là hệ thống tương tự ñang ñiều hành bởi ứng dụng AUTOBASE.
Cấu hình tương tự như <hình 2-2 > thực hiện thành tựu ñầu tiên năm 1998
Năm 2000 và năm 2004 ñược cấu hình tương ñương như <hình 2-4>, < hình 2-3> bổ
sung thêm trên hệ thống.

< Hình 2-2> Cấu hình hệ thống quan sát mực nước AUTOBASE ( NĂM 1998)

3
Chng 2 3 Cấu hình Autobase

®

AutoBase 9

< Hình 2-3 > Cấu hình hệ thống quan sát mực nước AUTOBASE ( Năm 2000 )
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K 구청

웹 서버

AUTOBASE

ANALOG
MODEM

ANALOG
MODEM

RTU

..
..
..

데이터베이스 서버
TCP/IP

국가 전산망
TCP/IP

AUTOBASE
수위 감시 시스템
TCP/IP

S 구청

AUTOBASE

ANALOG
MODEM

ANALOG
MODEM

RTU

< Hình 2-4 > Cấu hình hệ thống quan sát mực nước AUTOBASE (Năm 2004 )

< Hình 2-5> Cấu hình hệ thống quan sát mực nước AUTOBASE (tương lai)

2.1.2 Phân chia từng loại chương trình của AUTOBASE
AUTOBASE ñược ñiều hành kết nối ñược với các chương trình <hình 2-6> có thể phân loại
4

trên chương trình chỉnh sửa (EDIT) và chương trình ứng dụng thời gian thực (RUNTIME).

Chng 2 Cấu hình Autobase

<Hình 2-6> Cấu hình các chương trình của AUTOBASE

2.1.3 Chương trình thực hiện
Chương trình thực hiện AUTOBASE tương tự < hình 2-7 > chương trình giám sát, ñược ñiều
hành liên kết với máy chủ Web, chương trình thực hiện, Wachdog, quản lý máy in dòng, quản
lý tin nhắn SMS, mạng lưới máy chủ và mạng lưới máy khách, chương trình truyền thông vv…

<Hình 2-7> Cấu hình chương trình thực hiện AUTOBASE

2.1.4 Chương trình chỉnh sửa
Chương trình chỉnh sửa (Edit) AUTOBASE <hình 2-8> và các chương trình có thể chỉnh sửa
5

như: báo cáo, Script, ñồ hoạ, Tag vv… ñược cấu hình trong chương trình chỉnh sửa hoạt hình,
chỉnh sửa hình ảnh và Studio.
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<Hình 2-8> Cấu hình chương trình Studio

2.1.5 Chương trình khác
AUTOBASE ngoài chương chình chỉnh sửa, chương trình thực hiện còn có chương trình chọn
lựa ngôn ngữ, chương trình ñăng ký . NET DLL vv…

CHƯƠNG 3
6

CÀI ðẶT AUTOBASE & PROJECT MANAGER

Chng 3 Cài ñặt Autobase & Project Manager

3.1 Chương trình cài ñặt
3.1.1 Cài ñặt chương trình AUTOBASE
Khi cho ñĩa CD chương trình Autobase vào ổ ñĩa CD-ROM thì chương trình cài ñặt sẽ tự ñộng
chạy và xuất hiện màn hình cài ñặt ban ñầu tương tự như < hình 3-1>. Cài ñặt lại chương trình
tuỳ theo trường hợp, trong trường hợp chương trình cài ñặt tự ñộng chưa thực hiện ñược,
chạy chương trình SETUP. EXE có thể cài ñặt chương trình.

111111

< Hình 3-1>

3.1.2 Cài ñặt chương trình .NET FRAMEWORK

7
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3.2 Cài ñặt thư viện
Tập hợp các dữ liệu ñể dễ dàng tạo nhóm ñối tượng ñể tạo nên thư viện hình ảnh, hoạt hình,
ñồ hoạ. Khi cho ñĩa CD thư viện Autobase vào học ñĩa CD-ROM thì chương trình cài ñặt tự
ñộng ñược chạy < Hình 3-2> và xuất hiện màn hình ñầu tiên cài ñặt tương tự.

< Hình 3-2>

Trong trường hợp chương trình cài ñặt tự ñộng chưa thực hiện ñược, có thể cài ñặt chương
trình bằng chạy chương trình SETUP. EXE. Và có thể tải phiên bản File cài ñặt ñã ñược Up
trên Website.
8

http://file.autobase.biz/Autobase/ExeFiles/Autobase_10_1_1.exe
http://file.autobase.biz/Autobase/Library/WorkLib10.exe
http://file.autobase.biz/NetFramework/dotnetfx35.exe
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3.3 Loại File chương trình
3.3.1 File cơ bản
File cơ bản
File chạy
File DLL
File CHM
File CFG
File INI

Giải thích
File chạy: LocalMain.exe, Studio.exe, Plc_Scan.exe,
su30.exe chay
Communication Driver, DLL và các file cần thiết
File trợ giúp của AUTOBASE
File lưu trạng thái của AUTOBASE trong quá trình
thực thi
File trạng thái thiết lập môi trường và trạng thái làm việc
<Bảng 3-1> loại File cơ bản

3.3.2 File chỉnh sửa
File chỉnh sửa
FILE MODX
FILE TAGX
FILE SCAN
FILE RPTX
FILE HÌNH
FILE ROT

Giải thích
File ñồ hoạ của chương trình giám sát / Studio
File Tag của Digital, Analog của AUTOBASE
File chỉnh sửa truyền thông
File chỉnh sửa báo cáo AUTOBASE
File hình ảnh PCX, BMP, GIF, JPG
File Module xoay vòng
<Bảng 3-2 > Loại File chỉnh sửa

3.3.3 File dữ liệu giám sát
Chương trình giám sát lưu trữ tình trạng cơ sở dữ liệu trong các file < hình 3-3>
File giám sát dữ liệu
FILE DAY
FILE ALM
FILE LOG
FILE AI
FILE DI
FILE MDB

Diễn tả
Lưu trữ lưu lượng của Tag ñầu vào theo từng ngày.
File lưu trữ nội dung cảnh báo.
File lưu trữ trạng thái chương trình ñang chay.
File lưu trữ dữ liệu tổng cộng, trung bình, tối thiểu, tối ña
của Analog
File lưu trữ dữ liệu thông tin của thời gian vận hành
Digital
File cơ sở dữ liệu ñược lưu trữ trên SQL, ADO
<hình 3-3> File dữ liệu giám sát

3.4 Chương trình quản lý dự án
Chương trình quản lý dự án là chương trình tạo thư mục, tạo tiêu ñề ñể quản lý, có khả năng
thực hiện các chương trình chỉnh sửa.
) trên Window hoặc theo ñường dẫn (Start/Program/AutoBase 10.0.4
Click vào biểu tương (
English/Project Manager) ñể khởi ñộng chương trình.

9

Chương trình giám sát
Run Studio

실행프로그램

Cho phép chuyển từ
chương trình giám sát
sang chương trình Edit
Studio

<Hình 3- 3> Lựa chọn chương trình hoạt ñộng

3.4.1 Tạo dự án mới

3.4.2 Backup
Sao lưu có khả năng lưu trữ chương trình bằng cách nén chương trình theo File zip
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Xem giá trị ngẫu
nhiên, không truyền
thông với thiết bị

3.4.3 Restore

10

Phục hồi là có khả năng phục hồi các thư mục dự án hiện tại, nội dung dự án (File zip) ñược
sao lưu bảo quản.

Chng 3 Cài ñặt Autobase & Project Manager

Sau khi chon “phục hồi” trên Menu, nhập File zip (tuỳ chọn) trên hộp thoại xuất hiện, có khả
năng phục hồi dự án ñược bảo quản trên dự án hiện tại.

3.5 Sử dụng Help
Là phương pháp tìm kiếm dữ liệu mong muốn sử dụng chương trình hỗ trợ trên AUTOBASE .
Khởi ñộng chương trình hỗ trợ bằng cách: Từ Start/Programs/ AutoBase 10.0.4 English/

<Hình 3-5> Màn hình HELP

Tab

,

,

giúp bạn tìm thông tin cần thiết

Khi bạn bấm vào Tab nội dung

,thì nội dung sẽ hiển thị cho bạn tìm kiếm.

Có thể tìm kiếm trực tiếp trên thông tin mô tả, tên chương trình, hoặc lệnh của hàm số mong
muốn trên Tab
.
Phương pháp tìm kiếm tất cả văn kiện bằng cách Click vào phần tìm kiếm ngôn ngữ, nhập
.
ngôn ngữ và thông tin mong muốn trên Tab

MEMO

11
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Chng 4 Communication

Chương này sẽ xác ñịnh làm thế nào ñể kết nối PLC hoặc bộ ñiều khiển với Autobase và xác
ñịnh kích thước vùng nhớ của thiết bị ñược kết nối với Autobase.
Hình < 4 - 1> là cấu hình của chương trình truyền thông, chương trình truyền thông có vai trò
chuyển dữ liệu từ PLC hoặc bộ ñiều khiển ñến bộ nhớ của chương trình truyền thông, dữ liệu
nhận ñược sẽ ñược gửi tới chương trình giám sát khi có yêu cầu.
Trong chương này mục ñích chính là hướng dẫn phương pháp chỉnh sửa truyền thông trên
chương trình truyền thông.

<Hình 4 - 1> Cấu hình của chương trình truyền thong

4.1 Khởi ñộng chương trình truyền thông
ðể khởi ñộng chương trình truyền thông ta chọn theo Start/programs/ AutoBase 10.0.4
English/

< Hình 4- 2 > Chương trình truyền thông

4.2 Chỉnh sửa truyền thông

4.2.1 Thiết lập Port
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×2
Port được lựa chọn ngẫu
nhiên 000 ~255

Nhập chu kì Write trên
thiết bị theo ñơn vị ms
Nhập chu kì Read trên
thiết bị theo ñơn vị ms

Nhấp vào
lập các kết nối
Nhấp vào

ñể thiết

ñể chọn

Protocol cần thiết

Thiết lập Line dự bị ñể truyền
thông khi Line cơ sở bị lỗi

Thiết lập kích thước của
bộ nhớ truyền thông
(1~29999)

Thiết lập 2 line ñiều khiển và
giám sát trên 1 máy tính

Thời gian ñợi tối ña ñể
nhận mọi dữ liệu sau
khi một lệnh ñọc/viết
ñược gửi ñi

Thiết lập ñể ñọc dữ liệu từ xa
qua Modem
Sử dụng bộ nhớ trong có thể
biết trạng thái truyền thông của
từng trạm

Vùng thiết lập phương pháp ñọc bộ
nhớ truyền thông của thiết bị

Chng 4 Communication

Chương trình truyền thông ñược xây dựng dựa trên cấu trúc truyền thông với bộ ñiều khiển và
PLC. Chương trình truyền thông ñược xác lập ngẫu nhiên trên các Port từ 000~255. Truyền
thông có thể chỉnh sửa như văn bản.

13

Chỉnh sửa truyền thông là thiết lập các : ① ports, ②device, ③ Protocol, ④ phương pháp ñọc
vv…của chương trình truyền thông với các thiết bị.

4.2.2 Thiết lập port Devices
14

Khi chọn loại thiết bị nào thì mục thiết
lập trên thiết bị ñó ñược kích hoạt

Chng 4 Communication

Loại thiết bị Port

Giải thích

ðược sử dụng trong truyền thông của Profi-bus, Field- Bus, thẻ
nhúng máy tính.
ðược sử dụng nhiều nhất với phương pháp truyền thông RS232/422/485.
Com Port
RTS / DTR 485 chủ yếu ñược sử dụng ñể khởi ñộng chậm
ðiều khiển lưu lượng Tx, Rx.
Sử dụng trong thực hiện truyền thông của Module thông thường
Modem
( Module sử dụng Com Port)
TCP/IP, UDP/IP
Sử dụng trên mạng lưới truyền thông của ñường truyền LAN
Sử dụng khi dùng thiết bị loại Module – Device
Nhấn nút
của phần thiết lập TeleDevice, nhập các tín hiệu
thời gian kết nối, lệnh truy cập, lệnh khởi tạo.
TeleDevice
TeleDevice là thiết bị Port ( thiết bị vô tuyến ñiện) ñể ñưa ra lệnh
kết nối cho các thiết bị, lệnh khởi tạo trên thiết bị truyền thông khi
kết nối Serial ( RS-232C/422/485)
chương trình truyền thông ñược sử dụng khi dùng mạng lưới
NetClient
máy khách.
Chương trình truyền thông và chương trình ñược tạo bởi người
Share Memory
sử dụng, thực hiện truyền thông tin thông qua bộ nhớ chia sẻ.
<Hình 4- 1> Phương pháp thiết lập các loại giao thức
None

4.2.3 Thiết lập giao thức

4.2.4 Thiết lập phương pháp ñọc
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Thiết lập phương pháp ñọc READ
(FLOAT, DWORD, STRING), Nhập
theo thứ tự kích thước ñọc, vị trí lưu trữ
bộ nhớ của chương trình truyền thông,
bộ nhớ ñệm, loại bộ nhớ, số trạm của
thiết bị.

실행프로그램

Như ở hình trên khi thiết lập ñể Scan vùng nhớ PLC ta có thể thiết lập trọng mục Option. Hoặc
có thể nhập trực tiếp vào từ bàn phím tùy theo loại giao thức của thiết bị ñược Scan. Loại vùng
nhớ ñược ñọc ñược lưu trữ trên loại vùng nhớ tương ứng (ví dụ lệnh READ Word sẽ ñọc vùng
nhớ loại Word trong chương trình Communication vv …)

4.3 Lưu dữ liệu truyền thông
Dữ liệu truyền thông trong chương trình truyền thông ñược lưu trữ trong bộ nhớ ñệm, ñược kết
nối với Tag sẽ ñược hiển thị trong ñồ họa.
Số Bit

Số Word

Trạng thái truyền thông

Xem các loại bộ nhớ bằng cách nhấp vào
Nếu bạn thiết lập nhiều cổng giao tiếp muốn xem vùng
nhớ của Port nào thì nhấn vào Previous Port / Next Port
trên giao diện của truyền thông.

DWORD, FLOAT, STRING, SYSTEM
trên giao diện của truyền thông ñể chuyển
ñổi thứ tự của các loại bộ nhớ .

Truyền thông với thiết bị :
16

Các dữ liệu truyền thông ñược lưu trữ trong bộ nhớ ñệm dưới dạng các Bit và Word, các ñịa
chỉ dữ liệu này sẽ ñược áp dụng cho các Tag.
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Ở trên phía bên trái (bắt ñầu từ 000) là một dãy ñịa chỉ Word và bên phải là ñịa chỉ Bit tương
ứng là số nhị phân (0 ~ F) .
ðiều này có thể dễ dàng xác ñịnh dữ liệu khi kết hợp ñồng nhất số bắt ñầu vùng ñệm của
chương trình truyền thông với số bắt ñầu của PLC.
Nói cách khác, ví dụ khi ñọc từ vùng nhớ số 12 của PLC, mặc dù PLC ñã sử dụng vùng nhớ từ
số 8~9, ñể trống từ 10~11. Dữ liệu có thể dễ dàng ñược ñồng nhất số của vùng ñệm bộ nhớ
truyền thông với số của vùng nhớ PLC.

4.4 Tín hiệu trạng thái truyền thông
Trạng thái truyền thông ñược lưu trữ trên bộ nhớ SYSTEM của bộ nhớ truyền thông sử dụng
Tag Analog và Digital Tag ñể thể hiển thị trong chương trình giám sát.

Port

500

Số cộng + 500, 501 (nếu cộng là 1)

ADDd

000.0

On là truyền thông bình thường,
OFF là ngắt truyền thông
<Hình 4- 2> Thiết lập các thông số cho Tag ñầu vào ñể kiểm tra trạng thái truyền thông

Port

ðịa chỉ
000.0
000.1
000.2

500 +
Port
Number

000.3
000.4

Hoạt ñộng
Bình thường - ON,
Không bình thường - OFF
Bình thường - ON,
Không bình thường - OFF
Bình thường - ON,
Không bình thường - OFF
Bình thường - ON,
Không bình thường - OFF
Bình thường - ON,
Không bình thường - OFF

001.0

ON – kết nối
OFF – ngắt kết nối

002.0

ON- thiết bị dự phòng
OFF- thiết bị chính

003.0
003.1
004.0

ON - Timeout,
OFF - bình thường
ON – Lỗi mã,
OFF - bình thường
ON - nhận ra máy Slave
OFF - không nhận ra máy
Slave

Chú thích
ðáp ứng khi truyền thông xảy ra
Timeout
ðáp ứng khi truyền thông xảy ra
Timeout 5 lần liên tiếp.
ðáp ứng khi truyền thông xảy ra
timeout 10 lần liên tiếp.
ðáp ứng khi truyền thông xảy ra
timeout 20 lần liên tiếp.
ðáp ứng khi truyền thông xảy ra
timeout 30 lần liên tiếp.
Xuất hiện trạng thái truy cập
ñiện thoại, khi sử dụng tuỳ chọn
truy cập ñiện thoại trên chương
trình truyền thông
Hiển thị trạng thái của thiết bị
ñang sử dụng trong hiện tại khi
dùng tuỳ chọn 2 ñường dây
ON khi truyền thông xảy ra
Timeout.
ðược bật trường hợp lỗi mã số
truyền thông khi viết
ðã nhận ra máy Slave khi sử
dụng 2 máy tính.

Port

ðịa chỉ

Hoạt ñộng
ON - xác ñịnh là máy
Master
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Tag DI)
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Chú thích
Khi sử dụng 2 máy tính, máy
004.1
này là máy chủ.
Khi sử dụng 2 máy tính, máy
004.2
ON - xác ñịnh là máy Slave
này là máy Slave
ON - phát sinh timeout trên
Máy tính Master xảy ra Timeout
004.3
máy tính Master
khi sử dụng 2 máy tính.
ON - phát sinh timeout trên
Máy tính Slave xảy ra Timeout
004.4
máy tính Slave
khi sử dụng 2 máy tính.
ðáp ứng lập tức khi tất cả các
ON - ngắt truyền thông,
10006.0
trạm xảy ra Timeout ( phản ứng
OFF - bình thường
nhanh )
ðáp ứng lập tức khi tất cả các
ON - ngắt truyền thông, OFF
10006.1
trạm xảy ra Timeout 5 lần lien
- bình thường
tiếp.
ðáp ứng lập tức khi tất cả các
ON - ngắt truyền thông, OFF
10006.2
trạm xảy ra Timeout 10 lần liên
- bình thường
tiếp
ðáp ứng lập tức khi tất cả các
ON - ngắt truyền thông, OFF
10006.3
trạm xảy ra timeout 20 lần liên
- bình thường
tiếp
ðáp ứng lập tức khi tất cả các
ON - ngắt truyền thông, OFF
10006.4
trạm xảy ra timeout 30 lần liên
- bình thường
tiếp
ðáp ứng lập tức khi xuất hiện lỗi
ON - ngắt truyền thông, OFF
10007.0
mã số truyền thông tất cả các
- bình thường
trạm (phản ứng nhanh).
ðáp ứng khi xuất hiện liên tiếp 5
ON - ngắt truyền thông, OFF
10007.1
lần lỗi mã số truyền thông tất cả
- bình thường
các trạm.
ðáp ứng khi xuất hiện liên tiếp
ON - ngắt truyền thông, OFF
10007.2
10 lần lỗi mã số truyền thông tất
- bình thường
cả các trạm
ðáp ứng khi xuất hiện liên tiếp
ON - ngắt truyền thông, OFF
10007.3
20 lần lỗi mã số truyền thông tất
- bình thường
cả các trạm
ðáp ứng khi xuất hiện liên tiếp
ON - ngắt truyền thông, OFF
10007.4
30 lần lỗi mã số truyền thông tất
- bình thường
cả các trạm
ON - ngắt truyền thông, OFF ðọc thông tin từng trạm xảy ra
10106.0~4
- bình thường
truyền thông Timeout.
ON - ngắt truyền thông, OFF ðọc thông tin từng trạm lỗi mã
10107.0~4
- bình thường
số truyền thông.
ON - ngắt truyền thông, OFF Trạng thái truyền thông khi Write
10206.0~4
- bình thường
bit tới từng trạm.
ON - ngắt truyền thông, OFF Thông tin lỗi mã số truyền thông
10207.0~4
- bình thường
khi Write bit tới từng trạm.
ON - ngắt truyền thông, OFF Thông tin truyền thông Timeout
10306.0~4
- bình thường
Write word tới từng trạm
ON - ngắt truyền thông, OFF Thông tin lỗi mã số truyền thông
10307.0~4
- bình thường
khi Write word tới từng trạm.
< Bảng 4-3 > Thông tin truyền thông ñược lưu trong vùng nhớ nội của chương trình truyền thông (cho

Port

ðịa chỉ

Hoạt ñộng
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Chú thích
Tỷ lệ thành công x 100, giá trị
005
Tỷ lệ truyền thông thành công
khoảng từ 0~10000 ( 100%)
Tỷ lệ thất bại x 100, giá trị khoảng
006
Tỷ lệ truyền thông thất bại
từ 0~10000 ( 100%)
Tỷ lệ truyền thông thành công Tỷ lệ thành công x 100, giá trị
007
của thiết bị chính
khoảng từ 0~10000 ( 100%)
Tỷ lệ truyền thông thành công Tỷ lệ thành công x 100, giá trị từ
008
của thiết bị dự phòng
0~10000 ( 100%)
Cho biết số lệnh chờ Write còn lại của Port và trạm tương
0009
ứng.
10000
Số lần truyền thông của tất cả cổng và trạm tương ứng
10001
Số lần TIMEOUT của tất cả các truyền thông của các Port và trạm
Số mã lỗi của tất cả các truyền thông của các Port và trạm tương
10002
ứng.
Tỷ lệ thành công tất cả truyền
Tỷ lệ thành công x 100, giá trị từ
10003
thông tất của cổng và trạm
0~10000 ( 100%)
tương ứng
Số lần TIMEOUT liên tiếp của tất cả các truyền thông của các Port
10004
và trạm tương ứng.
Số mã lỗi liên tiếp của tất cả các truyền thông của các Port và trạm
10005
tương ứng.
10100
Số lần truyền thông READ của cổng và trạm tương ứng
10101
Số lần TIMEOUT truyền thông READ của cổng và trạm tương ứng
10102
Số lần lỗi mã số truyền thông READ của cổng và trạm tương ứng
Tỷ lệ thành công truyền thông
500 +
Tỷ lệ thành công x 100, giá trị từ
10103
READ của cổng và trạm tương
Port Number
0~10000 ( 100%)
ứng
Số lần TIMEOUT liên tiếp truyền thông READ của cổng và trạm
10104
tương ứng
Số lần lỗi mã số truyền thông READ liên tiếp của cổng và
10105
trạm tương ứng
10200
Số lần truyền thông WRITE BIT của cổng và trạm tương ứng
10201
Số lần TIMEOUT truyền thông của cổng và trạm cổng tương ứng
Số lần lỗi mã số truyền thông WRITE BIT của cổng và trạm tương
10202
ứng
Tỷ lệ thành công truyền thông
Tỷ lệ thành công x 100, giá trị từ
10203
WRITE BIT của cổng và trạm
0~10000 ( 100%)
tương ứng
Số lần TIMEOUT liên tiếp truyền thông WRITE BIT của cổng và
10204
trạm tương ứng
Số lần lỗi mã số liên tiếp truyền thông WRITE BIT của cổng và trạm
10205
tương ứng
10300
Số lần truyền thông WRITE WORD của cổng và trạm tương ứng
Số lần TIMEOUT truyền thông WRITE WORD của cổng và trạm
10301
tương ứng
Số lần lỗi mã số truyền thông WRITE WORD của cổng và trạm
10302
tương ứng
Số lần TIME OUT liên tiếp truyền thông WRITE WORD của cổng và
10304
trạm cổng tương ứng
Số lần lỗi mã số truyền thông liên tục WRITE WORD của cổng và
10305
trạm tương ứng
< Bảng 4-4> Nội dung ñược lưu trữ trong bộ nhớ của chương trình truyền thông (Tag AI)

Port

Add

Extra1

실행프로그램

4.5.1 BIT WRITE
Dùng ñể kiểm tra thiết lập truyền thông của các thiết bị, ñịa chỉ trực tiếp các Bit In/Out trên Port.
ðầu vào ñầu ra thông thường dùng ñể kiểm tra trên Menu bằng ñơn vị Bit trên ñịa chỉ trực tiếp
của cổng chỉ ñịnh trong thiết lập truyền thông.

4.5.2 WORD WRITE
Thông thường dùng ñể kiểm tra ñầu ra bằng ñơn vị WORD trên ñịa chỉ trực tiếp của cổng chỉ
ñịnh trong thiết lập truyền thông.

4.5.3 VIRTUAL WRITE
Có thể ghi các giá trị tùy ý trên trình ñơn trong chương trình giám sát, nhưng giá trị ảo ñó không
ñược xuất ra cổng giao tiếp thực.
Virtual Writer cũng có thể sử dụng trên chương trình giám sát thiết lập giá trị #MEM# của
Extra1 trên Tab Output Digital/Analog nếu ñầu ra (Output) có thể thực hiện tính năng Virtual
Writer.
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4.5 MENU khác
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So sánh
Giá trị Write
ON không kết nối; OFF kết nối truy
Khi Device = Modem
0010
cập với Module
ON Kết nối thiết bị chính OFF kết
0020
nối với thiết bị dự phòng
Port
#DO#
ON: Tạm ngưng truyền thông của
Number 0028
cổng truyền thông tương ứng.
Cho phép sự hoạt ñộng/ không
10010
hoạt ñộng của cổng và trạm tương
0
ứng
<Bảng 4-5> Nội dung và ñịa chỉ DIGITAL OUTPUT ñược sử dụng trong bộ nhớ chương trình truyền
thông

20

Ví dụ như nếu ñầu ra (Output) thiết lập với giá trị #MEM# trong Extra1 và thiết lập giá trị 201A
trong Address của Digital Output thì có thể thay ñổi giá trị A của Word 201 lần trong bộ nhớ
truyền thông.

Chng 4 Communication

Nếu ñầu ra thiết lập 300 ñịa chỉ trong Analog Output và 1trong Extra2, #MEM# trong Extra1 có
thể thay ñổi giá trị 300 lần trong bộ nhớ truyền thông FLOAT
Extra2 sử dụng loại bộ nhớ (0 = WORD, 1 = FLOAT, 2 = DWORD)

4.5.4 MENU THAM KHẢO

<Hình 4-3> Menu tham khảo

Menu

Nội dung

Main Program

Chương trình giám sát ñược thực thi

Memory

ðây là màn hình cho thấy tín hiệu từ PLC hoặc bộ ñiều khiển
ñược lưu trữ trên bộ nhớ của chương trình truyền thông.

Communication
Code (Hex)

Là màn hình xem giao thức truyền thông với PLC hoặc bộ ñiều
khiển ở Code Hex.

Communication
Code (ASCII)

Là màn hình xem giá trị giao thức truyền thông ASCII khi truyền
thông với PLC hoặc bộ ñiều khiển.

Port Status
Network Memory
Server
DLL Protocol
Information

Là màn hình cho thấy trạng thái của tất cả các cổng ñược thiết
lập giao tiếp với PLC hoặc bộ ñiều khiển.
ðược sử dụng trong chương trình giám sát máy chủ và máy
khách.
Danh sách các giao thức hiện ñang ñược cài ñặt trên máy tính.
< Bảng 4-6 > View Menu

4.5.5 Option
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Hiển thị tất cả các tin nhắn trên
màn hình trong chương trình
tuyền thông
Các chu kỳ truyền thông có thể
có chu kỳ ngắn hoặc chu kỳ
dài
ðiều chỉnh thời gian khi cần
truyền thông chậm và sử dụng
0 là bình thường.
Khi sử dụng ñồng thời nhiều
cổng, tuỳ chọn ñể có thể truyền
thông theo từng cổng của các
thiết bị.
Khi xuất hiện liên tiếp n lần
Timeout tthiết lập thay ñổi giá trị
toàn bộ Memory chỉ ñịnh của
cổng tương ứng ( ứng dụng
trên tất cả cổng).

Khi xuất hiện liên tiếp n lần ñiều
kiện Timeout truyền thông tạm
dừng m giây và truyền thông lập lại
ở ñây thay ñổi mục READ tương
ứng với giá trị SET.

Khi ở chế ñộ ñiều khiển bằng tay,
nhập vào số 1 thì màn hình sẽ
hiển thị nhanh các tác ñộng.
Khi Bit/Word Write ñầu ra với
giá trị cuối cùng trường hợp
trùng với giá trị của 1 Tag

Thực hành 1
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1. PLC


PLC : SIEMENS S7 300



DEVICE : TCP/IP



IP : 192.168.1.90



Rack số : 0



CPU số : 2

Thiết lập truyền thông (1)

Thiết lập truyền thông (1)

Thực hành 1
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Slot

AutoBase
Priority

Data

SW00

○

0

×

I.B8.1

SW01

○

0

×

I.B8.2

SW02

○

0

×

I.B8.3

SW03

○

0

×

I.B8.4

SW04

○

0

×

I.B8.5

SW05

○

0

×

I.B8.6

SW06

○

0

×

I.B8.7

SW07

○

0

×

I.B9.0

SW08

×

×

I.B9.1

SW09

×

×

I.B9.2

SW10

×

×

I.B9.3

SW11

×

×

I.B9.4

SW12

×

×

I.B9.5

SW13

×

×

I.B9.6

SW14

×

×

I.B9.7

SW15

×

×

D
O
(3)

Q.B15.0

LAMP00

×

○

Q.B15.1

LAMP01

○

0

○

Slot

I/O No.

Tag
Name

Communication

priority

Data

AI_0 (PI.W136)

TEMP00

○

1

○

AI_1 (PI.W 137)

TEMP01

○

1

○

AI_2 (PI.W 138)

TEMP02

○

1

○

AI_3 (PI.W 139)

TEMP03

○

1

○

AI_4 (PI.W 140)

TEMP04

○

1

○

AI_5 (PI.W 141)

TEMP05

○

1

○

AI_6 (PI.W 142)

TEMP06

○

1

○

AI_7 (PI.W 143)

TEMP07

○

1

○
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D
I

I/O No.

Tên Tag

I.B8.0

Port

Address

(2)

A
I
(1)

Port

Add

Chng 4 Communication

PLC

Thực hành 1

Thiết lập truyền thông (1)
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Thực hành 1
Thiết lập truyền thông (1)
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Thực hành 2

Thiết lập truyền thông (2)
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1. PLC


PLC : GLOFA GM6 PLC



DEVICE : SERIAL(RS-232C)



BAUD RATE : 38400 BPS



DATA BIT : 8



STOP BIT : 1



PARITY BIT : NONE

SLOT(0) – DI (Digital Input Module : 16point)
SLOT(1) - DO (Digital Output Module : 16point)
Internal Memory– MX

Thiết lập truyền thông (2)

Thực hành 2
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Slot

Autobase
Priority

Data

SW01

○

0

×

IX0.0.1

SW02

○

0

×

IX0.0.2

SW03

○

0

×

IX0.0.3

SW04

○

0

×

IX0.0.4

SW05

○

0

×

D
I

IX0.0.5

SW06

○

0

×

IX0.0.6

SW07

○

0

×

(0)

IX0.0.7

SW08

○

0

×

IX0.0.8

Trạng thái Motor 01

×

○

IX0.0.9

Trạng thái Motor 02

×

○

IX0.0.10

Trạng thái Motor 03

×

○

IX0.0.11

Trạng thái Motor 04

×

○

IX0.0.12 ~15

SPARE

QX0.0.0

LAMP01

×

○

QX0.0.1

LAMP02

×

○

QX0.0.2

LAMP03

×

○

D
O

QX0.0.3

LAMP04

×

○

QX0.0.4

ðầu ra Motor 01

×

○

(1)

QX0.0.5

ðầu ra Motor 02

×

○

QX0.0.6

ðầu ra Motor 03

×

○

QX0.0.7

ðầu ra Motor 04

×

○

QX0.0.8 ~15

SPARE

MX0

ðiều khiển ñèn 01

MX1

ðiều khiển ñèn 02

MX2

ðiều khiển ñèn 03

MX3

ðiều khiển ñèn 04

MX4

ðiều khiển Motor 01

MX5

ðiều khiển Motor 02

MX6

ðiều khiển Motor 03

MX7

ðiều khiển Motor 04

®

AutoBase 9

communication

실행프로그램

M
X
Bộ
nhớ
trong

I/O No.

Tag Name

IX0.0.0

Port

Add

Chng 4 Communication

PLC

Thực hành 2

Thiết lập truyền thông (2)
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Thực hành 2
Thiết lập truyền thông (2)
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MEMO
30
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Edit Tags

Tag làm việc với dữ liệu Bit như Tag DI,DO; Word tag AI,AO; String Tag ST; Group Tag DO
Group. Các Tag ñược quản lý thành nhóm các loại Tag.

®
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5.1 Khởi ñộng Tag Editor

실행프로그램

ðể khởi ñộng ta chọn Start/Programs/AutoBase 10.0.4 English/AutoBase Studio hoặc Click ñôi
vào biểu tượng Studio ( ).

Font Menu
Vùng hiển thị nhóm

Mỗi nhóm Tag chọn
một từ khóa trong
hiển thị của khu vực
hiển thị

Tạo một Tag mới

Vùng hiển thị Tag

Có thể chọn lựa tất cả cácTag bằng ứng dụng phím Shift và Ctrl, khi muốn tạo nhiều Tag cùng
loại ta có thể sử dụng chức năng Copy và Paste các Tag ñược tạo ra sau ñó ñược gán tên với
chữ số liên tiếp.

Chng 5 Edit Tags

Studio là một chương trình chỉnh sửa chính. Tag là ñối tượng dùng ñể kết nối dữ liệu với
chương trình truyền thông, nhận dữ liệu ñể hiển thị trên ñồ họa của chương trình giám sát.

5.2 Thiết lập Tag
32
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Khi tạo dự án Tag ñược tạo ra theo từng loại, các Tag này ñều ở chế ñộ Disabled. Nhấn lên nút
và
hoặc nhấn lên bản gốc Tag ñã tạo và sử dụng nút
/
ñể
tạo thêm Tag, khi hộp thoại Add Tag xuất hiện ở ñây ta có thể ñặt Tag Type và Link Type, sau
ñó nhấn
Tag mới sẽ ñược tạo ra. ðể chỉnh sửa Tag Click 2 lần vào Tag hoặc Click vào
nút
hộp thoại Tag Properties xuất hiện ta có thể thiết lập các thuộc tính Tag .

PLC_SCAN : ðọc dữ liệu từ chương trình truyền
thông
DDE : kết nối data với chương trình khác(VD:lấy data
từ Excell)
Memory : Tag dung cho hoạt ñộng nội bộ
Indirect : sử dụng làm tag trung gian script
System : Tag ñể ñọc trạng thái truyền thông của
chương trình mạng lưới server / client.
OPC : truyền thông và thiết lập ñề mục, nhóm, máy
chủ OPC trên chương trình khách hàng chính OPC.

Tên Tag

Mở hộp thoại chỉnh
sửa Tag Prev/Next
Thiết lập Tag nội
bộ trên hệ thống
mạng

5.2.1 AI Tag
hộp thoại chỉnh sửa Tag
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Chon Tab AI, Click Double vào Tag ñã tạo hoặc Click vào
xuất hiện dưới ñây.
Trên ñiểm chú ý xuất hiện

Chng 5 Edit Tags

cảnh báo, nếu trong thời gian
ngắn giá trị hiện tại thay ñổi lớn
thì hoãn xuất hiện cảnh báo
Lựa chọn thiết lập ñiều kiện
báo ñộng. Thông thường lựa
chọn báo ñộng: Cao > High;
thấp > Low ñược thiết lập.

Vùng giá trị ñầu vào tối
thiểu, tối ña cho ñồ hoạ

Nhập ñịa chỉ , cổng
của chương trình
truyền thông

Full, Base giá trị sử dụng AI Max, min
PlcFull, PlcBase giá trị AI Max, Min của
ñầu vào thiết bị.

®

AutoBase 9
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Thiết lập phương pháp tính
giá trị hiện tại từ giá trị ño
lường.
Phương pháp hiển thị giá trị khi
vượt quá mức giá trị trong vùng
full, Base hiện tại.
Thiết lập số ñể làm giảm giá trị
trung bình ño lường các giá trị
hiện tại.
Thiết lập số lần hiển thị hộp
thoại xác nhận (Confirm) khi
có giá trị AO SV.
Ngăn chặn sự xuất hiện nhiều
cảnh báo bằng cách thiết lập giá trị
thu hồi cảnh báo theo giá trị lên
xuống xuất hiện cảnh báo.
Xuất hiện cảnh báo khi thay
ñổi trên (%) giá trị thiết lập.
HiHi / LoLo DO – giá trị AI quá mức thiết lập HiHi / LoLo
thì Tag DO sẽ ON
AO Tag – Giá trị ñầu ra AO thay ñổi khi giá trị AI thay ñổi

Khi chọn Scrip ở “Calc Filter” ở trên có thể tạo
hàm số sử dụng không có giá trị trả về phép
tính số học. (Ví du: Value/100).

AO SV - Thiết lập giá trị ñầu ra cho Tag AO

Thông số thiết lập

MEMORY TYPE

NỘI DUNG THIẾT LẬP
Chọn kết nối Tag kiểu PLC- SCAN 1
WORD : Vùng nhớ WORD (16 bit, 0~65534)
HiByte : byte cao của WORD (0 ~ 255)
LoByte : byte thấp của WORD (0 ~ 255)
Float : Vùng nhớ của FLOAT(32 bit, giá trị thực)
DWORD : Vùng nhớ DWORD (32 bit, 0 ~ 4294967295)
int : Vùng nhớ WORD phân chia +/- từ (-32768 ~ 32767)
Long : Vùng nhớ của DWORD phân chia +/- từ (-2147483648 ~ 2147483647)
word HL : nội dung của DWORD sắp xếp theo WORD Hi/Lo nhận giá trị (0 ~
4294967295)
Ví dụ) ñịa chỉ của Tag PLC-SCAN = 0, giá trị Word 0 =1, giá trị Word1 =2,
Như vậy word HL = 1x65536+2
Word LH : Nội dung của DWORD sắp xếp theo WORD Lo/Hi nhận giá trị (0 ~
4294967295) Lo/Hi
Ví dụ) ðịa chỉ của Tag PLC-SCAN = 0, giá trị word 0 =1, giá trị word1 = 2, như
vậy Word HL = 2x65536+1
DWORD HL : nội dung của DWORD nhận ñược giá trị 64 bit theo sắp xếp Hi/Lo
DWORD LH: nội dung của DWORD nhận ñược giá trị 64 bit theo sắp xếp Lo/Hi
BCD : giá trị của WORD, DWORD thiết lập theo dạng BCD (Binary-Coded
Decimal). (sử dụng ñịa chỉ 16 nhị phân chuyển ñổi thành 10 nhị phân)
Ví dụ) khi thiết lập giá trị thập phân của word là 1024 (16 nhị phân = 0400), nếu

Thông số thiết lập

34
Chng 5 Edit Tags

NỘI DUNG THIẾT LẬP
BCD kiểm tra là 400, nếu không kiểm tra thì ñược giá trị ño lường là 1024.
Sub Type : sử dụng kết hợp với bộ nhớ WORD khi thiết lập theo kiểu bộ nhớ của
WORD
Nhập trong vòng 6 chữ số (V, mA, m, km, g, kg) ñơn vị mẫu tự tiếng Hàn, tiếng
Unit
Anh, và số của Tag AI.
Giá trị ñầu vào analog trên màn hình ñồ hoạ hiển thị theo số, phương pháp hiển
thị số bằng cách nhập theo 7.3, 10.1, 12.4. Là các số trước dấu thập phân toàn
bộ các số ( bao gồm cả dấu thập phân) và các số sau dấu thập phân của
Format
phương thức hiển thị.
{0:C0}, {0:C1}, … : Hiển thị số thập phân, ñơn vị tỷ lệ 1000, hiển thị tiền tệ (\, $)
{0:N0}, {0:N1}, … : hiển thị số thập phân, ñơn vị tỷ lệ 1000.
Proportion - phép toán theo tỷ lệ thuận giá trị Full, Base, PlcFull, PlcBase
COS(-90~90) Sử dụng trong phép toán chỉ số dạng COS
Nocalculate – giá trị ñầu vào sử dụng bằng giá trị hiện tại
Calculate the filter
Power ratio - chỉ số tăng, giảm tuyến tính
Power origin – chỉ số giá trị ño lường sử dụng theo giá trị gốc
Scipt – tạo công thức tính toán bằng cách sử dụng
Alarm Wav file
Chọn âm ñầu ra FILE WAV khi xuất hiện cảnh báo
Alarm graphics files
Nhập tên module ñồ hoạ hiển thị khi xuất hiện cảnh báo.
Nhập ưu tiên cảnh báo từ 0 ~ 999. thiết lập mỗi Tag sử dụng cảnh báo. Có thể
thiết lập âm thanh cảnh báo khác nhau, màn hình cảnh báo, in dòng, trên từng
mục ưu tiên cảnh báo (Settings | Alarm set priority). Trong chương trình quản lý
Alarm priority
SMS người sử dụng sẽ thiết lập ñược vị trí ñầu ra ưu tiên cảnh báo.
Tức là có thể thấy các Tag gộp thành nhóm theo lịch trình tại ñầu ra ưu tiên cảnh
báo
Chu kỳ ñọc giá trị hiện tại nhập theo ñơn vị (mSec) trong chương trình truyền
Scan time
thông.
Using the alarm
Thiết lập sự xuất hiện cảnh báo.
Save Data
Thiết lập lưu dữ liệu.
<Bảng 5-1> Nội dung và thông số thiết lập của Tab AI thuộc tính Tag

Tab AIO có thể sử dụng tại ñầu ra bằng cách thiết lập ñịa chỉ PLC trực tiếp không có Tab ñầu
ra với tính năng tương tự AO SV trên Tab kết nối. Tuy nhiên chỉ có khả năng sử dụng ñầu ra
trong trường hợp cùng một cổng trên Tab AIO. Tham khảo thiết lập Tab AO trong thiết lậpTag
AO.
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5.2.2 Tag AO
Nhấp 2 lần vào Tag AO ñã tạo hoặc nhấp vào nút
Tag.

xuất hiện hộp thoại chỉnh sửa
Chng 5 Edit Tags
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Cách lấy giá trị ñầu ra khi giá trị
ñầu ra vượt giá trị Full, Base.

®

khi kiểu Tag kết nối là DDE
Float string: thiết lập giá trị ñầu ra kiểu String
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Integer string : thiết lập giá trị ñầu ra kiểu số nguyên

Thiết lập ñầu ra sử dụng
BCD trong Tag AO
(Binary Coded Decimal )

Thiết lập phương pháp chuyển ñổi giá trị ñầu ra
Port : Port số thiết lập trên chương trình truyền thông.
Station : Trạm của thiết bị Controller và PLC
Address : ñịa chỉ của Driver truyền thông.

No calc : cho giá trị ñầu ra không thay ñổi
Propertional : tỷ lệ ñầu ra thay ñổi tuỳ thuộc

Extra1 : Vùng nhớ của Driver truyền thông (B,M,K).
Extra2: Nhập mục thiết lập thêm trong Driver truyền
thông. (tham khảo các trợ giúp Driver truyền thông).

theo nội dung ñược tạo trong giá trị thay ñổi
Script : ðầu ra theo nội dung ñược tạo trên tập
lệnh soạn thảo (Script )

5.2.3 DI Tag
Nhấp chuột 2 lần vào Tag ñầu vào digital ñã tạo hoặc nhấp vào nút
thoại chỉnh sửa Tag. Chon Tab DI.
Nhập ñịa chỉ Port, vị trí, kiểu dữ
liệu trong chương trình truyền

Nhập các kí tự hiển
thị khi ở trạng thái
ON/OFF

Tag DO ñược thiết lập kết nối trên Tag DI
ON DO, OFF DO là thiết lập giá trị ñầu ra Tag
DO ngay khi tag DI ñược ON/OFF
Out1, Out2 thiết lập Tag DO kết nối trên DI.

xuất hiện hộp
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Tab DIO có thể sử dụng tại ñầu ra bằng cách thiết lập ñịa chỉ PLC trực tiếp không có Tab ñầu
ra với tính năng tương tự như Out1/Out2 trên Tag kết nối của Tab DI.Tuy nhiên chỉ có khả
năng sử dụng ñầu ra trong trường hợp cùng một cổng trên Tab DIO.

Chng 5 Edit Tags

5.2.4 DO tag
Nhấp chuột 2 lần vào Tag ñầu ra Digitag hoặc Click vào nút
chỉnh sửa Tag. Chọn Tab DO.

xuất hiện hộp thoại

Port: port thiết lập trên chương trình truyền thông

Chọn loại Relay Digitag ñầu ra theo Latch và Pulse.

Station: trạm của PLC hoặc bộ ñiều khiển

Latch: thiết lập thời gian trì hoãn ñầu ra ñược thiết lập ON/OFF chỉ ứng dụng

Adress: ñịa chỉ của Driver truyền thông

khi không sử dụng trì hoãn ñầu ra ở ñiểm khác (nút ñối tượng ñầu ra digital )

Extra1 : Vùng nhớ của Driver truyền thông (B,M,K).

Pluse: ñầu ra ON sau khi thiết lập thời gian xung (Pluse) theo ñơn vị giây, ñầu

Extra2: Nhập mục thiết lập thêm trong Driver truyền

ra OFF (khi muốn ñầu ra của trạng thái xung (pluse) trên PLC và Controler.

thông. (tham khảo các trợ giúp Driver truyền thông).

5.2.5 Tag string
Nhấp 2 lần vào Tag string ñược tạo hoặc click vào nút
Tag. Chọn Tab ST.

xuất hiện hộp thoại chỉnh sửa

Phương pháp thiết lập tag String theo kiểu bộ nhớ WORD.
ðọc giá trị String theo sắp xếp Hi+Lo+Hi+Lo+… : số chỉ ñịnh
Memory WORD Hi/Lo byte, số chỉ ñịnh +1 Hi/Lo byte…

Nhập ñịa chỉ Port,

Chọn kích thước vùng nhớ cho ST

ðọc giá trị String theo sắp xếp Lo+Hi+Lo+Hi+… : số chỉ ñịnh

khi kiểu vùng nhớ là Word (0 ~ 100)

Memory WORD Lo/Hi byte, số chỉ ñịnh +1 Lo/Hi byte..
ðọc giá trị String theo sắp xếp Lo+Lo+Lo+Lo+… : số chỉ

ñịa chỉ bắt ñầu của
vùng nhớ chương

Kiểu Tag kết nối PLC-SCAN trên

ñịnh Memory WORD Lo byte, số chỉ ñịnh +1 Lo byte…

trình

chương trình truyền thông. Chọn

ðọc giá trị String theo sắp xếp Hi+Hi+Hi+Hi+… : số chỉ ñịnh

loại bộ nhớ (WORD, STRING)

MemoryWORD Hi byte, số chỉ ñịnh +1 Hi byte…

truyền thông

Scan từ PLC hoặc
bộ ñiều khiển.

5.2.6 TAG DO GROUP
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Tạo nhóm Tag Digital Output khi muốn ON/OFF cùng một lúc. Nhấp chuột 2 lần vào Tag DO
xuất hiện hộp thoại chỉnh sửa Tag.
Group ñã tạo hoặc Click vào nút

Chng 5 Edit Tags
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Có thể thêm tag
DO từ 0 ~ 32767

5.2.7 Tag Group
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Không có thiết lập trên Tag Group. Tag Group là các Tag dùng ñể quản lý Tag theo Group. Tạo
Tag Group, hiển thị Tag Group trên vùng hiển thị Tag của Local và hiển thị nhóm ñã tạo dưới
Local trong vùng hiển thị Group. Click vào Group, có thể thêm Tag hoặc xoá Tag trong vùng
hiển thị Tag của Tag Group.

5.3 Chỉnh sửa Tag ứng dụng EXCEL

Chng 5 Edit Tags

5.3.1 Xuất File CSV

Đường dẫn lưu file

®
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Chạy file SCV trên
EXCEL sau khi
chỉnh sửa lưu trữ

5.3.2 Nhập File CSV
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ðể chỉnh sửa trên Microsoft Office Excel nội dung Tag thay ñổi bằng ñuôi File *.CSV. Sau khi
tạo từng loại Tag trên mục Edit Tag, có thể chỉnh sửa dễ hơn với mục lục thay ñổi Tag ñã thiết
lập.

5.4 Chạy chương trình giám sát
40

Nhấp vào nút
trên chương trình Project Manager, chương trình giám sát ñược thực thi.
Sau ñó chon mục ‘View/ View Entire Tag’ của chương trình giám sát.
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Khu vực nhóm Tag

Khu vực Tag

Nút chức năng

Khi chọn tên Tag Group trong nhóm các tag Group thì các Tag liên tiếp ñược hiển thị trên vùng
Tag. Chọn Tag trên vùng Tag nút tính năng theo từng loại Tag ñược kích hoạt.
Sử dụng nút chức năng có thể chỉnh sửa Tag liên tiếp và có thể di chuyển theo màn hình xem
dữ liệu, màn hình chẩn ñoán xu hướng, màn hình chi tiết của Tag.
Nội dung của các nút chức năng tương tự < bảng 5-2>
Nút chức năng

Nội dung
Click vào nút hoặc nhấp chuột 2 lần vào Tag ñã chọn (Tag
Analog, Digital) sẽ xuất hiện màn hình chi tiết của Tag tương
ứng.
Màn hình chi tiết cho thấy các giá trị thiết lập và xu hướng
chẩn ñoán thời gian thực.
Có thể thay ñổi giá trị của Tag
Thay ñổi ñược giá trị của Tag ñầu ra ñược liên kết với Tag
Cho thấy tiến trình giá trị ñầu vào trong Tag digital, Tag
Analog.
Có xu hướng chẩn ñoán là 1 giờ, 8 giờ, 24 giờ, 48 giờ, 72
giờ, 30 ngày.
Chuyển tới màn hình xem dữ liệu của Tag ñầu vào Analog,
ñầu vào Digital có thể xem dữ liệu theo từng phút, từng giờ,
từng ngày từng tuần, từng tháng.
Thiết lập sử dụng cảnh báo trong Tag ñầu vào Analog,
Digital.
Thiết lập lưu trữ dữ liệu trongTag ñầu vào Analog, Digital.
Thiết lập sử dụng Tag
Mở hộp thoại Modify, có thể chỉnh sửa các thông số Tag
ngoại trừ tên Tag.
Có thể thiết lập giá trị HiHi, High, Lo, LoLo, mức ñộ báo ñộng
của Tag ñầu vào Analog

<Bảng 5-2> Nội dung và thông số thiết lập của Tab ST thuộc tính Tag

Tạo Tag (1)

Thực hành 1
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PLC
Slot

AutoBase
Ưu tiên

Dữ liệu

SW00

○

0

×

I.B8.1

SW01

○

0

×

I.B8.2

SW02

○

0

×

I.B8.3

SW03

○

0

×

I.B8.4

SW04

○

0

×

I.B8.5

SW05

○

0

×

I.B8.6

SW06

○

0

×

I.B8.7

SW07

○

0

×

I.B9.0

SW08

×

×

I.B9.1

SW09

×

×

I.B9.2

SW10

×

×

I.B9.3

SW11

×

×

I.B9.4

SW12

×

×

I.B9.5

SW13

×

×

I.B9.6

SW14

×

×

I.B9.7

SW15

×

×

D
O
(3)

Q.B15.0

LAMP00

×

○

Q.B15.1

LAMP01

○

0

○

Slot

I/O No.

TênTag

Cảnh báo

Ưu tiên

Dữ liệu

AI_0 (PI.W136)

TEMP00

○

1

○

AI_1(PI.W 137)

TEMP01

○

1

○

AI_2(PI.W 138)

TEMP02

○

1

○

AI_3(PI.W 139)

TEMP03

○

1

○

AI_4(PI.W 140)

TEMP04

○

1

○

AI_5(PI.W 141)

TEMP05

○

1

○

AI_6(PI.W 142)

TEMP06

○

1

○

AI_7(PI.W 143)

TEMP07

○

1

○

®
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D
I
(2)

A
I
(1)

I/O No.

Tên Tag

I.B8.0

Cổng

Cổng

ðịa chỉ

ðịa chỉ

Chng 5 Edit Tags

Xem List TAG I/O ñể tạo Tag. (Siemens S7)

Thực hành 2

Tạo Tag (2)
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Xem List TAG I/O ñể tạo Tag (Glofa GM6)
PLC

Slot

AutoBase

I/O No.

TênTag

IX0.0.0

Cảnh báo

Ưu tiên

Dữ liệu

SW01

○

0

×

IX0.0.1

SW02

○

0

×

IX0.0.2

SW03

○

0

×

IX0.0.3

SW04

○

0

×

IX0.0.4

SW05

○

0

×

D
I

IX0.0.5

SW06

○

0

×

IX0.0.6

SW07

○

0

×

(0)

IX0.0.7

SW08

○

0

×

IX0.0.8

Trạng thái Motor 1

×

○

IX0.0.9

Trạng thái Motor 2

×

○

IX0.0.10

Trạng thái Motor 3

×

○

IX0.0.11

Trạng thái Motor 4

×

○

IX0.0.12~15

Cổng

ðịa chỉ

SPARE

QX0.0.0

LAMP01

×

○

QX0.0.1

LAMP02

×

○

QX0.0.2

LAMP03

×

○

D
O

QX0.0.3

LAMP04

×

○

QX0.0.4

ðầu ra Motor 1

×

○

(1)

QX0.0.5

ðầu ra Motor 2

×

○

QX0.0.6

ðầu ra Motor 3

×

○

QX0.0.7

ðầu ra Motor 4

×

○

QX0.0.8~15

SPARE

MX0

ðiều khiển ñèn 1

MX1

ðiều khiển ñèn 2

M
X

MX2

ðiều khiển ñèn 3

MX3

ðiều khiển ñèn 4

Bộ
nhớ
trong

MX4

ðiều khiển Motor 1

MX5

ðiều khiển Motor 2

MX6

ðiều khiển Motor 3

MX7

ðiều khiển Motor 4
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43

Chng 5 Edit Tags

®

AutoBase 9

실행프로그램

44

Memo
Chng 5 Edit Tags

CHƯƠNG 6
45

STUDIO

실행프로그램

< Hình 6-1> Ví dụ cấu hình Module

6.1 Thực hiện chỉnh sửa Module
Khởi ñộng chương trình bằng cách chọn ‘Studio’(
) trên Start hoặc cửa sổ Autobase
chương trình Autobase Studio. Nhấp ñúp vào Folder Graphic trên cửa sổ Explorer bên phải của
màn hình. Nhấp chuột 2 lần vào Folder Graphic trên cửa sổ Explorer bên phải của màn hình,
xuất hiện File Module ñược tạo. Nếu như tạo mới một cách cơ bản sẽ tạo ñược File
1
StartUp.MODX tương tự như <hình 6-2>. Chọn File Module trong Explorer có thể mở ñược
File.

Font menu

Thanh công cụ
c chính
Explorer

Hộp công cụ vẽ

Trạng
thái hộp công cụ
Tr

< Hình 6-2> Màn hình cơ bản trong chương trình Studio

1

StartUp.MODX : ñây là Module ñược mặc ñịnh thực thi ñầu tiên khi chạy chương trình giám sát, khi tạo chương trình giám sát nên có

Module này.

45
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ðể hiển thị Module ñồ họa ñăc trưng thanh công cụ Window ñược thiết lập ở góc bên trái, bên
phải, phía dưới của màn hình giám sát. Các Module có thể chuyển ñổi lẫn nhau tạo lên màn
hình ñộng bằng cách sử dụng các nút nhấn lựa chọn các Module hoặc tạo các nút nhấn và viết
chương trình ñể thực hiện.

Chng 6 Studio

Chương trình Studio sử dụng ñể chỉnh sửa ñồ họa và là chương trình chính. Tạo ra các
Module giám sát cần thiết và thiết lập các vị trí, kích thước, cửa sổ các thanh công cụ. Cho
phép người dùng có thể dễ dàng tạo ra các các thanh công cụ ñể phân chia màn hình giám sát
cho phù hợp.

6.2 Tạo Module mới
46
Chng 6 Studio

Mục thiết lập các ñặc
trưng của window
ñược kích hoạt

Vùng kích thước Module:
sử dụng Mouse Click
vào ñể phóng to/ thu nhỏ
Module

Các File ảnh loại: BMP, PCX,
GIF, TIF, JPG, WMF, EMF ... có
thể dùng làm Back ground

Các Module sẽ sử dụng ñược lưu bằng cách chọn Menu ‘File | Save as’ trên màn hình chính,
Module Popup ñược sử dụng như là thanh công cụ của màn hình.

6.3 Thiết lập Windows Toolbars
47

Thiết lập Windows Toolbars với Module muốn sử dụng. Windows Toolbars có thể thiết lập
Module trên mọi vị trí bên trái, bên phải, phía dưới, phía trên của màn hình.

47
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Thực hành 1

Tạo module
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Tạo tất cả 5 File Module, module StartUp.modx tham khảo cấu hình tương tự như sau:

①

Tạo 5 Module tương tự dưới ñây, thiết lập Module ñặc trưng và thiết lập Windows
Toolbars.

Tên File Module
StartUp.modx
Main.modx

ðặc ñiểm Window
MDI
MDI

Kích thước Module
1156 × 840
1156 × 840

Toolbar1.modx

MDI

120 × 840

Toolbar2.modx

MDI

1280 × 100

PopUp

600 × 500

Report.modx

Khác
Thiết lập Windows Toolbars
(vị trí toolbars : bên trái)
Thiết lập Windows Toolbars
(vị trí Toolbars : phía trên)
Vị trí sau khi thực hiện : trung
tâm

Tạo Module

Thực hành1
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Toolbar1.modx

③

Vị trí thực thi của Toolbar khác nhau tuỳ thuộc vào trình tự ñặt Toolbar trong thiết lập
Window Toolbar. Thực hiện chương trình giám sát thay ñổi thứ tự ñặt Toolbar với nút
và nút
trên màn hình thiết lập Window Toolbar.

49

Chạy chương trình ‘File/ Run Localmain’ ñể kiểm tra cấu hình Module trên chương
trình giám sát. Khi bạn mở màn hình trong Studio sẽ tiếp tục mở StartUp.modx sẽ
chạy trong mở Main.modx

Chng 6 Studio

②

Thực hành 2

Thay ñổi Module
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Mở Module StartUp.modx, Main.modx, Report.modx trên màn hình giám sát, chèn nút chọn
Module trên Toolbar2.modx.

①

Mở File Toolbar2.modx trên chương trình Studio.

②

Chọn File Toolbar2.modx trên “ File/ Open Graphic Module” hoặc Click 2 lần vào File
Toolbar2.modx trên cửa sổ Explorer bên phải.

③

Click ‘Object | Button | Select the Button Module’ yếu tố tương tự dưới ñây ñược chèn.

④

Nhấp chuột 2 lần vào nút chọn Module ñã ñược chèn hoặc chọn Menu ‘Edit | Object
Properties’ ñể thiết lập thuộc tính.
Click vào nút
trên mục ‘Module File’, chọn tên File Module phù hợp.

⑤

Tab Backcolor, TextColor và Font thay ñổi thuộc tính của nút Module ñã chọn.

Thay ñổi Module

Thực hành 2
51

Tạo nút chọn Module báo cáo (Report.modx), màn hình Main (Main.modx) với
phương pháp tương tự.

51
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⑥

File Module

StartUp
Main
Report

StartUp.modx
Main.modx
Report.modx

®
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⑦

Chạy chương trình giám sát Click các nút ñể chọn Module.

⑧

Sau khi Click vào các nút StartUp, Main, Report thì các Module tương ứng xuất hiện.

52
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OBJECT

Chng 7 Object

Khi các Module ñã hoàn thành ñược tạo ra bằng cách chèn các phần tử của mỗi Module sẽ tạo
ra màn hình giám sát. Chèn các Object chọn trên hộp công cụ vẽ bên trái chương trình Studio
hoặc trên Menu ‘Insert Object’. Sắp xếp hợp lý các kí tự, các Object các hình ảnh cấu hình ñể
người sử dụng dễ hiểu và sử dụng các dữ liệu.
Click chuột ñôi vào Object hoặc từ Menu chọn ‘Edit | Object Properties’ xuất hiện hộp thoại
Object Properties có thể thiết lập các yếu tố màu, kí tự và Tag kết nối với các yếu tố.
Sử dụng tính năng Script mở rộng trong Object Properties có thể liên kết với các thành phần
năng ñộng hơn chức năng này sẽ ñược hướng dẫn cụ thể hơn trong chương 9.

Hộp công cụ vẽ

< Hình 7-1> Hộp công cụ vẽ và Menu trong chương trình Studio

7.1 Chọn Object
Object Module ñược chọn là trạng thái chọn Objec Module,
khi nhấp chuột trái vào Object module ñã chọn xuất hiện 2
hoặc 8 hình vuông nhỏ trên góc. Bỏ chọn Object Module
nhấp chuột trái trên vị trí trống không có Object.

< Hình 7-2> Chọn nhiều Object

7.1.1 Chọn tất cả Object
Chọn một trong các Object và nhấn giữ Shift + click chuột trái Object Module ñã ñược chọn
thêm. Nhấn giữ chuột trái trên vùng trống kéo hình vuông về phía các Object thì tất cả các
Object ñược chọn.

7.1.2 Lock và UnLock
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ðể thay ñổi kích thước của Object thực hiện chọn Object di chuyển con trỏ tới các hình vuông
nhỏ quanh Object khi ñó sẽ hiện lên các yếu tố , , , ñể thực hiện thay ñổi kích thước.
Cách khác ñể thay ñổi kích thước theo chiều ngang/dọc Click ñúp chuột trái vào Object chọn
tab Class ta có thể thay ñổi các thông số Width/Hight trong mục Size.

실행프로그램

7.2.1 Thay ñổi theo kích thước giống nhau
Khi muốn kick thước của 2 Object cùng có sự thay ñổi như nhau, chọn 2 Object cần thay ñổi
(Object nào có các ô hình vuông màu xanh là Object ñược chọn ñầu tiên) chọn “Edit/Make
Same size” thay ñổi theo chiều rộng/cao (Width/Hight) hoặc tất cả (All) hoặc có thể dùng con trỏ
giữ và kéo theo kích thước mong muốn.

7.3 Di chuyển Object
ðể vị trí con trỏ trên Object ñược chọn tương tự như < hình 7-2> con trỏ sẽ chuyển ñổi thành
hình
nhấn giữ chuột trái và di chuyển tới vị trí mong muốn.

7.4 Sắp xếp Object

7.4.1 Lớp Object
Các Object không nằm trên cùng một lớp mà ñược sắp xếp theo từng lớp theo thứ tự Object
ñược chèn. Khi cần cần thay ñổi thứ tự các lớp của Object cho phù hợp với hoạt ñộng của thiết
kế chọn Edit/Order/Move to Front || Move to Back || Move to Prev Front || Move to Next Back ñể
thay ñổi thứ tự. ðể biết các trình tự xuất hiện các Object chọn View/Object Number thì các chỉ
của Object sẽ xuất hiện, các chỉ số này không xuất hiện khi chạy chương trình Running Time
(số 0 là Object ñầu tiên).
7.4.2 Sắp xếp vị trí Object
Sử dụng thanh Menu ‘Edit/Align’ ñể sắp xếp vị trí của tất cả các Object. Sắp xếp phía dưới
(Align to Bottom), phía trên (Align to Top), bên phải (Align to Right),bên trái (Align to Left) và sắp
xếp theo chiều ngang,dọc trung tâm (Align to Horizontal Center/ Align to Vertical Center). Sử
dụng sắp xếp theo chiều ngang/dọc trung tâm của Module (Align to Module Horizontal Center/
Align to Module Vertical Center) ñể có thể ñặt Object ở vị trí chính giữa của Module.

Chng 7 Object

7.2 Thay ñổi kích thước của Object
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Khi tạo Module thì các Object thường bị chồng lên nhau nên khi cần chọn một Object cần thiết
ñể chỉnh sửa sẽ khó khăn. ðể khắc phục ñiều này ñã có chức năng Lock ñể khóa các Object
khi chưa cần chỉnh sửa. ðể khóa một Object ta chọn Object cần khóa, trên thanh Menu công
cụ chọn Edit/Lock và Object ñã ñược khóa (Lock). Muốn mở khóa ñể chỉnh sửa chọn
Edit/Unlock. Sau khi Chọn yếu tố ứng dụng chức năng Lock, chọn Menu ‘Edit/Lock’.

7.4.3 Sắp xếp không gian của Object
56

Sử dụng Menu ‘Edit/ Align/Spase Horizontal | Spase Vertical’ ñể sắp xếp khoảng cách của tất
cả các Object.
7.4.4 Thay ñổi vị trí Object

Chng 7 Object

Sau khi chọn tất cả các yếu tố ñể thay ñổi vị trí khác sử dụng menu Edit | Back ',' Edit | Back Go
',' Edit | Step Back ',' Edit | Step Backward ' thì tất cả vị trí của các yếu tố sẽ ñược thay ñổi.

7.5 Chèn Object
Chỉnh sửa chèn Object mong muốn trên Module.
①

Chọn yếu tố cần thiết trên Menu ’ Insert Object ’thì yếu tố trên Module ñó sẽ ñược
chèn.

② ðiều chỉnh kích thước và di chuyển Object ñến vị trí mong muốn.
③

Click 2 lần vào Object ñã chọn hoặc chọn Menu ‘Edit/ Object Properties’ xuất hiện hộp
thoại Object Properties’.

④

Thiết lập thuộc tính trên các Tab.

7.6 Chỉnh sửa thuộc tính của Object
Tab thiết lập ñầu tiên của hộp thoại Object Properties ñược cấu hình có thể thiết lập thuộc tính
ñặc trưng và từ Tab thứ 2 trở ñi ñược cấu hình theo phần thiết lập thông thường.
Tab Settings

< Hình 7-3 >Tab Button Module của hộp thoại Object Properties của nút ButtonModule

7.6.1 Font chữ
Thiết lập các kiểu ký tự trong Font chữ, kích thước,
hiệu ứng vv… trên Object.

<Hình 7-4> Tab ‘Font’ trong hộp thoại
‘Object Properties’.

7.6.2 Màu chữ (Text Color)
57

Chọn Tab ‘TextColor’ của hộp thoại ‘Object Properties’,
xuất hiện hộp thoại tương tự như < hình 7-5>

Chng 7 Object

Tab ‘TextColor’ là bảng thiết lập màu kí tự của Object
Module. Chọn màu trên bảng màu hoặc nhập giá trị
khác nhau từ 0~255 của các màu chìm trên bảng Edit
như R (màu ñỏ), G(màu xanh ñậm), B(xanh lam),
A(alpha). Có thể xem trước các màu chọn thiết lập trên
bảng chọn màu.
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< Hình 7-5> Tab ‘TextColor’ trong
hộp thoại ‘Object Properties’.
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7.6.3 Màu nền (BackColor)
Chọn Tab BackColor của hộp thoại ‘Object Properties’
thiết lập màu nền của các Object Module.

< Hình 7-6> Tab ‘BackColor’ trong hộp
thoại ‘Object Properties’.

7.6.4 Tô màu ( FillColor)
Chọn Tab FillColor của hộp thoại ‘Object Properties’
FillColor tô màu cho Object Module.
< Hình 7-7> Tab ‘FillColor’ trong hộp
thoại ‘Object Properties’.

7.6.5 Màu ñường viền (Line Color)
Chon Tab Line Color của hộp thoại ‘Object Properties’,
xuất hiện hộp thoại tương tự như < hình 7-8>. Có thể thiết
lập ñộ dày ñường viền với Object Module. Chọn màu trên
bảng màu hoặc nhập giá trị khác nhau từ 0~255 của các
màu chìm trên bảng Edit như R (màu ñỏ), G (màu xanh
ñậm), B (xanh lam), A (alpha). Có thể xem trước các màu
chọn thiết lập trên bảng chọn màu.
< Hình 7-8> Tab ‘LineColor’ trong hộp
thoại ‘Object Properties’.

7.6.6 GuideColor
Chọn Tab GuiColor của hộp thoại ‘Object Properties’. GuiColor
là màu vạch chia mức ñộ của Meta Analog, hình vuông
Analog hoặc thiết lập ñồ thị (Graphs), xu hướng (Trend) chia
các khung màu, mực ñộ màu theo chiều ngang/dọc của yếu tố
Module.

7.6.7 Tag
58
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Có thể thiết lập kết nối các Object với Tag Digitag, Tag
Analog, Tag String của Menu chèn Objcet. Click chuột vào
xuất hiện hộp thoại chọn Tag, có thể chọn Tag
nút
trên Menu. Click chuột vào nút
có thể tạo Tag
mới hoặc chỉnh sửa các thuộc tính của Tag.

7.6.8 ðáp ứng Mouse (MouseResponse)
MouseResponse là thiết lập các ñáp ứng khi Click chuột
trái vào Object Module trên chương trình giám sát xuất
hiện Menu ñáp ứng Mouse.

<Hình 7-9> Tab Tag của hộp thoại
Object Properties

Mặc ñịnh thiết lập tới chương trình
giám sát.
Analog : xem chi tiết màn hình Analog
Digital: DI Tag ñược kết nối tới ngõ ra
màn hình.

< Hình 7-10 > Hộp thoại thiết lập MouseResponse

7.6.9 Class
Thiết lập mục khác của tên Class, tooltip trên Tab Class. Có thể kiểm tra kích thước với vị trí
của yếu tố trên hộp công cụ của chương trình Studio.

ClassName của Opject.
Sử dụng tên này trong
Script khi viết các tính
năng cho Object.
Khi chạy chương trình
giám sát, di chuyển con
trỏ tới Object sẽ hiện mô
tả cho Object

Hiển thị các phần mở rộng có thể xử lý các
Object, các yếu tố bảo mật, nó chỉ hiển thị khi
chuột ñược thiết lập ñể trả lời các mục.

<Hình 7- 11>Tab Class trên hộp thoại Object Properties

7.6.10 Tính năng mở rộng (Expand)

ðể sử dụng tính năng mở rộng ñánh dấu vào mục

trên Tab Expand.
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<Hình 7- 12> Tab Expand trên hộp thoại Object Properties

Mô tả
Tạo Script theo kích thước của chiều dọc/ chiều ngang (Width/Hight).
Size
Thay ñổi kích thước của chiều dọc/chiều ngang theo ñiều kiện.
Tạo Script theo vị trí ñược hiển thị trên toạ ñộ X,Y. thay ñổi vị trí X,Y theo
Location
ñiều kiện.
Event
Khi có sự thay ñổi trong ñiều khiển Scrip sẽ ñược thực hiện.
Có thể viết Scrip khi nhấp chuột lên Object (On Up/On Down), tạo hình
Mouse
vuông hiển thị quanh Object khi di chuyển con trỏ tới.
Tạo script hiển thị nhấp nháy.
Visible
Có thể thiết lập nhấp nháy và hiện và ẩn Object theo ñiều kiện.
Animation
Có thể thiết lập giá trị tốc ñộ theo ñiều kiện của Animation.
Tốc ñộ di chuyển Object theo chiều ngang/dọc ñược thay ñổi bởi giá trị của
Sliders
Tag (tốc ñộ và giá trị của Tag tỷ lệ với nhau)
Thickness
ðộ dày của Object có thể thay ñổi theo ñiều kiện
Có thể thay ñổi màu theo ñiều kiện, thay ñổi màu, LineColor, Texcolor,
Color
FillColor
<Bảng 7-1> Tab tính năng mở rộng của hộp thoại thuộc tính yếu tố.

Chng 7 Object

Tạo Script sau khi Click chọn mục của hộp thoại của các thuộc tính. Tham khảo chương 9 về
tạo Script của tính năng mở rộng.

Yếu tố

59

Tính năng mở rộng dùng ñể thiết lập các thuộc tính của Object bằng Script như: kích thước, vị
trí, sự kiện ( Event), ñáp ứng Mouse , xem, vv…

Thực hành 1

Button
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Tạo nút cho các File Module

Module name

ðặc ñiểm Window

Module Size

Others

Button.modx

MDI

1156 × 840

-

1. Nút chọn Module
ðây là nút nhấn ñể chuyển tới màn hình giám sát Module ñồ hoạ khác. Thông thường Module
giám sát ñồ hoạ sau khi tạo Module ñồ hoạ của tất cả các màn hình theo dõi thì màn hình sẽ
thay ñổi ñể giám sát nhà máy. Có thể sử dụng nút chọn Module ñể thay ñổi lựa chọn màn hình
ñồ hoạ. Trong phần thực hành Chương 6 ñã thực hiện hoàn thành chèn nút chọn Module trên
Toobar1.modx.

Button text
t

×2

Hiển thị các kí
tự trên Button

Di chuyển tới
Module khi
Click Button

Chạy chương trình giám sát. Click nút chọn Module quan sát Module ñược chuyển tới.

Button

TThực hành 1
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Nút ẩn Module

Là nút tinh xảo với tính năng tương tự với nút chọn Module khi Click vào nó ñược chuyển tới
Module khác. Chèn hình ảnh trên Startup.modx và chèn nút ẩn Module trên ñó, khi Click vào sẽ
chuyển tới Module khác (Main.modx) trên chương trình giám sát.

®
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Chạy chương trình giám sát. Quan sát di chuyển tới Module Main.modx khi Click vào vùng
ñược hiển thị khi ñặt con trỏ trên nút ẩn Module ñó.

Chng 7 Object

2.

Thực hành 1

Button
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3. Button Script
Là nút ñể chạy Script chỉ ñịnh, ñể biết thêm nội dung script xem trong chương 9. Trên
Toobar2.modx ñã tạo ở chương 6, hãy viết một Script thực hiện khi chạy chương trình giám sát
Click vào Button ñể chuyển sang Schedule.

Tên Button

×2

Click vào nút

Chạy chương trình giám sát. Quan sát sự xuất hiện màn hình Schedule khi Click nút chạy
Script.

Button

Thực hành 1
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Là nút nhấn Object Module ñể ñiều khiển nhóm Tag ñầu ra Digital và ñầu ra Digital chỉ ñịnh.
Chèn DO Button trên Button.modx tạo ra Digital Out khi Click lên Button trên chương trình giám
sát.
AutoBase 9
®

Tên Button

실행프로그램

×2

Chạy chương trình giám sát. Trên thanh công cụ chọn View/Entires Tag sau ñó cũng trên thanh
công cụ chọn Window/ Tile Horizontally xuất hiện 2 màn hình Tag Digital Output và
Button.modx ñã tạo. Click vào nút DO xuất hiện Popup Menu tiếp tục nhấn ON khi ñó Tag DO
có giá trị là 1 hiển thị với màu ñỏ.

Chng 7 Object

4. DO Button

Thực hành 2

Digital
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Là menu chèn Object module liên quan với digital.
Object Digital là Object hiển thị các nội dung khác nhau: String, Rectangle, Circle, Animation
theo trạng thái ON/OFF của Tag Digital Output.

Tạo File Module cho Digital.
Tên File Module
Digital.modx

ðặc ñiểm Windows
MDI

Kích thước Module
1156 × 840

Tạo nút chọn module ñể chuyển tới Digital.modx trên Toolbar1.modx
Nút kí tự
Digital

Tên File Module
Digital.modx

khác
-

Digital

Thưc hành 2
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Digital Animations

Là Object Module hiển thị ñồ hoạ và hình ảnh theo giá trị trạng thái ON/OFF của Tag DI. Có thể
hiển thị tương tự sử dụng ‘Object/ Tag Animations’ xem Tag ñồ hoạ ‘Thực hành 5’. Chèn ñồ
hoạ Digital trên Module Digital.modx, quan sát thay ñổi khác trên giá trị ON/OFF của Tag DI.
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×2

Tính năng thiết lập File hoạt
hoạ hoặc hình ảnh khác khi
Click nút …

Xử lý màu nền của
File hình ảnh
Xử lý Pixels cùng giá
trị R,G,B với chuẩn
(0,0) bên phía trái
File hình ảnh.

Chạy chương trình giám sát, quan sát sự hiển thị ON và OFF theo trạng thái của Tag ñầu vào
Digital.

Chng 7 Object

1.

Thực hành 2

Digital
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2. Digital Circle
Là Object Module cho thấy màu hình tròn thay ñỏi theo giá trị On/Off của Tag DI.
Chèn Digital Circle trên Module Digital.modx, quan sát sự thay ñổi theo giá trị On/ Off của tag DI
trên chương trình giám sát.

×2

×2

Chạy chương trình giám sát, quan sát sự hiển thị ON/OFF theo trạng thái của Tag DI. Thiết lập
Tab ñáp ứng Mouse, quan sát hiển thị sau khi Click chuột trên Digital Circle.

Digital

Thực hành 2
67

Là Object Module cho thấy màu hình vuông thiết lập theo giá trị trạng thái ON/OFF của Tag ñầu
vào Digital Chèn Digital RecTangle trên Module Digital.modx, quan sát thay ñổi theo giá trị
ON/OFF của Tag DI trong chương trình giám sát.
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×2

×2

Chạy chương trình giám sát, quan sát sự hiển thị ON/OFF theo trạng thái củaTag DI. Khi ñã
thiết lập Tab ñáp ứng Mouse, quan sát hiển thị sau khi Click vào Digital RecTangle.

Chng 7 Object

3. Digital RecTangle

Thực hành 2

Digital
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4.

Digital String

Là Object Module cho thấy mô tả thiết lập ON/OF trên thuộc tính Tag theo giá trị trạng thái
ON/OFF của Tag DI. Chèn Digital String trên Module Digital.modx, quan sát sự chuyển ñổi
khác giá trị ON/OFF của Tag ñầu vào Digital trong chương trình giám sát.

×2

×2

Chạy chương trình giám sát, quan sát sự hiển thị ON/OFF theo trạng thái của Tag ñầu vào
Digital.
Khi ñã thiết lập Tab ñáp ứng Mouse, quan sát hiển thị sau khi Click vào Digital kí tự.

Analog

Thực hành 3
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Là Menu chèn Object Module tương ứng trên Analog.

®
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Tạo File Module cho Analog.
Tên file module
Analog.modx

ðặc ñiểm Windows
MDI

Kích thước Module
1156 × 840

Tạo nút chọn Module di chuyển tới Module Analog.modx trên Toolbar1.modx
Text button
Analog

Tên File Module
Analog.modx

Others
-

Thực hành 3

Analog
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1. Analog RecTangle
Là Object Module thay ñổi theo chiều cao và chiều rộng (hiển thị màu sắc, hình dạng lớn) của
hình vuông theo giá trị hiện tại của Tag AI. Chèn Analog RecTangle trên Module Analog.modx,
quan sát giá trị thay ñổi khác của tag AI trong chương trình giám sát.

×2
Bảng số
Màu nền

Chia vạch
v
Tô màu

×2

Thiết lập phạm vi mới không
phải là Full, Base ñã thiết lập
trên thuộc tính Tag.

Chạy chương trình giám sát, quan sát thay ñổi màu sắc của hình vuông theo giá trị của Tag AI.
Khi ñã thiết lập Tab ñáp ứng Mouse, quan sát hiển thị sau khi Click chuột vào hình vuông
Analog (Analog RecTangle).

Analog

Thưc hành 3
71

Hình ảnh thư viện ñược tạo bao gồm các yếu tố Analog

Bao gồm có các hình ảnh cấu hình ñược sử dụng Object analog trong thư viện ñược tạo trên ñĩa CD
Các Object Analog này ñược gộp thành nhóm, Object Analog không sử dụng riêng lẻ và các object
khác
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Autobase

cho thấy phương pháp tạo nên yếu tố ñồ hoạ tinh xảo, bố cục hoàn hảo.
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1.

Click vào Library Chọn ‘Insert’ xuất hiện hộp thoại chèn Object ở cửa sổ bên phải có
tên Group Name chọn Analog – Bottle sẽ xuất hiện các yếu tố hình ảnh ở cửa sổ bên
trái bao gồm các object Analog rectangle và các Object cơ bản ñược kết nối với Tag
AI_0000.
2.

3.

Chọn Items nhấp chuột 2 lần hoặc Click vào nút Insert

Chọn Object hình ảnh ñược chèn và vào ‘Edit/UnGroup’ hoặc nhấp chuột trái và chọn
UnGroup, khi ñó ta sẽ thấy các thành phần tạo nên các hình ảnh, có thể thay ñổi màu sắc.

Analog Rectangle

Chng 7 Object

?

Thực hành 3

Analog
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2. Analog String
Là Object Module hiển thị giá trị lưu trữ và giá trị hiện tại của Tag AI. Chèn Object Analog String
trên Module Analog.modx, quan sát thay ñổi giá trị của Tag AI trong chương trình giám sát.

×2

×2

Thiết lập phương thức
hiển thị (ñịnh dạng) và
hiển thị khác trên thuộc
tính Tag.

Chạy chương trình giám sát, quan sát sự thay ñổi giá trị kí tự của Tag ñầu vào Analog.Thiết lập
Tab ñáp ứng Mouse, quan sát sự xuất hiện khi Click vào Analog String. Có thể xem ví dụ sử
dụng của yếu tố Analog String trên Group Display Panel và Display của ‘Object Insert/Library’.

Analog

Thực hành 3
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Là Object Module hiển thị giá trị hiện tại theo ñịnh dạng Analog Metter của Tag AI. Chèn Analog
Meter trên Module Analog.modx quan sát thay ñổi giá trị của Tag ñầu vào Analog trong chương
trình giám sát.
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Back Ground

Mực ñộ

×2
Đơn vị tính: do Tag quy ñịnh

Kim

Fill Color

×2

Không có thiết lập riêng trên
Tab Analog Meter. Thay ñổi các
màu kí tự, màu nền.

Chạy chương trình giám sát, quan sát thay ñổi giá trị của Analog Meter của Tag ñầu vào
Analog. Thiết lập Tab ñáp ứng Mouse, quan sát sự xuất hiện sau khi Click vào Analog Meter.

Chng 7 Object

3. Analog Meter

Thực hành 3

Analog
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4. Analog Status
Là Object Module hiển thị giá trị hiện tại của Tag AI bằng hình ảnh hoạt hình hay hình ảnh thiết
lập theo trạng thái cảnh báo ( HiHi, High, Low, LoLo), Bit của các thiết bị. Có thể sử dụng
‘ Object/ Tag Animations’ ñể chèn Object tham khảo Tag Animations trong phần thực hành 5.
Chèn Analog Status trên Analog.modx, quan sát thay ñổi giá trị của Tag ñầu vào Analog trong
chương trình giám sát.

×2
×2

Chạy chương trình giám sát, quan sát thay ñổi của trạng thái Analog theo giá trị của Tag ñầu
vào Analog. Thiết lập Tab ñáp ứng Mouse, quan sát sự xuất hiện sau khi Click vào Analog
Status.

Analog

Thực hành 3
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Là Object Module hiển thị hình ảnh xoay vòng theo giá trị hiện tại của Tag AI. Có thể tạo hình
ảnh sử dụng riêng ngoài hình ảnh cơ bản.
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Chèn Analog Round trên Analog.modx, quan sát thay ñổi giá trị của Tag ñầu vào Analog trong
chương trình giám sát.
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×2
×2

Chạy chương trình giám sát, quan sát thay ñổi của Analog Rotate theo giá trị của Tag ñầu vào
Analog.
Thiết lập Tab ñáp ứng Mouse, quan sát hiển thị sau khi Click vào Analog Round.

Chng 7 Object

5. Analog Rotate

Thực hành 4

Tag string
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Là Object Module hiển thị giá trị String của Tag String.

1. Tạo File Module cho yêu tố Tag String
Tên File Module
Tag String.modx

ðặc ñiểm Window
MDI

Kích thước Module
1156 × 840

khác
-

2. Tạo nút chọn Module di chuyển tới Tag string.modx trên Toolbar1.modx
Nút kí tự
Tag String

Tên File Module
Tag String.modx

Chèn ObjectTag String trên Module Tag String.modx, quan sát thay ñổi giá trị của Tag String
trong chương trình giám sát.

×2
×2

Chạy chương trình giám sát , quan sát thay ñổi của Tag String theo giá trị của Tag String. Thiết
lập Tab ñáp ứng Mouse, quan sát hiển thị sau khi Click vào Tag String.

Tag Animation

Thực hành 5
77

Có thể xem trạng thái ON/OFF của tag DI, có thể thấy giá trị so sánh HiHi, High, Low, LoLo của
Tag AI.
1. Tạo File Module cho yếu tố Tag Animation
ðặc ñiểm Windows
MDI

Kích thước Module
1156 × 840

khác
-

®
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Tên File Module
Tag Animation.modx

실행프로그램

2. Tạo nút chọn Module di chuyển tới Tag animation trên Toolbar1.modx
Nút kí tự
Tag Animation

Tên File Module
Tag Animation.modx

Chèn Tag animation trên module Tag animation.modx, quan sát thay ñổi giá trị của Tag trong
chương trình giám sát.

×2

ðặt
click vào nút

ñể thiết lập sử dụng

thêm các ñiều kiện và File hình ảnh, Tag.
Sử dụng nút UP/DOWN ñể hiển thị thứ tự
xuất hiện trạng thái của tag.(Khi trạng thái của
2 tag cùng thay ñổi 1 thời ñiểm nếu ñiều kiện
nào ñược ñặt lên trước thì sẽ hiển thị trước.)

Khi không chọn
File ảnh hiển thị

Chạy chương trình giám sát, quan sát thay ñổi của Tag Animation theo giá trị của Tag. Thiết lập
Tab ñáp ứng Mouse, quan sát sự xuất hiện sau khi Click vào Tag Animation.

Chng 7 Object

Tag Animation là Object Module có thể hiển thị File ảnh, hoạt hình tùy theo giá trị trạng thái của
một hay nhiều Tag Analog hoặc Digital.

Thực hành 6

Module ñồ hoạ
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Graphic Module là Object ñược tạo ra ñể ñiều khiển và giám sát Module khác .

1. Tạo File Module ñồ hoạ cho Object Graphic Module.
Tên file module
Graphic
Module.modx

ðặc ñiểm Windows

Kích thước Module

Khác

MDI

1156 × 840

-

2. Tạo nút chọn Module di chuyển tới Graphic Module trên Toolbar1.modx
Nút kí tự
Graphic Module

Tên File Module
Graphic Module.modx

Chèn Graphic Module trên Graphic Module.modx, quan sát sự hiển thị trên chương trình giám
sát.

×2

Chạy chương trình giám sát. ðiều khiển giám sát Module (Analog.modx) trên Module ñồ hoạ.
ðể ñiều khiển/giám sát nhiều Module ñồ họa hãy chèn nhiều Object Module ñồ hoạ trên một
màn hình.

Alarm window

Thực hành 7
79
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1. Tạo File Module cho Object Alarm Window
Tên File Module
Alarm window.modx

ðặc ñiểm Window
MDI

Kích thước Module
1156 × 840

khác
-

실행프로그램

2. Tạo nút chọn Module ñể di chuyển tới Module Alarm Window trên Toolbar1.modx.
Nút kí tự
Alarm Window

Tên File Module
Alarm Window.modx

Chèn Object Alarm Window trên Module Alarm Window.modx, quan sát nội dung cảnh báo
xuất hiện trong chương trình giám sát.

×2

Chạy chương trình giám sát. Quan sát sự hiển thị trên Alarm. Khi có cảnh báo xuất hiện có tín
hiệu nhấp nháy ñược hiển thị trên Alarm Window. Click chuột phải vào màn hình thu nhỏ, chọn
xác nhận cảnh báo (Confirm Alarm) hoặc bỏ chọn cảnh báo thì sẽ không hiển thị nhấp nháy.Khi
muốn sắp xếp các cảnh báo nếu chỉ ñể hiển thị các cảnh báo chưa ñược kiểm tra, Click chọn
kiểm tra cảnh báo chọn ‘Delete All Alarm’

Chng 7 Object

Khi xuất hiện cảnh, báo nội dung cảnh báo ñược hiển thị trên một màn hình tương tự như màn
hình Alarm Event Window (‘View/Alarm Events’) trong chương trình giám sát. ðể thiết lập các
thông số cho Alarm Window trong chương trình Studio chọn Menu/Config/Alarm Priority sau ñó
thiết lập các thông số như: Screen Alarm, Sound Alarm..

Thực hành 7

Alarm window

80
Chng 7 Object

?

Thiết lập ưu tiên cảnh báo

(1) Thiết lập ñiều kiện, ưu tiên cảnh báo với sử dụng hoặc không sử dụng cảnh báo trên mục thiết lập thuộc
tính của các Tag.
(2) Thiết lập Sound Alarm, Screen Alarm, Line Printer vv… trong Studio chọn “Menu/config/Alarm Priority”.

(3) Có thể thiết lập nội dung khác trên ‘Config /All Alarm’ trong chương

Alarm window

Thực hành 7
81
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Alarm sound
Alarm screen
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Alarm Filters

Thiết lập khác

Alarm When
Manual
Operation Failed
Digital Tag
Output when
Alarm Occur

Mô tả
Thiết lập khoá và mở toàn bộ cảnh báo
Chọn các loại âm thanh cảnh báo như: PC Speaker (từ Card
Sound), Wave Sound (từ các File âm thanh ñịnh dạng Wav)
Thiết lập thời gian hiển thị của tin nhắn cảnh báo khi xuất
hiện cảnh báo.
Thiết lập khi xuất hiện cảnh báo cùng với các trạng thái của
ñiều kiện cảnh báo ( thông báo sự kiện, Line Printer, âm báo
ñầu ra (Sound), Save File, gửi tin nhắn SMS)
Move to Graphic File on Alarm : di chuyển tới ñồ họa có
cảnh báo xảy ra.
Auto Display Event Window: thiết lập tự ñộng mở cửa sổ
‘View/ Alarm Event’ của chương trình giám sát khi có xuất
hiện cảnh báo.
Descend Arrange Event Window: Sắp xếp giảm dần hộp
thoại kiểm tra cảnh báo: nếu chọn ở cảnh báo xuất hiện gần
nhất ñược hiển thị phía trên.
Thời gian thiết lập (0~60 giây) kiểm tra giá trị ñầu vào Digital
thao tác bằng tay, trong thời gian thiết lập giá trị ñầu vào nếu
không cho ra ñược giá trị ñầu ra thì xuất hiện cảnh báo hỏng
thao tác bằng tay.
Thiết lập ñể chuyển ñầu ra trên Tag DO riêng khi xuất hiện
cảnh báo.

Chng 7 Object

Tiêu ñề
Disable all
Alarms

Thực hành 8

Multi Graph
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Với Object module Multi Graphic cho thấy giá trị hiện tại hoặc trước ñó của Tag Digital, Analog
ñược hiển thị trên ñồ thị thời gian thực (ñơn vị milli giây). Cũng có thể hiển thị giá trị dữ liệu trên
Multi Graph mặc dù không chọn lưu trữ dữ liệu trên Tag khi thiết lập thuộc tính của Tag.

1. Thiết lập File module cho object Multi Graph.
Tên File Module
Multi .modx

ðặc ñiểm Window
MDI

Kích thước Module
1156 × 840

khác
-

2. Tạo nút chọn module ñể di chuyển tới module Multi.modx trên Toolbar1.modx
Text button
Multi Graph

Module Name
Multi Graph.modx

.
3. Chèn Oblect Multi-Graph trên module Multi-Graph.modx, quan sát hiển thị trong
chương trình giám sát.

Nhấp chuột trên ‘Object/ Graph|Trend/Multi Graph’ ñể chèn Object Multi Graph.

Vị trí ñường vẽ : bên phải
Vị trí hiển thị : 0~50%

Display option

×2

Hiển thị dữ liệu trong 1 phút trên ñồ thị khi
ñã thiết lập 60 cái với 1000 Milly giây
Thiết lập phân chia phạm vi số vạch
xem mực ñộ với số ñường thẳng

Hiển thị thời gian trên ñồ thị

Multi Graph
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Thêm Tag

Vị trí và vạch hiển thị

실행프로그램

của cấu hình Graph

Thiết lập ranh giới hiển
thị của Tag Analog

Phần
Ph hiển thị dữ liệu

Vị trí vạch : bên trái
Vị trí hiển thị : 0~100%

Hiển
Hi thị tuỳ chọn

Hiển thị tên Tag

Chạy chương trình giám sát, quan sát giá trị Tag hiển thị trên Multi Graph. Nhấp chuột trái trên
phần hiển thị tuỳ chọn (Display Option), có thể thiết lập sự hiển thị và không hiển thị Tag của
các thiết bị trên màn hình ñồ thị.
Nhấp chuột trái trên phần hiển thị dữ liệu Multi Graph có thể thấy giá trị của ñiểm chọn và sau
khi kéo nhấp chuột nút bên trái có thể thấy giá trị trung bình, giá trị tối thiểu, giá trị tối ña của
vùng ñó.

Thực hành 9
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Là Object Module cho thấy trên ñồ thị hình dạng thay ñổi trạng thái vận hành xác ñịnh theo
trong từng phút, giờ, ngày, tháng của giá trị AI ( giá trị khác nhau, total, , tối thiểu, tối ña, trung
bình vv…) gọi là xu hướng lịch sử (Historical Trend).

1. Tạo File Module cho Object Multi Trend
Tên File Module
Multi Trend.modx

ðặc ñiểm Window
MDI

Kích thước Module
1156 × 840

khác
-

2. Tạo nút chon Module di chuyển tới module Multi Trend.modx trên Toolbar1.modx
Text button
Multi Trend

Module Name
Multi Trend.modx

Chèn Object Multi Trend trên Module Multi Trend.modx, quan sát hiển thị trong chương trình
giám sát. Click vào ‘Object/ Graph|Trend/ Multi Trend’ ñể chèn Object Multi Trend.

Vị trí vạch mực ñộ : bên
phải

Display option

×2

Chọn phần dữ liệu và nếu thiết
lập trên phạm vi dữ liệu là 60, thì
hiển thị dữ liệu trong 60 phút

Multi Trend
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Chọn giá trị tức thời ( giá trị trung

bình, giá trị tối thiểu, giá trị tối ña,
giá trị khác) của Tag Analog.

Use Auto Range: ðồ thị cho thấy phạm vi của các giá trị
trong phạm vi tối ña hiện hành, các tiêu chuẩn tối thiểu sẽ
hiển thị tự ñộng ñiều chỉnh .
Use Auto Guide Line : cột (thanh) Line thông báo thiết lập
tự ñộng phù hợp với số liệu thích hợp
Display Selected Postime : hiển thị trên màn hình thời gian
của ñiểm Multi Trend ñược chọn
Use Local Ranges : sử dụng giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ
nhất ñược chỉ ñịnh trên ñồ thị . (và bỏ nếu sử dụng phạm vi
tự ñộng)
Hiển
Hi thị dữ liệu

Hiển
Hi thị tùy chọn

Khi ñã kiểm tra ‘sử dụng phạm vi
riêng mối ñồ thị’ có thể thiết lập
giá trị tối thiểu, tối ña của các Tag.

Chạy chương trình giám sát. Quan sát hiển thị giá trị Tag trên Multi Graph. Khi nhấp chuột trái
trên phần hiển thị thuộc tính Tag, có thể thiết lập hiển thị hoặc không hiển thị Tag của các thiết
bị trên màn hình ñồ hoạ. Có thể xem giá trị Max, Min trong một khoảng thời gian bằng cách di
chuyển con trỏ tới vùng hiển thị nhấn giữ và kéo chuột trái giá trị Max, Min sẽ hiển thị trên vùng
tùy chọn.

Thực hành 10

Window Trend

86
Chng 7 Object

Thông thường cứ trong vòng 15 phút các lưu lượng ñiện và năng lượng ñược sử dụng với
Object trong một Module ñể thấy ñược trên ñồ thị nhu cầu kiểm soát, tình hình cung cấp ñiện
lực. có thể xem trên ‘ View/ Demand Control’ trong chương trình giám sát.
Windown Trend là ñồ thị dùng ñể kiểm soát tình hình cung cấp ñiện của hệ thống ñiện, thông
thường 15 phút các giá trị ñiện áp và dòng ñiện ñược phân tích thông qua ñồ thị của Module
kiểm soát tình trạng cung cấp ñiện. Có thể xem trên ‘ View/ Demand Control’ trong chương
trình giám sát. Ưu tiên thiết lập kiểm soát nhu cầu trên ‘Config | Demand Control’ ñể sử dụng
Window Demand.

1. Thiết lập Demand Control

The actual
power input
tag.

Chỉ tiêu ñiện dự phòng 100
– 200%(default 120%)

Window Demand
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EOI Signal

Break Control

Start of Target
graph
Predict Power
Display

Mô tả
Tag Power Input ñược thiết lập Reset với chu kỳ chỉ ñịnh 15 phút.
Tag thiết lập giá trị chỉ tiêu ñiện lực
Giá trị Tag thông thường cài ñặt 75% ñầu vào, nếu lớn hơn so với lượng ñiện
sử dụng thực tế, tiến hành kiểm soát chặn tải ñiện.
Thông thường trong vòng 15 phút hoặc sử dụng 30 phút, 60 phút tuỳ theo
từng quốc gia ( thiết lập từ 1~60)
Nhập số của Pulse ñến 1Kwh
Chọn EOI ñể sử dụng Tag DI bắt ñầu thiết lập Tag.
Nếu thiết lập thời gian ñiều khiển sử dụng tín hiệu EOI ñồ thị ñược vẽ lập lại
từ ñầu sau khi thiết lập thời gian vẽ ñồ thị tương ñương thời gian thiết lập
thông thường. ñồng bộ hoá với thời gian thiết lập ñồ thị.
Thời gian chặn ñiều khiển: ñiều khiển trực tiếp khối tải ON/OFF trên nhiều
máy móc.
Back Tag: Power Off và ñặt nó ñể xác ñịnh xem các Tag ñặt cho một ñầu vào
kỹ thuật số. Tag DI thiết lập
Break Control Tag : ñiện tiêu thụ của tải lớn hơn giá tri cài ñặt thì Tag Power
DO OFF (Power Off), ñiện tiêu thụ của tải nhỏ hơn giá tri cài ñặt thì Tag Power
DO ON (Power On)
None
none

2. Window Demand
1. Tạo File Module cho Window Demand
Tên File Module
Window Demand.modx

ðặc ñiểm Window
MDI

Kích thước Module
1156 × 840

khác
-

2. Tạo nút chọn Module di chuyển tới Module Window Demand.modx trên
Toolbar1.modx
Text button
Window Demand

Module Name
Window Demand.modx

Chèn Object Window demand trên Module Window Demand.modx, quan sát trên chương trình
giám sát. Window Demand ñược chèn khi Click 'Object/ Graph||Trend/ Demand Window'.

Chng 7 Object

Tiêu ñề
Auto Reset
Tag
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×2

Mục tiêu
Dự ñoán
Hiện
Hi tại

Chạy chương trình giám sát. Quan sát sự hiển thị Demand Window.

Milli data window
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ðể sử dụng Micro data Window phải ưu tiên thiết lập Milli Data Collection trên ‘Config | Milli data
Collection’. Micro data ñược thu thập lưu trữ trên Folder C:\CATDATA\MiliData\“ Milli Data
Collection Title”

1. Thiết lập Mili Data Collection

실행프로그램

Không sử dụng Kí tự (_)

Khi lưu dữ liệu theo
thời gian ngày/giờ

Thiết lập Tag DI sử dụng
trong trường hợp While
Digital is ON.

Chng 7 Object

Là Object Module hiển thị trên ñồ thị dữ liệu Tag Analog/Digital ñược lưu trữ với ñộ phân giải
chỉ ñịnh từ 1~60,000 mSec thiết lập trên thu thập Milli data của Studio. Có thể hiển thị trên
‘View/ Milli data View’ của chương trình giám sát.
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2. Milli data Window
1. Tạo File Module cho Milli data window
Tên File Module
Milli data Window .modx

ðặc ñiểm Window
MDI

Kích thước Module
1156 × 840

khác
-

2. Tạo nút chọn Module di chuyển tới Module Milli Data Window trên Toolbar1.modx.
Text button
Milli Data Window

Module Name
Milli data window.modx

Chèn Object Milli Data Window trên Module Milli Data Window.modx, quan sát trên chương
trình giám sát. Milli Data Window ñược chèn khi Click ‘Object/ Graph||Trend/ Milli Data Window’

×2

Full Article

Select Resources

Chạy chương trình giám sát. Nếu Tag ñiều kiện thu thập Digital ON thì dữ liệu ñược thu thập từ
Tag ñầu vào. Milli Data sẽ hiển thị trên màn hình Milli Data Window.
Khi chọn vùng, kéo và Click vào nút bên trái của con trỏ phía trên cửa sổ, sẽ hiển thị ñược dữ
liệu của vùng ñó trên cửa sổ bên dưới. Sử dụng Script ñể thay ñổi dữ liệu của Milli Data
Window.

Milli Data Trend
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1. Tạo File Module cho Object Milli data Trend
ðặc ñiểm Window

Kích thước Module

khác

MDI

1156 × 840

-
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Tên File Module
Milli data Trend.modx
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2. Tạo nút chọn Module di chuyển tới Milli data Trend trên Toolbar1.modx
Text button

Module Name

Milli data Trend

Milli data Trend.modx

Chèn Object Milli data Trend trên Module Milli data Trend.modx, quan sát hiển thị trên chương
trình giám sát. Milli data Trend ñược chèn khi Click 'Object/ Graph||Trend/Milli data Trend’.

Tầng không gian cơ bản: 2

Vị trí vạch mực ñộ : bên phải
Vị trí hiển thị : 0~50%

Hiển thị tùy chọn

×2

Hiển thị dữ liệu trong 120
giây khi ñã thiết lập số
120 trong phạm vi xem
dữ liệu và chọn ñơn vị là
giây .

Thiết lập không gian hiển thị Level.
Sắp xếp Object khác trong khoảng
trống của Text Object

Chng 7 Object

Milli Data Trend là Object ñược thu thập dữ liệu vi mô ñược hiển thị trên ñồ thị. Có thể thấy các
File kết nối trên Milli Data Trend và nhận từng File ñược phân chia trên Milli Data Window. Và
có thể hiển thị một phần của Tag thu thập trên Trend
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Hình dạng
hiển thị

Mô tả các Tag

Use Auto Range: ðồ thị cho thấy phạm vi của các giá trị trong
phạm vi tối ña hiện hành, các tiêu chuẩn tối thiểu sẽ hiển thị tự
ñộng ñiều chỉnh .
Use Auto Guide Line : cột (thanh) line thông báo thiết lập tự
ñộng phù hợp với số liệu thích hợp
Display Selected Postime : hiển thị trên màn hình thời gian của
ñiểm Multi Trend ñược chọn
Use Local Ranges : sử dụng giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất
ñược chỉ ñịnh trên ñồ thị . (và bỏ nếu sử dụng phạm vi tự ñộng)

Hiển
Hi thị dữ liệu

Hiển
Hi thị tùy chọn

khi ñã kiểm tra ‘sử dụng phạm vi riêng mỗi ñồ thị
Có khả năng thiết lập giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ
nhất vẽ ñồ thị hiển thị của các Tag.

Chạy chương trình giám sát. Quan sát giá trị Tag hiển thị trên Milli data Trend. Click chuột trái
trên phần hiển thị thuộc tính Tag, có thể thiết lập sự hiển thị và không hiển thị trên màn hình ñồ
thị của các thiết bị và khi Click chuột phải vào phần hiển thị thuộc tính Tag, có thể thay ñổi Tag
cơ bản.
Nếu di chuyển con trỏ sau khi Click và giữ chuột trái trên phần hiển thị dữ liệu theo chuyển
ñộng thời gian của dữ liệu có thể thấy ñược giá trị trung bình, giá trị thấp nhất và giá trị cao nhất
của vùng di chuyển.

Window Control
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1. Tạo File MModule cho Window Control
Tên File module

ðặc ñiểm Window

Kích thước Module

khác

Window Control.modx

MDI

1156 × 840

-

2. Tạo nút chọn Module di chuyển tới Module Window Control trên Toolbar1.modx

1.

Text Button

Module Name

Window control

Window Control.modx

List box

List là Object hiển thị các lựa chọn trên màn hình ñồ hoạ. List ñược cài ñặt trên List Box là
Object ñể lại giá trị vị trí items và giá trị ñược chọn với Tag ( Analog, Digital, Tag String) ñược
kết nối tuỳ theo sự chọn lựa của người sử dụng.
Chèn List Box chọn ‘Object/Window Control/List Box’ nhập dữ liệu trên List Box và kết nối AI0000 ( Tag Memory), khi chọn dữ liệu tạo dữ liệu ñã chọn lưu lại trên AI-0000.

Input: chọn dữ liệu

×2

Item Location Value:
Vị trí chọn dầu tiên =0;
thứ 2=1…
One : chỉ chọn 1
MultiSimple : Click chuột trái chọn tất cả.
MultiExtended : chọn nhiều nhấn Shift +
Control và Click chuột trái

Sort items: danh sách sắp xếp tự theo thứ tăng dần
Vertical scroll: tạo ra danh sách cuộn theo chiều doc
với mọi kích cỡ.

Do not use the personalized letters: Phù hợp với
kích thước sẵn có

Border: List Box hiển thị Border Line

Chng 7 Object

Ứng dụng Object Window Control trong chương trình giám sát với List Box, Combo Box, Input,
Radio Buttons, Box Check ñược sử dụng trên Window Thông thường, có thể nhập, chọn dữ
liệu.

Thực hành 13
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Dữ liệu hiển thị trên List box

2.

Combobox

Là Object lưu lại giá trị vị trí Items. Dữ liệu ñược cài ñặt trên Object Combobox lưu với Tag
( Analog, Digital, Tag String) ñược kết nối tuỳ theo sự chọn lựa của người sử dụng.
Tạo Module ComboBox.modx chèn Object Combo box. ('Object | Window Control | Combo
box') Nhập dữ liệu trên Combo box và khi chọn dữ liệu, tạo dữ liệu lưu lại trên AI-0000.

×2

SIimple: khả năng nhập dữ liệu trực tiếp trên Input Method Editor, dữ liệu ñược
chọn hiển thị trên Input Method Editor, hiển thị List tương dương như List box
Drop Down: khi Click vào nút của Input, hiển thị List phía bên dưới, nếu chọn dữ
liệu thì List ẩn ñược hiển thị trên Input, khả năng nhập trực tiếp dữ liệu khác trên
Input.
DropDownLis: chỉ có thể chọn dữ liệu ñầu vào trên List mà không thể nhập trực tiếp
trên Input Method Editor.

Window Control
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Chạy chương trình giám sát, chọn dữ liệu trên Combo box. Thay ñổi chọn lựa, quan sát sự
thay ñổi giá trị của Tag kết nối.
Thay ñổi giá trị trên thuộc tính Object Combo box, bằng cách thay ñổi giá trị vị trí Items.

3. Editor Box
Là Object mà người sử dụng có thể nhập vào các con số, kí tự ñược kết nối và lưu lại trên Tag
(Analog/Digital/String). Tạo Module Window Control.modx chèn Object Editor Box.('Object |
Window Control | Editor Box'). Kết nối ST_0000 ( Tag memory) trên Input Method Editor, khi
nhập dữ liệu tạo dữ liệu nhập lưu lại trên ST_0000.

Thực hành 13
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×2

Password: Khi nhập không hiển thị nội dung mà hiển thị với kí tự ‘*’
Uppercase: khi nhập chữ cái tiếng anh tất cả các chữ thường lớn
ñược nhập thành chữ in hoa
Lowercase: khi nhập chữ cái tiếng anh tất cả các chữ thường lớn
ñược nhập thành chữ thường nhỏ
Border : hiển thị hoặc không hiển thị Border EditBox

4. Radio Buttons
Là Object ñể liên kết giá trị của vị trí nút chọn với Tag (Analog/digital/ Tag String). Chèn Object
Radio Button 'Object | Window Control | Radio Button'. Khi kết nối Tag với Radio Button, dữ liệu
trên Radio Button lưu lại trên Tag ST_0000.

×2
Tùy thuộc vào dữ liệu
mà chiều cao của Object
lớn hay nhỏ

Dữ liệu chọn ñầu tiên là 0,
lần 2 là 1, lần 3 là 2...

Window Control
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Giá trị chọn của Items ( bỏ chọn 0, chọn 1) ñược lưu lại trên Tag ñược kết nối ( Analog/ Digital/
Tag String). Tạo Module Window Control.modx chèn Check Box. (‘Object | Window Control |
Check the Box')
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Nhập dữ liệu trên Check Box và kết nối ST_0000 (Tag Memory), tạo dữ liệu ñầu vào lưu lại trên
ST_0000 khi nhập dữ liệu.

실행프로그램

×2

Chng 7 Object

5. Check Box

Thực hành 14

Database

98
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Là Object kết nối dữ liệu Database bên ngoài tương tự với các SQL Server Oracle, Access là
yếu tố ñồ hoạ hiển thị phương thức List. ðể sử dụng Database phải tạo ñược dữ liệu Database
bên ngoài và phải thiết lập kết nối Database trên ‘Config | Database Connection Strings'. Kết nối
dữ liệu Access ñược thiết lập ñể hiển thị trên màn hình giám sát.

1. Ví dụ về tạo Database
Chạy chương trình Microsoft Access tạo Database mới lưu với ñuôi File .mdb

2. Kết nối Database
Thiết lập kết nối Autobase với File Access ( .mdb)

Database

Thực hành 14
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Copy và
Paste

1. Database
1. Tạo file module cho Object database
Tên File Module

ðặ ñiểm Window

Kích thước Module

Khác

Database .modx

MDI

1156 × 840

-

2. Tạo nút chọn Module di chuyển tới Module Database.modx trên Toolbar1.modx
Text button

Module name

Database

Database.modx
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Database

Chng 7 Object

Mở Module Database.modx chèn Database. ('Object | Database'). Thiết lập chuỗi kết nối hiển
thị trên Object Database.

×2

Use Row Count : hiển thị hoặc không hiển thị số thứ tự (1,2,3…)
Use Grid Line: sử dụng hoặc không sử dụng thông báo cột
ngang/cột dọc.
Auto Update: ñọc lại dữ liệu mỗi chu kỳ cập nhật ñược thiết lập
Use Full Cursor : khi chon dữ liệu chọn toàn bộ cột của hàng

ðiều chỉnh ñộ rộng các cột, hiển
thị các thông số chọn

Hiển thị trên
cơ sở dữ liệu

×2

Thực hành 15
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1. Lưu trữ giữ liệu giám sát kết nối cơ sở dữ liệu bên ngoài
Tạo File.mdb lưu trữ dữ liệu trên thư mục (Folder) của dự án (Project) thiết lập kết nối Database.
('Config | Database Connection String') ( tham khảo thực hành 14)

실행프로그램

1. Chạy chương trình (

) tạo List lưu trữ

Nhập tên table của
dữ liệu lưu trữ trên
database

Hiển thị hoặc không hiển thị
sự tạo nên kết nối Database
của ñơn vị thời gian khác nhau
của chu kỳ lưu trữ ñược chỉ
ñịnh (cài ñặt)

Chng 7 Object

Là Object module cho thấy dữ liệu ñược lưu trữ trữ bao gồm các thời gian (giây, phút, giờ,
ngày, tháng, năm …) trên database. Cơ sở dữ liệu (database) bên ngoài bao gồm thời gian,
sau khi tạo dữ liệu giám sát lưu trữ trên cơ sở dữ liệu bên ngoài (Access) và nhận dữ liệu về
với database Trend.
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Database Trend
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Database Trend

Chng 7 Object
Chọn trong các giá trị tức
thời, giá trị nhỏ nhất, lớn nhất,
giá trị trung bình, giá trị tích
lũy.

2. Database Trend
1. Tạo File Module cho Database Trend
Tên File Module

ðặc ñiểm Window

Kích thước Module

Khác

Database Trend.modx

MDI

1156 × 840

-

2.

Tạo nút chọn Module di chuyển tới Module Database Trend.modx trên
Toolbar1.modx.
Text button

Module Name

Database Trend

Database Trend.modx

Mở File Database Trend.modx chèn Database Trend. (‘ Object | Database Trends'). Thiết lập
kết nối bảng báo cáo trên Databaase.

×2

Nhập tên cột thời
gian của Table và tên
Table ñọc ñược

Thực hành 15
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trường hợp không sử
dụng Table ñược cài ñặt

Nhập ñiều kiện nhận dữ liệu trong cấu

trên Tab DB Trend trong

hình ñồ thị hiện tại (Ví dụ: tên cột >=100)

cấu hình ñồ thị hiện tại

Use Auto range: ðồ thị cho thấy phạm vi của các giá trị trong
phạm vi tối ña hiện hành, các tiêu chuẩn tối thiểu sẽ hiển thị tự
ñộng ñiều chỉnh .
Use Auto Guide Line : cột (thanh) Line thông báo thiết lập tự
ñộng phù hợp với số liệu thích hợp
Display Selected Postime : hiển thị trên màn hình thời gian của
ñiểm Multi Trend ñược chọn
Use Local Ranges : sử dụng giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất
ñược chỉ ñịnh trên ñồ thị . (và bỏ nếu sử dụng phạm vi tự ñộng)
Hiển
Hi thị dữ liệu

Tùy chọn
ch hiển thị

khi ñã kiểm tra ‘sử dụng phạm vi
riêng mỗi ñồ thị’có Khả năng
thiết lập vẽ biển thị giá trị lớn
nhất, giá trị nhỏ nhất của các
Tag.

Chạy chương trình giám sát. Quan sát sự hiển thị giá trị Tag trên Database Trend. Click chuột
trái trên phần tuỳ chọn hiển thị (Display Option) có thể thiết lập hiển thị hoặc không hiển thị Tag
của các thiết bị trên màn hình ñồ thị và Click chuột phải có thể thay ñổi Tag ñã chọn trên mẫu
Tag.
Nếu di chuyển sau khi click chuột phải trên phần hiển thị dữ liệu thời gian dữ liệu (dữ liệu thời
gian) ñược di chuyển theo chuyển ñộng của con trỏ và nhấp chuột trái ñặt phần di chuyển có
thể thấy giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất và giá trị trung bình của vùng di chuyển ñó.
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Real–time test graph

Chng 7 Object

Là Object Module hiển thị trên ñồ thị sự thay ñổi giá trị Tag ( gía trị hiện tại ) trong thời gian ñã
thiết lập. Dựa trên giá trị tag hiện tại ñể tạo ra một biểu ñồ chuẩn.
1. Tạo File Module cho yếu tố Real – time Test Graph
Tên file module
Real–time Test
Graph.modx

ðặc ñiểm Window

Kích thước module

khác

MDI

1156 × 840

-

2. Tạo nút chọn Module di chuyển tới Module Real – time test graph trên
Toolbar1.modx.
Text Button

Module Name

Real – time Test graph

Real – time test graph.modx

Tạo Tag ñể sử dụng với dữ liệu của ñồ thị chuẩn trên Real – time test Graph. Tạo nhóm Tag
( mẫu1) trên màn hình sau và tạo các giá trị Tag với Tag Timer trong nhóm Tag.

Tên Tag ( ví dụ)
Mẫu1.AI_Tag timer 0
Mẫu1.AI_Tag timer 1
Mẫu1.AI_Tag timer 2
Mẫu1.AI_Tag timer 3
Mẫu1.AI_Tag timer 4
Mẫu1.AI_Tag timer 5
Mẫu1.AI_Tag timer 6
Mẫu1.AI_Tag timer 7
Mẫu1.AI_Tag timer 8
Mẫu1.AI_Tag timer 9
Mẫu1.AI_Tag timer 0
Mẫu1.AI_Tag value 1
Mẫu1.AI_Tag value 2
Mẫu1.AI_Tag value 3

Loại
AI
AI
AI
AI
AI
AI
AI
AI
AI
AI
AI
AI
AI
AI

Loại kết nối
Tag Memory
Tag Memory
Tag Memory
Tag Memory
Tag Memory
Tag Memory
Tag Memory
Tag Memory
Tag Memory
Tag Memory
Tag Memory
Tag Memory
Tag Memory
Tag Memory

Giá trị (vídụ)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
20
21
22
23

khác
-

Mẫu1.AI_Tag value 4

AI

Tag Memory

24

-

Mẫu1.AI_Tag value 5

AI

Tag Memory

25

-

Mẫu1.AI_Tag value 6

AI

Tag Memory

24

-

Thực hành 16

Loại

Loại kết nối

Giá trị (ví dụ)

khác

AI
AI
AI
DI

Tag Memory
Tag Memory
Tag Memory
Tag Memory

23
22
21
-

-
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Mở File Real – Time Test graph.modx chèn Real – Time Check Graph.('Object | Graph/Trend
|Real-Time Test Graph') thiết lập ñồ thị chuẩn với Tag bảng báo cáo trên Object Real – time
Test Graph.

Tag lệnh khởi
ñông vẽ ñồ thị
Khi tắt Tag thực hiện
thì vẽ ñồ thị tạm dừng

×2

Sử dụng hoặc không sử
dụng chọn giá trị dữ liệu
trên vùng ñồ thị

Dựa trên giá trị một
Tag từ khóa quy ñịnh
cụ thể các tiêu chí
trong một thời gian
quy ñịnh thay ñổi
Nhập giá trị chuẩn
theo từng thời gian
(số phạm vi xem
(View))

Hiển thị dữ liệu
Biểu ñồ tham khảo

Khởi ñộng Graph ( hiệu chỉnh) Di

Tùy chọn hiển thị

chuyển tạm thời cùng số ñã thiết lập

Chạy chương trình giám sát, khi bật ON Tag khởi ñộng vẽ ñồ thị Real – Time Test Graph ñược
bắt ñầu, quan sát sự hiển thị giá trị Tag.

Chng 7 Object

Tên Tag (ví dụ)
Mẫu1.AI_Tag value 7
Mẫu1.AI_Tag value 8
Mẫu1.AI_Tag value 9
Tag start
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Real – time test graph
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XY Graph

Chng 7 Object

XY Graph là Object Module ñể xem trên ñồ thị trạng thái thay ñổi giá trị của Tag hiện tại trong
thời gian chỉ ñịnh

1. Tạo File Module cho Object XY Graph
Tên File Module
XY Graph.modx

ðặc ñiểm Window
MDI

Kích thước Module
1156 × 840

khác
-

2. Tạo nút chọn Module di chuyển tới Module XY Graph.modx trên Toolbar1.modx
Text Button

Module Name

XY Graph

XY Graph.modx

3. Tạo Tag sử dụng trên XY Graph.
Tên Tag
X
Y

Loại
AI
AI

Loại kết nối
PLC_SCAN
PLC_SCAN

khác
-

Mở File XY Graph.modx chèn Object XY Graph.( ‘Object/Graph|trend/XY Graph ) quan sát Tag
trên yếu tố XY Graph.

×2

phần
ph hiển thị toạ ñộ Y

phần hiển thị dữ liệu

phần
ph hiển thị toạ ñộ X

Chạy chương trình giám sát. Quan sát sự xuất hiện XY Graph theo thời gian.

Thực hành 18

1. Tạo File Module cho Object Display Changes
ðặc ñiểm Window
MDI

Kích thước Module
1156 × 840

khác
-

®
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Tên File Module
Display Changes.modx

2. Tạo nút chọn Module di chuyển tới Display Changes.modx trên Toolbar1.modx

실행프로그램

Text Button
Change the Value
Display

Module Name
Change the Value
Display.modx

Mở File Module Display Changes.modx chèn Object Display Changes. (‘Object| Display
Changes’)

×2

(1~100)

Chng 7 Object

Là Object Module cho thấy sự thay ñổi giá trị hiện tại của Tag DI và AI trên màn hình giám sát
ñồ hoạ.
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Display changes
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Bitmap

Chng 7 Object

Là Object Module hiển thị File hình ảnh BMP, PCX, GIF, TIF, JPG, WMF, EMF trên màn hình
giám sát ñồ hoạ.

1. Tạo File Module cho yếu tố hình ảnh
Tên File Module
Bitmap.modx

ðặc ñiểm Window
MDI

Kích thước Module
1156 × 840

khác
-

2. Tạo nút chọn Module di chuyển tới Bitmap.modx trên Toolbar1.modx
Text button

Module Name

Bitmap

Bitmap.modx

Mở File Bitmap.modx chèn Object Bitmap (‘Object | Bitmap)

Thay ñổi với file hình ảnh khác

chức năng
chỉnh sửa hình

×2

’File / Import’
(1)’File / Import’ có khả năng nhập với yếu tố ñường cong, ñường thẳng của chương
trình Studio File vector WMF(Windows Metafile Format), EMF(Enhanced Windows

®
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Metafile Format).

실행프로그램

(2) Trong hộp thoại, chọn File WMF hoặc EMF Import các bản vẽ Vector những lựa chọn
các Object ñồ họa: ñường thẳng, ñường cong, vv …của các biên tập mô-ñun.

(3) Nếu bỏ chọn nhóm Yếu tố ñược chèn có thể chọn các dạng cấu hình ( ñường thẳng,
ñường cong, ña giác …) của các thiết bị.

Các File như vậy có thể tìm thấy dễ dàng trên Clip Art cung cấp trên Microsoft
Nếu không phải là chuyên gia thiết kế, ứng dụng chỉnh sửa một chút File ñược cung cấp
sẽ ñem lại một kết quả tốt ñẹp.

Chng 7 Object

?
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Bitmap
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Animation

Chng 7 Object

Là yếu tố ñể cấu hình màn hình ñồ hoạ với hình ảnh (Animation) ñộng dễ hiểu. Kiểu File hỗ trợ
*.ANI trong chỉnh sửa hoạt hình Autobase.
Sử dụng chỉnh sửa hoạt hình sau khi lưu trữ với kiểu File *.ANI. Phương pháp sử dụng của
chỉnh sửa hoạt hình ñược giải quyết trong chương trình ứng dụng chương 11.

1. Tạo File Module cho Object Animation
Tên File Module

ðặc ñiểm Window

Kích thước Module

khác

Animation.modx

MDI

1156 × 840

-

2. Tạo nút chọn Module di chuyển tới Module Animation.modx trên Toolbar1.modx
Text Button
Animation

Module Name
Animation.modx

Mở File Animation.modx chèn Object Animation (‘Object | Animation’)

Các tập tin hình ảnh
ñộng khác của thư
viện

×2

Thư viện nhận các
File hình ảnh ñộng
Thư viện các tập tin
hình ảnh ñộng khác

Thực hành 21

Nếu muốn di chuyển Object Click vào Icon

của hộp công cụ sau ñó Click vào Object.
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1. Tạo File Module cho Object shape.

실행프로그램

Tên Module

ðặc ñiểm Window

Kích thước Module

khác

Shape.modx

MDI

1156 × 840

-

2. Tạo nút chọn Module di chuyển tới Module Shape.modx trên Toolbar1.modx
Text Button
Shape

Module Name
Shape.modx

1. Single Line Text
Single Line Text là Object hiển thị kí tự trên Line thay ñổi ñược kích thước của kí tự tự ñộng tuỳ
theo kích thước của Object.
Ngược lại trong chèn Object kí tự có khả năng nhập với mọi Line và có các tính năng phân loại ,
ñịnh hướng kí tự…
Chèn Line kí tự

và yếu tố Line kí tự (‘Object | Single Line Text) trên Shape.modx

×2

2. Rectangle
Hình vuông có khả năng hiển thị ña dạng theo màu tô (Fill Color), Line viền (Border Line), ñộ
dày ( Line width) trên thuộc tính của hình vuông với Object Module hiển thị hình vuông trên màn
hình giám sát ñồ hoạ.
Chèn Object Rectangle 'Object | Rectangle’ và

(Rectangle),

(Filled Rectangle)

Chng 7 Object

Tìm hiểu trên vị trí bên trái hộp công cụ vẽ của chương trình Studio và các dạng kí tự
(Characters), hình chữ nhật ( Rectangle), vòng tròn (Circles), ñường thẳng (Straight), hình tròn,
hình chữ nhật góc tròn (Rounded Rectangle) trong chèn yếu tố.
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Hình dạng Object / hộp công cụ vẽ
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Hình dạng Object / hộp công cụ vẽ

Chng 7 Object

×2

3. Circle
Circle có khả năng thay ñổi các ñộ rõ nét và màu trên thuộc tính của Circle với yếu tố Module
hiển thị Circle trên màn hình giám sát ñồ hoạ. Chèn Object Circle ('Object| Circle’ và Icon
(Circle),
(Fille Circle) trên Shape.modx.

×2

4. Poly (hình ña giác)
Hình ña giác có khả năng thay ñổi màu và ñộ trong suốt (Transparency) trên thuộc tính với
Object Module hiển thị ña giá trên màn hình giám sát ñồ hoạ.
Chọn
hoặc
trong hộp công cụ vẽ Click chuột trái và kéo trên vị tí mong muốn, nếu sử
0
0
0
dụng cùng với phím Ctrl có thể vẽ ñường thẳng góc 0 , 15 , 30 ….

×2

Thực hành 21

ðường thẳng có khả năng thay ñổi màu và ñộ trong suốt (Transparency) trên thuộc tính Object
Module hiển thị ñường thẳng trên màn hình giám sát ñồ hoạ.
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Click vào ‘Object | Line' chèn yếu tố ñường thẳng hoặc chọn Icon
trong hộp công cụ vẽ
Click chuột trái và kéo trên vị trí mong muốn, chèn Object ñường thẳng (Line). Nếu sử dụng
cùng với phím Ctrl có thể vẽ ñường thẳng góc 0°, 15°, 30° vv…

실행프로그램

×2

6.Hình vuông góc tròn (Rounded Rectangle)
Hình vuông góc tròn có khả năng thay ñổi màu, ñộ trong suốt (Transparency) và ñường kính
của mép trên thuộc tính của hình vuông góc tròn với Object Module hiển thị hình vuông góc
tròn trên màn hình giám sát ñồ hoạ.
Click ‘Object | Rounded Rectangle' chèn Rounded Rectangle' hoặc chọn Icon
(Rounded
Rectangle) trong hộp công cụ vẽ nhấp chuột trái và kéo lên vị trí mong muốn, Object Rounded
Rectangle sẽ ñược chèn.

×2

7. Curve (ðường cong)
ðường cong có thể thay ñổi màu và ñộ trong suốt (Transparency) trong thuộc tính của ñường
cong với Object Module hiển thị ñường cong trên màn hình giám sát ñồ hoạ.
(Curve) của hộp công cụ vẽ, Object ñường cong (Curve) ñược
Click chuột trái chọn Icon
chèn. Muốn thay ñổi ñường thẳng thành ñường cong phải sử dụng Icon
( di chuyển ñiểm).

Chng 7 Object

5. Line (ðường thẳng)

113

Hình dạng Object / hộp công cụ vẽ
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Hình dạng Object / hộp công cụ vẽ

Chng 7 Object

×2

?

Thay ñổi với yếu tố ñường cong của hình vuông góc tròn,hình tròn, hình vuông,
(1)Thay ñổi với Yếu tố hình vuông góc tròn (Rounded Rectangles), hình tròn, hình vuông
(Rectangles), ñường thẳng (Lines), có thể tạo nên nhiều kiểu ña dạng.

Nhấp chuột phải và chọn yếu tố hình vuông góc tròn (Rounded Rectangles), hình tròn, hình vuông
(Rectangles), ñường thẳng (Line), xuất hiện trình ñơn (Menu) tương tự sau ñây.

Tiêu ñề
Undo
Redo
To Curve
Object
Combine
Group
Ungroup
Object
Properties
Zoom

Mô tả
Trở lại với nội dung trước bằng thao tác Undo. ( Edit/ Undo)
Phục hồi lại nội dung thao tác ñã xoá (Edit | Redo)
Yếu tố ñược thích hợp trên ñường thẳng ( Line) thay ñổi thành yếu tố ñường
cong (Curve). Nếu biến ñổi thành yếu tố ñường cong (Curve) có thể chỉnh
sửa sau khi click vào Icon
(di chuyển ñiểm) của hộp công cụ vẽ.
Kết hợp hai hoặc nhiều Object ñược làm từ một nguyên tố cong.
Trên 1 Object ñược chọn gộp thành nhóm. (Edit/ Group)
Bỏ chọn gộp thành nhóm Object phân chia với các yếu tố Module.
Mở hộp thoại Object Properties của Object ñược chọn ( Edit/ Object
Properties)
Phóng to/thu nhỏ màn hình chỉnh sửa Module (‘Edit / Zoom)

(2) Chọn biến ñổi với yếu tố ñường thẳng. Khi mở hộp thoại thuộc tính yếu tố xuất hiện hộp thoại
(3) Click vào Icon

của hộp công cụ vẽ có thể tạo ñược nhiều kiểu ña dạng

Thực hành 21

Di chuyển ñiểm là mục biến ñổi các ñường cong, tắt tự ñộng, phân chia ñiểm, kết hợp ñiểm
hoặc di chuyển ñiểm của Object Module ñường cong, ña giác ñược chèn trên công cụ chỉnh
sửa Module.

(Point Move) của hộp công cụ vẽ, chọn Object ñường
cong và hình vuông ñược hiển thị ñiểm trên góc ( hoặc ñường cong).
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1. Sau khi chọn Icon
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2. Nhấp chuột trái và sau khi chọn ñiểm, nếu ClIck chuột phải hoặc kéo di chuyển
có thể chỉnh sửa với sử dụng trên trình ñơn nhỏ sau.

Tiêu ñề
Add
Delete
To Line
To Curve
Cusp
Smooth
Symmetrical
Auto Close
Join
Break Apart
Object
Properties

Mô tả
Thêm ñiểm trên vị trí ñiểm ñã chọn.
Xoá ñiểm ñã chọn.
Chuyển ñổi thuộc tính ñiểm ñã chọn (thuộc tính ñường cong) thành ñường
thẳng
Chuyển ñổi thành ñiểm ñường cong (thuộc tính ñường cong)
Là trạng thái chuyển ñổi duy nhất một ñường cong khi di chuyển ñiểm chuyển
ñổi ñường cong trên 2 ñường cong chồng lên nhau.
Là trạng thái hai ñường cong thay ñổi với tỷ lệ ñồng nhất khi di chuyển ñiểm
thay ñổi ñường cong trên 2 ñường cong chồng lên nhau.
Là trạng thái thay ñổi ñối xứng 2 ñường cong khi di chuyển thay ñổi ñường
cong trên 2 ñường cong chồng lên nhau.
Tạo ñường cong kín (Close Cuver) kết hợp hai ñiểm chọn nếu không ñóng yếu
tố ñường cong (Cuver).
Nếu Object không là ñường cong kín sử dụng Join ñể nối 2 ñiểm lại.
ðiểm phân chia ñược kết nối.
Mở hộp thoại Object Properties của Object ñã chọn.

9. Color Picker (Chọn màu)
Chọn màu là Menu ñể thiết lập các yếu tố khác có cùng màu trên yếu tố ñã chọn. Màu kí tự,
màu Line, tô màu ñược thay ñổi cùng một lúc.
Sau khi chọn Object thay ñổi, chọn Icon

( chọn màu) của hộp công cụ vẽ.

Chọn màu bằng cách Click chuột trái lên Object với màu mong muốn.

Chng 7 Object

8. Point Move (Di chuyển ñiểm)
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Hình dạng Object / hộp công cụ vẽ
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Text

Chng 7 Object

Là Object Module hiển thị kí tự của một Line và nhiều Line. Có thể thiết lập các hướng kí tự,
sắp xếp thẳng góc, cấp của kí tự hoặc có thể thay ñổi kích cỡ kí tự trên thuộc tính yếu tố khác
với Object Line kí tự.

1. Taọ File Module cho yếu tố kí tự.
Tên File Module

ðặc ñiểm Window

Kích thước Module

khác

Text.modx

MDI

1156 × 840

-

2. Tạo nút chọn Module di chuyển tới Module Text.modx trên Toolbar1.modx
Text button

Tên File Module

Text

Text.modx

Chèn Object Text trên File Module Text.modx (Object | Text).

×2
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1. Tạo File Module cho yếu tố Clock.
ðặc ñiểm Window

Kích thước Module

khác

Clock.modx

MDI

1156 × 840

-

2. Tạo nút chọn Module di chuyển tới Clock.modx trên Toolbar1.modx

®
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Tên File Module
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Text button

Module Name

Clock

Clock.modx

Chèn Object Clock trên File Clock.modx (Object | Clock)

×2

Chng 7 Object

Là Object Module hiển thị thời gian hiện tại có thể hiển thị trạng thái Digital và trạng thái Analog.
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Clock
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Date

Chng 7 Object

Hiển thị ngày tháng hiện tại theo thứ, ngày, tháng, năm với Object Module. Có thể hiển thị thứ
theo kí tự Hàn Quốc hoặc kí tự tiếng Anh

1. Tạo File Module cho yếu tố Date
Tên File Module

ðặc ñiểm Window

Date .modx

MDI

Kích thước Module
1156 × 840

Khác
-

2. Tạo nút chọn Module di chuyển tới Module Date.modx trên Toolbar1.modx
Text Button

Module Name

Date

Date.modx

Chèn Object Date trên Module Date.modx (‘Object | date')

×2
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Chng 7 Object

Là Object Module thiết lập hiển thị Website

1. Tạo File Module cho yếu tố Web Browser
Tên File Module

ðặc ñiểm Window
MDI

Kích thước Module
1156 × 840

khác
-

2. Tạo nút chọn Module di chuyển tới Web Browser.modx trên Toolbar1.modx.

®
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Web Browser.modx

Text button
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Web Browser

Module name
Web Browser.modx

Chèn Object Web Browser trên file module Web Browser.modx (‘Object | Web Browser')

×2
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Web Browser
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Library

Chng 7 Object

Có tính năng chèn Library ñược ñăng ký. Khi cài ñặt Library Autobase có khả năng sử dụng
Library cơ bản. Người sử dụng có thể sử dụng ñăng ký trên thư viện gộp thành nhóm Object
của các hình ảnh sử dụng trên màn hình phác hoạ.

1. ðăng ký User trên Library
Là tính năng ñể sử dụng một hay nhiều Object Module ( bao gồm nhóm) trong tương lai sau khi
bảo quản trên Library. ðược bảo quản tất cả không chỉ Object mà bao gồm Tag cho ñến cả
mọi nội cung Script.

Sử dụng chèn trên Menu
Object lưu trữ trên Folder
C:\AUTOUSER.LIB

Thực hành 26

Chng 7 Object

2. Library
Người sử dụng chèn yếu tố của thư viện với thư viện cơ bản

1. Tạo File Module cho yếu tố Library.
ðặc ñiểm Window
MDI

Kích thước Module
1156 × 840

khác
-

®
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Tên File Module
Library.modx
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2. Tạo nút chọn Module di chuyển tới Library.modx trên Toolbar1.modx
Text Button
Library

Module name
Library.modx

Chèn Object Library trên File Library.modx (Object | Library).

×2
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Library
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CHƯƠNG 8

8.1 Chạy chương trình giám sát
), xuất hiện màn hình chương

Phần hiển thị tên chương trình

®
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Vào START hoặc cửa sổ Autobase chọn ‘AUTOBASE’(
trình giám sát tương tự như ví dụ < hình 8-1>

실행프로그램

Menu

Button menu

<Hình 8-1> Màn hình chương trình giám sát

SHORTCUTS
ENTER
ESC :
,,,
Phím ñịnh hướng
ALT, F10
CTRL+O
SHIFT+F5
CTRL+F4
Phím tắt chính
trong Window
Others

Tính năng
Các tính năng chọn và xác ñịnh trình ñơn (Menu)
Tính năng xóa và di chuyển về trình ñơn (Menu)
trước
Các vị trí trong cửa sổ di chuyển giữa menu hoặc
di chuyển theo hướng lên, xuống, trái, phải.
Di chuyển tới Menu
USER ñăng nhập
Phím tắt sắp xếp các cửa sổ MDI với từng tầng.
Phím tắt ñóng cửa sổ MDI ñược chọn hiện tại.
Tính năng của phím tắt là tính năng chính trong
Window
Các sử dụng khác tuỳ theo màn hình giám sát .
PGUP, PGDN, HOME, END,-,+,others
FUNCTION key

Chng 8 CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT

Chương trình giám sát ñảm trách tính năng thực hiện các Script hoặc ñiều khiển và giám sát
tình hình nhà máy với chương trình chính của Autobase.
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8.2 MENU
124

Chọn Menu ‘View’ trong chương trình giám sát xuất hiện trình ñơn trên Menu tương tự như
<hình 8-2>

Chng 8 CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT

< Hình 8- 2> View Menu

8.2.1 View Entire Tag
Vào Text Menu chọn ‘View / View Entire Tag’ xuất hiện màn hình Entire Tag tương tự như <
Hình 8-3>
Là màn hình có thể chỉnh sửa nội dung của Tag hiển thị các trạng thái thiết lập, giá trị hiện tại,
mô tả của Tag trong tất cả các Tag.

lưu dữ liệu
sử dụng cảnh báo

sử dụng Tag
Thiết
Thi lập thuộc tính Tag

< Hình 8- 3> Màn hình hiển thị tất cả các Tag
hiển thị giá trị thiết lập và sự
chẩn ñoán xu hướng thời
gian thực (Run Time) của
giá trị hiện tại.

Hiển thị biểu ñồ hoặc
số dữ liệu theo từng
phút, giờ, ngày, tuần,
tháng.

hiển thị dòng của
giá trị ñầu vào ứng
dụng dữ liệu phút
ñược lưu trữ.

Thiết lập
Alarm Lavel
trong Analog
Input Tag

Có thể xem trên màn hình hiển thị từng loại Tag trên Menu của các String Tag, Input / Output
digital, Input / Output Analog.

8.2.2 Alarm

®
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<Hình 8- 4> Màn hình cảnh báo

hoặc Click ñôi chuột vào ngày ñược chọn xem trên Alarm Data View xuất
Click vào nút
hiện màn hình xem nội dung cảnh báo như hình <Hình 8-5>
Hiển thị nội dung cảnh báo, theo từng ngày, giờ, Tag, mô tả cảnh báo theo ngày tháng ñược
chọn trong Alarm View

<Hình 8- 5> Màn hình xem nội dung cảnh báo

8.2.3 Log
Chọn ‘View | Log’ trên Menu xuất hiện màn hình Log File theo từng ngày tháng tương tự như
<hình 8-6>.

<Hình 8- 6> Màn hình Log File

Chng 8 CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT

Màn hình hiển thị cảnh báo cho thấy số các cảnh báo, tên File cảnh báo theo từng ngày tháng
ñã xảy ra.
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Chọn ‘View / Alarm’ trên Menu xuất hiện màn hình hiển thị cảnh báo theo từng ngày tháng
tương tự như <hình 8-4>.

Click vào nút
hoặc Click chuột kép vào ngày ñược chọn xem trên Log File xuất hiện
màn hình xem nội dung của Log File như hình <Hình 8-7>.
126

Trên mục xem nội dung Log File hiển thị các cảnh báo truyền thông, thông tin khởi ñộng/ tắt
chương trình.
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<Hình 8- 7> Màn hình Log File chi tiết

8.2.4 Schedules (Lịch trình hàng năm)
Vào Menu chọn ‘View/ Schedules’ xuất hiện màn hình lịch trình hàng năm tương tự <hình 8-8>.
Lịch trình hàng năm ñược thiết lập chủ yếu sử dụng trong ñiều khiển ánh sáng với tính năng cài
ñặt ñiều khiển tự ñộng ñược cài ñặt trước trong danh sách vận hành.
Cài ñặt tháng

Thiết lập ngày lễ, ngày

Thiết lập lịch

Thiết lập Tag,

Thiết lập lịch trình cố

nghỉ.Thiết lập dạng

trình cố ñịnh

thời gian vận

ñịnh vào các ngày trong

lịch trình cố ñịnh

riêng biệt

hành

tuần, ngày nghỉ, ngày lễ.

<Hình 8- 8> Màn hình minh hoạ lịch trình hàng năm

Cài ñặt lịch trình cố ñịnh ( ngày thường, ngày nghỉ, ngày lễ)

Cài ñặt thêm lịch trình ( cài ñặt lịch trình ngoài lịch trình cố ñịnh )

8.3 Menu Config
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Vào Menu trong chương trình giám sát chọn ‘ Config’, xuất hiện trình ñơn tương tự như <hình
8-9>.

Chng 8 CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT
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<Hình 8- 9> Menu Config ñược chọn

8.3.1 Data
Chọn quản lý dữ liệu trên menu Config , xuất hiện hộp thoại tương tự như <hình 8-10>. Nếu
Save Data ñược thiết lập trên Tag Digital và Analog tương ứng, dữ liệu ñược lưu trữ trên
Folder có ñường dẫn như hình 8-10.
Như vậy dữ liệu ñược lưu trữ ñược phân loại theo dữ liệu giờ và dữ liệu phút ñược lưu trữ với
giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất, giá trị trung bình, giá trị tích luỹ và giá trị tức thời. Dữ liệu phút
lưu dữ liệu tương ứng với mỗi phút từ 0 ~ 59 giây, dữ liệu giờ lưu dữ liệu tương ứng từ 0 phút
00 giây ~ 59 phút :59 giây.

Sau khi chạy chương trình giám sát
ñể nhận dữ liệu một cách chắn chắn ,

Thiết lập ñể giảm thời gian lưu
trữ dữ liệu, giảm tải hệ thống.

thiết lập ñể lưu dữ liệu ngay sau khi
thiết lập thời gian.

<Hình 8- 10> Hộp thoại quản lý Data(1)
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quản lý tự ñộng trên Folder C:\Backup
data backup File khi sử dụng tính
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năng xoá tự ñộng.

<Hình 8- 11> Hộp thoại quản lý Data(2)

8.3.2 Users
Chỉ ñịnh ñăng nhập ID và Password trên chương trình giám sát, có khả năng thay ñổi, xoá,
hoặc thêm Account.
User ở ñây là người sử dụng truy cập tài khoản trên web, có thể cấp các quyền ñiều khiển trên
Tag của các thiết bị tuỳ theo từng Acount.
Chọn Users trên Menu/Config xuất hiện hộp thoại thiết lập User, có thể thiết lập các kí hiệu,
quyền hạn, xoá User, ñăng ký mới…

Thiết lập và thay
Pass Word User
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CHƯƠNG 9

Chỉnh sửa Script sử dụng chương trình chỉnh sửa cơ bản Studio và chỉnh sửa Script theo
nguyên tắc tương tự như sau:
Tao một cú pháp trên Line.

®
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 Sử dụng cú pháp dấu ngoặc ñơn { } gộp các cứ pháp lại thành một nhóm.
Có thể sử dụng nhiều dấu ngoặc nhọn ‘{’ dấu mở ngoặc tương ứng với số lượng của dấu ñóng ngoặc ‘}’
 Trước ñầu cú pháp ñược bỏ trống.
Cú pháp giống nhau ñược phân chia bởi dấu ‘ ; ’

실행프로그램

Hàm số bắt ñầu với kí tự ‘@’ và nhập nhân tố hàm số trong dấu ngoặc ( )
Không có nhân tố thì nhập ( ) ñể trống.
Kí tự ‘$’ ñược sử dụng khi thêm vào tên Tag.
Ghi chú thích sử dụng kí tự ‘// ’

9.1 Chạy chương trình chỉnh sửa Script
Chọn ‘Studio’(
STUDIO.

) trên START và cửa sổ AUTOBASE, chạy chương trình AUTOBASE

Chọn ‘ File / Script Edit’ trong Studio xuất hiện menu phụ tương tự như <hình 9-1>.

<Hình 9- 1> Menu chỉnh sửa Scrip

Chỉnh sửa Script có trên Menu ‘Etc’ trên Module ñồ hoạ.

<Hình 9- 2> Menu Scrip trên Module ñồ họa

Chng 9 Script

Autobase Script ñược tạo theo phương thức tương tự với ngôn ngữ C ñược gọi với ngôn ngữ
thông thường là PCL (Process Control Language).
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SCRIPT

Có thể mang lại hiệu quả trên các Object, bằng cách sử dụng Script trên Tab tính năng mở
rộng của mỗi thuộc tính các yêu tố, với Script ‘Object | Button | script Button’ trên Module.
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<Hình 9- 3> Script Button trên Menu Object

<Hình 9- 4> Tab Expand của Object Properties

Phương pháp chạy chương trình chỉnh sửa và phương pháp tạo Script tuỳ theo mỗi loại Script
cho thấy phương pháp sử dụng chỉnh sửa tuỳ theo Script của các thiết bị khác nhau.

9.1.1 Khởi ñộng chương trình chỉnh sửa
Khi chương trình giám sát chạy, Script ñã soạn thảo chỉ cần kích hoạt một lần

9.1.2 Script khi chương trình giám sát ñang chạy (At program Running)
Sử dụng script trên chương trình giám sát các thiết bị có thể dừng hoặc chạy Scrip, có thể tạo
nhiều Script.
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Chu kì Scan
của Script

9.1.3 At Program End
Tạo Script At Program End ñược thực hiện một lần khi tắt chương trình giám sát.
9.1.4 Key Script
Key Script là Script ñược thực hiện khi người sử dụng nhấp phím ñặc trưng khi chương trình
giám sát chạy.
①

Chọn ‘Key Script’ xuất hiện hộp thoại thiết lập sử dụng phím (Key) tương tự <hình 95>.

Chọn trong các nút tắt, nhấp nút phím trạng thái.

③

Nhấn nút
xuất hiện hộp thoại như <hình 9-6>. muốn thêm Script mới bằng
cách nhấp cùng lúc Shift, Ctrl hoặc sử dụng phím ‘F1~F9’, ‘số 0~9’, ‘kí tự A~Z’.
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②
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Ví dụ nhập) F1, F2, 0, 1, A, B, ....
Ctl_F1 : Ctrl + F1, Sft_F1 : Shift + F1

<Hình 9- 5> Hộp thoại chọn sử dụng Key(1)

<Hình 9- 6> Hộp thoại chọn sử dụng Key(2)

④

Nhấp chuột trái 2 lần vào Script ñược hiển thị trên List hoặc click vào nút
chay. Edit Script.

⑤

Click nút Delete trên hình <9-5> ñể xóa.

⑥

Click nút KeyModify của hộp thoại thiết lập Key Script ñể có thể thay ñổi Key mới trên
hộp thoại tương tự như hình<9-6>.

9.1.5 Menu Script
Trình ñơn của chương trình giám sát là Menu Script ñược thực hiện khi mở trình ñơn , cung
cấp trình ñơn lên ñến 1000 ngoài trình ñơn ñược cung cấp thông thường
‘MENU_SCRIPT_000 ~ MENU_SCRIPT_999’khi chỉnh sửa với User Menu.
①

Click chọn ‘MENU SCRIPT hiển thị trạng thái tạo SCRIPT với MENU SCRIPT từ
‘MENU_SCRIPT_000 ~ MENU_SCRIPT_999’ tương tự < hình 9-7>.
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②

Nhấp chuột trái 2 lần trên Script ñược hiển thị trên List hoặc Click nút Modify có thể
chỉnh sửa Menu Scrip.

③

Click nút Delete trên hộp thoại MuneScript ñể xóa nội dung MenuScript.

④

MENU SCRIPT ñã tạo có thể thực hiện với hàm số ‘MenuMessage’hoặc sặ dặng vặi
Menu User.

9.1.6 LOGIN SCRIPT
Script ñể người sử dụng ñăng nhập vào chương trình giám sát. Chọn ‘LOGIN SCRIPT’, chạy
chỉnh sửa Script. ở ñây tạo các thao tác Script khi ñăng nhập, có thể tạo duy nhất một LOGIN
SCRIPT.
9.1.7 BEFORE LOGOUT SCRIPT
Là Script ñược thực hiện ngay trước khi người sử dụng (User) thoát ra. Chọn ‘Before Logout
Script’ trên Edit Menu Script, chạy Edit Script. ở ñây tạo ñược nội dung Script trước khi Logout .
Có thể tạo duy nhất một Script trước khi Logout.
9.1.8 AFTER LOGOUT SCRIPT
Là Script ñược thực hiện ngay sau khi User ñã Logout. Chọn ‘AFTER LOGOUT SCRIPT’ trên
Edit Menu Script, chạy Edit Script. ở ñây tạo ñược nội dung Script sau khi Logout. Có thể tạo
duy nhất một Script sau khi Logout.
9.1.9 Script On Module Opened
Là SCRIPT ñược thực hiện một lần khi mở Module ñồ hoạ trên chương trình giám sát. Vào
Module ñồ hoạ trong chương trình Studio, chọn Menu ‘Etc/Script On Module Opened’, thực
hiện chỉnh sửa Script, tạo nội dung Script On Module Strart. Có thể tạo duy nhất một Script trên
các Module ñồ hoạ.
9.1.10 Script On Module Running
Là Script ñược thực hiện khi chạy Module ñồ hoạ trên chương trình giám sát. Vào Module ñồ
hoạ trong chương trình Studio chọn Menu ‘Etc/ Script on Module Running’, thực hiện tạo nội
dung Script on Module Running. Có thể tạo duy nhất một Script trên các Module ñồ hoạ.
9.1.11 Script On Module Closed
Là Script ñược thực hiện một lần khi ñóng Module ñồ hoạ trên chương trình giám sát. Vào
Module ñồ hoạ trong chương trình Studio, chọn Menu ‘Etc/ Script on Module Close’, thực hiện
tạo nội dung Script on Module Close. Có thể tạo duy nhất một Script trong các Module ñồ hoạ.

9.1.12 Script On Module Activeted
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Là Script ñược thực hiện khi ñược kích hoạt Module ñồ hoạ trên chương trình giám sát. Vào
Module ñồ hoạ trong chương trình Studio chọn Menu ‘Etc/Script on Module Activeted’ thực hiện
tạo nội dung Script on Module Activeted. Có thể tạo duy nhất một Script trên các Module ñồ hoạ.
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9.1.13 Script on Module Deactiveted
Là Script ñược chạy khi không ñược kích hoạt Module ñồ hoạ ñặc trưng trên chương trình
giám sát. Vào Module ñồ hoạ trong chương trình Studio chọn Menu ‘Etc/ Scripts on Module
Deactiveted’ hiện tạo nội dung Script. Có thể tạo duy nhất một Script trên Module ñồ họa.
9.1.14 Script Button
Là Script ñược thực hiện khi Click nút Script Button trên chương trình giám sát. Chọn ‘Button |
Scripts Button’ trên Menu chèn Object trong chỉnh sửa Module, chèn Scripts Button. Nhấp
chuột 2 lần trên Object ‘Scripts button’ có thể tạo Script trên thuộc tính yếu tố.
9.1.15 Extended Script (Scrip mở rộng)
Có thể thao tác bằng cách tạo Script trên các Tab Size, Location, Events, Mouse, Visible,
Animation, Slides, Thickness, Color,
Chọn thuộc tính yếu tố của hầu hết các yếu tố Module bao gồm Tab Extended Script tương tự
như <hình 9-8>.
Nếu chọn(ặ) xác ñịnh ‘Expand Used’ khả năng sử dụng Expand của các yếu tố ñược kích
hoạt

<Hình 9- 8> Tab Expand trên Object Properties

Expand

Sử dụng
ðiều chỉnh kích thước
chiều dọc, ngang

Mô tả chi tiết và giá trị Return
Phóng to/ thu nhỏ theo giá trị Return =100% ảnh
gốc

Location

Chỉ ñịnh toạ ñộ X,Y
ñược hiển thị

Giá trị Return lớn có thể qua bên phải, phái dưới
và bên trái , và phía trên = 0, 0

Event

Xuất hiện Event khi
thay ñổi vị trí chọn = Sel
Change hoặc nhấn
phím = Key Down

Tạo Script nội dung hoạt ñộng (operation) khi
ñược thay ñổi vị trí chọn hoặc nhấn phím (Key
Down), (Sel Change)…

Mouse

Script khi mouse On
down, On Up, Thiết
lập zone Display

Thiết lập vùng hiển thị lên Object Module, tạo
Script khi Click chuột trái lên Object.

size

Expand

Sliders
Thickness
Color

trạng thái bình thường = 1,
Trạng thái nhấp nháy hoặc không hiển thị = 0
Hiển thị Animation với rpm ñược thiết lập =~1,
Stop = 0
Thiết lập thay ñổi giá trị Tag, vị trí chuyển ñộng
của hình ảnh, Tag kết nối trên hộp thoại.

<Bảng 9- 1> Phạm vi giá trị và sử dụng Script trên Expand của Object
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Line Thicknes =~1
Thiết lập từ 0~25 mức ñộ R,G,B với hàm số
@RGB
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Nhấn (✓) kiểm tra Box ngay trước mục ñã tạo, thực hiện chỉnh sửa,tạo Script. ở ñây tạo Script
với từng mục tiêu ñề Expand. Expand Script khác với Script khác luôn sử dụng câu lệnh Return
ñể thiết lập giá trị mong muốn .

9.2 Hướng dẫn Edit Script
Edit Script ñược cấu hình với Menu Button, bộ ñầu vào biến số (Variable Input), bộ chỉnh sửa
Script, bộ ñầu vào mô tả Scripts, Text Menu tương tự như < hình 9-9>.

Menu
Mô tả
t

Menu Button

Edit Script

Biến ñầu vào

<Hình 9- 9> Ví dụ minh hoạ chỉnh sửa Script
Tiêu ñề
Menu
Bộ ñầu vào
mô tả
Bộ chỉnh sửa
Script

Bộ ñầu vào
biến số

Input Tag
Compile

Mô tả
Có Menu phụ trong trợ giúp (Help), chỉnh sửa ( Edit), thiết lập (Set)
Nhập các số, kí tự, mô tả trên các Script.
Chỉnh sửa Script tuỳ theo nguyên tắc biến số, Operator, hàm số, cửa sổ Script ñã tạo
ðược cấu hình các nút Add, Delete, Modify với List bên dưới của bộ chỉnh sửa
Script.
Add : Click chuột trên nút Add xuất hiện hộp thoại thêm biến số (Add Variable) tương
tự như <hình 9-1>. Nhập giá trị ban ñầu, kích thước sắp xếp, tên biến, kiểu biến.
Delete: chọn biến số trong List ñể xoá.
Click nút delete ñể xóa biến số.
Edit : chọn biến số cần chỉnh sửa trên List, Click nút Modify có thể chỉnh sửa mở hộp
thoại chỉnh sửa biến.
Nhập trực tiếp tên Tag khi tạo Script hoặc Click vào nút Tag mở hộp chọn Tag, có thể
chèn tên Tag ñã ñược tạo. Gán kí tự ‘$’ trước tên Tag.
Click nút Compile kiểm tra các lỗi của nội dung Script ñã tạo, hiển thị kết quả trên
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Animation

Mô tả chi tiết và giá trị Return
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Visible

Sử dụng
Thiết lập nhấp nháy
(Flashing) Object
module, hiển thị trên
màn hình tuỳ theo
Script.
Thiết lập tốc ñộ rpm của
Animation
Nhấp chuột di chuyển
theo chiều ngang dọc,
thiết lập thay ñổi giá trị
Tag.
Thiết lập Line Thicknes
Thiết lập màu RGB thay
ñổi, kí tự, tô, Line

Tiêu ñề

Mô tả
hộp thoại.
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Chu kỳ Scan ñược thiết lập theo (ñơn vị giây) chu trình Scan thể thiết lập trên ‘Script
At Program Running’.
Chu kỳ Scan 0 giây trong nhiều trường hợp Script on the Program Running, có thể
làm giảm tốc tốc ñộ của hệ thống, thiết lập trừ khi cần thiết, khuyến cáo nên thiết lập
chu kỳ Scan 5 giây trở lên.

Chu kỳ Scan
Chng 9 Script

<Bảng 9- 2> Mô tả chỉnh sửa Script

9.2.1 Set Font Menu
Click Set Font Menu, xuất hiện trình ñơn, chọn Font chữ trong trình ñơn này ñể thiết lập Font
chữ trong chỉnh sửa.
9.2.2 Edit Menu
Chọn Menu | Edit, hiển thị menu chèn @RGB, sao chép và dán Script. Sao chép và dán
Script thông thường là sử dụng phương thức sao chép toàn bộ nội dung Script bằng cách sao
chép và dán nội dung ñược sao chép vào Script File trên một Script cụ thể ñược chỉ ñịnh.

<hình 9-10> Menu Edit
Tiêu ñề

Mô tả
không chỉ tạo ñược nội dung Script hiện tại mà có thể dán các biến số, chu kỳ
Scan, mô tả Script… ñã sao chép trên cùng vùng nhớ (Memory)
xoá tất cả nội dung ñã tạo trước ñây với tính năng dán các nội dung Script, biến số,
chu kỳ Scan, mô tả… ñã sao chép
Là menu ñể dễ dàng nhập giá trị màu RGB khi sử dụng hàm số @RGB.
Chọn menu chèn @RGB, mở bảng màu Autobase có thể dễ dàng nhập hàm số
@RGB(R, G, B) của màu ñã chọn.

Script Copy
Script Paste
Insert @RGB

<Bảng 9- 3>Menu Edit

9.2.3 Menu Help
Trên Menu Help không có Menu hiển thị trợ giúp trên Edit Script.

9.3 Toán tử
Sử dụng toán tử trong ngôn ngữ C

9.3.1 Phép tính số học
Toán tử

Nội dung

+

Phép cộng nhị
phân

-

Phép
phân

*

Phép nhân nhị
phân

trừ

nhị

Ví dụ áp dụng
a=1;
b=1;
c=a+b;
sum = 1 + 2 + 3 + 4 + @sin(i);
a=4;
b=2;
c=a–b;
sub = 10 - 2 - 3 - 4 - @sin(i);
a=3;
b=7;
c=a*b;
mul = 3 * @sin(i);

Toán tử

Nội dung

Số dư

&

Phép tính AND

|

Phép tính OR

^

Phép tính XOR
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Phép chia nhị
phân
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Ví dụ áp dụng
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a = 21 ;
b=3;
c=a/b;
val = 100 / @sin(i);
a = 11 ;
b=3;
c=a%b;
char a = 1 ;
char b = 14 ;
c=a&b;
i = i & 16 ;
char a = 1 ;
char b = 14 ;
c=a|b;
i = i | 16 ;
char a = 1 ;
char b = 14 ;
c=a^b;
i = i ^ 16 ;

<Bảng 9- 4> Ví dụ áp dụng và nội dung của phép tính số học

9.3.2 Phép thay thế
Phép toán tử

Nội dung
Phép thay thế,
hoán vị

=

Ví dụ áp dụng
i = 10;
imsi = 125 + i;

<Bảng 9- 5> Ví dụ áp dụng và nội dung của phép thay thế

9.3.3 Phép so sánh
Phép tính

Nội dung

Ví dụ áp dụng

if(i == 10) a = a+1;
if(imsi == i) val = @sin(j);
if(i > 5) j = 1;

==

Bằng

>

Lớn hơn
Lớn hơn hoặc
if(i >= 20) imsi = 1000;
bằng
Nhỏ hơn
if(i < 1) i = 1;
Nhỏ hơn hoặc
if(i <= 320) k = 0;
bằng
Khác
if(i != 12) val = 3 * i;
<Bảng 9- 6> Ví dụ áp dụng và nội dung của phép so sánh

>=
<
<=
!=

9.3.4 Phép toán LOGIC
Phép toán
&&
||

Nội dung
Phép LOGICAL
(AND)
(OR)

Ví dụ áp dụng
if ( $DI_0001 == ON && $DI_0002 == ON )
if(i == 0 && j == 2) sub = sub-10 ;
if ( $DI_0001 == ON || $DI_0002 == ON )
if(val == 12 || val >= 20) add = add+1;

<Bảng 9- 7> Ví dụ áp dụng và nội dung của phép tính LOGIC

9.4 Biến
Tương tự như thay ñổi giá trị của biến, tạo biến với bất kì trạng thái ,thiết lập kiểu biến ñể lưu
dữ liệu của trạng thái biến ñã tạo.Thiết lập kích thước của biến và tên biến có thể tạo với các số
thực, số nguyên, kí tự.

9.4.1 kiểu dữ liệu khác
Kiểu
140

Sbyte
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Byte
Char
Short
Ushort
Int
Uint
long
Ulong
Float
Double
String

Mô tả (byte)
1 byte Số nguyên có
dấu
1 byte Số nguyên
không dấu
2 byte kí tự
2 byte số nguyên có
dấu
2 byte số nguyên
không dấu
4 byte số nguyên có
dấu
4 byte số nguyên
không dấu
8 byte số nguyên có
dấu
8 byte số nguyên
không dấu
4 byte thực

Phạm vi giá trị
-128 ~ 127
0 ~ 255
0 ~ 65,535
-32,768 ~ 32,767
0 ~ 65,535
–2,147,483,648 ~ 2,147,483,647
0 ~ 4,294,967,295
–9,223,372,036,854,775,808
9,223,372,036,854,775,807

~

0 ~ 18,446,744,073,709,551,615

3.4E +/- 38 (가수부 : 7 자리)
8 byte thực
1.7E +/- 308 (가수부 : 15 자리)
String (sắp xếp 2
Bằng số lượng ñầu vào
byte)
<Bảng 9- 8> Kiểu của biến

<Hình 9- 11> Hộp thoại thêm biến trong Edit Script

Chọn kiểu biến và tạo tên biến với các số, chữ (ngoại trừ các kí hiệu (‘@’, ‘+’, ‘-’…)

9.4.2 Sắp xếp
Có thể nhập kích thước sắp xếp từ 1 ~ 65,535, kích thước sắp xếp ñược sử dụng với biến
chung là 1 và ñược sử dụng với sắp xếp lớn hơn 2. Nhập ñầu vào bằng số sắp xếp giá trị ban
ñầu ( cách bởi dấu phẩy). nếu không nhập giá trị ban ñầu thì ñược thiết lập với giá trị là 0. Ví dụ
tên biến trên vùng Edit Script theo kích thước sắp xếp <bảng 9-9>.
Tên biến
ex

Kích thước sắp xếp
1
5
20

Tên biến trên vùng chỉnh sửa
ex
ex[0], ex[1], ex[2], ex[3], ex[4]
ex[0], ex[1], …, ex[19]

<Bảng 9- 9> Ví dụ tên biến trên vùng chỉnh sửa Script theo kích thước sắp xếp

9.5 kiểu dữ liệu

Giá trị Return của hàm số, Tag, biến ñược sử dụng theo trạng thái của dữ liệu. Khi tạo Scrip có
sử dụng biến tự tạo thì phải khai báo biến cùng loại dữ liệu với biến ñã sử dụng trong Script

AutoBase 9
®

<Hình 9- 12> Ví dụ File lỗi không cùng kiểu dữ liệu
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Theo ñó kiểu dữ liệu tính giá trị Return của hàm số, Tag hoặc biến số khác hoặc trong trường
hợp thay thế phải phù hợp với kiểu dữ liệu. Sử dụng hàm số các @atoi, @atof, @sprintf cùng
kiểu dữ liệu.

<Hình 9- 13> Trợ giúp hàm số @atoi

9.6 Tag Members
Phép tính members của Tag (.) nội dung và dạng của Members String, Digital, Analog trên
bảng sau <bảng 9-10>~<bảng 9-14>. ở ñây AI, AO, DI, DO, ST nghĩa là tên Tag (bao gồm tên
nhóm) của các thiết bị.
Kiểu members
$AI.value
$AI.des
$AI.port
$AI.address
$AI.hihi
$AI.high
$AI.low
$AI.lolo
$AI.full

Nội dung
Giá trị hiện tại của Tag
mô tả Tag
ðịa chỉ Port của Tag
ðịa chỉ của Tag
Giá trị HiHi của Tag
Giá trị High của Tag
Giá trị Low của Tag
Giá trị LoLo của Tag
Giá trị Full của Tag

Kiểu memory
float
string
ushort

float
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9.5.1 Cùng kiểu dữ liệu
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Tham khảo <bảng 9-8> cụ thể có các kiểu thực, số nguyên, chữ … trên trạng thái của dữ liệu
ñầu vào
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Kiểu members
$AI.base
$AI.viewfull
$AI.viewbase
$AI.unit
$AI.assign
$AI.ProtectScan
$AI.ProtectControl

Nội dung
Giá trị Base của Tag
Giá trị View_Full của Tag
Giá trị View_Base của Tag
ðơn vị của Tag
Sử dụng làm Tag trung gian.
Không thể lấy Data từ PLC
Không thể thay ñổi giá trị Tag trên chương
trình Runtime.

Kiểu memory

string
string

$AI.ProtectAlarmEve
Không sử dụng các sự kiện báo ñộng
nt
int
$AI.ProtectAlarmDat
Không lưu Data Alarm
a
$AI.NeedAlarmConfir
Không xác nhận Alarm
m
$AI.SumTotal
Tích hợp tất cả các giá trị
Double
$AI.SumPart
Phần giá trị tích hợp
$AI.AlarmLevelStatu
Tình trạng Alarm hiện tại( Chỉ ñọc, 0 : Bình
Int
s
thường)
$AI.Format
Hiển thị Format Value
Float
<Bảng 9- 10> Nội dung và dạng của Tag member ñầu vào Analog
Kiểu Member
Nội dung
Dạng bộ nhớ
$AO.value
Gía trị hiện tại của tag
float
$AO.des
Mô tả Tag
string
$AO.port
Gí trị cổng bộ nhớ truyền thông
$AO.station
Giá trị trạm bộ nhớ truyền thông
ushort
$AO.address
ðịa chỉ của Tag
$AO.extra1
Giá trị Extra 1 của Tag
string
$AO.Extra2
Giá trị Extra 2 của Tag
int
$AO.Assign
Sử dụng làm Tag trung gian.
<Bảng 9- 11> Nội dung và dạng của Tag member ñầu ra Analog
Kiểu member
$DI.value
$DI.des
$DI.port
$DI.station
$DI.address
$DI.desON
$DI.desOFF
$DI.assign
$DI.ProtectScan
$DI.ProtectControl
$DI.ProtectAlarmEve
nt
$DI.ProtectAlarmDat
a
$DI.NeedAlarmConfir
m

Nội dung
Giá trị hiện tại của Tag
Mô tả Tag
Giá trị cổng bộ nhớ truyền thông
Giá trị trạm bộ nhớ truyền thông
ðịa chỉ của Tag
Mô tả khi Tag ON
Mô tả khi Tag OFF
Sử dụng làm Tag trung gian.
Không thể lấy data từ PLC
Không thể thay ñổi giá trị Tag trên chuong
trình Runtime.
Không sử dụng các sự kiện báo ñộng

Kiểu Memory
int
string
ushort
string
string

int

Không lưu Data Alarm
Không xác nhận Alarm

<Bảng 9- 12> Nội dung và dạng của Tag member ñầu vào Digital
Kiểu member
$DO.value
$DO.des

Nội dung
Giá trị hiện tại của Tag
Mô tả Tag

Kiểu bộ nhớ
int
String

Nội dung
Giá trị hiện tại của Tag
Mô tả Tag
Giá trị Address của Tag
<Bảng 9- 14> Nội dung và dạng của Tag Member String

Kiểu bộ nhớ
int
String
Int

실행프로그램

9.7 Hàm số Script
Hàm số ñược hỗ trợ trên Autobase tương tự như sau. Tìm hàm số Script trên phần trợ giúp
(Help) có thể quan sát các ví dụ và hướng dẫn trên các hàm số.

9.8 Mệnh ñề (Sentence) Script
Trên của sổ chỉnh sửa trong chỉnh sửa Script, quan sát Script sử dụng mệnh ñề tương tự như
ngôn ngữ C.

9.8.1 Câu lệnh gán (Assignment Statement )
Câu lệnh gán trên cửa sổ bên trái và cửa sổ bên phải trong cửa sổ Script (toán tử)
Mệnh ñề 1 = mệnh ñề 2 ;

ví dụ)
i=100;

Mô tả: 100 thay thế i

i=i+1;

Mô tả : 1+I thay thế i

i=@sin(r)

Mô tả: gán Sin(r) cho i.

9.8.1.1 Câu lệnh gán (Assignment Statement)
Sử dụng ‘$’ trước tên Tag với cửa sổ thay thế biến trên Tag ảo (Virtual) hoặc thay thế Tag trên
biến.
Câu lệnh gán Tag= biến và biến =câu lệnh gán Tag
(có khả năng là số, kí tự )

Phương thức ñầu tiên ở trên là thay thế trên các trạng thái ñọc biến và giá trị Tag, phương thức
thứ 2 là thay thế trên giá trị Tag của biến.

Chng 9 Script
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Kiểu member
$ST.value
$ST.des
$ST.address
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Kiểu member
Nội dung
Kiểu bộ nhớ
$DO.desON
Mô tả khi Tag ON
$DO.desOFF
Mô tả khi Tag OFF
$DO.port
Gía trị cổng (Port) của truyền thông
$DO.station
Giá trị trạm (Station) của Tag
Ushort
$DO.address
Giá trị ñịa chỉ (Address) của Tag
$DO.extra1
Giá trị Extra 1 của Tag
String
$DO.extra2
Giá trị Extra 2 của Tag
int
$DO.assign
Sử dụng làm Tag trung gian.
<Bảng 9- 13> Nội dung và dạng của Tag member ñầu ra Digital

ví dụ 1)
i = $ai02;

mô tả : Thay giá trị Tag ‘ai02’ bằng biến của ‘i’
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ví dụ 2)
$ai05=count;

mô tả : giá trị biến của ‘count’ thay thế giá trị Tag ‘ai05’ (Tag memory)
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9.8.2 Hàm lệnh
Câu hàm lệnh sử dụng sau ñây và ñược sử dụng với lệnh gán và câu ñơn.
Hàm lệnh;

mô tả : chạy hàm lệnh

Mệnh ñề = hàm lệnh;

mô tả: chạy hàm số thay thế trên mệnh ñề

ví dụ 1)
@PlaySound(“ex.wav”);

mô tả: chạy hàm số File PlaySound của ‘ex.wav’

ví dụ 2)
i=@sin(radian);

mô tả: giá trị hàm lệnh sin(radian) thay thế trên i

9.8.3 Lệnh ñiều kiện (Conditional)
Lệnh ñiều kiện của Script sử dụng câu ‘if’ và ‘elseif’ có thể sử dụng với mệnh ñề phức
( Complex) trong nhiều trạng thái tương tự như <bảng 9-15>
Kiểu
Chỉ sử
dụng
mệnh ñề
if

Sử dụng
if hoặc
else

Sử dụng
if và else

Sử dụng
if trong if

Dạng sử dụng
if( ñiều kiện) mệnh ñề 1
Mô tả: thực hiện mệnh ñề 1nếu chứa
ñiều kiện trong ()
if (ñiều kiện){mệnh ñề 1; mệnh ñề 2}
Mô tả: thực hiện mệnh ñề 1 và 2 trong
{ } nếu chứa ñiều kiện trong ( )
if (ñiều kiện) mệnh ñề 1
else mệnh ñề 2;
Mô tả: thực hiện mệnh ñề 1 nếu chứa
ñiều kiện trong ( ) hoặc nếu không thì
thực hiện mệnh ñề 2
if( ñiều kiện) {mệnh ñề 3; mệnh ñề 4}
else {mệnh ñề 3; mệnh ñề 4}
Mô tả: Nếu (ñiều kiện) “ñúng” thì thực
hiện {mệnh ñề 1; mệnh ñề 2}, nếu
“sai” thì thực hiện {mệnh ñề 3; mệnh
ñề 4}
If (ñiều kiện 1)
mệnh ñề1;
elseif (ñiều kiện 2) mệnh ñề 2;
else
mệnh ñề 3;
Mô tả: nếu (ñiều kiện1) ñúng thì thực
hiện mệnh ñề 1, nếu (ñiều kiện1) “sai”
và (ñiều kiện 2) “ñúng” thì thực hiện
mệnh ñề 2, nếu (ñiều kiện 2) “sai” thì
thực hiện mệnh ñề 3.
if(ñiều kiện 1) {
ñiều kiện 1;
if(ñiều kiện 2) {

Ví dụ sử dụng
if(i > 100) i=i+1;
Mô tả: i=1+1 nếu giá trị biến i
lớn hơn 100
if(i > 100) {i=i+1; i = @sin(i);}
Mô tả: thực hiện hàm số
{i=i+1; i = @sin(i);} nếu giá trị
biến i lớn hơn 100
if(i > 100) i=i+1;
else
i=i-1;
Mô tả: i=i+1 nếu giá trị biến I
lớn hơn 100. Nếu không thì
else i=i-1
if(i > 100) {i=i+1;i = @sin(i);}
else {i=i-1;i = @cos(i);}
Mô tả: thực hiện hàm số
{i=i+1;i = @sin(i);} nếu giá trị
biến I lớn hơn 100 nếu không
thì thực hiện mệnh ñề else
{i=i-1;i = @cos(i);}
if(i > 100) i=i+2;
elseif(i > 50) i=i+1;
else
i=i-1;
Mô tả: i=i+2 nếu i lớn hơn
100; i=i+1 nếu ñiều kiện I lớn
hơn 50 còn không thì i=i-1

if(j > 10) {
j = j+1;
if(j > 100) {

Kiểu

for(mệnh ñề1;ñiều kiện; giảm ñiều kiện) mệnh ñề 2;
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Vòng lập (Loop) của Script sử dụng câu lệnh “for” tương tự như sau.

실행프로그램

Vòng lập (for) ở trên sau khi thực hiện mệnh ñề 1, so sánh ñiều kiện ( phù hợp với ñiều kiện
của câu lệnh if) nếu ñiều kiện ñúng thì thực hiện mệnh ñề 2. Và thực hiện giảm ñiều kiện sau
khi thực hiện mệnh ñề 2 thì tiếp tục so sánh ñiều kiện nếu ñúng thì lập lại thực hiện mệnh ñề 2,
nếu ñiều kiện sai thì chuyển sang mệnh ñề sử dụng câu lệnh for còn lại.
Ví dụ 1)
sum = 0;
for(i=1; i <= 100; i=i+1) sum = sum+i;
Mô tả: ban ñầu gán Sum=0; vòng lặp thứ nhất: cho i=0 so sánh ñiều kiện(i<=100) nếu ñúng tăng biến I lên 1 ñơn vị sau ñó gán biến
Sum= Sum+1; sau ñó lặp lai câu lệnh cho tới khi thỏa mãn ñiều kiện i<=100 thì dừng vòng lặp.

Ví dụ 2)
sum1 = 0;
sum2 = 0;
for(i=1; i <= 100; i=i+1) {
if(i <= 50) sum1 = sum1+i;
else

sum2 = sum2+i;

}
Mô tả: ban ñầu thực hiện gán 2 biến Sum1 và Sum2 =0 sau ñó thực hiện vòng lặp For : vòng lặp
ñầu tiên gán biến i giá trị 1 so sánh ñiều kiện (i<=100) thỏa mãn ñiều kiện tăng giá trị biến i lên 1
ñơn vị sau ñó thực hiện mệnh ñề ñiều kiện so sánh nếu i<=50 thực hiện gán biến Sum1=Sum1+I
kết thúc 1 vòng lặp ñầu tiên, vòng lặp tiếp theo giá trị của biến I tăng lên cho tới khi mệnh ñề ñiều
kiện i<=50 không ñúng nữa thì mệnh ñề sau “else” ñược thực hiện(Sum2=Sum2+i) vòng lặp kết
thúc khi i>=100.

9.8.5 Lệnh trả về ( return)
Chương trình Script ñược ngưng thực hiện Script và bỏ mệnh ñề tiếp theo nếu gặp câu lệnh
Return.
ví dụ 1
return;
Mô tả: ñược sử dụng với câu lệnh ñơn return.
ví dụ 2
return x+5;
Mô tả : thiết lập giá trị x + 5 với phương thức sử dụng trả về giá trị các vị trí, kích thước trong tính
năng mở rộng.
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9.8.4 Vòng lặp (LOOP)
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Dạng sử dụng
Ví dụ sử dụng
mệnh ñề 2;
j = j+10;
mệnh ñề 3;
j = @cos(j);
}
}
}
}
Mô tả: nếu (ñiều kiện 1) “ñúng” thực
Nếu j>10 thì j=j+1. Nếu j>100
hiện mệnh ñề 1, sau ñó nếu (ñiều kiện
thì j=j+10 và j = @cos(j)
2) “ñúng” thì thực hiện mệnh ñề 2 và
3.
<Bảng 9- 15> Ví dụ dạng sử dụng có ñiều kiện
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Thực hành 1

Login Script
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Người sử dụng tạo Script Login 1 lần.

1. Khi login xuất hiện hộp thoại kiểm tra (1)
Khi login xuất hiện tin nhắn tương tự dưới ñây, tạo Script ( sử dụng hàm số @Message).

Thực hành 1

Khi Login, hiển thị tin nhắn tương tự dưới ñây. Tạo Script ( sử dụng hàm số @MessageBox).
Tạo hộp thư ñể hiển thị tên User Login trong hộp tin nhắn sử dụng số hàm (@GetUserName)
hiển thị Message

Chng 9 Script

2. Khi Login xuất hiện hộp thoại kiểm tra (2)
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Script login

®

AutoBase 9
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Thực hành1

Script Login
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Thực hành 2

Loại Tag
Tag input Analog
Tag input Analog
Tag input Analog

Kiểu kết nối
Tag PLC_SCAN
Tag PLC_SCAN
Tag Memory

®
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Tên Tag
FLOW01
FLOW02
FLOW

실행프로그램

Tên file module
Analog.modx

Kiểu Module
MDI Window

Chng 9 Script

Script ‘At Program Running’ Scrip thực hiện các chức năng khi chương trình giám sát ñang
chạy. Trong chương trình Studio tạo Tag input Analog FLOW01 và FLOW02 kiểu PLC_SCAN
và Tag FLOW kiểu Memory.
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Script on Program Running
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Thực hành 2

Chng 9 Script

①

Script on Program Running

Mở Module Analog.modx trong chương trình Studio cấu hình như sau
Text Analog : FLOW01
Text Analog:: FLOW02
Text Analog : FLOW

②

?

Mở thư mục cài ñặt AutoBase Copy Folder Menu tới thư mục Project hiện hành. Chạy
chương trình giám sát xác ñịnh ñược tình trạng chạy Script trên Analog.modx

Script trên thuộc tính Tag

có thể thiết lập nhanh Script on Program Running ñơn giản trên thuộc tính của Tag Flow.

®
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①

Thực hiện chạy chương trình giám sát. N

②

hấp phím F2 kiểm tra sự hiển thị hộp thoại Login

Chng 9 Script

Tạo Script hoat ñộng Khi người sử dụng nhấn phím cụ thể.

Thực hành 3
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Key Script
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Thực hành 4

Script Menu

Chng 9 Script

Tạo User Menu Script chỉnh sửa Menu chương trình giám sát hoặc nhằm thực hiện Script với
hàm số @MenuMessage. Ứng dụng Menu Script thay ñổi Menu trong chương trình giám sát.
Tạo Script chuyển ñổi Module trên Menu Script và ñăng ký Menu ‘chuyển ñổi màn hình’ trên
chương trình giám sát.

1. Tạo Menu Script

Tạo SCRIPT di chuyển tới DatabaseTrend.modx
trên MENU_SCRIPT_001
Tạo SCRIPT di chuyển tới MilliTrend.modx trên
MENU_SCRIPT_000

2. Chỉnh sửa Text Menu trong chương trình giám sát
Sao chép thư mục nhỏ Menu ( C:\AutoBase_10_0_2\Menu) trong Folder cài ñặt Autobase và
dán vào Folder Project ñể chỉnh sửa Text Menu trong chương trình giám sát.

COPY
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Menu Script
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BEGIN
POPUP, "File(&F)"
BEGIN
MENUITEM,
,CtrlO
MENUITEM,
MENUITEM,
MENUITEM,
MENUITEM,
MENUITEM,

"ðăng nhập(&I)...",

"ðăng xuất(&O)",
LOGOUT
SEPARATOR
"In màn h?nh(&P)...",
PRINT_SCREEN
"lưu Màn H?nh(&S)...",
SAVE_SCREEN
"Lưu vùng màn h?nh(&C)...",SAVE_SCREEN_ZONE

Hệ số

Chỉ số

BEGIN

1

END

1

Thiết lập thêm hệ số

POPUP

2

Lần 2 = Phím tắt của Menu với kí tự hiển thị

4

Lần 2 = Phím tắt của Menu với kí tự hiển thị
Lần 3 = Tên menu (Menu Script và kí tự cơ
bản (mặc ñịnh)
Lần 4 = khoảng trống (cơ bản) một trong
GRAYED, CHECKED
Lần 5 = phím tắt

không có

MENU
ITEM

①

LOGIN,

Nội dung
Khởi ñộng Menu All
/ Text / View
Kết thúc Menu All /
Text / View
Hiển thị của Text
/View
Thiết lập Menu
trong các Text
Menu thông dụng.

Sau khi chỉnh sửa và lưu trữ, thực hiện chạy chương trình giám sát, xác ñịnh Text
Menu. Click Menu quan sát sự thực hiện Script ñã tạo.
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Thực hành 5

ExPand
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Có thể tạo Script trong thuộc tính mở rộng của các Object. Tạo Analog Input Tag, Digital Input
Tag kiểu Memory tạo sự thay ñổi giá trị trên các kiểu yếu tố khác.

Tên Tag
AI_MEM
DI_MEM

Kiểu Tag
Tag input analog
Tag input Digital

Tên File Module
Main.modx

Kiểu kết nối
Tag memory
Tag memory

Kiểu Module
MDI window

Cấu hình module ñể mở rộng (Extended). chèn yếu tố Text analog với yếu tố Text digital ñể
xác ñịnh giá trị Tag input Analog Inout Tag(AI_MEM) và Digital Input Tag (DI_MEM).

1. Tab Expand trong Properties
①

Mở hộp thoại Object Properties chọn ‘Edit | Object properties’ hoặc Click 2 lần lên
Object. Chọn Tab Expàn có thể tạo ñược nhiều Script.

②

Nhấp nút chọn (v) trong ô chức năng tương ứng ñể tạo Script cho các tính năng của
Object.

③

Script tính năng mở rộng khác với Script khác. sử dụng câu lệnh Return thiết lập giá
trị cần thiết.

Thực hành 5

Khi bật (ON) Tag input Digital (DI_MEM) tạo kích thước chiều rộng của hình vuông 200%
Expand
Size

Sử dụng
ðiều chỉnh kích thước
chiều ngang, dọc

Hướng dẫn chi tiết và phạm vi giá trị ( giá trị Return)
Hình ảnh cũ = 100%,Phóng to/ thu nhỏ theo giá trị Return

®
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Chạy chương trình giám sát.
Quan sát sự thay ñổi kích
thước của hình vuông ñể bật
(ON) giá trị của DI_MEM. Thực
hiện tạo Script trên tất cả chiều
ngang/dọc hay chiều ñứng

3. Local
Tạo thay ñổi vị trí (toạ ñộ X) của hình vuông với giá tị toạ ñộ của Tag input Analog (AI_MEM)
Expand
Local

Sử dụng
Chỉ ñịnh toạ ñộ X,Y
ñược hiển thị

Hướng dẫn chi tiết và phạm vi giá trị (giá trị Return)
Bên Trái, phía trên = 0,0 giá trị lớn (Return) có thể qua
bên phải, phía dưới.

Chng 9 Script

2. Size
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Expand

Chng 9 Script
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Thực hiện chạy chương trình
giám sát, quan sát sự thay ñổi vị
trí hình vuông nhằm thay ñổi giá trị
của AI_MEM, thực hiện tạo Script
trên tất cả Y, và X/Y.

4. Visible
Tạo hình vuông nhấp nháy theo giá trị của Tag input Digital (DI_MEM).
Expand
Visible

Sử dụng
Thiết lập ẩn/hiện trên màn
hình Object Module theo
Script

×2

Hướng dẫn chi tiết và phạm vi giá trị ( giá trị Return)
Trạng thái cao nhất =1
Trạng thái nhấp nháy không hiển thị =0

Thực hành 5
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5. Thickness
Tạo Scritp ñộ rộng dòng (Line Width) của hình vuông theo giá trị của Tag input Digital
(DI_MEM)

Expand
Thickness

Sử dụng
Thiết lập ñộ rộng Line

Phạm vi giá trị ( giá trị Return)
Giá trị Line Width ~=1

×2

Chạy chương trình giám sát,
thay ñổi giá trị của DI_0001 ñể
kiểm tra ñộ rộng dòng.

Chng 9 Script
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Chạy chương trình giám sát,quan sát
hiển thị của hình vuông thay ñổi giá
trị của DI_MEM thực hiện tạo Script
nhấp nháy trên Visible/ Blink .( if
($DI_Mem==1) return 500;
else return 0;
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6. Color
Tạo Script màu của hình vuông theo giá trị của Tag input analog (AI_MEM).
Expand

Sử dụng
Thiết lập màu RGB thay ñổi,
Line, Fill, Text.

Color

Phạm vi giá trị ( giá trị return)
Thiết lập nồng ñộ R,G,B từ 0~255 với hàm
số @RGB

×2

Chạy chương trình giám sát, kiểm tra sự
thay ñổi tô màu của hình vuông ñể thay
ñổi giá trị của AI_0000.

7. Sliders
Click và kéo chuột lên hình vuông, thay ñổi vị trí, thay ñổi giá trị Tag input Analog (AI_MEM).

Yếu tố Extended
Sliders

Sử dụng
Thiết lập sự thay ñổi giá
trị Tag nhấp chuột di
chuyển chiều ngang,
dọc

Hướng dẫn chi tiết và phạm vi giá trị ( giá trị Return)
Thiết lập trên hộp thoại thay ñổi giá tị Tag, vị trí di
chuyển của hình ảnh, Tag kết nối.

Thực hành 5
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Chạy chương trình giám sát. Click và
kéo hình vuông di chuyển theo chiều
ngang có thể xác ñịnh trên yếu tố Text
analog giá trị AI_0000 ñược thay ñổi.

8. Mouse Respone
Tạo Script khi tắt và nhấp chuột lên yếu tố hình vuông. Hiển thị vị trí của Object khi ñặt con trỏ
trên yếu tố.
Expand

Sử dụng
Thiết lập hiển thị vùng với
Script khi nhấp và khi kéo,
chuột lên Object Module.

MoseRespone

Phạm vi giá trị ( giá trị Return)
Thiết lập hiển thị nhanh vùng trên hộp thoại,
tạo Script hoạt ñộng khi nhấp chuột trái lên
yếu tố Module

×2

Chạy chương trình giám sát, click
vào hình vuông kiểm tra yếu tố
Text digital sự thay ñổi giá trị của
DI_0000
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Thực hành 5
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9. Event
Khi có sự thay ñổi thuộc tính của Object trong chương trình giám sát thì Script trong mục
‘Event’ sẽ thực hiện.

Expand
Event

Sử dụng
Nhấn key = key Down
xuất hiện Event khi
thay ñổi vị trí chọn =
Sel Change

Hướng dẫn chi tiết và phạm vi giá trị ( Gía trị Return)
Tạo nội dung hoạt ñộng trên Script khi ñược thay ñổi vị trí
chọn hoặc nhấn các phím (Key Down), (Sel Change)

Chèn 2 Object EditBox1 và EditBox2, chèn 1 listBox thiết lập 5 dữ liệu từ 100 ~ 500 trên Items
Data. Tạo Script ñược di chuyển con trỏ với EditBox2 khi nhấn phím enter trên EditBox1

×2

Chạy chương trình giám sát quan sát di
chuyển con trỏ tới EditBox2 khi nhấn
phím enter trên EditBox1

10. Animation
Tạo Script thay ñổi tốc ñộ (rpm) của yếu tố Animations ñược ñặt.

Expand
Animations

Sử dụng
Thiết lập tốc ñộ rpm
của Animations

Hướng dẫn chi tiết và phạm vi giá trị ( giá trị Return)
Hiển thị Animations với rpm thiết lập ~=1, Stop = 0

Chọn ‘Insert | Animations’ chèn Object Animations và chèn Object Text analog (AI_MEM). Thay
ñổi tốc ñộ của Animations theo giá trị của AI_MEM.

Thực hành 5
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Chạy chương trình giám sát, nhập giá trị trên
Object Text Analog, quan sát sự thay ñổi
tốc ñộ (rpm)của Animations.

MEMO
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CHƯƠNG 10
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Là tạo và chỉnh sửa nội dung các mẫu báo cáo trong File Log, cảnh báo, ñiều khiển và giám sát.
Có thể tạo hai dạng bảng báo cáo, bảng báo cáo ứng dụng chương trình excel và bảng tự báo
cáo của AutoBase. Bảng tự báo cáo sử dụng chương trình Studio là chương trình chỉnh sửa
chính.

10.1 Thực hiện tạo và chỉnh sửa báo cáo
Vào Start hoặc cửa sổ AUTOBASE chọn ‘Studio’(
tương tự sau ñây.

), Autobase Studio ñược thực hiện

10.2 Menu

<Hình 10- 1> Tab Table

10.2.1 Insert Table
165

trên thanh công cụ hoặc chọn “Insert Table” trên thanh Menu xuất hiện hộp
Chọn Icon
thoại Insert Table, ở ñây có thể thiết lập kích thước ô theo chiều dọc ngang, số ô, vị trí của bảng.
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<Hình 10-2>Chèn bảng

Cell ID

<Hình 10- 3> Chèn nhiều bảng trên Menu

10.2.1.1 Bảng và số ô
Mỗi một ô của bảng có một ñiạ chỉ duy nhất ñược xác ñịnh theo qui tắc dưới ñây.
1)

Trên sổ của bảng là bắt ñầu từ số 0,1,2

2)

Ô hàng ngang ñặt từ A,B,C,D … Z, AA, AB, AC....

3)

Ô hàng dọc ñặt từ 0,1,2,3,4 …

4)

Số duy nhất của ô là nhập dán vào số ô hàng ngang, số ô hàng dọc, số bảng

5)

Format: số bảng,số hàng, số cột

Ví dụ số ô) 0A0, 1C2, 2F10, 1AB23, 12A2 ...
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ðịa chỉ cột

<hình 10-4> Mô tả ñịa chỉ của ô

10.2.2 Table Align to left
Nhấn Icon
trong hộp công cụ báo cáo hoặc chọn “Table/Align to left” trên thanh Menu công
cụ thì vị trí của bảng ñược chọn sẽ nằm phía bên trái.
10.2.3 Table Align to center
Nhấn Icon
trong hộp công cụ hoặc chọn “Table/Align to center” trên thanh menu công cụ
thì vị trí của bảng ñược chọn sẽ nằm ở trung tâm.
10.2.4 Table Align to right
trong hộp công cụ báo cáo hoặc chọn “Table/Align to right” bên trái ) trên bảng
Nhấn icon
Text Menu thì vị trí của bảng ñược chọn sẽ nằm ở bên phải.

10.3 Menu Insert

<Hình 10 - 5> Menu Insert

Là nhập nội dung báo cáo vào trong ô. Chọn insert trên thanh Menu công cụ xuất hiện <hình
10-5> xuất hiện Menu phụ :Basic Data và Function.
10.3.1 Basic Data
trong hôp công cụ báo cáo hoặc trên Menu chọn insert/Basic Data, xuất hiện
Nhấn Icon
hộp thoại Insert Basic Data. Basic Data chia thành 3 loại dữ liệu Analog, Digital, và loại khác
(Else).

10.3.1.1 Data Type Analog

AI Moment
AI Multi Ave

®
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AI Multi Max
AI Multi Min
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AI Multi Sum
AI Multi Sub
AI Multi Moment
AI Multi Max Add
AI Alarm
AI Minute List
AI Event Time of Max
AI Event Time of Min

<Hình10 - 1> Nội dung dữ liệu tương ứng Analog

10.3.1.2 Data Type Digital
Yếu tố dữ liệu
DI Current

Nội dung
Hiển thị (ON, OFF) giá trị hiện tại của Digital Tag.
Hiển thị thời gian ñược bật của Digital Tag trong thời gian chỉ ñịnh
DI On time
cụ thể.
DI Off time
Hiển thị thời gian Tắt của Digital Tag trong thời gian chỉ ñịnh cụ thể.
DI On count
Hiển thị số ñếm ON của Digital Tag trong thời gian chỉ ñịnh cụ thể.
Hiển thị giá trị tức thời Digital Input trong thời gian chỉ ñịnh cụ thể
DI Moment
( phút, giờ, ngày)
Hiển thị dữ liệu thời gian bật bằng số lần trong phạm vi chỉ ñịnh cụ
DI Multi On time
thể.
Hiển thị dữ liệu thời gian tắt bằng số lần trong phạm vi chỉ ñịnh cụ
DI Multi Off time
thể.
DI Multi On Count
Hiển thị dữ liệu số lần bật bằng số lần trong phạm vi chỉ ñịnh cụ thể.
Hiển thị giá trị giá trị tức thời DI bằng số lần trong phạm vi chỉ ñịnh
DI Multi Moment
cụ thể.
DI Alarm
Hiển thị cảnh báo xuất hiện trong phạm vi thời gian chỉ ñịnh cụ thể.
DI ON/OFF List
Hiển thị dữ liệu ñược lưu trữ với thiết lập ON/OFF
Hiển thị thời gian hoạt ñộng toàn bộ List ON/OFF trong phạm vi thời
DI ON/OFF List Sum
gian chỉ ñịnh cụ thể.
Hiển thị tổng thời gian hoạt ñộng List ON/OFF bằng số lần trong
DI ON/OFF Multi List Sum
phạm vi chỉ ñịnh cụ thể.
<Bảng 10- 2> Nội dung dữ liệu ñược tương ứng với Digital
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Nội dung
Hiển thị giá trị analog hiện tại
Hiển thị tính giá trị trung bình Analog trong thời gian chỉ ñịnh cụ thể
Hiển thị tính giá trị cao nhất Analog trong thời gian chỉ ñịnh cụ thể
Hiển thị tính giá trị thấp nhất Analog trong thời gian chỉ ñịnh cụ thể
Hiển thị tính giá trị Analog tổng trong thời gian chỉ ñịnh cụ thể
Hiển thị tính giá trị Analog hiệu trong thời gian chỉ ñịnh cụ thể
Hiển thị giá trị cộng tối ña Analog trong thời gian chỉ ñịnh cụ thể.
Hiển thị giá trị tức thời Analog input trong thời gian chỉ ñịnh (phút, giờ,
ngày)
Hiển thị dữ liệu giá trị trung bình Analog bằng số lần trong phạm vi thời
gian chỉ ñịnh cụ thể.
Hiển thị giá trị cao nhất Analog bằng số lần trong phạm vi thời gian chỉ
ñịnh cụ thể.
Hiển thị giá trị thấp nhất Analog bằng số lần trong phạm vi thời gian chỉ
ñịnh cụ thể.
Hiển thị giá trị tổng Analog bằng số lần trong phạm vi thời gian chỉ ñịnh
cụ thể.
Hiển thị dữ liệu giá trị hiệu bằng số lần trong phạm vi thời gian chỉ ñịnh
cụ thể.
Hiển thị dữ liệu giá tị tức thời AI bằng thời gian trong phạm vi thời gian
chỉ ñịnh cụ thể.
Hiển thị dữ liệu thời gian cộng tối ña bằng số lần trong phạm vi thời
gian chỉ ñịnh cụ thể.
Hiển thị cảnh báo ñược hiển thị trong phạm vi thời gian chỉ ñịnh cụ thể.
Hiển thị các giá trị cao nhất, giá trị thấp nhất, giá trị trung bình trong
khoảng dữ liệu thời gian bắt ñầu/ kết thúc chu trình dữ liệu chỉ ñịnh cụ
thể.
Hiển thị thời gian của ñiểm ñược hiển thị giá trị cao nhất trong thời gian
chỉ ñịnh.
Hiển thị thời gian của ñiểm ñược hiển thị giá trị thấp nhất trong thời
gian chỉ ñịnh cụ thể.
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Yếu tố dữ liệu
AI Curent
AI Ave
AI Max
AI Min
AI Sum
AI Sub
AI Max Add

10.3.1.3 Else
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Yếu tố dữ liệu
Report Data
date/Time
Today date/time
Multi Order
Minute List Order
Database
String vars
ST current

Nội dung
Hiển thị thời gian thiết lập dữ liệu trên thời gian xem báo cáo
ðầu ra theo phương thức hiển thị thời gian hiện tại của máy tính.
Hiển thị sắp xếp của dữ liệu Multiline tương tự với các thời gian ON
Multiline, giá trị trung bình Multiline yếu tố dữ liệu Analog / Digital.
Hiển thị sự sắp xếp thời gian của chu trình dữ liệu AI.
Yếu tố dữ liệu ñể nhận báo cáo dữ liệu database
Yếu tố dữ liệu hiển thị nội dung của biến String ñược thiết lập.
Hiển thị giá trị hiện tại của String Tag
<Bảng 10- 3 > Các dữ liệu có liên quan

10.3.2 Function

Thiết lập với phương pháp tương tự sau có nhiều phép tính với hàm số như String Variable,
giá trị thấp nhất, giá trị cao nhất, giá trị trung bình, cộng (+), trừ (-), nhân (*), chia(/)…
Function
Giá trị
trung bình
Giá trị cao
nhất
Giá trị
thấp nhất
Cộng
Giá trị
trung bình
của line
Giá trị cao
nhất của
Line
Giá trị
thấp nhất
Line
Cộng Line
Hiệu Line
Giá trị
tuyệt ñối
trung bình
Giá trị
tuyệt ñối
Max
Giá trị
tuyệt ñối

Nội dung
@ave(A0:A3)

Tính giá trị trung bình trong ô ñã thiết lập

@max(A0:A3)

Tính giá trị cao nhất trong các ô ñã thiết lập

@min(A0:A3)

Tính giá trị thấp nhất trong các ô ñã thiết lập

@sum(A0:A3)

Tổng giá trị tất cả các ô ñã thiết lập

@LineAve(A:C)

Tính giá trị trung bình của các ô trên hàng ñã thiết
lập

@LineMax(A:C)

Tính giá trị Max của các ô trên hàng ñã thiết lập

@LineMin(A:C)

Tính giá trị Max của các ô trên hàng ñã thiết lập

@LineSum(A:C)
@LineSub(A:C)

Tổng giá trị của các Cell trên Line
Hiệu giá trị của các Cell trên Line

@AbsAve(A0:A3)

Tính giá trị tuyệt ñối trong ô ñã thiết lập

@AbsMax(A0:A3)

Tính giá trị tuyệt ñối lớn nhất trong ô ñã thiết lập

@AbsMin(A0:A3)

Tính giá trị tuyệt ñối thấp nhất trong ô ñã thiết lập

Nội dung
@abs(A0)

Hàm số nhận giá trị tuyệt ñối trong ô ñã thiết lập

10.4 Menu ñịnh dạng văn bản
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Chọn menu ‘Form/Cell’ trên Menu ñể ñịnh dạng các Cell(ô). Trên menu có Cell Text, CellTime,
Cell Tag, Command, UnGroup, Group, Display Format, Align, Size, Font, Border, Back Color,
Text Color tương tự như <hình 10-6>. Có thể chọn Menu ñịnh dạng bằng cách nhấp chuột phải
trên cell xuất hiện hình tương tự như <hình - 7>
Chú ý) Có thể thiết lập ñồng thời một hay nhiều ñịnh dạng trong Cell.

<Hình 10- 6> Menu ñịnh dạng văn bản

<Hình10- 7> Menu ñịnh dạng văn
bản

10.4.1 Border Line
Chọn “Border’ trong menu Edit Cell và Icon
trong hộp thoại báo cáo (Reporter) và ‘ Format/
Cell/ Border’ xuất hiện hộp thoại có thể thay ñổi ñường biên (Border Line) của khung tương tự
như <hình 10-8>.
Thiết lập hiển thị Line, Line width, Line Color và chọn kiểu Line

Thay đôỉ
đô màu Line
Thay đổi
đ ñộ rộng line

<Hình 10- 8> Hộp thoại thiết lập Border Line

10.4.2 Format
Chọn ‘Format’ trong Menu Edit Cell và ‘ Format/Cell/ Format’

Chng 10 Report

@MinCellText(A,B0:B3)
Tìm giá trị nhỏ nhất của Text cell
@MaxCellText(A,B0:B3)
Tìm giá trị lớn nhất của Text cell
@GetLineCount(B1:B1)
ðoc số cell trên line
<Bảng 10- 4> Chèn nội dung của hàm số
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Function
Min
Giá trị
tuyệt ñối
Min Text
Max text
ðọc Line

Format là Menu thiết lập phương pháp hiển thị yếu tố thời gian Date/ Time, hiển thị số thập
phân trên yếu tố thời gian.
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<Hình 10- 9> Hộp thoại thiết lập hiển thị thời gian

10.4.3 Cell Command
Cell Command có tính năng chỉ thay ñổi lệnh (Command) với Tag thiết lập của các Tag, Time,
Format ñược chỉ ñịnh.
trên hộp công cụ hoặc chọn ‘Format/ Cell/ Cell Command’ xuất hiện hộp thoại
Nhấn Icon
Insert Basic Data, có thể thay ñổi Cell command bằng cách chọn lệnh thay ñổi.
10.4.4 Cell Tag
Cell Tag chỉ thay ñổi tên Tag và giữ nguyên yếu tố thiết lập của các Format, Time, Command
ñược chỉ ñịnh.
Nhấn Icon
của hộp công cụ hoặc chọn ‘Format/ Cell/ Cell Tag’ xuất hiện hộp thoại chọn
Tag, nhấn mục chọn Tag thì Cell Tag ñược kết thúc.
10.4.5 Cell Time
Cell Time chỉ thay ñổi phạm vi thời gian và giữ nguyên yếu tố thiết lập của các Tag, Command,
Format chỉ ñịnh.
Nhấn Icon
trên hộp công cụ hoặc ‘Format/ Cell/ Cell Time’ xuất hiện hộp thoại thiết lập
phạm vi thời gian, chọn thiết lập thời gian.
10.4.6 Cell Text
Nhấn Icon
của hộp công cụ báo cáo và ‘Format/ Cell/ Cell Text’ xuất hiện hộp thoại chỉnh
sửa mệnh ñề Cell, có thể chỉnh sửa nội dung dữ liệu Cell

10.5 View Menu

<Hình 10- 10> Menu View
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View Text Menu với menu phụ có Main Tool, Explorer, Status bar, Animation edit, Zoom in,
Zoom out, View As Edit Mode, View As Run Mode, View as Command mode, View As Tag
Name Mode, View As Time Mode tương tự như <hình 10-10>.
10.5.1 View As Edit Mode

<Hình10- 11> Ví dụ xem ñể chỉnh sửa

Có thể xem trước nội dung báo cáo khi chọn
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10.5.2 View As Run Mode
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Icon
trên hộp công cụ báo cáo và ‘ View as run
mode’ trên Menu/View
Reporter File không thể chỉnh sửa trên Run Mode
và sử dụng khi cần xác nhận kết quả giá trị theo thời
gian (Date/Time)

<Hình 10- 12> Ví dụ xem ở chế ñộ Run

10.5.3 View As Command Mode
Nhấn Icon
hộp công cụ hoặc ‘ View As
Command Mode’ trên Menu sẽ hiển thị nội dung
lệnh trong Cell của báo cáo.
Có thể chỉnh sửa File báo cáo trên View
Command Mode hoặc chỉnh sửa báo cáo thông
dụng trên Edit Mode.

<Hình 10- 13> xem nội dung của câu lệnh

10.5.4 View Tag Mode
của hộp công cụ báo cáo hoặc
Nhấn Icon
‘ View Tag Mode’ trên Menu.
Có thể chỉnh sửa File báo cáo trên View Tag Mode
hoặc chỉnh sửa báo cáo thông dụng trên Edit Mode.

<hình10- 14> Xem Tag

10.5.5 View Time Mode
Nhấn Icon
của hộp công cụ báo cáo hoặc “View
Time Mode’ trên Menu sẽ thấy nội dung của Cell của
báo cáo.
Có thể chỉnh sửa File báo cáo trên View Time Mode
hoặc chỉnh sửa báo cáo thông dụng trên Edit Mode.

<Hình 10- 15> Xem nội dung của thờigian

10.6 Báo cáo Excel
Sử dụng MS Office Excel ñể báo cáo. Tạo báo cáo với Edit Sheet và Run Sheet là phương
pháp ñược hiển thị dữ liệu di chuyển tới Run Sheet nội dung ñã chỉnh sửa trên Edit Sheet.

Chng 10 Report

Nhấn Icon
hộp công cụ hoặc ‘View As Edit Mode’
trên Menu/View, chỉnh sửa báo cáo thay ñổi với trạng
thái chỉnh sửa. bảng Edit Mode là Mode có thể xoá,
chỉnh sửa, chèn các hàm số, dữ liệu cơ sở.

10.6.1 Tạo báo cáo bằng Excel
10.6.1.1 Sao chép ExcelReport.XLA
172
Chng 10 Report

ðể ứng dụng báo cáo bằng Excel trong Autobase mở thư mục cài ñặt AutoBase copy thu mục
XLSTART ñến thư mục cài ñặt Office. Tên Folder ñược cài ñặt ñược hiển thị khác nhau tuỳ
theo phiên bản của Autobase.( OFFICE10, OFFICE11, OFFICE12…)

<Hình 10- 16> Cài ñặt ứng dụng Excell cho AutoBase

10.6.1.2 ðăng ký DLL
Chạy File RegisterNetDLL.exe chương trình ñăng ký .NET DLL trên Folder ñược cài ñặt
Autobase. Click nút
File DLL của báo cáo Excel ñược ñăng ký, tương tự như <Hình
10-17>.
Khi chạy chương trình sử dụng hệ ñiều hành Vista hoặc Win 7, nhấp chuột phải chọn ‘Run as
Admintrator’ Click chuột phải thực hiện ñăng ký.

<Hình 10- 17> ðăng ký DLL

10.6.2 Tạo báo cáo Excel
Chạy chương trình MS OFFICE EXCEL ứng dụng tạo Text Menu Report nội dụng báo cáo với
Excel tương tự như <hình 10-18>
Sheet số lẻ (Sheet1) ñược dùng ñể hiển thị báo cáo Excell khi AutoBase Run Time, sheet chẵn
(sheet 2) dung ñể tạo và chỉnh sửa báo cáo.

Menu Reort
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Report in the Icon Tray

Chng 10 Report
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Sheet Running

Edit Sheet

<Hình 10- 18> Tạo báo cáo Excell

10.6.3 Excel report call
Ứng dụng các hàm số tương ứng cho chức năng báo cáo bằng Excel trên chương trình giám
sát có thể gọi Excel Report phương pháp tương tự dưới ñây.

<Hình 10- 19> Màn hình báo cáo excell

Chỉ ñịnh cụ thể ngày tháng gọi trên Excel Report <hình 10-19>, ứng dụng các hàm số tương
ứng ñể gọi Excel Report, sử dụng Menu ‘Object | Button | Script Button’ trong Studio, người sử
dụng có khả năng ñiều thể ñiều chỉnh ngày tháng trực tiếp ñể xem báo cáo.
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Thực hành 1

Report

Chng 10 Report

Hiển thị thời gian bật (ON) với nhiệt ñộ trung bình trong ngày, cho thấy thời gian bật (ON) từng
giờ của bóng ñèn 1,2 và các nhiệt ñộ 1,2,3 của trước. Thiết lập báo cáo tự ñộng hàng ngày vào
lúc 8:30

1. Chỉnh sửa báo cáo
①

Chèn bảng, tạo mẫu báo cáo công việc hàng ngày tương tự dưới ñây.







②

Chọn ‘Insert/ Basic Data’ xuất hiện hộp thoại chọn Else chọn tiếp Multil Oder dữ liệu
hiển thị trong 24 giờ trên mục  từ 0:00 ~ 23 giờ ngày hôm trước.

③

ðặt giá trị trung bình Multiline trong dữ liệu Analog sau khi chọn ‘Insert/ Basic Data’
với hiển thị giá trị trung bình của nhiệt ñộ (Analog Tag) từng thời gian trên 
Thiết lập với  ñồng nhất và thiết lập Analog Tag trên 1 nhiệt ñộ.
Chèn thời gian bật (ON) Multiline của dữ liệu Digital sau khi chọn ‘Insert/ Basic Data’
với hiển thị thời gian ON của từng bóng ñèn trên 
Thiết lập Tag digital trên 1 bóng ñèn và thiết lập thời gian ñồng bộ với 

④

Thay ñổi Tag Click chuột 2 lần sao chép và dán nội dung Cell của bóng ñèn 1, bóng
ñèn 2.

Vào Insert | Function Chọn hàm số trung bình @ave(A0:A3) cho thấy giá trị trung bình
của dữ liệu 1 nhiệt ñộ ‘từ 0~23 giờ) trên .
Thay ñổi giá trị trung bình ñịa chỉ (A0:A3). ( ví dụ ] B6:B6). Sao chép dán thay ñổi ñại
chỉ giá trị trung bình trên nhiệt ñộ 1, nhiệt ñộ 2, bóng ñèn 1, bóng ñèn 2.
Thay ñổi phương thức hiển thị trong ô, chọn ô và nhấp chuột phải, xuất hiện trình ñơn.
Chọn phương thưc hiển thị ñể thiết lập phương thức hiển thị của dữ liệu.

⑦

Chọn ‘View/ Run Mode View’ xác ñịnh báo cáo khi ñược chạy thực tế.

⑧

Chọn 'File | Save As' lưu ‘Daily Report. Rptx’
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2. Run Report
①

Chạy chương trình giám sát chọn ‘View/ Report’ xuất hiện hộp thoại mở File Report
tương tự sau ñây.

②

Chọn File Daily Report và nhấn nhấn nút ‘OK’ File báo cáo sẽ ñược hiển thị

Chng 10 Report

⑤

Thực hành 1
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Report
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Thực hành 1

Report

Chng 10 Report

③

Có thể tham khảo báo cáo hàng ngày ( Daily Report)

** Chạy báo cáo với nút chạy Script
Chèn nút chạy Script trên File Module Report.modx, tạo nút nhấn trên chương trình giám sát ñể
chạy báo cáo hàng ngày.
Mở File ‘Report.modx’ Chèn nút nhấn chọn ‘Object/Button script’.
Nhấp chuột 2 lần lên Script Button hoặc Text Button “ Daily Report” tạo Script tương tự dưới ñây.

Thực hành 1

®
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Thiết lập tự ñộng báo cáo vào 8:30 mỗi ngày. Hiển thị thời gian bật (ON), nhiệt ñộ trung bình
trong ngày, cho thấy thời gian bật trong từng giờ của bóng ñèn 1,2 và nhiệt ñộ của từng thời
gian trước giống với báo cáo ngày trong thực hành 1.

Chng 10 Report

3. Auto Output Report
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Report
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Thực hành 2

Excel Report

Chng 10 Report

ðể tạo báo cáo Excel nếu hoàn tất ñăng ký File .Net DLL trên chương trình
RegisterNetDLL.exe với sao chép File ExcelReport.xla tương tự như 10.6.1.Tạo ñược Icon
Tray Report với Menu Report trên chương trình Excel. Sử dụng Menu Report ñã ñăng ký tạo
báo cáo ñể chèn dữ liệu cơ sở Autobase. Chỉnh sửa trên Sheet số lẻ, chú ý thực hiện Sheet số
lẻ (Sheet1), Sheet số chẵn (Sheet2)

1. Tạo báo cáo Excel
①

Tạo mẫu bảng báo cáo hàng ngày tương tự sau ñây:



②





 Chọn ‘Add-Ins/Report/ Insert (( )xuất hiện hộp thoại chọn Etc trong mục Data
Type chèn thời gian hiển thị trong 24 giờ (‘Prev -1Day 00 Hour ~ Prev -1Day 23 Hour)
sau khi chọn Click ‘OK’.

Thực hành 2

④

Trên  vào ‘Report/ Insert’ ( ) ñể hiển thị thời gian ON của từng bóng ñèn ( Tag
Digital) theo từng thời gian chọn Basic Digital trong mục Data Type và DI multi ON
time. Thiết lập thời gian cùng với .
Sao chép và dán nội dung ô của ñèn 1 ñèn 2, vào‘ Report / Properties’ ( ), ñể thay
ñổi Tag.

⑤

Nhập công thức sử dụng hàm số chuẩn Average trong excel cho thấy giá trị trung
bình nhiệt ñộ của dữ liệu ‘ 0~23 giờ’.(ví dụ ] =average(b7:b30)
Sao chép, dán lên ô giá trị trung bình của nhiệt ñộ 2, nhiệt ñộ 3, ñèn 1, ñèn 2

⑥

Thay ñổi phương thức hiển thị trong ô. Sau khi chọn ô, click chuột phải, xuất hiện trình
ñơn, chọn Format Cell thiết lập phương thức hiển thị của dữ liệu.

⑦

Chọn ‘Report/ Squery Data ’ xem báo cáo khi ñược thực hiện ( Run)

⑧

Chọn ‘ File/ Save’ lưu ‘ Daily Report .xls’ trên Report Folder trong Project.

®
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2. Thực thi chương trình báo cáo
Không thể mở file Excel Report trên ‘View/ Report’ trong chương trình giám sát, tạo nút chạy
Script ñể báo cáo bằng Excell. Tạo Graphic như hình 10-18. Chèn Button Script trên File
Module Report.modx. Hoặc tự tạo nút nhấn như hình 10- 8.

Chng 10 Report

Trên  chọn ‘Add-Ins/Report/ Insert (( )xuất hiện hộp thoại, chọn Analog trong mục
data Type ñể hiển thị giá trị trung bình của (Tag Analog) nhiệt ñộ từng thời gian chọn
Ave Multi Line trong Analog Data.
Thiết lập thời gian cùng với  và thiết lập Tag analog trên nhiệt ñộ 1. Sao chép và
dán nội dung trong ô nhiệt ñộ 1, nhiệt ñộ 2,3, vào ‘Add-Ins/ Report/ Properties’ ( )
Tag ñược thay ñổi. và thay ñổi giá trị tương ứng trên Tag trong thanh công thức của
Excel.

AutoBase 9

③
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Excel Report

180

Thực hành 2

Excel Report

Chng 10 Report

Nhấp chuột 2 lần lên Button Script. Text Button ‘Xem báo cáo’ và tạo Script tương tự như sau.

Chạy chương trình giám sát, Click nút “Xem báo cáo” ñể xem báo cáo Excel.

3. Auto Output Report

②

Chọn Add xuất hiện hộp thoại bổ sung (Add) in báo cáo tự ñộng. thiết lập tên File và
chu kỳ in tự ñộng trên mục in tự ñộng.

Chng 10 Report

Chạy chương trình giám sát, Click ‘Config | Report Automatic Printing’ xuất hiện hộp
thoại in báo cáo tự ñộng.
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MEMO
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Chng 10 Report

Chương 11
183

Chương trình ứng dụng khác

Vào Start và cửa sổ AUTOBASE Chọn ‘Bitmap Editor’(
ñược thực hiện tương tự như <hình 11-1>.

), chương trình chỉnh sửa hình ảnh

®
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Thanh công cụ chính
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Thanh công cụ vẽ

Hộp màu

<Hình 11- 1> Chỉnh sửa hình ảnh

11.1.1 Menu
Menu
File
Edit

All
Cut
Text
View
Config
Window
Help

Mô tả
Cấu hình trên Menu có thể nhận File ñã tạo trước ñây và tắt chương trình, in,
lưu trữ tên, lưu, nhận, hình ảnh mới.
3 kiểu Menu EditUndo, Paste, Paste(newScreen)
Menu có khả năng thay ñổi toàn bộ hình ảnh với menu thay ñổi bên phải/trái,
thay ñổi trên /dưới, xoay 90 ñộ, phóng to/ thu nhỏ, nới / thu diện tích, ñảo
ngược, ñơn sắc, sáng / tối, trơn, sắc xảo, chiết ñường nét, gồ ghề (Uneven),
thay ñổi màu sắc hình ảnh, chèn khung vv…
Menu chọn mức ñộ chồng, chọn màu loại trừ, lưu trữ File chia sẻ, gọi File chia
sẻ với Menu chia sẻ, hoặc gọi chia sẻ với hình ảnh ñược lưu trữ.
Menu của 2 kiểu chữ, Chỉ sử dụng Text trên Menu Icon chính.
Menu chỉnh sửa toàn bộ hình ảnh, ñộ phóng ñại, chỉnh dộ phóng to, thu nhỏ,
hộp tô màu (Fill box), Pencil Box , Info Box, hộp màu, hộp công cụ.
Menu thiết lập Config, Background Color, công cụ vẽ, Rulers, với toạ ñộ trên
Menu.
Menu chọn và ñóng cửa sổ hình ảnh, phân loại icon, phân loại mạng lưới (Grid),
sắp xếp theo tầng, với Text Menu trên cửa sổ Window.
Menu chỉnh sửa hình ảnh, thông tin chi tiết hình ảnh, phương pháp sử dụng trợ
giúp, trợ giúp với Text Menu tương ứng với trợ giúp của chỉnh sửa hình ảnh.
<Bảng 11- 1> Menu trong chỉnh sửa hình ảnh
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11.1 Chỉnh sửa hình ảnh

Chng 11 Chương trình ứng dụng khác

Tìm hiểu chương trình ứng dụng khác của Autobase

11.1.2 Hộp công cụ
184

Là mục chọn công cụ vẽ ảnh. Chọn công cụ ñược phân loại với Icon của 16 dạng hộp công cụ
chính ñược tương ứng xuất hiện phía bên trái của hộp công cụ.

Chng 11 Chương trình ứng dụng khác

<Hình 11- 2> Hộp công cụ chính

Sau ñây là tính năng của hộp công cụ ( Icon chính) và mô tả ngắn gọn trên các hộp công cụ.
Menu
Pencil
Line

Circle
Rectangle

Rounded
Rectangle
Eraser
Scattering
Fill
ðường
cong
Color
Extraction
Text
Edit
Thay ñổi
hình ảnh 1
Thay ñổi
hình ảnh 2
Chỉnh sửa
phóng to
Delete

Mô tả
Không có công cụ phụ trên công cụ vẽ ảnh dạng viết chì
Là công cụ vẽ hình ảnh và Line trong nhiều dạng như: hiển
thị 3 hướng của hộp ñịnh hướng, một chiều, không có mũi
tên trên hộp công cụ, và dạng ñường kéo, ñường di chuyển,
ñường chéo, ñường uốn khúc, ñường vuông góc.
Icon phụ có thể vẽ các vòng khung, hình trụ, hình bầu, hình
tròn.
Là công cụ có thể vẽ nhiều dạng hình vuông
Icon phụ vẽ các hình vuông dạng khối, hình vuông góc tròn,
và hình vuông thường.
Là ña giác liên tiếp và hình vuông với công cụ vẽ ảnh của
kiểu ña giác.
Là tẩy chọn màu, tẩy màu với công cụ tẩy ảnh
Là Square scattering ( tán xạ hình vuông) Scattering Circle
( tán xạ hình tròn) với công cụ trong nhiều dạng hiệu ứng
phun.
Không có công cụ phụ với công cụ tô màu trên bên trong
không gian dạng tắt (ñóng).
Có thể vẽ ñường cong 4 ñiểm, ñường cong 3 ñiểm. với công
cụ vẽ ảnh ñường cong.
Hiển thị 3 hướng mũi tên hai chiều, mũi tên một chiều, không
có mũi tên
Click vào ô màu chọn màu mong muốn trên hình vẽ với công
cụ chọn màu ñể chọn màu.
Nhập mẫu chữ với công cụ chọn mẫu chữ trong hộp thoại có
thể chèn mặc ñịnh mẫu chữ ñã chọn trên hộp công cụ.
Là công cụ chỉnh sửa cắt dán hình ảnh.
Công cụ tương ứng với các mực lưu trữ, nghiêng, xoay,
phóng to/ thu nhỏ, sao chép, di chuyển, thay ñổi lề vv…
Là dụng cụ dùng ñể thay ñổi kiểu hoặc màu của hình ảnh.
Công cụ phụ tương ứng với các mục ñảo ngược, công cụ
thay ñổi màu, trích ñường nét (Contour Extraction), loại trừ
ñiểm, ghép (Mosaic), bóng, mờ …
Là công cụ ñể thay ñổi các dạng hình tròn xoay (Cylinder), ña
giác (Polygon), hình cầu, hình tròn, của hình ảnh ñã chọn.
Là công cụ có thể chỉnh sửa phóng to / thu nhỏ hình ảnh.
Là công cụ sử dụng ñể ñóng hình ảnh hiện tại khi muốn trở
lại hình ảnh trước.
<Bảng 11- 2> Hộp công cụ chỉnh sửa hình ảnh

11.1.3 Vẽ
Chọn công cụ ñể vẽ Click chuột phải, kéo và ñiều chỉnh kích thước sau ñó Click chuột trái lên vị
trí cần chèn, có thể chọn màu bằng cách nhấp chuột phải hoặc trái lên màu cần chọn trong
bảng chọn màu.

11.2 Edit Animation

Vào Start hoặc cửa sổ AUTOBASE chọn
ñược thực hiện tương tự < hình 11-3>.

trong “Edit Animation’ Animation Edit

실행프로그램

②

Chọn Icon
hình 11-4>

trong hộp công cụ hoặc ‘File/ New File’ xuất hiện hộp thoại tương tự <

<Hình 11- 4> Hộp thoại tạo New Animation File
menu
Width
Hight
Frames
Rpm
Time
Color

③

Mô tả
Nhập số (Pixel) chiều rộng của Animation
Nhập số (Pixel) chiều rcao của Animation
Nhập số hình ảnh của Animation
Nhập hình ảnh Animation cho thấy ñược bao nhiều lần/ phút (phiên bản dưới
9.0.0)
Nhập thời gian mặc ñịnh ñược hiển thị các hình ảnh ñồ hoạ ( ñơn vị 1/18 giây)
(phiên bản dưới 9.0.0 )
Chọn trong 24 bit màu, 256 màu, 16 màu, màu ñen trắng trong hình ảnh
Animation
<Hình11- 3> Thiết lập hộp thoại tạo New File Animation

Thiết lập và Click ‘OK’, tạo khung tương tự <hình 11-5>.

<Hình11- 5>Hộp thoại tạo New Animation File
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<Hình 11- 3> Animation Edit

Chng 11 Chương trình ứng dụng khác

①

185

File Animation ñược sử dụng bằng cách lưu trữ trên một File hình ảnh với phương thức Bitmap
của nhiều yếu tố ñể có thể giám sát linh hoạt trên màn hình ñồ hoạ của màn hình giám sát

④

Chèn ảnh ñể tạo Animation chọn “Edit/insert From File” chọn các File ảnh ñể tạo ảnh
ñộng

186
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<Hình 11- 6> Hộp thoại chèn File ảnh

<Hình 11- 7> Hộp thoại tạo New Animation File

<Hình 11- 8> Ví dụ màn hình sao chép Animation

⑤

ðể xem ảnh Animation từ Menu chọn ‘View/ Run Animation’. Lưu File: chọn ‘File/
Save as’ lưu trữ trên Graphic Folder trong Project tương ứng.

11.2.1 Nhận hình ảnh ñã tạo trên công cụ vẽ ảnh khác
Tạo Animation File với File hình ảnh ñã tạo (bmp, gif, jpg, lbm, mmp, pcx, spt, tga, tit) trên
Picture Tools khác (Photoshop, Corel Drew).
Chọn ‘File/ New File’ tạo khung bằng số File hình ảnh ñã tạo. sau khi chọn khung ñược chèn
chọn ‘File/ Import’ có thể nhận ñược File hình ảnh ñã tạo.
Tạo File hình ảnh có cùng kích thước, khi chèn trên chương trình Autobase Studio sẽ nhận
các Fixcel có cùng giá trị RGB trong màu nền, khi ñó hình ảnh sẽ ñẹp hơn.

11.3 Quản lý tin nhắn SMS
187

Là chương trình sử dụng công cụ quản lý tin nhắn SMS khi cần phát ñi thông qua ñiện thoại di
ñộng nội dung báo ñộng ñược hiển thị trên chương trình giám sát.
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11.3.1 Thực hiện quản lý tin nhắn SMS
Vào Start hoặc cửa sổ AUTOBASE Chọn (
trình quản lý tin nhắn SMS.

) trong ‘SMS message Manager’, chạy chương

실행프로그램

<Hình 11- 9> Chương trình quản lý tin nhắn SMS

11.3.2 Thiết lập hệ thống chuyển tải
Trên thanh Menu chọn Config/Communication Port Setting xuất hiện hộp thoại tương tự <hình
11-10>.

<Hình 11- 10> Hộp thoại thiết lập hệ thống chuyển tải

Thiết lập hệ thống chuyển tải tin nhắn thiết lập các dịch vụ Web (SMS Transfer System Type),
kết nối mạng (Network Settings), tốc ñộ/ cổng truyền thông (Serial Port/baud Rate Settings),
phương pháp chuyển tin nhắn trên <Hình 11-10>.

18
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Thiết lập quản lý tin nhắn SMS thực hiện thiết lập User, thiết lập hệ thống phát tin nhắn, kết nối
thiết bị ñầu cuối (Terminal).

Chng 11 Chương trình ứng dụng khác

Quản lý tin nhắn SMS ứng dụng SMS Web Service hoặc kết nối ñầu cuối (Terminal) trên cổng
truyền thông USB của máy tính ñể gởi tin nhắn SMS, ứng dụng tính năng SMS(Short
Message Service) của ñiện thoại di ñộng. Khi sử dụng tin nhắn SMS hệ thống phải ñược kết
nối trên internet. Khi chương trình giám sát có cảnh báo thì tin nhắn SMS ñược phát ñi cùng lúc.

188
Chng 11 Chương trình ứng dụng khác

Chọn trong cơ cấu máy khách/máy chủ chuyển tải ñến Server (Transmit to Server); Kết nối trực
tiếp (Direct) Phương pháp chuyển tải trong quản lý tin nhắn(WEB Service), tuỳ theo cài ñặt
trên phương pháp chuyển tải mà các tuỳ chọn cần thiết ñược kích hoạt. Kết nối trực tiếp (RS232C..) với thiết bị ñầu cuối thiết lập thiết bị ñầu cuối trên ‘Config | Communication Port setting’
trong trường hợp sử dụng ñể kết nối trực tiếp thiết bị ñầu cuối kết nối trực tiếp (RS-232C..). khi
chọn kết nối trực tiếp, Click nút Settings thiết lập Port, Baud Rate….
Có thể ñăng nhập vào trang (www.sms.autobase.biz) sử dụng dịch vụ SMS. Thiết lập xác ñịnh
tên ñăng nhập, số mật mã, trang Web hỗ trợ, trang web chính trên thiết lập dịch vụ web.
11.3.3 User settings
Chọn nút Modify bên phải SMS Message Manager và Preferences/ User Settings, xuất hiện
hộp thoại chọn User tương tự như < hình 11-11>. SMS Message Manager có thể cài ñặt tối ña
256 tên nhận tin nhắn.

<Hình 11- 11> Thiết lập User

①

Chọn User trong hộp thoại Click nút Modify xuất hiện hộp thoại thiết lập User
tương tự với <hình 11-12>.

<Hình 11- 12> Hộp thoại thiết lập User

②

Thiết lập thông tin người sử dụng. số ñiện thoại, tên…

③

Thiết lập ñiều kiện chuyển tải
Alarm Priority: thiết lập ưu tiên khi xuất hiện cảnh báo chuyển tin nhắn ñến người
sử dụng.
By Alarm Priority: ưu tiên ñược thiết lập bởi người sử dụng

Thiết lập ưu tiên cảnh báo chuyền tải tin nhắn ñến người sử dụng. khi chọn ưu
tiên cảnh báo số 000
Chỉ thông tin ñã chọn ñược chuyển tải trên ưu tiên cảnh báo số 0 trong Input Tag.
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Watchdog, là chương trình vòng lặp ñể thực hiện lại chương trình ñã thiết lập trong trường hợp
chương trình ñã tắt trong các sự cố không ổn ñịnh của hệ thống.
11.4.1 Thực thi chương trình Watchdog

실행프로그램

Vào Start và cửa sổ AUTOBASE Chọn ‘Watchdog (
như <hình 11-13>
Watchdog Icon

), Watchdog ñược thực thi tương tự

hiển thị trên vùng thông báo Window.

<Hình 11- 13> Ví dụ SMS Message Manager

11.4.2 Thiết lập Watchdog
Chọn File | Properties Edit hoặc nhấp chuột 2 lần trên chương trình <hình 11-13> xuất hiện hộp
thoại chỉnh sửa thuộc tính của chương trình tương tự < như 11-15>

<Hình 11- 14> Hộp thoại chỉnh sửa thuộc tính

11.4.3 Hide
Chọn Menu ‘View | Hide’ chương trình Watchdog sẽ không hiển thị trên màn hình.
Vào Menu ‘ View Screen’ Click icon (
thị trên màn hình.

) Watchdog trên vùng thông báo Window ñể lập lại hiển
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11.4 Watchdog

Chng 11 Chương trình ứng dụng khác

④

189

By Alarm Priority + DI Tag ON: thiết lập ưu tiên khi có cảnh báo có tin nhắn
chuyển ñến người sử dụng khi Tag ON.
Phương pháp này ñã ñược chỉ ñịnh cụ thể trong chương trình giám sát có thể
hoạt ñộng / không hoạt ñộng chuyển tải tin nhắn ñến người sử dụng .

MEMO
190
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Chương 12

Thiết lập dịch vụ thông tin internet

실행프로그램

Tạo foder webserver và Webcopy sau khi chỉnh sửa Graphic / Tag
Thiết lập kết nối Local Server với Web Server

Thiết lập Web Client
Thiết lập .NET Framework 2.0 ( thiết lập phiên bản phù hợp với Web Server)
Thiết lập an ninh
Thiết lập Site có thể tin tưởng

<Hình 12- 1> Sơ ñồ cấu hình của hệ thống Web Server

1

Cài ñặt và thiết lập .NET Framework 2.0

®

AutoBase 9

Thiết lập Web Server

Chng 12 19
Web server

Web server có khả năng giám sát và ñiều khiển trạng thái ở các nhà máy tự ñộng hoá thông
qua Internet / Intranet. Chương trình cung cấp dịch vụ có thể giám sát và ñiều khiển thông qua
kết nối máy chủ Web, có thể chia sẻ chia sẻ với máy khách. Web Server có thể cấu hình bằng
cách cài ñặt trên máy tính khác và có thể cài ñặt trên máy tính cục bộ.

191

Web Server

Web Server + Local Server
192
Chng 12 Web server

CT giám sat

.Net framework

Web server

Run
time

Dịch vụ truyền thông
(127.0.0.1)

CT truyền thông

IIS

Dịch vụ web Client

PLC & bộ ñiều khiển

<Hình 12-2> Biểu ñồ lưu lượng chương trình của trạng thái ñược cài ñặt trên một hệ thống Local Server
với Web Server

Web server

Local Server

.Net framework

CT giám sat

Web server

Dịch vụ truyền thông
Thiết lập IP trên Web
ser/local server

IIS

Dịch vụ web Client

Run
time

CT truyền thông

PLC & bộ ñiều khiển

<Hình 12- 3> Sơ ñồ lưu lượng chương trình của trạng thái trong trường hợp ñược cài ñặt trên hệ thống
khác giữa Local Server với Web Server

12.1 Local Server
Là máy tính giám sát và ñiều khiển thực trên nhà máy tự ñộng hoá. ðể gửi và nhận các dữ liệu
truyền thông của Local Server chương trình ñược thực hiện cùng với chương trình truyền
thông, chương trình giám sát.

12.1.1. Cài ñặt .NET Framework
Cài ñặt .NET Framework khác trong phiên bản AUTOBASE
12.1.2. Thực hiện chương trình truyền thông và chương trình giám sát
Cấu hình PROJECT thực hiện chương trình truyền thông và chương trình giám sát.

12.1.3. Chạy chương trình thực hiện
Thiết lập cổng (Port) ñể truyền thông với Web Server.
193
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<Hình12- 4> Hộp thoại thiết lập Share Server trong chương trình Running Server

실행프로그램

12.2 Thiết lập Web Server
Thiết lập các User, DSN và tạo các Graphic/Tag/Script với hệ thống cung cấp dịch vụ Web
Server.
Web Server có thể sử dụng sao chép Run File và nội dung công việc không có bổ sung sử
dụng dữ liệu của hệ thống giám sát và ñiều khiển Local hiện hành. Và Web Server có thể sử
dụng ñộc lập và cùng sử dụng trên Internet / Intranet.
12.2.1. Yêu cầu hệ thống
System
Hệ
hành

:
ñiều
:

Pentium 4 1.8 trở lên, Ram 512M trở lên,
HDD 200M trở lên…
Windows 2000 Professional/Server, Windows XP
Professional,
Windows Server 2003

.NET Framework 2.0 trở lên ( Phiên bản cùng với Server)
Microsoft Internet Explorer 6.0 trở lên.
Yêu cầu hệ thống của Web Server <Bảng 12-1>

12.2.2. Cài ñặt .NET Framework
Cài ñặt .NET Framework.
12.2.3. Thiết lập và cài ñặt dịch vụ thông tin Internet (Internet Information Services) (llS)
Thiết lập các Website với chương trình dịch vụ thông tin Internet ñể sử dụng Web Server. Cần
phải cài ñặt dịch vụ thông tin Internet (Internet Information Services) nếu chưa có trên ’Control
Panel | Administrative Tools’.
① Thực hiện ’Control Panel | Programs and Function’
② Click chọn ‘Windows Enable / Disable’ thiết lập chọn dịch vụ thông tin internet (Internet
Information Services).

Chng 12 19
Web server

Chọn Menu ‘Config | Share Server’ xuất hiện hộp thoại thiết lập Share Server. Thiết lập cổng ñể
truyền thông với Web Server (sử dụng giá trị mặc ñịnh).
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<Hình 12- 5> Hộp thoại cài ñặt dịch vụ thông tin internet

12.2.3.1 Chạy chương trình Internet Information Services Running
① Thực hiện chọn User ’Control Panel | Administrative Tools’ | IIS (Internet Information
Services).
② Chọn ‘Local Computer | Site’ có thể thêm Website trên Menu.
Nếu hệ ñiều hành không sử dụng ñược trên Server, thì không thể thêm Site mà phải
sử dụng Website mặc ñịnh.

<Hình 12- 6> Hộp thoại chương trình dịch vụ thông tin Internet

(1) Thiết lập Website
① Click chuột phải và chọn Website trên <hình 12-6> nhấn Menu 'Website Management
| Advanced Settings' xuất hiện hộp thoại thông tin ñăng ký Website tương tự như
<hình 12-7>.
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② < Hình 12-7> là màn hình của hộp thoại thiết lập Website Advanced Setting. Trong ñó
thiết lập các cổng (Port) TCP, ñường dẫn thực tại của File tương ứng với Web Server,
mô tả của Website.

(2) Thiết lập hồ sơ ( Document Setting)
Thiết lập Document là thiết lập mở hồ sơ chính khi truy cập Website cụ thể trên Internet
Explorer.
① Chọn Tab ‘Document’ trên hộp thoại thông tin ñăng ký Website trong dịch vụ thông tin
Internet (Internet Information Services). Xuất hiện hộp thoại tương tự như <hình 128>.
② Click nút

sau khi thêm SampleStert.htm ñược thiết lập ở vị trí trên cùng.

< Hình 12- 8> Ví dụ thiết lập Tab Document trong hộp thoại thông tin ñăng ký Website

(3) Thiết lập ñầu trang (Header) HTTP
① Chọn Tab ‘HTTP Header Setting’ trong hộp thoại thông tin ñăng ký Website của dịch
vụ thông tin Internet, xuất hiện màn hình tương tự như < hình 12-9>.

Chng 12 19
Web server
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< Hình 12- 7> Hộp thoại thiết lập Website

② Xác ñịnh thiết lập ‘ASP.NET’ trên vùng ñầu trang HTTP cụ thể.
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< Hình 12- 9> Ví dụ thiết lập Tab ñầu trang HTTP trong hộp thoại thông tin ñăng ký Website

Lưu ý ) Nếu thiết lập .NET Framework và thiết lập trước dịch vụ ñăng ký thông tin Internet
của ASP.NET trên WEBSITE ñược ñăng ký tự ñộng hoặc nếu thay ñổi thứ tự thiết
lập chương trình thì ñưng ký với phương pháp tương tự như sau:
I. Vào Window Running nhập cmd trên cửa sổ ‘ Start | Run’
II. Di chuyển tới thư mục được cài đặt .NET Framework.
(ví dụ : cd C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727)
III. chạy aspnet_regiis –i.

< Hình 12- 10> Ví dụ màn hình ñăng ký ASP.NET

IV. Đăng ký ASP.NET trên Website hiển thị tin nhắn tương tự với ví dụ <hình 10-12>
V. Xác định đăng ký ASP.NET trên Tab đầu trang HTTP trong hộp thoại thông tin đăng ký
Website.

(4) Khởi ñộng Website
① Vào Menu ‘Website Management | Start’ chọn Website tương ứng trên Listsite nhấn
chuột phải, Website ñược thực hiện.

12.2.4 Tạo và thực hiện File Webcopy (Copy the Project Files to Web Directory)
Sao chép Run File và tạo nội dung với Website Directory ñã thiết lập trên dịch vụ thông tin
Internet.

Chọn Menu ‘Config | Web Server | Web Server Setup’ trong Studio, xuất hiện hộp thoại thiết lập
Web Server tương tự như <hình 12-11>.
197

ðể sử dụng User Menu trên chương trình giám sát Web dán File WebStartup.mnux của
Program Menu Folder trên Menu Folder của ProjectM
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<Hình 12- 11> Hộp thoại thiết lập Web Server

12.2.5 Kết nối Web Server với Local Server
Web Server truyền thông với Local Server giám sát và ñiều khiển cơ bản, phải ñược thiết lập
bằng ứng dụng các Notice (ghi chú) Web.Config File hiện có trên Folder ñược cài ñặt IIS cần
thiết lập kết nối trên Local Server với Web Server ñể cấu trúc truyền tải các dữ liệu truyền thông
tới Web Client. Và thiết lập cổng truyền thông sử dụng trên ‘config | Shared Server’ trong
chương Running Server.
Ứng dụng các Notice (ghi chú) Web.Config File trong “ IIS Path” ñể chỉnh sửa.
① Nội dung chính của Web.Config File Thiết lập vị trí lưu dữ liệu (CatData), số cổng
(Port Number), LocalMainIP

<Hình 12- 12> Hộp thoại thiết lập cấu hình Web.Config

7

Chọn sao chép sau khi thiết lập thư mục gốc Web Server ( thư mục gốc ñược thiết lập trên dịch
vụ thông tin internet) và Click nút Copy.

Chng 12 19
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Chọn Web StartUp.mnux trên Tab thiết lập và chỉnh sửa bằng phương pháp tương tự với Menu
User trong chương trình giám sát.

Thiết lập
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Main Local IP
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Main Local
Port

Data Folder

Login

Nội dung thiết lập
Nhập số IP trên Local Server.
Tuy nhiên, nhập 127.0.0.1 trong trường hợp Web server với Local
Server cùng một máy tính.
Nhập cổng Service Port ñể truyền thông trong Local Server với Web
Server ( mặc ñịnh 7200)
Chương trình thực hiện ( Run Time) trong Local Server phải phù hợp
với số cổng ñã thiết lập trên ‘ Config | share '
Thiết lập thư mục lưu trữ dữ liệu trên Local Server (chia sẻ trên Local
Server)
Web server với Local Server cùng một máy tính: thiết lập Local Server
nhập thư mục lưu dữ liệu (Data Save Directory).
Web Server với Local Server trên máy tính khác : Nhập theo thứ tự
Computer Name\\Share (Chỉ các hệ thống chưa Login) và Driver
\ Directory kết nối với Driver Network.
User Login là thiết lập Account và Pass trên hệ thống ( System)
<Bảng 12- 1> Thiết lập Web

12.3 Thiết lập Web Client
Thực hiện chương trình ứng dụng Internet Explorer trên Web Client. Chạy chương trình IE
nhập vào ñịa chỉ của Web Server, download Run File trên Web Server với phương thức Mobile
Code không theo phương thức Webpage của các phương thức thực hiện html trong web Client.
① Chạy trình duyệt Internet Explorer trên Web Client.
② Nhập ñịa chỉ IP của Web Server trên Add Input Window, xuất hiện màn hình tương tự
như <hình 12-13> (Web Server C:\Inetpub \wwwroot\SampleStart.htm)
Sử dụng SampleStart.htm ñể chỉnh sửa trên trang Web.

<Hình 12- 13> Web Client

Khi thực hiện Web Client của phương thức Moble Code hệ thống Web Client, cài ñặt .NET
Framework cùng phiên bản với Web Server và sau khi thiết lập bảo an (Assembly Trust,
Add Trust Website…) có thể giám sát và ñiều khiển ñể kết nối trên Server thông qua Internet
Explorer.
Khi thực hiện Web Client bằng phương thức Silverlight nếu chưa cài ñặt Silverlight trên máy
tính Web Client có khả năng cài ñặt Silverlight sau khi cài ñặt có thể kết nối với Web Server.
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Hệ thống Web Client có thể ñiều khiển và giám sát, kết nối Server thông qua Internet Explorer
sau khi thiết lập bảo an (Assembly Trust, Add Trust Website…) và thiết lập .NET Framework
cùng phiên bản với Web Server khi thực hiện Web Client với phương thức mã Mobile.
12.3.1 Yêu cầu hệ thống
Pentium 4 1.8 trở lên, Ram 512M trở lên,
HDD 200M trở lên…

OS

Windows 98/me/2000/XP/Server2003

Microsoft internet explorer 6.0 trở lên.
<Bảng 12- 2> Yêu cầu hệ thống của Web Client
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12.3.2 Cài ñặt .NET Framework

실행프로그램

Cài ñặt .NET Framework cùng phiên bản với Web Server.
12.3.3 Thiết lập bảo vệ hệ thống chính (Assembly Trust)
ñăng ký bảo vệ hệ thống chính ñể giám sát và ñiều khiển hoặc thực hiện dịch vụ cung cấp trên
Web Server.
Cài ñặt Microsoft .NET Framework và chạy (SetupViewMain FullTrust.exe) chương trình thiết
lập bảo vệ chương trình giám sát web Autobase.
Cấp ñộ bảo mật cho các trang web sẽ tự ñộng ñược thay ñổi khi thiết lập có thể hoàn toàn tin
cậy.
Chương trình thiết lập bảo vệ chương trình giám sát Web có thể thực hiện và lưu trữ, sử dụng
SampleStart.htm trong Autobase Web Server.

<Hình 12- 14> Ví dụ Run/Dowload chương trình bảo vệ chương trình giám sát Web

12.3.4 Bổ sung Site có thể thiết lập bảo vệ hệ thống chính
① Chọn (Font menu Tools | Internet Options) trong Internet Explorer.

9

.NET Framework 2.0 trở lên. (phiên bản ñồng bộ với Server)
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Hệ
thống :
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<Hình 12- 15> Màn hình chọn Site mặc ñịnh trong Internet Options

<Hình 12- 16> Màn hình thiết lập thêm Site

12.3.5 Thực hiện Web Client
Chương trình Web Client (View Main.exe …) thực hiện download File trên Web Server
( Dowload .NET Framework), chương trình Web Client ñược cấu hình ñể thực hiện (run),
Chương trình web client download file Run File/ Graphic/ Tag/ Script vv… ñược lưu trữ
trên máy tính của Client.
Web Client có thể thực hiện với phương pháp tương tự sau ( chọn Run File trên Web Server).

Tên File
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Tên máy tính / AutoWeb/RunTime/ViewMain.exe

Phương pháp thực hiện
Start | Run window

Internet Explorer address bar
Mở File ñược kết nối internet explorer

실행프로그램

Chạy Multi nhiều Web Server

®
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Multi- Run
Hệ thống web client ñược kết nối trên một máy chủ (server) có thể ñược
thực hiện nhiều chương trình Client.

Có thể giám sát và ñiều khiển kết nối nhiều Web Server trên một hệ
thống Web Client.

Có thể thực hiện khi Click chạy chương trình giám sát Web trên trang Web SampleStart.htm
trong Autobase Web Server tương tự như < hình 12-13>.

1

Shortcut on Desktop
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Site /AutoWeb/RunTime/ViewMain.exe

MEMO
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