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(WisServ Web Application) เป็ นเว็บแอพพลิเคชัน
่ ที่ทาหน้ าที่เป็ นตัวกลางใน

การเชื่อมต่อระหว่างตัวอุปกรณ์ (ของทางบริ ษัทวิส โก้ ) กับฐานข้ อมูลบนเครื่ องคอมพิวเตอร์ โดยมี หน้ าที่
สาคัญอยู่ 3 อย่างคือ


รับข้ อมูลจากตัวอุปกรณ์ และ จัดเก็บลงฐานข้ อมูลแบบระเบียนข้ อมูล (Record)



รับข้ อมูลจากตัวอุปกรณ์ และ อัพเดทสถานะของข้ อมูล



ส่งข้ อมูลกลับไปยังตัวอุปกรณ์ ตามที่อปุ กรณ์มีการร้ องขอมา

ภาพรวมการทางานของโปรแกรมวิสเซิร์ฟนัน้ จะเริ่ มเมื่อมีการส่งข้ อมูลจากตัวอุปกรณ์มายังเครื่ อง
คอมพิ ว เตอร์ โปรแกรมวิ ส เซิ ร์ ฟ จะถูก เรี ย กขึน้ มาท างาน (ผ่า นกลไกของเว็ บ เซิ ร์ ฟ เวอร์ ) โดยจะท าการ
ตรวจสอบความถูกต้ องของข้ อมูลและสิทธิ์ ในการเข้ าถึงฐานข้ อมูล หลังจากนันโปรแกรมจะตรวจสอบค
้
าสัง่
(หรื อการร้ องขอ)

ของตัวอุปกรณ์และดาเนินการตามนันจนเสร็
้
จ และรายงานผลกลับไปยังตัวอุปกรณ์ เป็ นอัน

สิ ้นสุดกระบวนการ
WISCO Wisserv Utility Manual V2.3.3

Page 1 of 42

Wisnu and Supak Co., Ltd 102/111-112 Tessabansongkroh Rd., Ladyao, Jatujak, Bangkok 10900
Tel (662)591-1916, (662)954-3280-1, Fax (662)580-4427, www.wisco.co.th, E-mail info@wisco.co.th

1.

ฐานข้ อมูลของวิสเซิร์ฟ (WisServ Database)
ฐานข้ อมูลของวิสเซิร์ฟ สามารถใช้ กับโปรแกรมจัดการฐานข้ อมูลได้ หลายโปรแกรม เช่น MySQL,

Microsoft SQL Server, Oracle

และ PostgeSQL เป็ นต้ น โดยความต้ องการพื ้นฐานของโปรแกรม

ฐานข้ อมูล คือ ต้ องมีความสามารถในการทาความสัมพันธ์ของข้ อมูลได้
ฐานข้ อมูลของวิสเซิร์ฟ จะแบ่งเป็ นตารางย่อยตามกลุ่มของข้ อมูล และมีการทาความสัมพันธ์ ของ
ข้ อมูลไว้ โดยแบ่งกลุม่ ของตารางออกเป็ น 2 กลุม่ ใหญ่ๆ ดังนี ้
ตารางที่เกี่ยวข้ องกับการควบคุมจัดการอุปกรณ์ ซึง่ เป็ นกลุม่ หลัก
 wsv_tags
 wsv_devices
 wsv_group
 wsv_scale

และตารางที่เกี่ยวข้ องกับบริ หารจัดการผู้ใช้ (หากไม่เลือกใช้ โปรแกรมวิสเซิร์ฟยูทิลลิตี ้ ในตอนติดตัง้
จะไม่มีตารางกลุม่ นี)้
 wsv_authorize
 wsv_member

แสดงความสัมพันธ์ของฐานข้ อมูลวิสเซิร์ฟ
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2.

ความต้ องการของระบบ

เครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่สามารถลงโปรแกรมและใช้ งานโปรแกรมต่อไปนี ้ได้
 โปรแกรมเว็บเซิร์ฟเวอร์ ที่สามารถติดตังโมดู
้ ล PHP Script ได้ เช่น Apache Server และ
IIS Server เป็ นต้ น
 โปรแกรม PHP
 โปรแกรมดาต้ าเบสเซิร์ฟเวอร์ เช่น MySQL, MS SQL เป็ นต้ น
 โปรแกรมวิสเซิร์ฟของทางบริ ษัท WISCO
*** ทางบริ ษัท ได้ เ ตรี ยมชุดติดตัง้ ส าหรั บเครื่ องคอมพิ วเตอร์ ที่ ใ ช้ ร ะบบปฏิ บต
ั ิการ Microsoft
Windows โดยเลือกใช้ Apache Server เป็ นเว็บเซิร์ฟเวอร์ , ใช้ โปรแกรมสคริ ปต์เป็ น PHP Script และ
ใช้ MySQL เป็ นโปรแกรมฐานข้ อมูล ซึ่งโปรแกรมทังสามโปรแกรมเป็
้
น “ฟรี แวร์ ” และถูกรวมอยู่ในชุด
ติดตัง้
3.

ขัน้ ตอนการติดตัง้ วิสเซิร์ฟ

ก่อนที่จะทาการติดตัง้ WisServ คอมพิวเตอร์ เครื่ องนันจะต้
้ องติดตังเว็
้ บเซิร์ฟเวอร์ ถ้ าไม่ได้ ติดตังเว็
้ บ
เซิร์ฟเวอร์ สามารถใช้ ชดุ ติดตังของทางบริ
้
ษัทวิสโก้ สาหรับติดตัง้ หรื อถ้ ามีการติดตังเว็
้ บเซิร์ฟเวอร์ อยู่ แล้ วให้
ก๊ อบปี ไ้ ฟล์ wisserv ไปวางไว้ ใน Root Directory ของเว็บเซิร์ฟเวอร์ ที่ตดิ ตัง้ มีรายละเอียดดังนี ้
3.1 การติดตัง้ เว็บเซิร์ฟเวอร์ และโปรแกรมวิสเซิร์ฟ
ในกรณี ที่ใช้ เ ครื่ องคอมพิวเตอร์ (ที่ มี ระบบ Windows) เป็ นเซิร์ฟเวอร์ คอมพิวเตอร์ เครื่ องนัน้
จะต้ องติดตังโปรแกรม
้
Apache web Server, MySQL และ PHP แต่ถ้าเครื่ องคอมพิวเตอร์ ได้ ทา
การติดตัง้ เว็บเซิร์ฟเวอร์ ไว้ แล้ ว ไม่จาเป็ นต้ องติดตังเว็
้ บเซิร์ฟเวอร์ ใหม่สามารถข้ ามขันตอนการติ
้
ดตังเว็
้ บ
เซิร์ฟเวอร์ นี ้ได้ เลย
สาหรับเครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่ยงั ไม่ได้ ติดตังเว็
้ บเซิร์ฟเวอร์ สามารถใช้ ชุ ดติดตังของทางบริ
้
ษัทวิสโก้
สาหรับติดตังเว็
้ บเซิร์ฟเวอร์ ได้ ซึง่ จะอยูใ่ นซีดีที่มากับโมดูล ขันตอนการติ
้
ดตังมี
้ รายละเอียดดังนี ้
 เปิ ดไฟล์ชื่อ WisServ_Setup_Full_x32.exe
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จะปรากฏหน้ าต่างติดตัง้ WisServ Setup ขึ ้นมาและคลิกปุ่ ม



กาหนด Path ที่ต้องการติดตังโปรแกรม
้



ตังชื
้ ่อให้ กบั ฐานข้ อมูล
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กาหนดรายละเอียดให้ กบั WisServ ดังนี ้
 Group Name
 Group Key

กาหนดชื่อของกลุม่ ผู้ใช้ งาน

กาหนดรหัสผ่านของกลุม่ ผู้ใช้ งาน

 Install WisServ Utility



กาหนดให้ ตดิ ตังโปรแกรม
้
WisServ

กาหนดรายละเอียดให้ กบั WisServ ดังนี ้
 Email

กาหนดอีเมล์สาหรับติดต่อ

 Password

กาหนดรหัสผ่าน

 Repassword

ยืนยันรหัสผ่าน
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กาหนดพอร์ ตที่ใช้ ในการเชื่อมต่อกับ Apache



ถ้ าแสดงข้ อความ “This
again”

port is using. Please insert new port and then try

หมายถึง คอมพิวเตอร์ เครื่ องนันมี
้ เว็บเซิร์ฟเวอร์ อยู่แล้ ว ไม่ จาเป็ นต้ องติดตังเว็
้ บ

เซิร์ฟเวอร์ ใหม่
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แสดงรายละเอียดที่ได้ กาหนดไว้ และยืนยันการติดตังโดยการกดปุ่
้
ม



หน้ าต่างแสดงการติดตังโปรแกรม
้



เมื่อติดตังเสร็
้ จแล้ วให้ กดปุ่ ม
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โปรแกรมที่ติดตังแล้
้ วจะอยู่ในไดรที่ทาการติดตังโปรแกรมไว้
้
และอยู่ในโฟลเดอร์ webserver ซึ่ง
ภายในโฟลเดอร์ จะประกอบด้ วยไฟล์ Apache, MySQL, php, Help, www และ Uninstall

3.2

การติดตัง้ เฉพาะโปรแกรมวิสเซิร์ฟ
กรณีที่ใช้ ชดุ ติดตังของทางบริ
้
ษัทวิสโก้ ในการติดตังเว็
้ บเซิร์ฟเวอร์ สามารถข้ ามขันตอนนี
้
้ได้ เลย
ก่อนที่จะทาการติดตังโปรแกรมวิ
้
สเซิร์ฟ เครื่ องคอมพิวเตอร์ จะต้ องทาการติดตังเว็
้ บเซิร์ฟเวอร์ ก่อน

แล้ วจึงติดตังโปรแกรมวิ
้
สเซิร์ฟ
การติดตังโปรแกรมวิ
้
สเซิร์ฟทาได้ โดยการก๊ อบปี ไ้ ฟล์ wisserv (อยูใ่ นซีดีที่มากับโมดูล) และนาไป
วางไว้ ในตาแหน่ง Root Directory ของเว็บเซิร์ฟเวอร์ ที่ตดิ ตังไว้
้


กรณีตดิ ตัง้ เว็บเซิร์ฟเวอร์ ไว้ ภายใน
ตัวอย่ าง ได้ ทาการติดตังเว็
้ บเซิร์ฟเวอร์ ไว้ ที่ C:\webserver และทาการติดตังโปรแกรม
้

wisserv โดยนาไฟล์สคริ ป (wisserv)
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กรณีเช่ าเว็บเซิร์ฟเวอร์
โดยทั่วไปแล้ วเว็บโฮสติ ้งจะทาการติดตังโปรแกรมแปลภาษา
้
, โปรแกรมฐานข้ อมูล และ
โปรแกรมจัดการฐานข้ อมูลไว้ ให้ อยูแ่ ล้ ว การติดตังท
้ าได้ โดยการอัพโหลดไฟล์สคริ ป (อยู่ในซีดีที่มา
กับโมดูล) ไปวางไว้ ใน Root Directory ของเว็บโฮสติ ้งที่เช่าไว้
ตัวอย่ าง ทาการอัพโหลดไฟล์สคริ ป (wsiserv) ไปวางไว้ ในเซิร์ฟเวอร์ ที่เช่าไว้ (ในที่นี ้จะใช้
โปรแกรม File Zilla สาหรับอัพโหลดไฟล์, แก้ ไขไฟล์หรื อลบไฟล์)


การเลือกใช้ งาน Database
โปรแกรม Wisserv สามารถใช้ งานร่ วมกับโปรแกรม Database Server ได้ หลายค่าย เช่น
MySQL, Microsoft SQL Server เป็ นต้ น โดยจะต้ องทาการแก้ ไขไฟล์ config_database.php เพื่อ
เลือกโปรแกรม Database Server ที่ต้องการใช้ งาน (Default Database Server MySQL)
มีรายละเอียดดังนี ้
 เปิ ดไฟล์ config_database.php ที่อยูใ่ นโฟลเดอร์ wisserv ด้ วยโปรแกรม Notepad

4.



ทาการเลือกโปรแกรม Database ที่ต้องการใน $SqlDrv = ……; เช่น $SqlDrv=7;
(ใช้ โปรแกรม Database ของ MySQL) หลังจากนันท
้ าการบันทึกไฟล์
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5.

การใช้ งานโปรแกรมวิสเซิร์ฟครัง้ แรก
เมื่อทาการติดตังเว็
้ บเซิ ร์ฟ เวอร์ และโปรแกรมวิสเซิร์ฟแล้ ว การใช้ ง านครัง้ แรกนัน้ จะต้ องเรี ยกไฟล์

setup.php

ก่อน โดยการเปิ ดเว็บบราวเซอร์ และพิมพ์ชื่อโฮสตามด้ วยพาร์ ทและชื่อไฟล์ setup.php

ตัวอย่ าง กรณีติดตังเซิ
้ ร์ฟเวอร์ ไว้ ภายในให้ พิมพ์ localhost/wisserv/setup.php
กรณีเช่าเว็บเซิร์ฟเวอร์ ให้ พิมพ์ www.wisco.co.th/wisserv/setup.php

ตังค่
้ า WisServ System Setup มีรายละเอียดดังนี ้
 Select method of setting up.

เลือกวิธีการตังค่
้ า ดังนี ้

 Create New System. (Clear all data)

สร้ างระบบขึ ้นมาใหม่ โดยจะทาการลบ

ข้ อมูลเก่าที่มีอยูท่ งหมด
ั้
 Upgrade System. (Keep all existing data)

ทาการ Upgrade ระบบเก่าที่มีอยู่

โดยจะทาการเก็บเก่าข้ อมูลเก่าที่มีอยู่
 Select method for entering server information

เลือกวิธีการป้อนข้ อมูล

ให้ กบั เครื่ อง Server ดังนี ้
 Fill up new server information
 Use start up file
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 Server Information
 Hostname

ระบุที่อยูข่ องฐานข้ อมูล

 MySQL Username
 MySQL Password
 Database Name

ระบุชื่อผู้ใช้ ฐานข้ อมูล

ระบุรหัสผ่านฐานข้ อมูล

ระบุชื่อฐานข้ อมูล

 Group Information
 Group Name

กาหนดชื่อของกลุม่ ผู้ใช้ งาน

 Group Key กาหนดรหัสผ่านของกลุม
่ ผู้ใช้ งาน
 Description

รายละเอียดของกลุม่ ผู้ใช้ งาน

 Use WissServ Information
 Login

กาหนดชื่อที่ใช้ สาหรับเข้ าสูร่ ะบบ

 Password
 Name

กาหนดรหัสผ่านที่ใช้ สาหรับเข้ าสูร่ ะบบ

กาหนดชื่อผู้ดแู ลระบบ

 Contact

กาหนดรายละเอียดสาหรับติดต่อผู้ดแู ลระบบ

 Description


ปุ่ ม

กาหนดข้ อมูลของผู้ดแู ลระบบ

กาหนดรายละเอียดของผู้ดแู ลระบบ

ใช้ สาหรับยืนยันการตังค่
้ า
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ตัวอย่ าง เมื่อเกิดข้ อผิดพลาด
ถ้ าเกิดข้ อผิดพลาด เช่น ไม่สามารถสร้ างไฟล์, เปิ ดไฟล์ไม่ได้ หรื อไม่สามารถสร้ างตารางให้ กับ
ฐานข้ อมูลได้ เป็ นต้ น ขันตอนการแก้
้
ไขมีรายละเอียดดังนี ้


กรณีตดิ ตัง้ เว็บเซิร์ฟเวอร์ ไว้ ภายในและไม่ ได้ เปิ ดฟั งก์ ชัน INNODB

จากรู ป เป็ นความผิดพลาดที่เกิดจากการไม่ได้ เปิ ดฟั งก์ชนั innodb ให้ กับฐานข้ อมูล ซึ่งโปรแกรม
WisServ จาเป็ นที่จะต้ องใช้ ฟังก์ชน
ั innodb

ในการทางานด้ วย

สามารถเปิ ดใช้ งานฟั งก์ชนั innodb ให้ กบั ฐานข้ อมูล โดยเข้ าไปที่โฟลเดอร์ ที่ติดตังฐานข้
้
อมูลไว้ เช่น
C:\webserver\MySQL
“#skip-innodb”

แก้ ไขไฟล์ my.ini ที่บรรทัด skip-innodb โดยการใส่ “#” ให้ กบั ข้ อความ

และทาการบันทึกไฟล์ที่แก้ ไข (โดยปกติแล้ วเว็บโฮสติ ้งจะทาการเปิ ดฟั งก์ชนั innodb

ไว้ ให้ อยูแ่ ล้ ว)

#skip-innodb

หลังจากนันให้
้ ทาการ Restart
Administrative tools -> Service
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ในกรณีเช่ าเว็บเซิร์ฟเวอร์
จากรู ปเป็ นความผิดพลาดที่เกิดจากไม่สามารถ
สร้ างไฟล์ในเซิร์ฟเวอร์ ได้ (ไม่ได้ กาหนดสิทธิ์ให้ กบั ไฟล์ที่
อัพโหลดให้ สามารถสร้ างหรื อแก้ ไขได้ ) มีวิธีแก้ ไข 3 วิธี
ดังนี ้

วิธีท่ี 1 มอบสิทธิ์ให้ กับโฟลเดอร์ wisserv
ทาการมอบสิทธิ์ ให้ กับโฟลเดอร์ wisserv ให้ สามารถสร้ างหรื อแก้ ไขไฟล์ได้ โดยการคลิกขวาที่
โฟลเดอร์ wisserv ที่อยูใ่ นเซิร์ฟเวอร์ และเลือก File permission (ตัวอย่างใช้ โปรแกรม File Zilla)

WISCO Wisserv Utility Manual V2.3.3

Page 13 of 42

Wisnu and Supak Co., Ltd 102/111-112 Tessabansongkroh Rd., Ladyao, Jatujak, Bangkok 10900
Tel (662)591-1916, (662)954-3280-1, Fax (662)580-4427, www.wisco.co.th, E-mail info@wisco.co.th

และกาหนดสิทธิ์ ในช่อง Numeric value ให้ เป็ น 777
จากนันกดปุ่
้
ม
หลัง จากนัน้ ให้ ท าการเรี ย กไฟล์ setup.php
อี ก ครั ง้
(ดูรายละเอียดในหัวข้ อที่ 4)

วิธีที่ 2 อัพโหลดไฟล์ registerserver.php

ทาการแก้ ไขไฟล์ registerserver.php ที่อยู่
ในเครื่ องคอมพิวเตอร์ (ในรูปเป็ นเพียงตัวอย่างเท่านัน้ )
ให้ ตรงกับข้ อความที่แจ้ งเตือน ดังนี ้



เปิ ดไฟล์ registerserver.php ด้ วยโปรแกรม Notepad



จะปรากฏหน้ าต่างโปรแกรม Notepad ขึน้ มา ทาการแก้ ไขข้ อความให้ ตรงกับข้ อความ
ที่แจ้ งเตือนและทาการบันทึก
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หลังจากนันท
้ าการอัพโหลดไฟล์ที่แก้ ไขแล้ วไปบันทึกทับไฟล์เดิมที่อยูใ่ นเซิร์ฟเวอร์
 หลังจากนันสามารถท
้
าการล็อกอินใช้ งานได้ ปกติ
วิธีที่ 3 แก้ ไขไฟล์ registerserver.php


ทาการแก้ ไขไฟล์ registerserver.php ที่อยู่ใน
เซิ ร์ ฟ เวอร์ (ในรู ป เป็ นเพี ย งตัว อย่า งเท่ า นัน้ ) ให้ ต รงกับ
ข้ อความที่แจ้ งเตือน ดังนี ้



แก้ ไ ขไฟล์ ที่ อ ยู่ใ นเซิ ร์ ฟ เวอร์ (ตัว อย่า งใช้ โ ปรแกรม File Zilla) โดยการคลิ ก ขวาที่ ไ ฟล์
registerserver.php เลือกที่หวั ข้ อ View/Edit และเลือก Use default editor for text
files หลังจากนันกดปุ่
้
ม
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จะปรากฏหน้ าต่างโปรแกรม Notepad ขึน้ มา ทาการแก้ ไขข้ อความให้ ตรงกับข้ อความ
ที่แจ้ งเตือนและทาการบันทึก

6.



จะแสดงข้ อความการแจ้ งเตือนการอัพโหลดไฟล์ให้ กดปุ่ ม



เมื่อแก้ ไขไฟล์เสร็จแล้ วสามารถทาการล็อกอินใช้ งานได้ ปกติ

การดูและการตัง้ ค่ าให้ กับ WisServ

สามารถเข้ าหน้ า Login ได้ โดยการพิมพ์ชื่อโฮสตามด้ วยพาร์ ทที่ติดตัง้
www.wisco.co.th/wisserv)
 User Name
 Password
Page 16 of 42

wisserv (ตัวอย่างเช่น

มีรายละเอียดดังนี ้

ระบุชื่อสมาชิกที่ลงทะเบียนไว้

ระบุรหัสผ่านสมาชิกที่ลงทะเบียนไว้
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กาหนดระยะเวลาในการเข้ าสูร่ ะบบ

 Duration

เข้ าสู่ระบบเพียงครัง้ เดียว ถ้ าทาการปิ ดบราวเซอร์ และเปิ ดบราวเซอร์ ขึ ้นมาใหม่

 Once

จะต้ อง Login ใหม่
 Always

เข้ าสูร่ ะบบตลอดเวลา

 15 minute

เข้ าสูร่ ะบบ 15 นาที เมื่อครบ 15 นาที โปรแกรมวิสเซิร์ฟจะทาการ Logout

 30 minute

เข้ าสูร่ ะบบ 30 นาที เมื่อครบ 30 นาที โปรแกรมวิสเซิร์ฟจะทาการ Logout

 1 hour

เข้ าสูร่ ะบบ 1 ชัว่ โมง เมื่อครบ 1 ชัว่ โมง โปรแกรมวิสเซิร์ฟจะทาการ Logout

 12 hour
 1 Day


ปุ่ ม

เข้ าสูร่ ะบบ 12 ชัว่ โมง เมื่อครบ 12 ชัว่ โมง โปรแกรมวิสเซิร์ฟจะทาการ Logout

เข้ าสูร่ ะบบ 1 วัน เมื่อครบ 1 วัน โปรแกรมวิสเซิร์ฟจะทาการ Logout
ใช้ สาหรับยืนยันการเข้ าระบบ

หน้ าต่างหลักจะแสดงแตกต่างกันออกไปขึ ้นอยู่กบั สิทธิ์ ของสมาชิก โดยสมาชิกที่มีสิทธิ์ เป็ น Admin
จะมีสิทธิ์ทาได้ ทกุ อย่าง เช่น เพิ่มหรื อลบสมาชิกในระบบ, เพิ่มหรื อลบ Group, กาหนดสิทธิ์ให้ สมาชิกที่มี
ระดับเป็ น Visitor สามารถดูข้อมูลโมดูลตามที่กาหนดไว้ เป็ นต้ น
ผู้ใช้ ที่มีสิทธิ์ เป็ น Moderator สามารถเพิ่มหรื อลบสมาชิก, กาหนดสิทธิ์ ให้ สมาชิกที่มีระดับเป็ น
Visitor

สามารถดูข้อมูลโมดูลตามที่กาหนดไว้ เฉพาะใน Group ที่ Noderator อยู่เท่านัน้ จะไม่สามารถ

ดูข้อมูลต่างๆของ Group อื่นได้ และสาหรับสมาชิกที่มีสิทธ์เป็ น Visitor จะสามารถดูข้อมูลได้ อย่างเดียว
เฉพาะใน Group ที่ Visitor อยูเ่ ท่านัน้
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6.1 Device & Tags

รายละเอียดของโมดูลที่ส่งข้ อมูลมายังเครื่อง
เซิร์ฟเวอร์

แสดงข้ อมูลของ Tag
ที่ถูกส่ งมาจากโมดูล

Device

แสดงข้ อมูลต่างๆที่โมดูลทาการ Upload มายังเครื่ อง Server เช่น Serial Number

ของ โมดูล, ชื่อของโมดูล, ชื่อของช่องสัญญาณ Input หรื อหน่วยที่ใช้ งาน เป็ นต้ น โดยช่องสัญญาณ
แต่ละช่องนันสามารถก
้
าหนด Scale และ Alarm ที่ต้องการใช้ งานได้ (ดูรายละเอียดการทา Scale
ที่หัวข้ อ 5.3 และการทา Alarm ที่หัวข้ อ 5.4) มีรายละเอียดดังนี ้



กดปุ่ ม



คลิก เลือก Tag ที่ต้องการหรื อเลือกทังหมดโดยการคลิ
้
ก



จากนันเลื
้ อก Scale หรื อ Alarm ให้ กบั Tag รวมถึงเปลี่ยนชื่อหรื อหน่วยตามต้ องการ



ยืนยันการตังค่
้ าโดยการกดปุ่ ม
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เพื่อแสดง Tags ทังหมดของโมดู
้
ล
ที่ช่อง All หลังจากนันกดปุ่
้
ม
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6.2 Group

แสดงกลุ่มของสมาชิก โดยจะต้ องมีอย่างน้ อย 1 Group เพื่อบันทึกข้ อมูลจากโมดูล
มีรายละเอียดดังนี ้
 Name แสดงชื่อของกลุม
่
 Key แสดงรหัสผ่านของกลุ่ม
 Description แสดงรายละเอียดของกลุม
่
 Quota (MB) แสดงความจุของข้ อมูลที่สามารถบันทึกได้
 Used (MB) แสดงความจุของข้ อมูลที่บน
ั ทึกไว้ (ถ้ าความจุเกิน Quota ที่กาหนดไว้ จะ
แสดงการแจ้ งเตือนเป็ นสีแดง)
 Edit ใช้ สาหรับแก้ ไขข้ อมูลของกลุม
่
 ปุ่ ม
ใช้ สาหรับเพิ่มกลุม่
 ปุ่ ม
ใช้ สาหรับลบกลุม่
Group

6.2.1 Add Group

การเพิ่มกลุม่ ทาได้ โดยการกดปุ่ ม
มีรายละเอียดดังนี ้
 Group Name ตังชื
้ ่อกลุ่ม
 Keycode กาหนดรหัสผ่านของกลุม
่
 Description กาหนดรายละเอียดของกลุม
่
 Quota(MB) กาหนดความจุของข้ อมูลที่สามารถบันทึกได้
 ปุ่ ม
ใช้ สาหรับยืนยันการตังค่
้ า
 ปุ่ ม
ใช้ สาหรับย้ อนกลับไปหน้ า Group
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6.2.2 Edit Group

การแก้ ไ ขกลุ่มทาได้ โดยการคลิก ที่ Edit

หน้ า ของกลุ่ม ที่

ต้ องการ หลังจากนันแก้
้ ไขข้ อมูลตามต้ องการ และยืนยันการตังค่
้ า
โดยการกดปุ่ ม

6.2.3 Delete Group

การลบกลุ่มทาได้ โดยการคลิก
ลบและกดปุ่ ม

หน้ ากลุ่มที่ต้องการจะ

หลัง จากนัน้ ระบบจะแสดงข้ อ ความ

“Delete Group Success”
6.3 Scaling

Scaling

สามารถกาหนดให้ แสดงผลค่าวัดทางฟิ สิกส์ได้ โดยการนาสัญญาณมาตรฐานที่รับเข้ า

มาจาก Transducer หรื อจาก Sensor ต่างๆ เช่น สัญญาณ 4-20
Scale

mA

หรื อ 0-10

VDC

มาทา

เพื่อให้ แสดงผลค่าวัดทางฟิ สิกส์ตามที่ต้องการ

ตัวอย่างเช่น นาสัญญาณ 4-20

mA

ที่มาจาก Temperatures

Sensor

และกาหนดให้

แสดงผลค่าวัดเป็ น 0-100 °C แทนการแสดงค่า 4-20 mA เป็ นต้ น
สามารถกาหนด Scale ได้ ทงแบบ
ั้
Linear, Arithmetic และ Logic มีรายละเอียดดังนี ้
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6.3.1 Linear Type

Linear Type

ใช้ สาหรับกาหนด Scale ให้ กบั Input ประเภท Analog

Input

เช่น

สัญญาณ 4-20 mA หรื อ 0-10 VDC เป็ นต้ น ให้ แสดงค่าทางฟิ สิกส์ มีรายละเอียดดังนี ้


การเพิ่ม Scale Linear
การเพิ่ม Scale ทาได้ โดยการกดปุ่ ม

ดังนี ้

 Group

เลือกกลุม่ ที่ต้องการนา Scale ไปใช้ งาน

 Name

ตังชื
้ ่อให้ กบั Scale

 Type

แสดง Type ของ Scale

 Max. Scale In

กาหนดค่าสูงสุดของ Input ที่รับเข้ ามา

 Min. Scale In

กาหนดค่าต่าสุดของ Input ที่รับเข้ ามา

 Max. Scale Out

กาหนดค่าสูงสุดที่ต้องการแสดงผล

 Min. Scale Out

กาหนดค่าต่าสุดที่ต้องการแสดงผล



ปุ่ ม



ปุ่ ม

ใช้ สาหรับยืนยันการตังค่
้ า
ใช้ สาหรับย้ อนกลับไปหน้ า Scale

ตัวอย่ าง นาค่าจากสัญญาณ Analog

Input

เข้ ามาทาการปรับเทียบให้ ตรง

กับค่าการแสดงผลที่กาหนดไว้ เช่น กาหนด Max
(เทียบกับ 4-20 mA)

In = 20, Min In = 4

และกาหนด Max Out = 100, Min Out = 0

เมื่อ Max In = 20 mA จะแสดงค่าเท่ากับ 100
และ Min In = 4 mA จะแสดงค่าเท่ากับ 0
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การแก้ ไข Scale Linear

การแก้ ไข Scale ทาได้ โดยการคลิกที่ Edit หน้ า Scale ที่ต้องการ
หลังจากนันแก้
้ ไขข้ อมูลตามต้ องการ และยืนยันการ ตังค่
้ าโดยการกดปุ่ ม



การลบ Scale Linear

การลบ Scale ทาได้ โดยการคลิก หน้ าช่อง Scale ที่ต้องการจะลบและกดปุ่ ม
หลังจากนันระบบจะแสดงข้
้
อความ “Delete Scale Success”
6.3.2 Arithmetic Type

ใช้ สาหรับกาหนด Scale ให้ กับ
Input ประเภท Counter หรื อทาการเพิ่มค่าให้ กบ
ั สัญญาณที่
เข้ ามา เป็ นต้ น มีรายละเอียดดังนี ้
Arithmetic
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Type

การเพิ่ม Scale Arithmetic
การเพิ่ม Scale ทาได้ โดยการกดปุ่ ม
ดังนี ้
 Group เลือกกลุม
่ ที่ต้องการนา Scale ไปใช้ งาน
 Name ตังชื
้ ่อให้ กบั Scale
 Type แสดง Type ของ Scale
 Multiplier กาหนดค่าที่ต้องการนาไปคูณเพิ่ม
 Plus กาหนดค่าที่ต้องการนาไปบวกเพิ่ม
 ปุ่ ม
ใช้ สาหรับยืนยันการตังค่
้ า
 ปุ่ ม
ใช้ สาหรับย้ อนกลับไปหน้ า Scale
ตัวอย่ าง นาค่าจากสัญญาณ Counter เข้ ามาทาการคูณกับค่าที่กาหนดไว้
เช่น กาหนด Multiplier = 0.5 (เทียบกับการวัดปริ มาณน ้าฝน 1 Pulse =
0.5 มิลลิเมตร)
เมื่อ Input = 15 จะแสดงผลเท่ากับ 7.5 มิลลิเมตร
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การแก้ ไข Scale Arithmetic

การแก้ ไข Scale ทาได้ โดยการคลิกที่ Edit หน้ า Scale ที่ต้องการ หลังจาก
นันแก้
้ ไขข้ อมูลตามต้ องการ และการตังค่
้ าโดยการกดปุ่ ม



การลบ Scale Arithmetic
การลบ Scale ทาได้ โดยการคลิก หน้ าช่อง Scale ที่
ต้ องการจะลบและกดปุ่ ม
หลังจากนันระบบจะแสดง
้
ข้ อความ “Delete Scale Success”

6.3.3 Logic Type

ใช้ สาหรับกาหนด Scale ให้ กับ
Input
ประเภท Digital Input เป็ นต้ น มี
รายละเอียดดังนี ้
Logic Type



การเพิ่ม Scale Logic
การเพิ่ม Scale ทาได้ โดยการกดปุ่ ม
ดังนี ้
 Group เลือกกลุม
่ ที่ต้องการนา Scale ไปใช้ งาน
 Name ตังชื
้ ่อให้ กบั Scale
 Type แสดง Type ของ Scale
 True String กาหนดค่าหรื อชื่อที่ต้องการแสดงผลเมื่อ Input
มีคา่ เท่ากับ 1
 False String กาหนดค่าหรื อชื่อที่ต้องการแสดงผลเมื่อ Input
มีคา่ เท่ากับ 0
 ปุ่ ม
ใช้ สาหรับยืนยันการตังค่
้ า
 ปุ่ ม
ใช้ สาหรับย้ อนกลับไปหน้ า Scale
ตัวอย่ าง นาค่าจากสัญญาณ Digital Input เข้ ามาปรับเทียบเพื่อแสดง
สถานะการทางานของเครื่ องจักร เช่น กาหนด True String = ON และ
กาหนด False String = OFF
เมื่อ Input มีคา่ เท่ากับ 1 จะแสดงผลเป็ น ON
และ Input มีคา่ เท่ากับ 0 จะแสดงผลเป็ น OFF
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การแก้ ไข Scale Logic

การแก้ ไข Scale ทาได้ โดยการคลิกที่ Edit หน้ า Scale ที่ต้องการ
หลังจากนัน้ แก้ ไขข้ อมูลตามต้ องการ และยืนยันการตังค่
้ าโดยการกด
ปุ่ ม



การลบ Scale Logic

การลบ Scale ทาได้ โดยการคลิก หน้ าช่อง Scale ที่ต้องการจะลบและกดปุ่ ม
หลังจากนันระบบจะแสดงข้
้
อความ “Delete Scale Success”
6.4 Alarm

Alarm

ใช้ สาหรับแสดงการแจ้ งเตือนเมื่อระบบทางานผิดปกติ โดยนาค่า Input เข้ ามาทาการ

เปรี ยบเทียบกับค่าที่กาหนดไว้ เมื่อ Input มีคา่ มากกว่าหรื อน้ อยกว่าตามที่กาหนดไว้ จึงจะแสดงการ
แจ้ งเตือนตามสีที่กาหนด โดย 1 Input สามารถเปรี ยบเทียบค่าและทาการแจ้ งเตือนได้ สงู สุด 4 ระดับ
มีรายละเอียดดังนี ้
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6.4.1 Add Alarm

การก าหนดค่ า ให้ กั บ Alarm
ท าได้ โดยการกดปุ่ ม
มีรายละเอียดดังนี ้
 Group เลือกกลุม
่ ที่ต้องการให้ นา Alarm ไปใช้ งานได้
 Name ตังชื
้ ่อให้ กบั Alarm
 Point กาหนดค่าการแจ้ งเตือน (4 Point) ดังนี ้
 Condition กาหนดเงื่ อนไขที่ จะให้ เกิด Alarm (มากกว่า,
น้ อยกว่า หรื อ เท่ากับ)
 Value กาหนดค่าที่ต้องการให้ เกิด Alarm โดยเปรี ยบเทียบ
กับ Condition
 Color
กาหนดสี ของ Alarm ทาได้ โดยการคลิกที่
หลังจากนัน้ เลือกสี ที่ต้องการ และยืนยันการตังค่
้ าโดยการกด
ปุ่ ม
 ปุ่ ม
ใช้ สาหรับยืนยันการตังค่
้ า
 ปุ่ ม
ใช้ สาหรับย้ อนกลับไปหน้ า Alarm
ตัวอย่ าง นาค่าที่อ่านได้ จากการวัดอุณหภูมิ 0 - 100 °C มาแสดงการแจ้ งเตือน
โดยมีเงื่อนไขทังหมด
้
4 เงื่ อนไข คือ ให้ แจ้ งเตือนเมื่ออุณหภูมิสงู กว่า 70 °C กับ 80
°C และให้ แจ้ งเตือนเมื่ออุณหภูมิต่ากว่า 30 °C กับ 20 °C มีการตังค่
้ าดังนี ้

เมื่อ Input > 70 °C แต่ไม่ถึง 80 °C จะแสดงการแจ้ งเตือนเป็ นสี
แต่ถ้า Input > 80 °C จะแสดงการแจ้ งเตือนเป็ นสี
และ Input < 30 °C จะแสดงการแจ้ งเตือนเป็ นสี
แต่ถ้า Input < 20 °C จะแสดงการแจ้ งเตือนเป็ นสี
เมื่อ Input มีคา่ อยูใ่ นช่วง 31 - 69 °C จะเป็ นสภาวะการทางานปกติ คือ มีคา่
น้ อยกว่า 70 °C และมากกว่า 30 °C จะไม่มีการแจ้ งเตือนเกิดขึ ้น
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6.4.2 Edit Alarm

การแก้ ไข
Alarm

Alarm

ทาได้ โดยการคลิกที่ Edit หน้ าของ

ที่ ต้องการ หลังจากนัน้ แก้ ไ ขข้ อมูลตามต้ องการ และ

ยืนยันการตังค่
้ าโดยการกดปุ่ ม

6.4.3 Delete Alarm

การลบ Alarm ทาได้ โดยการคลิก

หน้ า Alarm ที่ต้องการจะลบและกดปุ่ ม

หลังจากนันระบบจะแสดงข้
้
อความ “Delete Alarm Success”
6.5 Member

Member

ใช้ สาหรับแสดงข้ อมูลของสมาชิกทังหมด
้
เช่น Group, Class, Logic, Password,

Write Back, Name, Contact, Description,

เพิ่ม/ลบ สมาชิก หรื อ กาหนดระดับให้ กบั สมาชิก

โดยสมาชิกที่มีระดับเป็ น Moderator จะสามารถดูข้อมูลหรื อ เพิ่ม /ลบ สมาชิกเฉพาะภายใน
Group

ที่ Moderator อยูเ่ ท่านัน้ สาหรับสมาชิกที่มีระดับเป็ น Visitor จะดูข้อมูลภายใน Group ที่

Visitor

อยูเ่ ท่านัน้

สาหรับสมาชิกคนแรกที่ถกู สร้ างในขันตอนติ
้
ดตังโปรแกรม
้
Wisserv จะมีระดับเป็ น Admin ซึ่ง
สามารถ เพิ่ม/ลบ สมาชิกในระดับ Moderator หรื อ Visitor และยังสามารถกาหนดให้ สมาชิก
ใดบ้ างสามารถดูข้อมูลใน Group ใดได้ บ้าง
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6.5.1 Add Member

การเพิ่มสมาชิกทาได้ โดยการกดปุ่ ม
 Group

กาหนดกลุม่ ให้ กบั สมาชิก

 Class

กาหนดระดับของสมาชิก (Moderator, Visitor)

 Login

กาหนดชื่อที่ใช้ สาหรับเข้ าระบบ

 Password
 Name

กาหนดรหัสผ่านของสมาชิก

กาหนดชื่อของสมาชิก

 Write Back
 Contact
 Description


ปุ่ ม



ปุ่ ม

มีรายละเอียดดังนี ้

กาหนดให้ สมาชิกเขียนค่ากลับได้ หรื อไม่

กาหนดข้ อมูลที่ติดต่อของสมาชิก

กาหนดรายละเอียดของสมาชิก

ใช้ สาหรับยืนยันการตังค่
้ า
ใช้ สาหรับย้ อนกลับไปหน้ า Member

6.5.2 Edit Member

การแก้ ไขสมาชิกทาได้ โดยการคลิกที่ Edit หน้ าของสมาชิกที่ต้องการ
หลัง จากนัน้ แก้ ไ ขข้ อมูลตามต้ องการ และยื นยันการตัง้ ค่าโดยการกดปุ่ ม

6.5.3 Delete Member

การลบสมาชิ ก ท าได้ โ ดยการคลิ ก

หน้ า สมาชิ ก ที่ ต้ อ งการจะลบและกดปุ่ ม

หลังจากนันระบบจะแสดงข้
้
อความ “Delete Member Success”
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6.6 Authorization

เป็ นการก าหนดสิ ท ธิ์ ใ ห้ สมาชิ ก ที่ มี ร ะดับ เป็ น
Visitor สามารถดูข้อมูลของโมดูลตามที่ ได้ กาหนดไว้
เท่านัน้ โดยสมาชิกหนึ่งคนสามารถดูข้อมูลของโมดูล
ได้ มากกว่า 1 เครื่ อง มีรายละเอียดดังนี ้
การกาหนดสิทธิ์ให้ กับสมาชิก
การก าหนดสิ ท ธิ์ ใ ห้ กั บ สมาชิ ก ท าได้ โ ดยการกดปุ่ ม
Member และเลือกโมดูลที่ต้องการดูข้อมูล จากนันกดปุ่
้
ม


หลัง จากนัน้ เลื อ กผู้ ใช้ ในช่ อ ง
เพื่อยืนยันการตังค่
้ า

ตัวอย่ าง กาหนดให้ สมาชิกชื่อ Visitor (ในช่อง Member) สามารถดูข้อมูลของโมดูล
CL27_0000 (ในช่อง Device) เป็ นต้ น ถ้ าต้ องการเลือกโมดูลมากกว่า 1 เครื่ อง ทาได้ โดยการ
กดปุ่ ม Ctrl ที่คีย์บอร์ ดค้ างและคลิกเลือกโมดูลที่ต้องการ
 การยกเลิกสิทธิ์ให้ กับสมาชิก

การยกเลิกสิทธิ์ ให้ กับสมาชิกทาได้ โดยการคลิก ที่หน้ าโมดูล ใต้ ชื่อสมาชิกที่ต้องการ เช่น
สมาชิกชื่อ Visitor และเลือกให้ ดขู ้ อมูลของโมดูล CL27_0000 เป็ นต้ น และกดปุ่ ม
หลังจากนันระบบจะแสดงข้
้
อความ “Delete Member Authorization Success”
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6.7 Change Profile

การแก้ ไขข้ อมูลส่วนตัวนันจะแบ่
้
งออกเป็ น 2 ส่วน คือ Change Password และ Change
Profile โดยสมาชิ กที่ สามารถแก้ ไขข้ อมูล ได้ จะต้ องมี ระดับ Admin หรื อ Moderator เท่านัน้
มีรายละเอียดดังนี ้
 Change Password

ใช้ สาหรับเปลี่ยนรหัสผ่าน ดังนี ้
 New Password กาหนดรหัสผ่านใหม่
 Retype Password ยืนยันรหัสผ่านใหม่อีกครัง้
 ปุ่ ม
ใช้ สาหรับยืนยันการตังค่
้ า
 Change Profile

ข้ อมูลเก่ า
ใช้ สาหรับแก้ ไขข้ อมูลส่วนตัว ดังนี ้
 Login แก้ ไขชื่อที่ใช้ สาหรับเข้ าระบบ
 Name แก้ ไขชื่อผู้ใช้
 Contact แก้ ไขข้ อมูลที่ตด
ิ ต่อ
 Description แก้ ไขรายละเอียดของผู้ใช้
 ปุ่ ม
ใช้ สาหรับยืนยันการตังค่
้ า

ข้ อมูลใหม่
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7.

การแสดงผลค่ าวัด

Device Selector

ใช้ สาหรับค้ นหาอุปกรณ์และกาหนดให้ เรี ยงตามตัวอักษรจาก A - Z
หรื อ Z – A

สามารถดูผลค่าวัดได้ โดยการคลิกที่ Go to Monitoring (จากหน้ า Wisserv Management)
จะแสดงผลค่าวัดได้ ทงแบบ
ั้
Real Time (Table, Graph), ดูข้อมูลย้ อนหลัง (History) และสามารถนา
ข้ อมูลมาแสดงในรูปแบบของ MS Excel ได้

ปุ่ ม
ใช้ สาหรับแสดงข้ อมูลของโมดูลที่ทาการส่งข้ อมูลมาบันทึกยังฐานข้ อมูล เช่น Serial
Number ของโมดูล, ชื่อของโมดูล, ชื่อของตารางที่ใช้ สาหรับบันทึกข้ อมูล (Log Table), จานวนข้ อมูลที่
ถูกบันทึก (Total Record), ข้ อมูลที่ถกู บันทึกครัง้ แรกและครัง้ สุดท้ าย (First/Last Record)
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7.1

การแสดงผลแบบ Table Real Time

Table Real Time

ใช้ สาหรับแสดงผลค่าในขณะนัน้ โดยจะนาข้ อมูลล่าสุดที่อยู่ในฐานข้ อมูลมา

แสดงผล หรื อแสดงการแจ้ งเตือนด้ วยสีที่กาหนดไว้ ตามการตังค่
้ าของ Alarm และยังสามารถทาการส่ง
ค่ากลับไปยังอุปกรณ์ที่เชื่อมกับโมดูลได้ (การส่งค่ากลับสามารถใช้ งานได้ กบั โมดูลบางรุ่น เช่น RC50)
มีรายละเอียดดังนี ้


เลือกโมดูลที่ต้องการแสดงผลใน Device

Selector

โดยการคลิก

ที่หน้ าโมดูล เช่น

จะเป็ นการเลือกช่องสัญญาณทังหมดมาแสดงผล
้
หรื อ
เลือกช่องสัญญาณที่ต้องการแสดงผลได้ โดยการคลิก

ที่หน้ าโมดูลและเลือกช่องสัญญาณ

ที่ต้องการแสดงผล เช่น



คลิกที่

ใน Select

Mode

หลังจากนันกดปุ่
้
ม

จะแสดงผลค่าวัดของ

ช่องสัญญาณที่กาหนดไว้ ดังนี ้
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แสดงชื่อช่องสัญญาณและ
สถานะของช่องสัญญาณ

แสดงชื่อโมดูล, รุ่นโมดูลและ Serial Number

แสดงวันที่และเวลา

แสดงผลค่าวัด

สามารถกาหนดให้ แสดงผลที่หน้ าต่างใหม่ได้ โดยการคลิกที่
 ปุ่ ม
ใช้ สาหรับตังค่
้ าการแสดงผล เช่น จานวน Column หรื อกาหนดขนาดของ
ช่องสัญญาณที่ต้องการแสดงผล ดังนี ้


กาหนดจานวนของ Column ที่ต้องการแสดงผล
Enable Write Back เปิ ด/ปิ ด ฟั งก์ชน
ั การเขียนค่ากลับไปยังอุปกรณ์
Size กาหนดขนาดของช่องสัญญาณที่ต้องการแสดงผล (Small, Normal,

 Column/Row



Large,

Extra Large)
 Show Time กาหนดให้ แสดงวันที่,

เวลา หรื อไม่แสดง

ใช้ สาหรับยืนยันการตังค่
้ า
 ปุ่ ม
ใช้ สาหรับกาหนดเวลาในการแสดงผลค่าวัด เช่น กาหนด Refresh Interval
เป็ น 1 (มีหน่วยเป็ นวินาที) Wisserv จะทาการนาค่าจากฐานข้ อมูลมาแสดงผลทุกๆ 1
วินาที ยืนยันการตังค่
้ าโดยการกดปุ่ ม
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7.2

การแสดงผลแบบ Graph Real Time

Graph Real Time

ใช้ สาหรับแสดงผลค่าในขณะนันในรู
้ ปแบบของกราฟข้ อมูล โดยจะนาข้ อมูล

ที่อยูใ่ นฐานข้ อมูลมาแสดงผล มีรายละเอียดดังนี ้


เลือกโมดูลที่ต้องการแสดงผลใน Device

Selector

โดยการคลิก

ที่หน้ าโมดูล เช่น

จะเป็ นการเลือกช่องสัญญาณทังหมดมาแสดงผล
้
หรื อ
เลือกช่องสัญญาณที่ต้องการแสดงผลได้ โดยการคลิก
ที่ต้องการแสดงผล เช่น



และกาหนดให้ อ้างอิงจากแกนซ้ ายหรื อแกนขวา

ของกราฟได้ โดยการคลิก

สาหรับแกนซ้ ายหรื อคลิก

คลิกที่

ใน Select

แสดงผลใน Max

ที่หน้ าโมดูลและเลือกช่องสัญญาณ

Record/Page

Mode

สาหรับแกนขวา

และกาหนดจานวนข้ อมูลที่ต้องการนามา

หลังจากนันกดปุ่
้
ม

จะแสดงผลค่าวัดของ

ช่องสัญญาณที่กาหนดไว้ ดังนี ้
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แสดงผลค่าวัดแบบกราฟ

เคอร์ เซอร์

แสดงผลค่าวัดตามเคอร์ เซอร์
แสดงวันที่และเวลา
สามารถกาหนดให้ แสดงผลที่หน้ าต่างใหม่ได้ โดยการคลิกที่
 ปุ่ ม
ใช้ สาหรับตังค่
้ าการแสดงผล เช่น กาหนดค่า Max/Min
แกนซ้ ายหรื อแกนขวาของกราฟ ดังนี ้


Scale

ให้ กับ

กาหนดให้ นาผลค่าวัดที่แสดงตามเส้ นเคอร์ เซอร์ แสดงที่ข้างซ้ าย,
ข้ างขวาหรื อข้ างล่างของกราฟ (Left, Right, Bottom, None)
 Auto กาหนดให้ ทา Scale แบบอัตโนมัติ
 Min กาหนดค่าต่าสุดที่ต้องการให้ เส้ นกราฟแสดงผล
 Max กาหนดค่าสูงสุดที่ต้องการให้ เส้ นกราฟแสดงผล
 ปุ่ ม
ใช้ สาหรับยืนยันการตังค่
้ า
 ปุ่ ม
ใช้ สาหรับกาหนดเวลาในการแสดงผลค่าวัด เช่น กาหนด Refresh Interval
เป็ น 1 (มีหน่วยเป็ นวินาที) Wisserv จะทาการนาค่าจากฐานข้ อมูล มาแสดงผลทุกๆ 1
วินาที ยืนยันการตังค่
้ าโดยการกดปุ่ ม
 Show Legend
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7.3

การดูข้อมูลย้ อนหลัง (History Data)

History
Data Graph


ใช้ สาหรับแสดงผลค่าวัดที่ถกู บันทึกอยู่ในฐานข้ อมูลในรูปแบบของ Data

Table

และ

โดยสามารถกาหนด “วันที่และเวลา” ที่ต้องการจะแสดงผลค่าวัดได้ มีรายละเอียดดังนี ้

เลือกโมดูลที่ต้องการแสดงผลใน Device

Selector

โดยการคลิก

ที่หน้ าโมดูล เช่น

จะเป็ นการเลือกช่องสัญญาณทังหมดมาแสดงผล
้
หรื อ
เลือกช่องสัญญาณที่ต้องการแสดงผลได้ โดยการคลิก
ที่ต้องการแสดงผล เช่น
ของกราฟได้ โดยการคลิก



คลิกที่

และกาหนดให้ อ้างอิงจากแกนซ้ ายหรื อแกนขวา
สาหรับแกนซ้ ายหรื อคลิก

ใน Select

Data/Time Range

ที่หน้ าโมดูลและเลือกช่องสัญญาณ

Mode

สาหรับแกนขวา

และกาหนดช่วงเวลาที่ต้องการแสดงผลใน Choose

ดังนี ้

WISCO Wisserv Utility Manual V2.3.3

Page 35 of 42

Wisnu and Supak Co., Ltd 102/111-112 Tessabansongkroh Rd., Ladyao, Jatujak, Bangkok 10900
Tel (662)591-1916, (662)954-3280-1, Fax (662)580-4427, www.wisco.co.th, E-mail info@wisco.co.th

ใช้ สาหรับกาหนดให้ แสดงผลค่าวัดทุก ช่วงเวลา โดย Wisserv จะนาข้ อมูล
ทังหมดที
้
่อยูใ่ นฐานข้ อมูลมาแสดงผล
Start Time และ End Time ใช้ สาหรับกาหนด “วันที่และเวลา” ที่ต้องการแสดงผล
ค่าวัด โดยจะต้ องไม่เลือก All Time (
)

 All Time



กาหนด “วันที่และเวลา” โดยการกดปุ่ ม สาหรับกาหนด “วัน/เดือน/ปี ” และกดปุ่ ม
สาหรับกาหนด “เวลา” (ปุ่ ม ใช้ สาหรับยกเลิก “วันที่และเวลา” ที่กาหนดไว้ )
 กาหนดจานวนข้ อมูลที่ต้องการนามาแสดงผลใน Max Record/Page
 จากนันก
้ าหนดให้ แสดงผลค่าวัดในรูปแบบ Data Table หรื อ Data Graph ได้ จาก
Choose View Mode และสามารถกาหนดให้ แสดงผลที่หน้ าต่างใหม่ได้ โดยการคลิกที่
หลังจากนันยื
้ นยันการตังค่
้ าโดยการกดปุ่ ม


แสดงจานวน Record ทังหมด
้

แสดง “วันที่และเวลา”

แสดงหน่วยที่ใช้ งาน

แสดงชื่อของโมดูลและ
ชื่อของช่องสัญญาณ

แสดงผลค่าวัด
การแสดงผลค่าวัดแบบ Data Table
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เปลี่ยนหน้ าการแสดงผลโดยการกดปุ่ ม ที่ Page Number และเลือกหน้ าที่ต้องการ หรื อ
เปลี่ยนหน้ าการแสดงผลไปหน้ าสุดท้ าย, เปลี่ยนหน้ าการแสดงผลเพียง 1 หน้ าได้ ดังนี ้
 ปุ่ ม
ใช้ สาหรับย้ อนกลับไป 1 หน้ า
 ปุ่ ม
ใช้ สาหรับย้ อนกลับไปหน้ าแรก
 ปุ่ ม
ใช้ สาหรับเปลี่ยนหน้ าไป 1 หน้ า
 ปุ่ ม
ใช้ สาหรับเปลี่ยนไปหน้ าสุดท้ าย

แสดงผลค่าวัดแบบกราฟ

เคอร์ เซอร์

แสดงผลค่าวัดตามเคอร์ เซอร์
แสดงวันที่และเวลา
การแสดงผลค่าวัดแบบ Data Graph
 เปลี่ยนหน้ าการแสดงผลโดยการกดปุ่ ม
ที่ Page Number และเลือกหน้ าที่ต้องการ หรื อ
เปลี่ยนหน้ าการแสดงผลไปหน้ าสุดท้ าย, เปลี่ยนหน้ าการแสดงผลเพียง 1 หน้ าได้ ดังนี ้
 ปุ่ ม
ใช้ สาหรับย้ อนกลับไป 1 หน้ า
 ปุ่ ม
ใช้ สาหรับย้ อนกลับไปหน้ าแรก
 ปุ่ ม
ใช้ สาหรับเปลี่ยนหน้ าไป 1 หน้ า
 ปุ่ ม
ใช้ สาหรับเปลี่ยนไปหน้ าสุดท้ าย
 ปุ่ ม
ใช้ สาหรับตังค่
้ าการแสดงผล เช่น กาหนดค่า Max/Min Scale ให้ กับ
แกนซ้ ายหรื อแกนขวาของกราฟ ดังนี ้
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กาหนดให้ นาผลค่าวัดที่แสดงตามเส้ นเคอร์ เซอร์ แสดงที่ข้างซ้ าย ,
ข้ างขวาหรื อข้ างล่างของกราฟ (Left, Right, Bottom, None)

 Show Legend

กาหนดให้ ทา Scale แบบอัตโนมัติ
Min กาหนดค่าต่าสุดที่ต้องการให้ เส้ นกราฟแสดงผล

 Auto


 Max กาหนดค่าสูงสุดที่ต้องการให้ เส้ นกราฟแสดงผล

ปุ่ ม
ใช้ สาหรับยืนยันการตังค่
้ า
การแปลงไฟล์ ข้อมูลให้ แสดงผลใน MS Excel
สามารถนาข้ อมูลมาแสดงผลในรูปแบบของ MS Excel ได้ โดยการเลือกโมดูลและช่องสัญญาณ


7.4

ที่ต้องการ จากนันก
้ าหนด “วันที่และเวลา” ที่ต้องการและทาการบันทึกข้ อมูลลงเครื่ องคอมพิวเตอร์
เปิ ดดูข้อมูลโดยใช้ ปรแกรม MS Excel เพื่อนาข้ อมูลที่ได้ นนมาค
ั้
านวณเพิ่มเติมหรื อจัดทารายงานได้
มีรายละเอียดดังนี ้
 เลื อกโมดูลที่ต้องการแสดงผลใน Device

Selector

โดยการคลิก

ที่หน้ าโมดูล เช่น

จะเป็ นการเลื อกช่องสัญญาณทังหมดมาแสดงผล
้
หรื อ
เลือกช่องสัญญาณที่ต้องการแสดงผลได้ โดยการคลิก
ที่ต้องการแสดงผล เช่น



คลิกที่

ใน Select

Choose Data/Time Range

Mode

ที่หน้ าโมดูลและเลือกช่องสัญญาณ

และกาหนดช่วงเวลาที่ต้องการแสดงผลใน

ดังนี ้

ใช้ สาหรับกาหนดให้ แสดงผลค่าวัดทุกช่วงเวลา โดย Wisserv จะนาข้ อมูล
ทังหมดที
้
่อยูใ่ นฐานข้ อมูลมาแสดงผล

 All Time
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และ End Time ใช้ สาหรับกาหนด “วันที่และเวลา” ที่ต้องการแสดงผล
ค่าวัด โดยจะต้ องไม่เลือก All Time (
)

 Start Time

กาหนด “วันที่และเวลา” โดยการกดปุ่ ม สาหรับกาหนด “วัน/เดือน/ปี ” และกดปุ่ ม
สาหรับกาหนด “เวลา” (ปุ่ ม ใช้ สาหรับยกเลิก “วันที่และเวลา” ที่กาหนดไว้ )
 หลังจากนันท
้ าการแปลงไฟล์ข้อมูลโดยการกดปุ่ ม
หน้ าต่างการบันทึกข้ อมูลนันจะ
้
แสดงแตกต่างกันออกไปขึ ้นอยู่กบั อินเตอร์ เน็ตบราวเซอร์ ที่ใช้ งานอยู่


ตัวอย่างหน้ าต่างการแปลงไฟล์ข้อมูลมาแสดงผลใน MS Excel สาหรับ Internet Explorer
และ Firefox สามารถเลือกที่จะบันทึกข้ อมูลลงเครื่ องคอมพิวเตอร์ หรื อเปิ ดดูข้อมูลโดยใช้ MS Excel
เป็ นต้ น

การแสดงผลในรูปแบบ MS Excel
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7.5

การเขียนค่ ากลับมาควบคุมอุปกรณ์
Database Server

ADSL Modem

Internet

Modbus Serial
RS232/485/422

PLC

สามารถส่งค่ากลับมายังอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อได้ ผ่านทาง Database

Server (คาสั่งเขี่ ยนค่ า

กลับมายังอุปกรณ์ สามารถใช้ ได้ กับโมดูลบางรุ่ นเท่ านัน้ เช่ น RC50 เป็ นต้ น) โดยสามารถส่ง
ค่ากลับมาควบคุมอุปกรณ์ได้ จากหน้ า Monitor ตัวอย่างเช่น ส่งค่ากลับมายัง PLC เพื่อควบคุม
การทางานของ Digital Output และ Analog Output เป็ นต้ น มีรายละเอียดดังนี ้


เลือกโมดูลที่ต้องการแสดงผลใน Device

Selector

โดยการคลิก

ที่หน้ าโมดูล เช่น

จะเป็ นการเลือกช่องสัญญาณทังหมดมาแสดงผล
้
หรื อ
เลือกช่องสัญญาณที่ต้องการแสดงผลได้ โดยการคลิก

ที่หน้ าโมดูลและเลือกช่องสัญญาณ

ที่ต้องการแสดงผล เช่น



คลิกที่

ใน Select

Mode

หลังจากนันกดปุ่
้
ม

จะแสดงผลค่าวัดของ

ช่องสัญญาณที่กาหนดไว้ ดังนี ้
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แสดงชื่อช่องสัญญาณและ
สถานะของช่องสัญญาณ

แสดงชื่อโมดูล, รุ่นโมดูลและ Serial Number

แสดงผลค่าวัด

แสดงวันที่และเวลา

ส่งค่ากลับไปยังอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อไว้

สามารถกาหนดให้ แสดงผลที่หน้ าต่างใหม่ได้ โดยการคลิกที่
 ปุ่ ม
ใช้ สาหรับตังค่
้ าการแสดงผล เช่น จานวน Column หรื อกาหนดขนาดของ
ช่องสัญญาณที่ต้องการแสดงผล ดังนี ้


กาหนดจานวนของ Column ที่ต้องการแสดงผล
Enable Write Back เปิ ด/ปิ ด ฟั งก์ชน
ั การเขียนค่ากลับไปยังอุปกรณ์
Size กาหนดขนาดของช่องสัญญาณที่ต้องการแสดงผล (Small, Normal,

 Column/Row



Large,

Extra Large)
 Show Time กาหนดให้ แสดงวันที่,

เวลา หรื อไม่แสดง

ใช้ สาหรับยืนยันการตังค่
้ า
 ปุ่ ม
ใช้ สาหรับกาหนดเวลาในการแสดงผลค่าวัด เช่น กาหนด Refresh Interval
เป็ น 1 (มีหน่วยเป็ นวินาที) Wisserv จะทาการนาค่าจากฐานข้ อมูลมาแสดงผลทุกๆ 1
วินาที ยืนยันการตังค่
้ าโดยการกดปุ่ ม




ปุ่ ม

ปุ่ ม

ใช้ สาหรับแสดงผลค่าวัดเพียงครัง้ เดียว
WISCO Wisserv Utility Manual V2.3.3

Page 41 of 42

Wisnu and Supak Co., Ltd 102/111-112 Tessabansongkroh Rd., Ladyao, Jatujak, Bangkok 10900
Tel (662)591-1916, (662)954-3280-1, Fax (662)580-4427, www.wisco.co.th, E-mail info@wisco.co.th



สามารถระบุคา่ ให้ กบั อุปกรณ์ที่เชื่อมไว้ ได้ ใน

สาหรับ Digital Output สามารถ

ระบุคา่ เป็ น 1 = ON, 0 = OFF และสาหรับ Analog Output สามารถระบุคา่ ที่ต้องการ
เช่น 18, 20 (mA, VDC) เป็ นต้ น เมื่อกาหนดค่าที่ต้องการแล้ วให้ ทาการส่งค่าโดยการกด
ปุ่ ม

สถานะจะถูกเปลี่ยนเป็ น Waiting โดยระบบ Wisserv จะนาค่าที่กาหนดไว้ ไป

เก็บไว้ ในฐานข้ อมูลเพื่อรอให้ โมดูล เช่น RC50 มานาค่าที่อยู่ในฐานข้ อมูลส่งไปยังอุปกรณ์ที่
เชื่อมต่อไว้ เช่น PLC เมื่อโมดูลมานาค่าจากฐานข้ อมูลส่งไปยังอุปกรณ์แล้ ว สถานะจะถู ก
เปลี่ยนเป็ น Pending

Edit: 27/03/2018
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