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WisServ Web Application 
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โปรแกรมวิสเซิร์ฟ  (WisServ Web Application) เป็นเว็บแอพพลิเคชัน่ท่ีท าหน้าท่ีเป็นตวักลางใน

การเช่ือมต่อระหว่างตวัอุปกรณ์ (ของทางบริษัทวิสโก้) กับฐานข้อมูลบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยมีหน้าท่ี

ส าคญัอยู ่3 อยา่งคือ 

 รับข้อมลูจากตวัอปุกรณ์ และ จดัเก็บลงฐานข้อมลูแบบระเบียนข้อมลู (Record) 

 รับข้อมลูจากตวัอปุกรณ์ และ อพัเดทสถานะของข้อมลู 

 สง่ข้อมลูกลบัไปยงัตวัอปุกรณ์ ตามท่ีอปุกรณ์มีการร้องขอมา 

ภาพรวมการท างานของโปรแกรมวิสเซิร์ฟนัน้ จะเร่ิมเม่ือมีการส่งข้อมูลจากตวัอุปกรณ์มายงัเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ โปรแกรมวิสเซิร์ฟจะถูกเรียกขึน้มาท างาน (ผ่านกลไกของเว็บเซิร์ฟเวอร์) โดยจะท าการ

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและสิทธ์ิในการเข้าถึงฐานข้อมลู หลงัจากนัน้โปรแกรมจะตรวจสอบค าสัง่

(หรือการร้องขอ) ของตวัอปุกรณ์และด าเนินการตามนัน้จนเสร็จ และรายงานผลกลบัไปยงัตวัอปุกรณ์ เป็นอนั

สิน้สดุกระบวนการ 
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1. ฐานข้อมูลของวสิเซร์ิฟ (WisServ Database) 

ฐานข้อมูลของวิสเซิร์ฟ สามารถใช้กับโปรแกรมจดัการฐานข้อมูลได้หลายโปรแกรม เช่น MySQL, 

Microsoft SQL Server, Oracle และ PostgeSQL เป็นต้น โดยความต้องการพืน้ฐานของโปรแกรม

ฐานข้อมลู คือ ต้องมีความสามารถในการท าความสมัพนัธ์ของข้อมลูได้ 

ฐานข้อมูลของวิสเซิร์ฟ จะแบ่งเป็นตารางย่อยตามกลุ่มของข้อมูล และมีการท าความสัมพันธ์ของ

ข้อมลูไว้ โดยแบง่กลุม่ของตารางออกเป็น 2 กลุม่ใหญ่ๆ ดงันี ้

ตารางท่ีเก่ียวข้องกบัการควบคมุจดัการอปุกรณ์ ซึง่เป็นกลุม่หลกั 

 wsv_tags 

 wsv_devices 

 wsv_group 

 wsv_scale 

และตารางท่ีเก่ียวข้องกบับริหารจดัการผู้ ใช้  (หากไม่เลือกใช้โปรแกรมวิสเซิร์ฟยทูิลลิตี ้ในตอนติดตัง้ 

จะไมมี่ตารางกลุม่นี)้ 

 wsv_authorize 

 wsv_member 

 

แสดงความสมัพนัธ์ของฐานข้อมลูวิสเซิร์ฟ 



 

 

 WISCO Wisserv Utility Manual V2.3.3 Page 3 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 

2. ความต้องการของระบบ 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีสามารถลงโปรแกรมและใช้งานโปรแกรมตอ่ไปนีไ้ด้ 

 โปรแกรมเว็บเซิร์ฟเวอร์ท่ีสามารถติดตัง้โมดลู PHP Script ได้ เช่น Apache Server และ 
IIS Server เป็นต้น 

 โปรแกรม PHP 

 โปรแกรมดาต้าเบสเซิร์ฟเวอร์ เชน่ MySQL, MS SQL เป็นต้น 

 โปรแกรมวิสเซิร์ฟของทางบริษัท WISCO 

*** ทางบริษัทได้เตรียมชุดติดตัง้ส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีใช้ระบบปฏิบตัิการ Microsoft 

Windows โดยเลือกใช้ Apache Server เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์, ใช้โปรแกรมสคริปต์เป็น PHP Script และ
ใช้ MySQL เป็นโปรแกรมฐานข้อมลู ซึ่งโปรแกรมทัง้สามโปรแกรมเป็น “ฟรีแวร์” และถูกรวมอยู่ในชุด
ตดิตัง้ 

3. ขัน้ตอนการตดิตัง้วิสเซร์ิฟ 

ก่อนท่ีจะท าการตดิตัง้ WisServ คอมพิวเตอร์เคร่ืองนัน้จะต้องตดิตัง้เว็บเซิร์ฟเวอร์ ถ้าไม่ได้ติดตัง้เว็บ
เซิร์ฟเวอร์สามารถใช้ชดุติดตัง้ของทางบริษัทวิสโก้ส าหรับติดตัง้ หรือถ้ามีการติดตัง้เว็บเซิร์ฟเวอร์อยู่แล้วให้
ก๊อบปีไ้ฟล์ wisserv ไปวางไว้ใน Root Directory ของเว็บเซิร์ฟเวอร์ท่ีตดิตัง้ มีรายละเอียดดงันี ้

3.1 การตดิตัง้เว็บเซิร์ฟเวอร์และโปรแกรมวิสเซิร์ฟ 

ในกรณีท่ีใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ (ท่ีมีระบบ Windows) เป็นเซิร์ฟเวอร์ คอมพิวเตอร์เคร่ืองนัน้
จะต้องติดตัง้โปรแกรม Apache web Server, MySQL และ PHP แตถ้่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ได้ท า
การตดิตัง้ เว็บเซิร์ฟเวอร์ไว้แล้ว ไมจ่ าเป็นต้องตดิตัง้เว็บเซิร์ฟเวอร์ใหมส่ามารถข้ามขัน้ตอนการติดตัง้เว็บ
เซิร์ฟเวอร์นีไ้ด้เลย 

ส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ียงัไม่ได้ติดตัง้เว็บเซิร์ฟเวอร์สามารถใช้ชุดติดตัง้ของทางบริษัทวิสโก้
ส าหรับตดิตัง้เว็บเซิร์ฟเวอร์ได้ ซึง่จะอยูใ่นซีดีท่ีมากบัโมดลู ขัน้ตอนการตดิตัง้มีรายละเอียดดงันี ้

 เปิดไฟล์ช่ือ WisServ_Setup_Full_x32.exe 
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 จะปรากฏหน้าตา่งตดิตัง้ WisServ Setup ขึน้มาและคลิกปุ่ ม  

 
 

 ก าหนด Path ท่ีต้องการติดตัง้โปรแกรม 

 
 

 ตัง้ช่ือให้กบัฐานข้อมลู 
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 ก าหนดรายละเอียดให้กบั WisServ ดงันี ้

 Group Name ก าหนดช่ือของกลุม่ผู้ใช้งาน 

 Group Key ก าหนดรหสัผ่านของกลุม่ผู้ใช้งาน 

 Install WisServ Utility ก าหนดให้ตดิตัง้โปรแกรม WisServ 

 
 

 ก าหนดรายละเอียดให้กบั WisServ ดงันี ้

 Email ก าหนดอีเมล์ส าหรับตดิตอ่ 

 Password ก าหนดรหสัผา่น 

 Repassword ยืนยนัรหสัผ่าน 
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 ก าหนดพอร์ตท่ีใช้ในการเช่ือมตอ่กบั Apache 

 

 ถ้าแสดงข้อความ “This port is using. Please insert new port and then try 

again” หมายถึง คอมพิวเตอร์เคร่ืองนัน้มีเว็บเซิร์ฟเวอร์อยู่แล้ว ไม่จ าเป็นต้องติดตัง้เว็บ

เซิร์ฟเวอร์ใหม ่

 
 

 ก าหนดพอร์ตท่ีใช้ในการเช่ือมตอ่กบั MySQL 
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 แสดงรายละเอียดท่ีได้ก าหนดไว้ และยืนยนัการติดตัง้โดยการกดปุ่ ม  

 
 

 หน้าตา่งแสดงการติดตัง้โปรแกรม 

 
 

 เม่ือติดตัง้เสร็จแล้วให้กดปุ่ ม  
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โปรแกรมท่ีติดตัง้แล้วจะอยู่ในไดรท่ีท าการติดตัง้โปรแกรมไว้และอยู่ในโฟลเดอร์ webserver ซึ่ง

ภายในโฟลเดอร์จะประกอบด้วยไฟล์ Apache, MySQL, php, Help, www และ Uninstall 

 

 

3.2 การตดิตัง้เฉพาะโปรแกรมวิสเซิร์ฟ 

กรณีท่ีใช้ชดุติดตัง้ของทางบริษัทวิสโก้ในการติดตัง้เว็บเซิร์ฟเวอร์ สามารถข้ามขัน้ตอนนีไ้ด้เลย 

ก่อนท่ีจะท าการตดิตัง้โปรแกรมวิสเซิร์ฟ เคร่ืองคอมพิวเตอร์จะต้องท าการติดตัง้เว็บเซิร์ฟเวอร์ก่อน   

แล้วจงึตดิตัง้โปรแกรมวิสเซิร์ฟ 

การตดิตัง้โปรแกรมวิสเซิร์ฟท าได้โดยการก๊อบปีไ้ฟล์ wisserv (อยูใ่นซีดีท่ีมากบัโมดลู) และน าไป

วางไว้ในต าแหนง่ Root Directory ของเว็บเซิร์ฟเวอร์ท่ีตดิตัง้ไว้ 

 กรณีตดิตัง้เว็บเซิร์ฟเวอร์ไว้ภายใน 

ตัวอย่าง ได้ท าการติดตัง้เว็บเซิร์ฟเวอร์ไว้ท่ี C:\webserver และท าการติดตัง้โปรแกรม 

wisserv โดยน าไฟล์สคริป (wisserv) ไปวางไว้ในต าแหนง่ C:\webserver\www ดงัรูป 
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 กรณีเช่าเว็บเซิร์ฟเวอร์ 

โดยทั่วไปแล้วเว็บโฮสติง้จะท าการติดตัง้โปรแกรมแปลภาษา, โปรแกรมฐานข้อมูลและ

โปรแกรมจดัการฐานข้อมลูไว้ให้อยูแ่ล้ว การติดตัง้ท าได้โดยการอพัโหลดไฟล์สคริป (อยู่ในซีดีท่ีมา

กบัโมดลู) ไปวางไว้ใน Root Directory ของเว็บโฮสติง้ท่ีเชา่ไว้ 

ตัวอย่าง ท าการอพัโหลดไฟล์สคริป (wsiserv) ไปวางไว้ในเซิร์ฟเวอร์ท่ีเช่าไว้ (ในท่ีนีจ้ะใช้

โปรแกรม File Zilla ส าหรับอพัโหลดไฟล์, แก้ไขไฟล์หรือลบไฟล์) 

 
 

4. การเลือกใช้งาน Database 

โปรแกรม Wisserv สามารถใช้งานร่วมกับโปรแกรม Database Server ได้หลายค่าย เช่น 

MySQL, Microsoft SQL Server เป็นต้น โดยจะต้องท าการแก้ไขไฟล์ config_database.php เพ่ือ

เลือกโปรแกรม Database Server ท่ีต้องการใช้งาน (Default Database Server MySQL)    

มีรายละเอียดดงันี ้

 เปิดไฟล์ config_database.php ท่ีอยูใ่นโฟลเดอร์ wisserv ด้วยโปรแกรม Notepad 

    
 

 ท าการเลือกโปรแกรม Database ท่ีต้องการใน $SqlDrv = ……; เช่น $SqlDrv=7;    

(ใช้โปรแกรม Database ของ MySQL) หลงัจากนัน้ท าการบนัทกึไฟล์ 
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5. การใช้งานโปรแกรมวิสเซิร์ฟครัง้แรก 

เม่ือท าการติดตัง้เว็บเซิร์ฟเวอร์และโปรแกรมวิสเซิร์ฟแล้ว การใช้งานครัง้แรกนัน้จะต้องเรียกไฟล์ 

setup.php ก่อน โดยการเปิดเว็บบราวเซอร์และพิมพ์ช่ือโฮสตามด้วยพาร์ทและช่ือไฟล์ setup.php 

ตัวอย่าง กรณีติดตัง้เซิร์ฟเวอร์ไว้ภายในให้พิมพ์ localhost/wisserv/setup.php 

 กรณีเชา่เว็บเซิร์ฟเวอร์ให้พิมพ์ www.wisco.co.th/wisserv/setup.php 

 
 

ตัง้คา่ WisServ System Setup มีรายละเอียดดงันี ้

 Select method of setting up. เลือกวิธีการตัง้คา่ ดงันี ้

 Create New System. (Clear all data) สร้างระบบขึน้มาใหม่ โดยจะท าการลบ

ข้อมลูเก่าท่ีมีอยูท่ัง้หมด 

 Upgrade System. (Keep all existing data) ท าการ Upgrade ระบบเก่าท่ีมีอยู ่

โดยจะท าการเก็บเก่าข้อมลูเก่าท่ีมีอยู ่

 Select method for entering server information เลือกวิธีการป้อนข้อมลู

ให้กบัเคร่ือง Server ดงันี ้

 Fill up new server information ระบขุ้อมลูให้กบั Server ใหม ่

 Use start up file ใช้ข้อมลูจากไฟล์ startup.php 
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 Server Information 

 Hostname ระบท่ีุอยูข่องฐานข้อมลู 

 MySQL Username ระบช่ืุอผู้ใช้ฐานข้อมลู 

 MySQL Password ระบรุหสัผา่นฐานข้อมลู 

 Database Name ระบช่ืุอฐานข้อมลู 

 Group Information 

 Group Name ก าหนดช่ือของกลุม่ผู้ใช้งาน 

 Group Key ก าหนดรหสัผ่านของกลุม่ผู้ใช้งาน 

 Description รายละเอียดของกลุม่ผู้ใช้งาน 

 

 Use WissServ Information ก าหนดข้อมลูของผู้ดแูลระบบ 

 Login ก าหนดช่ือท่ีใช้ส าหรับเข้าสูร่ะบบ 

 Password ก าหนดรหสัผา่นท่ีใช้ส าหรับเข้าสูร่ะบบ 

 Name ก าหนดช่ือผู้ดแูลระบบ 

 Contact ก าหนดรายละเอียดส าหรับตดิตอ่ผู้ดแูลระบบ 

 Description ก าหนดรายละเอียดของผู้ดแูลระบบ 

 ปุ่ม  ใช้ส าหรับยืนยนัการตัง้คา่ 
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ถ้าเกิดข้อผิดพลาด เช่น ไม่สามารถสร้างไฟล์, เปิดไฟล์ไม่ได้ หรือไม่สามารถสร้างตารางให้กับ

ฐานข้อมลูได้ เป็นต้น ขัน้ตอนการแก้ไขมีรายละเอียดดงันี ้

 กรณีตดิตัง้เว็บเซิร์ฟเวอร์ไว้ภายในและไม่ได้เปิดฟังก์ชัน INNODB 

 

จากรูป เป็นความผิดพลาดท่ีเกิดจากการไม่ได้เปิดฟังก์ชนั innodb ให้กับฐานข้อมูล ซึ่งโปรแกรม 

WisServ จ าเป็นท่ีจะต้องใช้ฟังก์ชนั innodb ในการท างานด้วย 

สามารถเปิดใช้งานฟังก์ชนั innodb ให้กบัฐานข้อมลู โดยเข้าไปท่ีโฟลเดอร์ท่ีติดตัง้ฐานข้อมลูไว้ เช่น 

C:\webserver\MySQL แก้ไขไฟล์ my.ini ท่ีบรรทดั skip-innodb โดยการใส่ “#” ให้กบัข้อความ 

“#skip-innodb” และท าการบนัทึกไฟล์ท่ีแก้ไข (โดยปกติแล้วเว็บโฮสติง้จะท าการเปิดฟังก์ชนั innodb 

ไว้ให้อยูแ่ล้ว) 

 
 

หลงัจากนัน้ให้ท าการ Restart Service ให้กับ MySQL โดยเลือกท่ี Control Panel -> 

Administrative tools -> Service คลิกขวาท่ี mysql และเลือก Restart 

ตัวอย่าง เมื่อเกิดข้อผิดพลาด 

#skip-innodb 
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 ในกรณีเช่าเว็บเซิร์ฟเวอร์ 

 
 

จากรูปเป็นความผิดพลาดท่ีเกิดจากไม่สามารถ
สร้างไฟล์ในเซิร์ฟเวอร์ได้ (ไมไ่ด้ก าหนดสิทธ์ิให้กบัไฟล์ท่ี
อพัโหลดให้สามารถสร้างหรือแก้ไขได้) มีวิธีแก้ไข 3 วิธี
ดงันี ้

 
 

 
 

วิธีท่ี 1 มอบสิทธ์ิให้กับโฟลเดอร์ wisserv 

ท าการมอบสิทธ์ิให้กับโฟลเดอร์ wisserv ให้สามารถสร้างหรือแก้ไขไฟล์ได้ โดยการคลิกขวาท่ี
โฟลเดอร์ wisserv ท่ีอยูใ่นเซิร์ฟเวอร์และเลือก File permission (ตวัอยา่งใช้โปรแกรม File Zilla) 
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และก าหนดสิทธ์ิในช่อง Numeric value ให้เป็น 777 

จากนัน้กดปุ่ ม  

หลังจากนัน้ให้ท าการเรียกไฟล์ setup.php อีกครัง้        
(ดูรายละเอียดในหัวข้อท่ี 4) 

 
 
 

 
 

 

วิธีท่ี 2 อัพโหลดไฟล์ registerserver.php 

 

 
 

ท าการแก้ไขไฟล์ registerserver.php ท่ีอยู่
ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (ในรูปเป็นเพียงตวัอย่างเท่านัน้) 
ให้ตรงกบัข้อความท่ีแจ้งเตือน ดงันี ้

 
 

 
 

 

 เปิดไฟล์ registerserver.php ด้วยโปรแกรม Notepad 

  
 

 จะปรากฏหน้าต่างโปรแกรม Notepad ขึน้มา ท าการแก้ไขข้อความให้ตรงกับข้อความ            
ท่ีแจ้งเตือนและท าการบนัทกึ 
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 หลงัจากนัน้ท าการอพัโหลดไฟล์ท่ีแก้ไขแล้วไปบนัทกึทบัไฟล์เดมิท่ีอยูใ่นเซิร์ฟเวอร์ 
 หลงัจากนัน้สามารถท าการล็อกอินใช้งานได้ปกติ 

วิธีท่ี 3 แก้ไขไฟล์ registerserver.php 
 

 

 
 

ท าการแก้ไขไฟล์ registerserver.php ท่ีอยู่ใน
เซิร์ฟเวอร์ (ในรูปเป็นเพียงตัวอย่างเท่านัน้) ให้ตรงกับ
ข้อความท่ีแจ้งเตือน ดงันี ้

 
 

 
 

 แก้ไขไฟล์ท่ีอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ (ตัวอย่างใช้โปรแกรม File Zilla) โดยการคลิกขวาท่ีไฟล์ 
registerserver.php เลือกท่ีหวัข้อ View/Edit และเลือก Use default editor for text 

files หลงัจากนัน้กดปุ่ ม  
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 จะปรากฏหน้าต่างโปรแกรม Notepad ขึน้มา ท าการแก้ไขข้อความให้ตรงกับข้อความ            

ท่ีแจ้งเตือนและท าการบนัทกึ 

  
 

 จะแสดงข้อความการแจ้งเตือนการอพัโหลดไฟล์ให้กดปุ่ ม  

 
 

 เม่ือแก้ไขไฟล์เสร็จแล้วสามารถท าการล็อกอินใช้งานได้ปกติ 

6. การดูและการตัง้ค่าให้กับ WisServ 

 

สามารถเข้าหน้า Login ได้ โดยการพิมพ์ช่ือโฮสตามด้วยพาร์ทท่ีติดตัง้ wisserv (ตวัอย่างเช่น 

www.wisco.co.th/wisserv) มีรายละเอียดดงันี ้

 User Name ระบช่ืุอสมาชิกท่ีลงทะเบียนไว้ 

 Password ระบรุหสัผา่นสมาชิกท่ีลงทะเบียนไว้ 
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 Duration ก าหนดระยะเวลาในการเข้าสูร่ะบบ 

 Once เข้าสู่ระบบเพียงครัง้เดียว ถ้าท าการปิดบราวเซอร์และเปิดบราวเซอร์ขึน้มาใหม่

จะต้อง Login ใหม ่

 Always เข้าสูร่ะบบตลอดเวลา 

 15 minute เข้าสูร่ะบบ 15 นาที เม่ือครบ 15 นาที โปรแกรมวิสเซิร์ฟจะท าการ Logout 

 30 minute เข้าสูร่ะบบ 30 นาที เม่ือครบ 30 นาที โปรแกรมวิสเซิร์ฟจะท าการ Logout 

 1 hour เข้าสูร่ะบบ 1 ชัว่โมง เม่ือครบ 1 ชัว่โมง โปรแกรมวิสเซิร์ฟจะท าการ Logout 

 12 hour เข้าสูร่ะบบ 12 ชัว่โมง เม่ือครบ 12 ชัว่โมง โปรแกรมวิสเซิร์ฟจะท าการ Logout 

 1 Day เข้าสูร่ะบบ 1 วนั เม่ือครบ 1 วนั โปรแกรมวิสเซิร์ฟจะท าการ Logout 

 ปุ่ม  ใช้ส าหรับยืนยนัการเข้าระบบ 

 
 

หน้าต่างหลกัจะแสดงแตกต่างกันออกไปขึน้อยู่กบัสิทธ์ิของสมาชิก โดยสมาชิกท่ีมีสิทธ์ิเป็น Admin 

จะมีสิทธ์ิท าได้ทกุอย่าง เช่น เพิ่มหรือลบสมาชิกในระบบ, เพิ่มหรือลบ Group, ก าหนดสิทธ์ิให้สมาชิกท่ีมี

ระดบัเป็น Visitor สามารถดขู้อมลูโมดลูตามท่ีก าหนดไว้ เป็นต้น  

ผู้ ใช้ท่ีมีสิทธ์ิเป็น Moderator สามารถเพิ่มหรือลบสมาชิก, ก าหนดสิทธ์ิให้สมาชิกท่ีมีระดบัเป็น 

Visitor สามารถดขู้อมลูโมดลูตามท่ีก าหนดไว้ เฉพาะใน Group ท่ี Noderator อยู่เท่านัน้ จะไม่สามารถ

ดขู้อมลูตา่งๆของ Group อ่ืนได้ และส าหรับสมาชิกท่ีมีสิทธ์เป็น Visitor จะสามารถดขู้อมลูได้อย่างเดียว

เฉพาะใน Group ท่ี Visitor อยูเ่ทา่นัน้ 
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6.1 Device & Tags 
 

 
 

 
 

Device แสดงข้อมลูตา่งๆท่ีโมดลูท าการ Upload มายงัเคร่ือง Server เช่น Serial Number 

ของ โมดลู, ช่ือของโมดลู, ช่ือของช่องสญัญาณ Input หรือหน่วยท่ีใช้งาน เป็นต้น โดยช่องสญัญาณ

แตล่ะชอ่งนัน้สามารถก าหนด Scale และ Alarm ท่ีต้องการใช้งานได้ (ดรูายละเอียดการท า Scale 

ที่หัวข้อ 5.3 และการท า Alarm ที่หัวข้อ 5.4) มีรายละเอียดดงันี ้

 
 

 กดปุ่ ม  เพ่ือแสดง Tags ทัง้หมดของโมดลู 

 คลิก  เลือก Tag ท่ีต้องการหรือเลือกทัง้หมดโดยการคลิก  ท่ีช่อง All หลงัจากนัน้กดปุ่ ม 

 

 
 

 จากนัน้เลือก Scale หรือ Alarm ให้กบั Tag รวมถึงเปล่ียนช่ือหรือหน่วยตามต้องการ 

 ยืนยนัการตัง้คา่โดยการกดปุ่ ม  

รายละเอียดของโมดูลท่ีส่งข้อมูลมายังเคร่ือง
เซิร์ฟเวอร์ 

 

แสดงข้อมูลของ Tag 

ท่ีถูกส่งมาจากโมดูล 

 



 

 

 WISCO Wisserv Utility Manual V2.3.3 Page 19 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 

6.2 Group 

 

Group แสดงกลุ่มของสมาชิก โดยจะต้องมีอย่างน้อย 1 Group เพ่ือบนัทึกข้อมลูจากโมดลู      

มีรายละเอียดดงันี ้

 Name แสดงช่ือของกลุม่ 

 Key แสดงรหสัผา่นของกลุ่ม 

 Description แสดงรายละเอียดของกลุม่ 

 Quota (MB) แสดงความจขุองข้อมลูท่ีสามารถบนัทึกได้ 

 Used (MB) แสดงความจขุองข้อมลูท่ีบนัทกึไว้ (ถ้าความจเุกิน Quota ท่ีก าหนดไว้จะ
แสดงการแจ้งเตือนเป็นสีแดง) 

 Edit ใช้ส าหรับแก้ไขข้อมลูของกลุม่ 

 ปุ่ม  ใช้ส าหรับเพิ่มกลุม่ 

 ปุ่ม  ใช้ส าหรับลบกลุม่ 
6.2.1 Add Group 

 

 
 

การเพิ่มกลุม่ท าได้โดยการกดปุ่ ม  มีรายละเอียดดงันี ้

 Group Name ตัง้ช่ือกลุ่ม 

 Keycode ก าหนดรหสัผ่านของกลุม่ 

 Description ก าหนดรายละเอียดของกลุม่ 

 Quota(MB) ก าหนดความจขุองข้อมลูท่ีสามารถบนัทึกได้ 

 ปุ่ม  ใช้ส าหรับยืนยนัการตัง้คา่ 
 ปุ่ม  ใช้ส าหรับย้อนกลบัไปหน้า Group 
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6.2.2 Edit Group 
 

การแก้ไขกลุ่มท าได้โดยการคลิกท่ี Edit หน้าของกลุ่มท่ี

ต้องการ หลงัจากนัน้แก้ไขข้อมลูตามต้องการ และยืนยนัการตัง้คา่

โดยการกดปุ่ ม  

 

 

6.2.3 Delete Group 
 

การลบกลุ่มท าได้โดยการคลิก  หน้ากลุ่มท่ีต้องการจะ

ลบและกดปุ่ ม  หลังจากนัน้ระบบจะแสดงข้อความ 

“Delete Group Success” 

 
 

6.3 Scaling 
 

 
 

Scaling สามารถก าหนดให้แสดงผลคา่วดัทางฟิสิกส์ได้ โดยการน าสญัญาณมาตรฐานท่ีรับเข้า

มาจาก Transducer หรือจาก Sensor ตา่งๆ เช่น สญัญาณ 4-20 mA หรือ 0-10 VDC มาท า 

Scale เพ่ือให้แสดงผลคา่วดัทางฟิสิกส์ตามท่ีต้องการ 

ตวัอย่างเช่น น าสญัญาณ 4-20 mA ท่ีมาจาก Temperatures Sensor และก าหนดให้

แสดงผลคา่วดัเป็น 0-100 °C แทนการแสดงคา่ 4-20 mA เป็นต้น 

สามารถก าหนด Scale ได้ทัง้แบบ Linear, Arithmetic และ Logic มีรายละเอียดดงันี ้
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6.3.1 Linear Type 
 

 
 

Linear Type ใช้ส าหรับก าหนด Scale ให้กบั Input ประเภท Analog Input เช่น 

สญัญาณ 4-20 mA หรือ 0-10 VDC เป็นต้น ให้แสดงคา่ทางฟิสิกส์ มีรายละเอียดดงันี ้

 การเพิ่ม Scale Linear 

การเพิ่ม Scale ท าได้โดยการกดปุ่ ม  ดงันี ้

 Group เลือกกลุม่ท่ีต้องการน า Scale ไปใช้งาน 

 Name ตัง้ช่ือให้กบั Scale 

 Type แสดง Type ของ Scale 

 Max. Scale In ก าหนดคา่สงูสดุของ Input ท่ีรับเข้ามา 

 Min. Scale In ก าหนดคา่ต ่าสดุของ Input ท่ีรับเข้ามา 

 Max. Scale Out ก าหนดคา่สงูสดุท่ีต้องการแสดงผล 

 Min. Scale Out ก าหนดคา่ต ่าสดุท่ีต้องการแสดงผล 

 ปุ่ ม  ใช้ส าหรับยืนยนัการตัง้คา่ 

 ปุ่ ม  ใช้ส าหรับย้อนกลบัไปหน้า Scale 

ตัวอย่าง น าคา่จากสญัญาณ Analog Input เข้ามาท าการปรับเทียบให้ตรง

กบัคา่การแสดงผลท่ีก าหนดไว้ เช่น ก าหนด Max In = 20, Min In = 4 

(เทียบกบั 4-20 mA) และก าหนด Max Out = 100, Min Out = 0 

เม่ือ Max In = 20 mA จะแสดงคา่เท่ากบั 100 

และ Min In = 4 mA จะแสดงคา่เท่ากบั 0 
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 การแก้ไข Scale Linear 

 

 
 

 

การแก้ไข Scale ท าได้โดยการคลิกท่ี Edit หน้า Scale ท่ีต้องการ 
หลงัจากนัน้แก้ไขข้อมูลตามต้องการ และยืนยนัการ   ตัง้คา่โดยการกดปุ่ ม  

 
 
 
 
 

 การลบ Scale Linear 

 
 

การลบ Scale ท าได้โดยการคลิก  หน้าชอ่ง Scale ท่ีต้องการจะลบและกดปุ่ ม 
 หลงัจากนัน้ระบบจะแสดงข้อความ “Delete Scale Success” 

6.3.2 Arithmetic Type 
 

Arithmetic Type ใช้ส าหรับก าหนด Scale ให้กับ 
Input ประเภท Counter หรือท าการเพิ่มคา่ให้กบัสญัญาณท่ี
เข้ามา เป็นต้น มีรายละเอียดดงันี ้

 การเพิ่ม Scale Arithmetic 

การเพิ่ม Scale ท าได้โดยการกดปุ่ ม  ดงันี ้

 Group เลือกกลุม่ท่ีต้องการน า Scale ไปใช้งาน 

 Name ตัง้ช่ือให้กบั Scale 

 Type แสดง Type ของ Scale 

 Multiplier ก าหนดคา่ท่ีต้องการน าไปคณูเพิ่ม 

 Plus ก าหนดคา่ท่ีต้องการน าไปบวกเพิ่ม 

 ปุ่ ม  ใช้ส าหรับยืนยนัการตัง้คา่ 
 ปุ่ ม  ใช้ส าหรับย้อนกลบัไปหน้า Scale 

ตัวอย่าง น าคา่จากสญัญาณ Counter เข้ามาท าการคณูกับค่าท่ีก าหนดไว้ 
เช่น ก าหนด Multiplier = 0.5 (เทียบกบัการวดัปริมาณน า้ฝน 1 Pulse = 

0.5 มิลลิเมตร) 
เม่ือ Input = 15 จะแสดงผลเทา่กบั 7.5 มิลลิเมตร 
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 การแก้ไข Scale Arithmetic 

 

 
 

การแก้ไข Scale ท าได้โดยการคลิกท่ี Edit หน้า Scale ท่ีต้องการ หลงัจาก
นัน้แก้ไขข้อมลูตามต้องการ และการตัง้คา่โดยการกดปุ่ ม   

 

 
 

 การลบ Scale Arithmetic 

การลบ Scale ท าได้โดยการคลิก  หน้าช่อง Scale ท่ี
ต้องการจะลบและกดปุ่ ม  หลงัจากนัน้ระบบจะแสดง
ข้อความ “Delete Scale Success” 

6.3.3 Logic Type 

Logic Type ใช้ส าหรับก าหนด Scale ให้กับ 
Input ประเภท Digital Input เป็นต้น มี
รายละเอียดดงันี ้

 การเพิ่ม Scale Logic 

การเพิ่ม Scale ท าได้โดยการกดปุ่ ม  ดงันี ้

 Group เลือกกลุม่ท่ีต้องการน า Scale ไปใช้งาน 

 Name ตัง้ช่ือให้กบั Scale 

 Type แสดง Type ของ Scale 

 True String ก าหนดคา่หรือช่ือท่ีต้องการแสดงผลเม่ือ Input 

มีคา่เทา่กบั 1 

 False String ก าหนดคา่หรือช่ือท่ีต้องการแสดงผลเม่ือ Input 

มีคา่เทา่กบั 0 

 ปุ่ ม  ใช้ส าหรับยืนยนัการตัง้คา่ 
 ปุ่ ม  ใช้ส าหรับย้อนกลบัไปหน้า Scale 

ตัวอย่าง น าค่าจากสญัญาณ Digital Input เข้ามาปรับเทียบเพ่ือแสดง
สถานะการท างานของเคร่ืองจกัร เช่น ก าหนด True String = ON และ
ก าหนด False String = OFF 

เม่ือ Input มีคา่เทา่กบั 1 จะแสดงผลเป็น ON 

และ Input มีคา่เทา่กบั 0 จะแสดงผลเป็น OFF 
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 การแก้ไข Scale Logic 

 

 

การแก้ไข Scale ท าได้โดยการคลิกท่ี Edit หน้า Scale ท่ีต้องการ 

หลงัจากนัน้แก้ไขข้อมูลตามต้องการ และยืนยันการตัง้ค่าโดยการกด

ปุ่ ม  

 

 

 

 การลบ Scale Logic 

 
 

การลบ Scale ท าได้โดยการคลิก  หน้าชอ่ง Scale ท่ีต้องการจะลบและกดปุ่ ม 

 หลงัจากนัน้ระบบจะแสดงข้อความ “Delete Scale Success” 

6.4 Alarm 
 

 
 

Alarm ใช้ส าหรับแสดงการแจ้งเตือนเม่ือระบบท างานผิดปกติ โดยน าคา่ Input เข้ามาท าการ

เปรียบเทียบกบัคา่ท่ีก าหนดไว้ เม่ือ Input มีคา่มากกว่าหรือน้อยกว่าตามท่ีก าหนดไว้ จึงจะแสดงการ

แจ้งเตือนตามสีท่ีก าหนด โดย 1 Input สามารถเปรียบเทียบคา่และท าการแจ้งเตือนได้สงูสดุ 4 ระดบั 

มีรายละเอียดดงันี ้
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6.4.1 Add Alarm 

การก าหนดค่าให้กับ Alarm ท าได้โดยการกดปุ่ ม    
มีรายละเอียดดงันี ้

 Group เลือกกลุม่ท่ีต้องการให้น า Alarm ไปใช้งานได้ 

 Name ตัง้ช่ือให้กบั Alarm 

 Point ก าหนดคา่การแจ้งเตือน (4 Point) ดงันี ้

 Condition ก าหนดเง่ือนไขท่ีจะให้เกิด Alarm (มากกว่า, 
น้อยกวา่ หรือ เทา่กบั) 

 Value ก าหนดคา่ท่ีต้องการให้เกิด Alarm โดยเปรียบเทียบ
กบั Condition 

 Color ก าหนดสีของ Alarm ท าได้โดยการคลิกท่ี  
หลงัจากนัน้เลือกสีท่ีต้องการ และยืนยนัการตัง้ค่าโดยการกด
ปุ่ ม  

 ปุ่ม  ใช้ส าหรับยืนยนัการตัง้คา่ 
 ปุ่ม  ใช้ส าหรับย้อนกลบัไปหน้า Alarm 

ตัวอย่าง น าคา่ท่ีอ่านได้จากการวดัอณุหภูมิ 0 - 100 °C มาแสดงการแจ้งเตือน 
โดยมีเง่ือนไขทัง้หมด 4 เง่ือนไข คือ ให้แจ้งเตือนเม่ืออณุหภูมิสงูกว่า 70 °C กบั 80 

°C และให้แจ้งเตือนเม่ืออณุหภมูิต ่ากวา่ 30 °C กบั 20 °C มีการตัง้คา่ดงันี ้

  
 

  
 

เม่ือ Input > 70 °C แตไ่มถ่ึง 80 °C จะแสดงการแจ้งเตือนเป็นสี  

แตถ้่า Input > 80 °C จะแสดงการแจ้งเตือนเป็นสี  

และ Input < 30 °C จะแสดงการแจ้งเตือนเป็นสี  

แตถ้่า Input < 20 °C จะแสดงการแจ้งเตือนเป็นสี  

เม่ือ Input มีคา่อยูใ่นชว่ง 31 - 69 °C จะเป็นสภาวะการท างานปกติ คือ มีคา่
น้อยกวา่ 70 °C และมากกวา่ 30 °C จะไมมี่การแจ้งเตือนเกิดขึน้ 
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6.4.2 Edit Alarm 

 

การแก้ไข Alarm ท าได้โดยการคลิกท่ี Edit หน้าของ 

Alarm ท่ีต้องการ หลังจากนัน้แก้ไขข้อมูลตามต้องการ และ

ยืนยนัการตัง้คา่โดยการกดปุ่ ม  

 

 

6.4.3 Delete Alarm 
 

 
 

การลบ Alarm ท าได้โดยการคลิก  หน้า Alarm ท่ีต้องการจะลบและกดปุ่ ม  

หลงัจากนัน้ระบบจะแสดงข้อความ “Delete Alarm Success” 

6.5 Member 
 

 
 

Member ใช้ส าหรับแสดงข้อมลูของสมาชิกทัง้หมด เช่น Group, Class, Logic, Password, 

Write Back, Name, Contact, Description, เพิ่ม/ลบ สมาชิก หรือ ก าหนดระดบัให้กบัสมาชิก 

โดยสมาชิกท่ีมีระดบัเป็น Moderator จะสามารถดขู้อมูลหรือ เพิ่ม/ลบ สมาชิกเฉพาะภายใน 

Group ท่ี Moderator อยูเ่ทา่นัน้ ส าหรับสมาชิกท่ีมีระดบัเป็น Visitor จะดขู้อมลูภายใน Group ท่ี 

Visitor อยูเ่ทา่นัน้ 

ส าหรับสมาชิกคนแรกท่ีถกูสร้างในขัน้ตอนติดตัง้โปรแกรม Wisserv จะมีระดบัเป็น Admin ซึ่ง

สามารถ เพิ่ม/ลบ สมาชิกในระดบั Moderator หรือ Visitor และยงัสามารถก าหนดให้สมาชิก

ใดบ้างสามารถดขู้อมลูใน Group ใดได้บ้าง 
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6.5.1 Add Member 

การเพิ่มสมาชิกท าได้โดยการกดปุ่ ม  มีรายละเอียดดงันี ้

 Group ก าหนดกลุม่ให้กบัสมาชิก 

 Class ก าหนดระดบัของสมาชิก (Moderator, Visitor) 

 Login ก าหนดช่ือท่ีใช้ส าหรับเข้าระบบ 

 Password ก าหนดรหสัผ่านของสมาชิก 

 Name ก าหนดช่ือของสมาชิก 

 Write Back ก าหนดให้สมาชิกเขียนคา่กลบัได้หรือไม่ 

 Contact ก าหนดข้อมลูท่ีติดตอ่ของสมาชิก 

 Description ก าหนดรายละเอียดของสมาชิก 

 ปุ่ม  ใช้ส าหรับยืนยนัการตัง้คา่ 

 ปุ่ม  ใช้ส าหรับย้อนกลบัไปหน้า Member 

 

6.5.2 Edit Member 

 

 

 

การแก้ไขสมาชิกท าได้โดยการคลิกท่ี Edit หน้าของสมาชิกท่ีต้องการ 

หลังจากนัน้แก้ไขข้อมูลตามต้องการ และยืนยันการตัง้ค่าโดยการกดปุ่ ม  

 
 

 

 

 

 

6.5.3 Delete Member 
 

 
 

การลบสมาชิกท าได้โดยการคลิก  หน้าสมาชิกท่ีต้องการจะลบและกดปุ่ ม  

หลงัจากนัน้ระบบจะแสดงข้อความ “Delete Member Success” 
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6.6 Authorization 

 

เป็นการก าหนดสิทธ์ิให้สมาชิกท่ีมีระดับเป็น 
Visitor สามารถดขู้อมลูของโมดลูตามท่ีได้ก าหนดไว้

เท่านัน้ โดยสมาชิกหนึ่งคนสามารถดขู้อมูลของโมดลู
ได้มากกวา่ 1 เคร่ือง มีรายละเอียดดงันี ้

 
 

 การก าหนดสิทธ์ิให้กับสมาชิก 

การก าหนดสิทธ์ิให้กับสมาชิกท าได้โดยการกดปุ่ ม  หลังจากนัน้เลือกผู้ ใช้ในช่อง 
Member และเลือกโมดลูท่ีต้องการดขู้อมลู จากนัน้กดปุ่ ม  เพ่ือยืนยนัการตัง้คา่ 

 
 

ตัวอย่าง ก าหนดให้สมาชิกช่ือ Visitor (ในช่อง Member) สามารถดขู้อมูลของโมดลู 
CL27_0000 (ในชอ่ง Device) เป็นต้น ถ้าต้องการเลือกโมดลูมากกว่า 1 เคร่ือง ท าได้โดยการ
กดปุ่ ม Ctrl ท่ีคีย์บอร์ดค้างและคลิกเลือกโมดลูท่ีต้องการ 
 การยกเลิกสิทธ์ิให้กับสมาชิก 

 
 

การยกเลิกสิทธ์ิให้กับสมาชิกท าได้โดยการคลิก  ท่ีหน้าโมดลูใต้ช่ือสมาชิกท่ีต้องการ เช่น 
สมาชิกช่ือ Visitor และเลือกให้ดขู้อมูลของโมดลู CL27_0000 เป็นต้น และกดปุ่ ม  
หลงัจากนัน้ระบบจะแสดงข้อความ “Delete Member Authorization Success” 
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6.7 Change Profile 

 
 

การแก้ไขข้อมลูส่วนตวันัน้จะแบง่ออกเป็น 2 ส่วน คือ Change Password และ Change 

Profile โดยสมาชิกท่ีสามารถแก้ไขข้อมูลได้จะต้องมีระดบั Admin หรือ Moderator เท่านัน้ 
มีรายละเอียดดงันี ้

 Change Password 

ใช้ส าหรับเปล่ียนรหสัผ่าน ดงันี ้
 New Password ก าหนดรหสัผา่นใหม่ 
 Retype Password ยืนยนัรหสัผา่นใหม่อีกครัง้ 
 ปุ่ ม  ใช้ส าหรับยืนยนัการตัง้คา่ 

 Change Profile 

 
 

ใช้ส าหรับแก้ไขข้อมลูสว่นตวั ดงันี ้

 Login แก้ไขช่ือท่ีใช้ส าหรับเข้าระบบ 

 Name แก้ไขช่ือผู้ใช้ 
 Contact แก้ไขข้อมลูท่ีตดิตอ่ 
 Description แก้ไขรายละเอียดของผู้ใช้ 
 ปุ่ ม  ใช้ส าหรับยืนยนัการตัง้คา่ 

ข้อมูลเก่า ข้อมูลใหม่ 
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7. การแสดงผลค่าวัด 

 
 

สามารถดผูลคา่วดัได้ โดยการคลิกท่ี Go to Monitoring (จากหน้า Wisserv Management) 
จะแสดงผลคา่วดัได้ทัง้แบบ Real Time (Table, Graph), ดขู้อมลูย้อนหลงั (History) และสามารถน า
ข้อมลูมาแสดงในรูปแบบของ MS Excel ได้ 

 
 

ปุ่ ม  ใช้ส าหรับแสดงข้อมลูของโมดลูท่ีท าการส่งข้อมลูมาบนัทึกยงัฐานข้อมลู เช่น Serial 

Number ของโมดลู, ช่ือของโมดลู, ช่ือของตารางท่ีใช้ส าหรับบนัทึกข้อมลู (Log Table), จ านวนข้อมลูท่ี
ถกูบนัทกึ (Total Record), ข้อมลูท่ีถกูบนัทกึครัง้แรกและครัง้สดุท้าย (First/Last Record) 

Device Selector 

ใช้ส าหรับค้นหาอปุกรณ์และก าหนดให้เรียงตามตวัอกัษรจาก A - Z 

หรือ Z – A 
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7.1 การแสดงผลแบบ Table Real Time 

 
 

Table Real Time ใช้ส าหรับแสดงผลคา่ในขณะนัน้ โดยจะน าข้อมลูล่าสดุท่ีอยู่ในฐานข้อมลูมา

แสดงผล หรือแสดงการแจ้งเตือนด้วยสีท่ีก าหนดไว้ตามการตัง้คา่ของ Alarm และยงัสามารถท าการส่ง

คา่กลบัไปยงัอปุกรณ์ท่ีเช่ือมกบัโมดลูได้ (การส่งคา่กลบัสามารถใช้งานได้กบัโมดลูบางรุ่น เช่น RC50) 

มีรายละเอียดดงันี ้

 เลือกโมดลูท่ีต้องการแสดงผลใน Device Selector โดยการคลิก  ท่ีหน้าโมดลู เช่น 

 จะเป็นการเลือกช่องสญัญาณทัง้หมดมาแสดงผล หรือ

เลือกชอ่งสญัญาณท่ีต้องการแสดงผลได้โดยการคลิก  ท่ีหน้าโมดลูและเลือกช่องสญัญาณ

ท่ีต้องการแสดงผล เชน่  

 

 
 

 คลิกท่ี  ใน Select Mode หลงัจากนัน้กดปุ่ ม  จะแสดงผลคา่วดัของ

ชอ่งสญัญาณท่ีก าหนดไว้ ดงันี ้
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 สามารถก าหนดให้แสดงผลท่ีหน้าตา่งใหมไ่ด้ โดยการคลิกท่ี  

 ปุ่ ม  ใช้ส าหรับตัง้ค่าการแสดงผล เช่น จ านวน Column หรือก าหนดขนาดของ
ชอ่งสญัญาณท่ีต้องการแสดงผล ดงันี ้

 
 

 Column/Row ก าหนดจ านวนของ Column ท่ีต้องการแสดงผล 

 Enable Write Back เปิด/ปิด ฟังก์ชนัการเขียนคา่กลบัไปยงัอปุกรณ์ 

 Size ก าหนดขนาดของช่องสญัญาณท่ีต้องการแสดงผล (Small, Normal, Large, 

Extra Large) 

 Show Time ก าหนดให้แสดงวนัท่ี, เวลา หรือไมแ่สดง 
 ปุ่ ม  ใช้ส าหรับยืนยนัการตัง้คา่ 

 ปุ่ ม  ใช้ส าหรับก าหนดเวลาในการแสดงผลคา่วดั เช่น ก าหนด Refresh Interval 

เป็น 1 (มีหน่วยเป็นวินาที) Wisserv จะท าการน าคา่จากฐานข้อมลูมาแสดงผลทกุๆ 1 

วินาที ยืนยนัการตัง้คา่โดยการกดปุ่ ม  

 
 

 ปุ่ ม  ใช้ส าหรับแสดงผลคา่วดัเพียงครัง้เดียว 

แสดงช่ือโมดลู, รุ่นโมดลูและ Serial Number แสดงช่ือชอ่งสญัญาณและ 
สถานะของช่องสญัญาณ 

แสดงวนัท่ีและเวลา 

แสดงผลคา่วดั 
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7.2 การแสดงผลแบบ Graph Real Time 
 

 
 

Graph Real Time ใช้ส าหรับแสดงผลคา่ในขณะนัน้ในรูปแบบของกราฟข้อมลู โดยจะน าข้อมลู

ท่ีอยูใ่นฐานข้อมลูมาแสดงผล มีรายละเอียดดงันี ้

 เลือกโมดลูท่ีต้องการแสดงผลใน Device Selector โดยการคลิก  ท่ีหน้าโมดลู เช่น 

 จะเป็นการเลือกช่องสญัญาณทัง้หมดมาแสดงผล หรือ

เลือกชอ่งสญัญาณท่ีต้องการแสดงผลได้โดยการคลิก  ท่ีหน้าโมดลูและเลือกช่องสญัญาณ

ท่ีต้องการแสดงผล เช่น  และก าหนดให้อ้างอิงจากแกนซ้ายหรือแกนขวา

ของกราฟได้โดยการคลิก  ส าหรับแกนซ้ายหรือคลิก  ส าหรับแกนขวา 

 
 

 คลิกท่ี  ใน Select Mode และก าหนดจ านวนข้อมลูท่ีต้องการน ามา

แสดงผลใน Max Record/Page หลังจากนัน้กดปุ่ ม  จะแสดงผลค่าวัดของ

ชอ่งสญัญาณท่ีก าหนดไว้ ดงันี ้
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 สามารถก าหนดให้แสดงผลท่ีหน้าตา่งใหมไ่ด้ โดยการคลิกท่ี  

 ปุ่ ม  ใช้ส าหรับตัง้ค่าการแสดงผล เช่น ก าหนดค่า Max/Min Scale ให้กับ 
แกนซ้ายหรือแกนขวาของกราฟ ดงันี ้

 
 

 Show Legend ก าหนดให้น าผลค่าวดัท่ีแสดงตามเส้นเคอร์เซอร์ แสดงท่ีข้างซ้าย,  
ข้างขวาหรือข้างลา่งของกราฟ (Left, Right, Bottom, None) 

 Auto ก าหนดให้ท า Scale แบบอตัโนมตัิ 
 Min ก าหนดคา่ต ่าสดุท่ีต้องการให้เส้นกราฟแสดงผล 

 Max ก าหนดคา่สงูสดุท่ีต้องการให้เส้นกราฟแสดงผล 

 ปุ่ ม  ใช้ส าหรับยืนยนัการตัง้คา่ 
 ปุ่ ม  ใช้ส าหรับก าหนดเวลาในการแสดงผลคา่วดั เช่น ก าหนด Refresh Interval 

เป็น 1 (มีหน่วยเป็นวินาที) Wisserv จะท าการน าคา่จากฐานข้อมลูมาแสดงผลทกุๆ 1 

วินาที ยืนยนัการตัง้คา่โดยการกดปุ่ ม  

 
 

 ปุ่ ม  ใช้ส าหรับแสดงผลคา่วดัเพียงครัง้เดียว 

แสดงผลคา่วดัแบบกราฟ 

แสดงผลคา่วดัตามเคอร์เซอร์ 

เคอร์เซอร์ 

แสดงวนัท่ีและเวลา 
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7.3 การดูข้อมูลย้อนหลัง (History Data) 
 

 
 

History ใช้ส าหรับแสดงผลคา่วดัท่ีถกูบนัทึกอยู่ในฐานข้อมลูในรูปแบบของ Data Table และ 

Data Graph โดยสามารถก าหนด “วนัท่ีและเวลา” ท่ีต้องการจะแสดงผลคา่วดัได้ มีรายละเอียดดงันี ้

 เลือกโมดลูท่ีต้องการแสดงผลใน Device Selector โดยการคลิก  ท่ีหน้าโมดลู เช่น 

 จะเป็นการเลือกช่องสญัญาณทัง้หมดมาแสดงผล หรือ

เลือกชอ่งสญัญาณท่ีต้องการแสดงผลได้โดยการคลิก  ท่ีหน้าโมดลูและเลือกช่องสญัญาณ

ท่ีต้องการแสดงผล เช่น  และก าหนดให้อ้างอิงจากแกนซ้ายหรือแกนขวา

ของกราฟได้โดยการคลิก  ส าหรับแกนซ้ายหรือคลิก  ส าหรับแกนขวา 

 
 

 คลิกท่ี  ใน Select Mode และก าหนดช่วงเวลาท่ีต้องการแสดงผลใน Choose 

Data/Time Range ดงันี ้
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 All Time ใช้ส าหรับก าหนดให้แสดงผลคา่วดัทกุช่วงเวลา โดย Wisserv จะน าข้อมลู
ทัง้หมดท่ีอยูใ่นฐานข้อมลูมาแสดงผล 

 Start Time และ End Time ใช้ส าหรับก าหนด “วนัท่ีและเวลา” ท่ีต้องการแสดงผล
คา่วดั โดยจะต้องไมเ่ลือก All Time ( ) 

  

 ก าหนด “วนัท่ีและเวลา” โดยการกดปุ่ ม  ส าหรับก าหนด “วนั/เดือน/ปี” และกดปุ่ ม 

 ส าหรับก าหนด “เวลา” (ปุ่ ม  ใช้ส าหรับยกเลิก “วนัท่ีและเวลา” ท่ีก าหนดไว้) 
 ก าหนดจ านวนข้อมลูท่ีต้องการน ามาแสดงผลใน Max Record/Page 

 จากนัน้ก าหนดให้แสดงผลค่าวดัในรูปแบบ Data Table หรือ Data Graph ได้จาก 
Choose View Mode และสามารถก าหนดให้แสดงผลท่ีหน้าตา่งใหม่ได้ โดยการคลิกท่ี 

 หลงัจากนัน้ยืนยนัการตัง้คา่โดยการกดปุ่ ม  

 
 
 
 

 

การแสดงผลคา่วดัแบบ Data Table 

แสดงจ านวน Record ทัง้หมด แสดง “วนัท่ีและเวลา” 

แสดงหนว่ยท่ีใช้งาน 

แสดงช่ือของโมดลูและ
ช่ือของชอ่งสญัญาณ 

แสดงผลคา่วดั 
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 เปล่ียนหน้าการแสดงผลโดยการกดปุ่ ม  ท่ี Page Number และเลือกหน้าท่ีต้องการ หรือ
เปล่ียนหน้าการแสดงผลไปหน้าสดุท้าย, เปล่ียนหน้าการแสดงผลเพียง 1 หน้าได้ ดงันี ้

 ปุ่ ม  ใช้ส าหรับย้อนกลบัไป 1 หน้า 
 ปุ่ ม  ใช้ส าหรับย้อนกลบัไปหน้าแรก 
 ปุ่ ม  ใช้ส าหรับเปล่ียนหน้าไป 1 หน้า 
 ปุ่ ม  ใช้ส าหรับเปล่ียนไปหน้าสดุท้าย 

 

 

การแสดงผลคา่วดัแบบ Data Graph 

 เปล่ียนหน้าการแสดงผลโดยการกดปุ่ ม  ท่ี Page Number และเลือกหน้าท่ีต้องการ หรือ
เปล่ียนหน้าการแสดงผลไปหน้าสดุท้าย, เปล่ียนหน้าการแสดงผลเพียง 1 หน้าได้ ดงันี ้

 ปุ่ ม  ใช้ส าหรับย้อนกลบัไป 1 หน้า 
 ปุ่ ม  ใช้ส าหรับย้อนกลบัไปหน้าแรก 
 ปุ่ ม  ใช้ส าหรับเปล่ียนหน้าไป 1 หน้า 
 ปุ่ ม  ใช้ส าหรับเปล่ียนไปหน้าสดุท้าย 

 ปุ่ ม  ใช้ส าหรับตัง้ค่าการแสดงผล เช่น ก าหนดค่า Max/Min Scale ให้กับ 
แกนซ้ายหรือแกนขวาของกราฟ ดงันี ้

 

แสดงผลคา่วดัแบบกราฟ 

แสดงผลคา่วดัตามเคอร์เซอร์ 

เคอร์เซอร์ 

แสดงวนัท่ีและเวลา 



 

 

Page 38 of 42 WISCO Wisserv Utility Manual V2.3.3 
 

บริษัท วิศณแุละสภุคั จ ากดั 102/111-112 หมู่บ้านสินพฒันาธานี ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 
โทร. (02)591-1916, (02)954-3280-1, แฟกซ์ (02)580-4427, www.wisco.co.th, อีเมล์ info@wisco.co.th 

 Show Legend ก าหนดให้น าผลค่าวดัท่ีแสดงตามเส้นเคอร์เซอร์ แสดงท่ีข้างซ้าย,  

ข้างขวาหรือข้างลา่งของกราฟ (Left, Right, Bottom, None) 

 Auto ก าหนดให้ท า Scale แบบอตัโนมตัิ 

 Min ก าหนดคา่ต ่าสดุท่ีต้องการให้เส้นกราฟแสดงผล 

 Max ก าหนดคา่สงูสดุท่ีต้องการให้เส้นกราฟแสดงผล 

 ปุ่ ม  ใช้ส าหรับยืนยนัการตัง้คา่ 

7.4 การแปลงไฟล์ข้อมูลให้แสดงผลใน MS Excel 

สามารถน าข้อมลูมาแสดงผลในรูปแบบของ MS Excel ได้ โดยการเลือกโมดลูและช่องสญัญาณ

ท่ีต้องการ จากนัน้ก าหนด “วนัท่ีและเวลา” ท่ีต้องการและท าการบนัทึกข้อมลูลงเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

เปิดดขู้อมลูโดยใช้ปรแกรม MS Excel เพ่ือน าข้อมลูท่ีได้นัน้มาค านวณเพิ่มเติมหรือจดัท ารายงานได้  

มีรายละเอียดดงันี ้ 

 เลือกโมดลูท่ีต้องการแสดงผลใน Device Selector โดยการคลิก  ท่ีหน้าโมดลู เช่น 

 จะเป็นการเลือกช่องสญัญาณทัง้หมดมาแสดงผล หรือ

เลือกชอ่งสญัญาณท่ีต้องการแสดงผลได้โดยการคลิก  ท่ีหน้าโมดลูและเลือกช่องสญัญาณ

ท่ีต้องการแสดงผล เชน่   

 
 

 คลิกท่ี  ใน Select Mode และก าหนดช่วงเวลาท่ีต้องการแสดงผลใน 

Choose Data/Time Range ดงันี ้

 
 

 All Time ใช้ส าหรับก าหนดให้แสดงผลคา่วดัทกุช่วงเวลา โดย Wisserv จะน าข้อมลู

ทัง้หมดท่ีอยูใ่นฐานข้อมลูมาแสดงผล 
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 Start Time และ End Time ใช้ส าหรับก าหนด “วนัท่ีและเวลา” ท่ีต้องการแสดงผล
คา่วดั โดยจะต้องไมเ่ลือก All Time ( ) 

  

 ก าหนด “วนัท่ีและเวลา” โดยการกดปุ่ ม  ส าหรับก าหนด “วนั/เดือน/ปี” และกดปุ่ ม 

 ส าหรับก าหนด “เวลา” (ปุ่ ม  ใช้ส าหรับยกเลิก “วนัท่ีและเวลา” ท่ีก าหนดไว้) 
 หลงัจากนัน้ท าการแปลงไฟล์ข้อมูลโดยการกดปุ่ ม  หน้าตา่งการบนัทึกข้อมลูนัน้จะ

แสดงแตกตา่งกนัออกไปขึน้อยู่กบัอินเตอร์เน็ตบราวเซอร์   ท่ีใช้งานอยู่ 

  
 

ตวัอย่างหน้าตา่งการแปลงไฟล์ข้อมลูมาแสดงผลใน MS Excel ส าหรับ Internet Explorer 

และ Firefox สามารถเลือกท่ีจะบนัทึกข้อมลูลงเคร่ืองคอมพิวเตอร์หรือเปิดดขู้อมลูโดยใช้ MS Excel 

เป็นต้น 

 

การแสดงผลในรูปแบบ MS Excel 
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7.5 การเขียนค่ากลับมาควบคุมอุปกรณ์ 

Internet

Modbus Serial
RS232/485/422

ADSL Modem
Database Server

PLC
 

สามารถส่งคา่กลบัมายงัอุปกรณ์ท่ีเช่ือมต่อได้ผ่านทาง Database Server (ค าส่ังเข่ียนค่า

กลับมายังอุปกรณ์สามารถใช้ได้กับโมดูลบางรุ่นเท่านัน้ เช่น RC50 เป็นต้น) โดยสามารถส่ง

ค่ากลบัมาควบคมุอุปกรณ์ได้จากหน้า Monitor ตวัอย่างเช่น ส่งค่ากลับมายงั PLC เพ่ือควบคุม     

การท างานของ Digital Output และ Analog Output เป็นต้น มีรายละเอียดดงันี ้

 เลือกโมดลูท่ีต้องการแสดงผลใน Device Selector โดยการคลิก  ท่ีหน้าโมดลู เช่น 

 จะเป็นการเลือกช่องสญัญาณทัง้หมดมาแสดงผล หรือ

เลือกชอ่งสญัญาณท่ีต้องการแสดงผลได้โดยการคลิก  ท่ีหน้าโมดลูและเลือกช่องสัญญาณ

ท่ีต้องการแสดงผล เชน่  

 

 
 

 คลิกท่ี  ใน Select Mode หลงัจากนัน้กดปุ่ ม  จะแสดงผลคา่วดัของ

ชอ่งสญัญาณท่ีก าหนดไว้ ดงันี ้
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 สามารถก าหนดให้แสดงผลท่ีหน้าตา่งใหมไ่ด้ โดยการคลิกท่ี  

 ปุ่ ม  ใช้ส าหรับตัง้ค่าการแสดงผล เช่น จ านวน Column หรือก าหนดขนาดของ
ชอ่งสญัญาณท่ีต้องการแสดงผล ดงันี ้

 
 

 Column/Row ก าหนดจ านวนของ Column ท่ีต้องการแสดงผล 

 Enable Write Back เปิด/ปิด ฟังก์ชนัการเขียนคา่กลบัไปยงัอปุกรณ์ 

 Size ก าหนดขนาดของช่องสญัญาณท่ีต้องการแสดงผล (Small, Normal, Large, 

Extra Large) 

 Show Time ก าหนดให้แสดงวนัท่ี, เวลา หรือไมแ่สดง 
 ปุ่ ม  ใช้ส าหรับยืนยนัการตัง้คา่ 

 ปุ่ ม  ใช้ส าหรับก าหนดเวลาในการแสดงผลคา่วดั เช่น ก าหนด Refresh Interval 

เป็น 1 (มีหน่วยเป็นวินาที) Wisserv จะท าการน าคา่จากฐานข้อมลูมาแสดงผลทกุๆ 1 

วินาที ยืนยนัการตัง้คา่โดยการกดปุ่ ม  

 
 

 ปุ่ ม  ใช้ส าหรับแสดงผลคา่วดัเพียงครัง้เดียว 

แสดงช่ือโมดลู, รุ่นโมดลูและ Serial Number แสดงช่ือชอ่งสญัญาณและ 
สถานะของช่องสญัญาณ 

แสดงวนัท่ีและเวลา 
แสดงผลคา่วดั 

สง่คา่กลบัไปยงัอปุกรณ์ท่ีเช่ือมตอ่ไว้ 
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 สามารถระบคุา่ให้กบัอปุกรณ์ท่ีเช่ือมไว้ได้ใน  ส าหรับ Digital Output สามารถ

ระบคุา่เป็น 1 = ON, 0 = OFF และส าหรับ Analog Output สามารถระบคุา่ท่ีต้องการ 

เช่น 18, 20 (mA, VDC) เป็นต้น เม่ือก าหนดคา่ท่ีต้องการแล้วให้ท าการส่งคา่โดยการกด

ปุ่ ม  สถานะจะถกูเปล่ียนเป็น Waiting โดยระบบ Wisserv จะน าคา่ท่ีก าหนดไว้ไป

เก็บไว้ในฐานข้อมลูเพ่ือรอให้โมดลู เช่น RC50 มาน าคา่ท่ีอยู่ในฐานข้อมลูส่งไปยงัอปุกรณ์ท่ี

เช่ือมต่อไว้ เช่น PLC เม่ือโมดลูมาน าคา่จากฐานข้อมูลส่งไปยงัอุปกรณ์แล้ว สถานะจะถูก

เปล่ียนเป็น Pending 
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