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น้ิว

เข้าใจเรื่องสัดสว่นภาพ

สัดสว่นจอภาพ โทรทศันจ์อแกว้ (จอตู้) คอื 4 ตอ่ 3



4

16

9
น้ิว

สัดสว่นจอภาพ โทรทศันจ์อแอลซ่ด ่คอื 16 ตอ่ 9
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โทรทศันจ์อแอลซ่ด ่แสดงผลภาพสัดสว่น 4 ตอ่ 3

ตน้ฉบบั สดัสว่น 4 ตอ่ 3 แสดงบนจอภาพสดัสว่น 16 ตอ่ 9
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โทรทศันจ์อแอลซ่ด ่แสดงผลภาพสัดสว่น 4 ตอ่ 3

ตน้ฉบบั สดัสว่น 4 ตอ่ 3 แสดงบนจอภาพสดัสว่น 16 ตอ่ 9
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3:2

ภาพท่่ไดจ้ากกลอ้งถา่ยภาพนิ่งจะมใ่ห้เลอืกสัดสว่นภาพได้

16:9
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4:3

16:9

16:10

สัดสว่นจอแสดงผลของคอมพิวเตอร์



9

ป้ายประชาสมัพันธ์

ปา้ยประชาสัมพันธแ์บบเดมิ



10

ปา้ยประชาสัมพันธแ์บบดจิติอล
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ขอ้ดข่องปา้ยประชาสัมพันธ์ดจิติอล

1.สามารถเปล่ย่นแปลงแก้ไขข้อความแลว้สง่ผา่นเครอืขา่ยไดท้ันท่

2.สามารถบรหิารจัดการสือ่ต่างใหแ้สดงผลตามวันเวลาท่่ตอ้งการได ้(ทำาลว่งหน้า)

3.รองรบัสือ่หลายรูปแบบ เชน่ วดิโ่อ ภาพนิ่ง ตัวอักษรธรรมดา หรอื วิ่ง รวมถึงข่าวสารจากอนิเทอรเ์น็ทไดโ้ดยตรง
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คุณสมบติัเครื่องเลน่ปา้ยประชาสมัพันธ์ดิจติอล

- ใชห้นว่ยเก็บสื่อแบบไมใ่ชก่ลไกเหมอืนฮารด์ดสิก์
- ออกแบบมาใหใ้ชง้านไดต้ลอด24ช่ัวโมง
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ประเภทไฟลว์ดีิโอและภาพนิ่ง ที่สามารถนำามาใช้งานได้

- วดิโ่อไดเ้กอืบทณกนามสกณล เชน่avi, mp4, mpeg2,wmvและไดท้ณกสดัสว่นภาพ สว่นไฟลอ์ื่นๆเชน่3gp, MKVตอ้งทำาการแปลงกอ่น

- ภาพนิง่ไดเ้กอืบทณกนามสกณล เชน่jpg,png, bmp, gifและไดท้ณกสัดสว่นภาพ บางไฟลตั์วซอฟทแ์วรจ์ะทำาการแปลงใหเองอัตโนมัติ

- ไฟลแ์ฟลช รองรับเฉพาะนามสกณลswfเทา่นัน้ สว่นนามสกณลflvตอ้งทำาการแปลงกอ่น

- ไฟลเ์พาเวอรพ์อยท ์



14

Layout / preview panel
ยอ่, ขยาย, ยา้ยตำาแหน่งของสื่อ

ดูภาพจริงกอ่นสง่ไปเครื่องเลน่

Browser panel
ท่่รวมโครงงาน และวางสื่อตา่ง ๆ

Project Properties panel
จัดการชั้น(layer)ของสื่อตา่ง ๆ

เช่น ตัง้ระยะเวลา
ปรับสต่ัวอักษร, สพ่ื้นหลัง

หนา้ตาส่วนประกอบของซอฟท์แวร์



15Projects คอื โครงงานทัง้หมดท่ส่รา้งขึ้นมา

Library คอื สื่อสำาเร็จรปูท่ซ่อฟทแ์วรจ์ัดเตรย่มไวใ้ห้

Devices คอื รายการเครื่องเลน่ทัง้หมดท่ซ่อฟทแ์วรม์องเห็นอยูใ่นระบบ

'Project' คอื โครงงานท่เ่ปดิขึ้นมาเพื่อแกไ้ขในขณะนัน้ โดยจะแสดงทล่ะ 1 โครงงาน

ปณม่ Refresh คอื ปณม่การแสดงการเปล่่ยนแปลงครัง้ลา่สณด
Navigation คอื ตำาแหนง่ของการเขา้ถงึสว่นตา่ง ๆใน browser panel โดยจะเปล่่ยนไปตามตำาแหนง่แตล่ะแทป็
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ภายใน Library

ผู้ใชง้านสามารถลากสือ่
ตา่ง ๆจาก Library ไป
วางเปน็ชัน้ของสื่อโครง
งานไดโ้ดยตรง
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ภายใน Library

ผู้ใชง้านสามารถลากสือ่
ตา่ง ๆจาก Library ไป
วางเปน็ชัน้ของสื่อโครง
งานไดโ้ดยตรง
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ภายใน Devices

เครื่องเลน่ท่่อยู่ภายในระบบจะแสดงรณน่ของเครื่องเลน่ และ สถานะของเครือ่งเลน่

เครื่องเปดิอยู่   เครื่องปดิอยู ่                                                   ชื่อเครื่อง
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Menu
เมนูหลัก จัดการไฟลข้์อมูล, แกไ้ข, ต้ังคา่และอ่ืน ๆ
New
สร้างโครงงานใหม่, เลย์เอาท์, รายการเลน่ และอ่ืน ๆ
Save
สร้างโครงงานใหม่, เลย์เอาท์, รายการเลน่ และอ่ืน ๆ
Cut
ย้ายข้อมูลท่่เลอืกไวไ้ปเกบ็ท่่คลปิบอร์ด
Copy
คัดลอกข้อมูลท่่เลอืกไวไ้ปเกบ็ท่่คลปิบอร์ด
Paste
วางข้อมูลท่่อยู่ในคลปิบอร์ด
Undo
ยกเลกิการกระทำาครั้งลา่สณด
Redo
ย้อนกลับการกระทำาท่่ถูกยกเลกิ
Fit Screen
ขยายกรอบของสื่อท่่เลอืกไวใ้หเ้ต็มหน้าจอ
Media Rotation
หมณนสือ่ไปทางซา้ย, ขวา 90 องศา หรือ พลกิซา้ยไปขวา, บนลงลา่ง 
Media Align
จัดตำาแหน่งของกรอบสื่อ เข่นจัดไปทางซา้ย, ขวา, บน, ลา่ง, กลาง
Media within Selection Fit
จัดสื่อ ใหเ้ต็มกรอบ, รักษาสัดสว่นภายในกรอบ, ตัดสว่นเกนิกรอบออก
Media within Selection Align
จัดสื่อท่่อยู่ภายในกรอบ เชน่ บน, ลา่ง, ซา้ย, ขวา และ กลาง

Multiscreen
เลอืกตำาแหน่งหน้าจอในโหมดมัลติสกร่นท่่ต้องการดู
Text Bold
เลอืกตัวอักษรแบบตัวหนา
Text Italic
เลอืกตัวอักษรแบบตัวเอ่ยง
Text Color
เลอืกสตั่วอักษร
Text Horizontal Align
จัดตำาแหน่งตัวอักษรตามแนวนอน เชน่ ซา้ย, ขวา, กลาง
Text Vertical Align
จัดตำาแหน่งตัวอักษรตามแนวต้ัง เชน่ บน, ลา่ง, กลาง
Delete Layer
ลบชัน้สือ่
Add Text Layer
เพิ่มชัน้สื่อตัวอักษร
Add Media Layer
เพิ่มชัน้สื่อใหม่
Add Streaming Layer
เพิ่มชัน้สื่อสตรม่มิ่งใหม ่
Schedule Media
จัดกำาหนดการเลน่ของสื่อ
Document Properties
จัดการสื่อ เชน่ ใสส่พ่ื้นหลัง, ใสเ่อฟเฟคท์, ใสรู่ปแบบเมื่อเปล่่ยนสื่อ เป็นต้น  
Back
ย้อนกลับไปสว่นกอ่นหน้าน้่

Toolbar
แถบเคร่ืองมือ
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ซอฟทแ์วรส์ามารถตัง้ preview panel 
ตามลักษณะโครงงานและจอแสดงผลทางแนวตัง้ได้
ไปท่ ่
Menu         View          Orientation          Vertical
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โครงงาน คอืสว่นท่ร่วบรวมสื่อและขอ้มูลท่่จะใชแ้สดงผลทัง้หมดกอ่นท่จ่ะสง่ไปยังเครื่องเลน่
ส่วนประกอบของโครงงาน
โครงงานประกอบดว้ยแฟ้มหลัก หรอื Master file (ในโครงงานใชช้ื่อ index.svg) และสื่อตา่ง ๆเช่น รูปภาพ,  วดิโ่อ, รายการเลน่ (playlists) 
และ/หรอื เลยเ์อาท ์(layout) รวมถงึกำาหนดการเลน่ (schedule) ก็จะตอ้งบรรจณภายในโครงงานน่้
การสร้างโครงงาน
ใหไ้ปท่่เมนูหลัก -->  Projects --> New Project... 

การเริ่มต้นสร้างโครงงาน



22

Duration คอื ระยะเวลาการแสดงผลของโครงงานน่้ เริ่มแรกซอฟทแ์วรจ์ะให้ค่าเปน็ 30 วนิาท ่ผู้ใชง้านสามารถเลอืกเปน็ค่าอืน่ ๆไดเ้ช่น 1 นาท ่
2 นาท ่5 นาท ่หรอื ไม่มก่ารกำาหนด (indefinite) และ อัตโนมัต ิ(Automatic)

เบื้องตน้ใหก้ำาหนดความยาวของโครงงานให้เปน็ 30 วนิาท ่และตัง้ชื่อโครงงานเปน็ demo1

หนา้ตา่ง New Project แสดงขึ้นมา ให้ปอ้นค่าตามความเหมาะสม
Name คอื ชื่อโครงงาน รองรบัภาษาไทย
Model คอื รณน่ของเครื่องเลน่ท่ใ่ชง้านอยู ่(HMP100, HMP130 หรอื HMP200)
Format คอื สัดสว่นจอภาพท่ใ่ชต้อ่รว่มกับเครือ่งเลน่ เช่น สัดสว่น 16:9 หมายถงึ 
สัดสว่นจอภาพโทรทัศนแ์อลซ่ด ่ท่่วางตามแนวนอน 
ถา้เปน็สัดสว่น 9:16 หมายถงึ โทรทศันแ์อลซ่ด ่ท่่วางตามแนวตัง้
Width คอื ความกวา้งของพื้นท่่แสดงผล Height คอื ความสูงของพื้นท่่แสดงผล

ค่าความกวา้งและยาวของพื้นท่่แสดงผลน่้คอื ความละเอย่ดของจอแสดงผลน่ันเอง ปกตแิลว้เมื่อผู้ใชง้านกำาหนดสัดสว่นเปน็ 16:9 หรอื 9:16 
หรอืสัดสว่นตัวเลขอื่น ๆซอฟทแ์วรจ์ะตัง้ค่าความละเอย่ดตามเครื่องเลน่ท่่ใช้งานโดยอัตโนมัต ิเชน่ สดัสว่น 16:9 HMP100 และ HMP130 จะ
เปน็ 1280x720 ถา้เปน็ HMP200 จะเปน็ 1920x1080 ถา้ตอ้งการตัง้ค่าความละเอย่ดเองใหเ้ลอืกไปท่่ Custom
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เมื่อสรา้งโครงงานแลว้จะปรากฏ
โครงงานให้เห็นท่แ่ทป็ Projects 

ให้ดบัเบิ้ลคลิ้กท่โ่ครงงาน demo1

จะปรากฏดงัรูป
Project (ขวามอืสณด) –-> demo1
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ให้คลิ้กเมาสข์วา จะมเ่มนูขึ้นมาใหเ้ลอืก
New Layout... คอืการสรา้งเลยเ์อาทใ์หม่
New Playlist... คอืการสรา้งรายการเลน่ใหม่
New Schedule... คอืการสรา้งกำาหนดการเลน่ใหม่
New Collection... คอืการสรา้งพวก(Folder)ใหม่
Add Font... คอืการนำาแบบตัวอกัษรจากท่่อืน่มาใช้
Archive... คอืการนำาโครงงานออกไปเก็บในรูปแบบแฟ้มเด่ย่ว
Import.. คอืการนำาสื่อตา่ง ๆเขา้มาเก็บเพื่อเตรย่มใชง้าน
Publish... คอืการสง่ออกโครงงานไปยังเครื่องเลน่
List View คอืการมองสื่อตา่ง ๆในรูปแบบชื่อรายการ
Icon View คอืการมองสื่อตา่ง ๆในรปูแบบไอคอน
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การเปล่ย่นคณณลักษณะขอโครง
งานใหก้ดเครื่องหมาย

ผู้ใชง้านสามารถเปล่่ยนไดเ้ฉพาะ
สัดสว่นโครงงาน
ระยะเวลาการแสดงผลของโครงงาน
สพ่ื้นหลังของเลยเ์อาท ์(ค่าเริ่มตน้เปน็สด่ำา)
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การนำาสื่อตา่ง ๆเขา้มาใชใ้นโครงงาน
ใหเ้ปดิหนา้ตา่งท่เ่กบ็สื่อตา่ง ๆแลว้ลากแฟ้มท่ต่อ้งการลง
มายังพื้นท่ว่า่ง โดยสามารถลากไดท้ล่ะหลาย ๆแฟ้ม
กรณ่ท่่เปน็รูปภาพ และม่ขนาดใหญก่วา่ความละเอย่ด
ของการแสดงผล ซอฟทแ์วรจ์ะทำาการลดขนาดให้เหลอื
เทา่กับความละเอย่ดของจอแสดงผล

จะมห่นา้ตา่งแสดงสถานะการนำาเขา้
และจะหายไปเมื่อการนำาเขา้สิ้นสณด
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สือ่ตา่ง ๆก็จะปรากฏอยูภ่ายในโครงงาน
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ให้เลอืกสื่อท่่ตอ้งการโดยการคลิ้กเมาสซ้์ายค้างท่ส่ื่อแลว้ลากไปวางดา้นขวามือ (Properties panel)



29

สือ่ท่น่ำาไปวางจะปรากฏเปน็ชัน้ หรอื layer ท่ ่Properties panel
สามารถใช้เครื่องมอืเหลา่น่้ในการปรับแตง่สื่อ
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การย่อขยาย ยา้ยตำาแหนง่ของสื่อ ให้คลิ้กท่ชั่น้ของสื่อท่ต่อ้งการ จะมก่รอบเสน้ประสข่าวลอ้มรอบสือ่นัน้ 
เลื่อนเมาสไ์ปยังขอบภาพกดเมาสด์า้นซ้ายค้างเพื่อยอ่หรอืขยายกรอบเสน้ประให่ใหญห่รอืเล็กได้
กรอบเสน้ประน่้เบ่้องตน้จะขนาดเทา่กับสื่อ        แตผู้่ใช้งานสามารถกำาหนดใหก้วา้งหรอืสงูกวา่สื่อได้

การยา้ยตำาแหนง่ ให้นำาเมาสไ์ปวางภายในสื่อ แลว้กดเมาสด์า้นซ้ายค้าง ลากไปยังตำาแหนง่ท่่ตอ้งการ
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กรณ่ท่ม่จ่ำานวนชั้นของสื่อมากกวา่ 1 ชัน้ ในการแกไ้ข จะกระทำาไดท้ล่ะชั้น
โดยการเลอืกชั้นท่ต่อ้งการแกไ้ข ให้เกดิเสน้ประท่ห่นา้ตา่งเลยเ์อาท ์แลว้จงึทำาการแกไ้ขชัน้นัน้ ๆ

สื่อท่่นำาเขา้มาวางเปน็ชัน้นัน้ สื่อท่น่ำาเขา้มาวางลา่สณด จะอยูชั่้นบนสณด
การเปล่่ยนตำาแหนง่ชัน้ของสือ่ ให้คลิ้กเมาสซ้์ายค้างท่่สื่อ แลว้ลากขึ้นลงได้
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กรอบเสน้ประน่้เบ่้องตน้จะขนาดเทา่กับสื่อ        แตผู้่ใช้งานสามารถกำาหนดใหก้วา้งหรอืสงูกวา่สื่อได้
เพื่อแกไ้ขภาพท่อ่ยูภายในกรอบ
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การสร้างรายการเลน่ หรอื Playlist คอืการนำาเอาสื่อตา่ง ๆมาเรย่งกันแลว้เลน่ตามลำาดับ สามารถใช้ได้
กบัสื่อทณกประเภท ไมว่า่จะเปน็ภาพนิ่ง วดิโ่อ หรอืตัวหนังสอื และ index.svg ของโครงงานยอ่ย

การสรา้งรายการเลน่ เบื้องตน้แนะนำาใหส้รา้งโดยการแยกเปน็อก่โฟลเดอรห์นึ่งท่่อยู่ภายในโครงงานนัน้ ๆ
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Name คอืชื่อของรายการเลน่ (เป็นชื่อโฟลเดอรท์่จ่ะเกดิขึ้นใหม่)
Transition คอื รปูแบบการเปล่่ยนจากสือ่หนึ่งไปยังอก่สื่อหนึ่ง
Shuffle คอื กำาหนดใหม้ก่ารเลน่สณม่ภายในรายการเลน่
Looping คอื กำาหนดใหม้ก่ารเลน่วนเมื่อส่อ่สณดทา้ยเลน่จบแลว้
Media duration default คอื ระยะเวลาในการเลน่ภาพนิ่ง (วนิาท)่
Create only SVG file คอื กำาหนดให้มก่ารสรา้งโฟลเดอรข์องรายการเลน่
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ให้ดบัเบิ้ลคลิ้กท่โ่ฟลเดอร ์playlist ก็จะพบไฟล ์playlist.svg
การนำาสือ่ตา่ง ๆเขา้มาใชใ้นรายการเลน่ เหมอืนกับการนำาเขา้มา
ใช้ในโครงงาน

ให้เปดิหนา้ตา่งท่เ่ก็บสือ่ตา่ง ๆแลว้ลากแฟ้มท่ต่อ้งการลงมายัง
พื้นท่ว่า่ง โดยสามารถลากไดท้ล่ะหลาย ๆแฟ้ม
กรณ่ท่เ่ปน็รปูภาพ และมข่นาดใหญก่วา่ความละเอย่ดของการ
แสดงผล ซอฟทแ์วรจ์ะทำาการลดขนาดใหเ้หลอืเทา่กับความ
ละเอย่ดของจอแสดงผล
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เมื่อนำาสื่อเขา้มาแลว้ ใหด้ับเบิ้ลคลิ้กท่ ่playlist.svg

เลยเ์อาทท์่เ่คยแสดงอยูก่็จะแสดงคำาวา่ New Playlist 

แทป็ Layer ก็จะเปล่่ยนเปน็ Playlist 
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จะไดด้ังรปู 

ให้เลอืกสื่อท่่ตอ้งการโดยการคลิ้กเมาสซ้์ายค้างท่ส่ื่อแลว้
ลากไปวางดา้นขวามอื (Properties panel) 
สามารถเลอืกทล่ะหลาย ๆสื่อได้
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การเปล่่ยนคณณลกัษณะของ
รายการเลน่ใหก้ดเครื่องหมาย

การเปล่ย่น Transition ให้กดเครือ่งหมาย 

เลอืก Transition, ทศิทางของการเปล่่ยน และระยะเวลาของการเปล่่ยน ท่ต่อ้งการ
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การนำารายการเลน่มาใชง้าน ให้กดปณม่ช่่อโครงงานเพื่อยอ้นกลับ

ดับเบิ้ลคลิ้กท่่ index.svg
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การนำารายการเลน่มาใชง้าน ให้กดปณม่ช่่อโครงงานเพื่อยอ้นกลับ

ดับเบิ้ลคลิ้กท่่ index.svg
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ดับเบิ้ลคลิ้กท่ ่โฟลเดอร ์playlist

ลากไฟล ์playlist.svg ไปเปน็อก่ชัน้ของโครงงาน

ผู้ใชง้านสามารถยอ่ขยายยา้ยตำาแหนง่ไดเ้หมอืนกับ
เป็นสือ่อก่สื่อหนึ่ง
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การเพิม่ช้ันตัวอกัษรธรรมดา
ให้คลิ้กท่่ไอคอน Add Text Layer เพื่อเพ่ิมชัน้ของตัวอักษร
การเพิม่ช้ันตัวอกัษรธรรมดา
ให้คลิ้กท่่ไอคอน Add Text Layer เพื่อเพ่ิมชัน้ของตัวอักษร
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การแกไ้ขขอ้ความ ให้ระบายคำาวา่ New text layer แลว้พิมพ์ขอ้ความท่ต่อ้งการลงไป

เปล่ย่นแบบตัวอักษร

เปล่ย่นขนาดตัวอักษร เปล่่ยนตัวอักษรหนา เปล่่ยนตัวอักษรเอย่ง เปล่่ยนสตั่วอักษร จัดตำาแหนง่ตัวอักษร

จัดตำาแหนง่ตัวอกัษร

ในการแกไ้ขขอ้ความประโยคเดย่วกัน สามารถตัง้ค่าแบบ, ขนาด, หนา, เอย่ง, ส ่ไมใ่หเ้หมือนกันได้
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การแกไ้ขสข่องตัวอกัษร ทำาไดท้่่หนา้ตา่ง Color Picker โดยหนา้ตา่งน่้จะแสดงขึ้นมาเมื่อมก่ารทำางานท่่
เก่่ยวขอ้งกับการแกไ้ขส่

สามารถคัดลอกรหัสสน่่้เพื่อนำาไปใช้
กับการตัง้ค่าสท่่ชั่้นของสื่ออื่นๆได้

สามารถใชเ้ครื่องมือน่้ในการคัดลอกส่
จากสื่ออืน่ ๆท่อ่ยู่ท่ป่รากฏอยูใ่นหนา้
จอของซอฟทแ์วรน์่้

              การแกไ้ขสท่ำาไดโ้ดยการเลื่อนขด่สด่ำาท่่อยูว่งกลมดา้นนอกไปตำาแหนง่โทนสท่่ต่อ้งการ 
แลว้เลื่อนวงกลมเล็กภายในสามเหล่่ยมเพื่อเลอืกความเขม้ของส่
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การกำาหนดระยะเวลาช้ันของสื่อ

เมื่อเลื่อนเมาสม์าไวบ้นเสน้เวลา (Time Line) แตล่ะชั้นของสื่อ จะเห็นขอ้มูลการแสดงผลของแตล่ะชั้น 
Begin คอืเวลาเริม่ตน้ของชัน้สื่อนัน้ โดยค่าเริม่ตน้จะถูกกำาหนดให้แสดงพรอ้มกับการเริ่มตน้ของโครงงาน
Show คอืระยะเวลาท่่แสดงในโครงงาน โดยค่าเริม่ตน้จะแสดงตลอดกาล (Forever) โดยจะแสดงผลจนกวา่จะจบ
โครงงาน (ในท่น่่้ โครงงานถูกกำาหนดใหม้่ระยะเวลาแสดงผลอยู่ท่ ่30 วนิาท)่
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เมื่อเลื่อนเมาสไ์ปท่จ่ณดเริ่มตน้ของเสน้เวลา (Time Line) พรอ้มกับคลิ้กเมาสซ้์าย ก็จะสามารถกำาหนดเวลาเริ่มตน้ใหมไ่ด ้
End คอืเวลาสิ้นสณดของชั้นสือ่น่้ ซ่ึง

เมื่อเลื่อนเมาสไ์ปท่จ่ณดสิ้นสณดของเสน้เวลา (Time Line) พรอ้มกับคลิ้กเมาสซ้์าย ก็จะสามารถกำาหนดเวลาจบใหมไ่ด ้
End คอืเวลาสิ้นสณดของชั้นสือ่น่้
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การกำาหนดคุณลกัษณะช้ันของสื่อ

ปณม่ Layer Properties แตล่ะชั้นของสื่อ ใชก้ำาหนดคณณลักษณะตา่ง ๆเมื่อกดแลว้จะเห็นหนา้ตา่งขึ้นมา

Essentials คอื องค์ประกอบของสือ่ท่่จะตอ้ง
กำาหนดค่าให้ แตป่ณม่เครือ่งมือโดยสว่นใหญจ่ะม่
ใหตั้ง้ค่าอยูท่่ ่Toolbar ดา้นนอกอยู่แลว้

Proof of play คอื ใหเ้ครือ่งเลน่เกบ็ขอ้มูลวา่ เวลา
ใด เลน่สื่ออะไรบา้ง
Opacity คอื ค่าความโปรง่แสงของสือ่ในชั้นนัน้
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Format คอื รูปรา่งหนา้ตาสว่นเสรมิของสือ่ในชั้นนัน้ ๆ

Mat คอื สพ่ื้นหลังของสื่อชัน้นัน้ ๆ
Padding คอื ขนาดของสพ่ื้นหลัง
Mask corners คอื การตัดมณมของสพ่ื้นหลังและสื่อ
Effect คอื คณณลักษณะพิเศษของสือ่ชัน้นัน้ ๆเช่น 
กรอบ, เงาสะทอ้น
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In Effect คอื เอฟเฟ็คพิเศษช่วงขาเขา้ของสอืชัน้นัน้ ๆ

Effect คอื ชนดิของเอฟเฟคท์
Direction คอื ทศิทางการทำางานของเอฟเฟคท์
                  ใหส้ณม่ทศิทางการทำางานของเอฟเฟค์
Duration คอื ระยะเวลาของการทำาเอฟเฟคท์
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Highlight คอื เอฟเฟ็คเนน้พิเศษช่วงท่ส่อืชั้นนัน้ ๆยัง
คงแสดงผลอยูใ่นโครงงาน

Highlight คอื ชนดิของเอฟเฟคทเ์นน้พิเศษ
Direction คอื ทศิทางการทำางานของเอฟเฟคท์
Duration คอื ระยะเวลาของการทำาเอฟเฟคท์
Amplitude คอื ความสูงของการเคลื่อนไหว
Offset คอื เวลาเริ่มตน้ทำาเอฟเฟคทห์ลังจากเขา้มา
ภายในโครงงานแลว้
Occurrence คอื จำานวนครัง้การเกดิของเอฟเฟคท์
Interval คอื ระยะห่างของการเกดิเอฟเฟคทข์ึ้นแตล่ะ
ครัง้
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Out Effect คอื เอฟเฟ็คพิเศษชว่งขาออกของสอืชั้นนัน้ ๆ

Effect คอื ชนดิของเอฟเฟคท์
Direction คอื ทศิทางการทำางานของเอฟเฟคท์
                  ใหส้ณม่ทศิทางการทำางานของเอฟเฟค์
Duration คอื ระยะเวลาของการทำาเอฟเฟคท์

หมายเหตณ Out effect จะทำางานไดก้็ตอ่เมื่อกำาหนดเวลาสิ้นสณดของสื่อในชัน้สื่อนัน้ ๆดว้ย
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ในการตรวจสอบการทำางานของเอฟเฟคทห์รอื รูปแบบการเปล่่ยนภาพ (Transition) สามารถเลือ่นปณม่สไลดด์า้นบน 
หนา้ตา่ง Layout เลื่อนไปมาได ้
สามารถหยณดช่ัวคราว และ เลน่ตอ่ไดโ้ดยการกดปณม่  

สามารถปดิเปดิเสย่งขณะทดสอบการแสดงผลไดโ้ดยการกดปณม่  
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การเพิม่แบบตัวอักษร

เนื่องภายในซอฟทแ์วรม์แ่บบตัวอักษรอยู่ 2 แบบ คอื โลมา กับ นรสห่ ์ผู้ใช้งานสามารถเพ่ิมแบบตัวอักษรเองได้
โดยการคลิ้กขวาท่ว่า่งภายในโครงงานท่่เปดิอยู ่แลว้เลอืก Add Font...
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เลอืกแบบตัวอกัษรท่ต่อ้งการ แลว้กดปณม่  OK
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จะมโ่ฟลเดอร ์fonts เพ่ิมขึ้นมา เมื่อใชง้านเก่่ยวกบัตัวอักษร ก็จะม่แบบตัวอกัษรท่น่ำาเขา้มาใหมใ่หเ้ลอืก ซ่ึงการนำา
เขา้แบบตัวอักษรน่้ จะม่ผลเฉพาะโครงงาน ท่เ่ปดิอยูเ่ทา่นัน้ โครงงานอืน่ท่ต่อ้งการเพ่ิมแบบตัวอักษร ก็ตอ้งกระ
ทำาวธืก่ารเดย่วกัน
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การสร้างโฟลเดอร์เพือ่จดัเก็บสือ่ให้เป็นหมวดหมู่

การสรา้งโฟลเดอรภ์ายในโครงงานมจ่ณดประสงค์เพื่อเก็บสือ่ตา่ง ๆใหเ้ป็นหมวดหมู่
โดยการคลิ้กขวาท่ว่า่งภายในโครงงานท่่เปดิอยู ่แลว้เลอืก New Collection...

ตัง้ชื่อตามตอ้งการ เช่น pictures1 หรอื video1 จะมโ่ฟลเดอรใ์หมข่ึ้นมาภายในโครงงาน
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การเพิม่โครงงานย่อยภายในโครงงานหลกั

ภายในโครงงานหลัก ใหค้ลิ้กเมาสข์วาบรเิวณท่่วา่ง แลว้เลอืก New Layout...

ผู้ใชง้านสามารถสรา้งโครงงานยอ่ยเพ่ิมภายในโครงงานหลักได ้เมื่อสรา้งเสรจ็สามารถนำา index.svg ของโครง
งานย่อยมาเปน็ชั้นของสื่ออก่ชัน้ได ้โดยสามารถยอ่ขยายยา้ยตำาแหนง่เหมอืนชั้นของสื่อเอืน่ ๆ



58เมื่อสรา้งเสร็จกจ็ะมโ่ฟลเดอร ์Layout ขึ้นมา

การตัง้ค่าโครงงานย่อย ก็เหมือนโครงงานหลัก 
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เมื่อดับเบิ้ลคลิ้กโฟลเดอร ์Layout กจ็ะพบกบั index.svg เหมอืนกับโครงงานหลัก
ผู้ใชง้านสามารใช้งานเหมอืนโครงงานหลักทณกอย่างทณกประการ
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ผู้ใชง้านสามารถนำา index.svg ภายในโครงงานย่อย (โฟลเดอร ์Layout) มาเปน็อก่เหมือนกับชั้นสื่ออก่ชั้นหนึ่ง
ผู้ใชง้านสามารถสรา้งโครงงานยอ่ยหลาย ๆโครงงานและสามารถนำา index.svh ภายในโครงงานยอ่ย มาสรา้ง
เป็นรายการเลน่ไดเ้ชน่กัน
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การใช้งานรว่มกับ PowerPoint

1. การนำาไฟล ์PowerPoint เขา้มาโดยตรง
- ควรใชใ้นกรณ่ท่ ่PowerPoint มก่ารใช ้effect หรอื animation อยูภ่ายใน
- จะตอ้งทำาการกำาหนดระยะเวลาของแตล่ะสไลด ์ให้เรย่บรอ้ยกอ่น
- การนำาไฟล ์PowerPoint เขา้มา ทำาเหมอืนกับการนำาภาพนิ่ง หรอื วดิโ่อ เขา้มาใชง้าน
- ซอฟทแ์วรจ์ะแปลงไฟล ์PowerPoint ให้เปน็วดิโ่อ นามสกณล avi
หมายเหตณ : เครือ่งคอมพิวเตอรท์่ต่ดิตัง้ซอฟทแ์วร ์Elementi จะตอ้งตดิตัง้ ซอฟทแ์วร ์Microsoft 
PowerPoint Viewer ดว้ย ถงึแมจ้ะมซ่อฟทแ์วร ์Microsoft office แลว้ก็ตาม

2. การแปลงไฟล ์PowerPoint ใหเ้ปน็ภาพนิง่กอ่นนำามาใชง้าน
- ควรใชใ้นกรณ่ท่ ่PowerPoint ไมม่ก่ารใช ้effect หรอื animation อยูภ่ายใน
- การแปลงควรแปลงใหเ้ป็นไฟลน์ามสกณล png เพื่อคงความคมชัดของภาพสูงสณด
- การนำาไฟล ์PowerPoint ท่แ่ปลงแลว้เขา้มา ทำาเหมอืนกับการนำาภาพนิ่ง หรอื วดิโ่อ เขา้มาใชง้าน
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การสรา้งไฟล ์PowerPoint ใหม้ส่ัดสว่นภาพ 16 ตอ่ 9 และแปลงเป็นภาพนิ่งท่ค่วามละเอย่ด 1280x720

- กำาหนดค่า page set up ใหไ้ดต้ามภาพ หรอืใกลเ้ค่ยง

- กรณ่ท่เ่ปน็แนวตัง้ หรอื 9 ตอ่ 16 ให้เลอืกเปน็ poortrait (ความละเอย่ดเปน็ 720x1280)
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- ตอนแปลงไฟลใ์หเ้ลอืก save as
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- เลอืกนามสกณลเปน็ png
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การจดัเก็บโครงงาน

เนื่องจากสื่อท่อ่ยูใ่นโครงงานมจ่ำานวนมาก การจัดเก็บโครงงานจะถกูจัดเก็บในรปูแบบแฟ้มเด่่ยว 
นามสกณล .7z ซ่ึงจะทำาใหก้ารสง่ตอ่ไปยังผู้ใช้งานคนอืน่ทำาไดโ้ดยง่าย และขอ้มูลสือ่ไมสู่ญหาย ทำาไดโ้ดย
ไปท่แ่ทป็ Projects
เลอืกโครงงานท่่ตอ้งการ
คลิ้กเมาสข์วา
เลอืก Archive...
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เลอืกตำาแหนง่ท่จ่ัดเก็บ
กดปณม่ Save
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การนำาโครงงานทีจ่ดัเก็บไว้มาใช้งาน

ไปท่แ่ทป็ Projects
เลอืกโครงงานท่่จัดเก็บไว้
ลากแลว้วางภายในท่ว่า่งของแทป็ Projects

จะกลับมาเปน็โฟลเดอรโ์ครงงารเหมือนเดมิ
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การสร้างตัวอักษรวิ่งโดยดงึข้อมลูจาก RSS feed

การสรา้งตัวอกัษรวิ่งโดยดงึขอ้มูลจาก RSS feed หรอืแบบ on line จะตอ้งใชเ้ครื่องมือท่เ่รย่กวา่ RSS Text 
ticker.svg มาใช้งาน ซ่ึงอยูใ่น Library –-> feed 
ไปท่แ่ทป็ Library ลาก RSS Text ticker.svg  มาเปน็ชั้นของโครงงานเหมอืนสื่ออืน่ ๆ
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ดบัเบิ้ลคลิ้กท่ ่RSS Text ticker.svg 

ปอ้น URI ของ RSS feed ท่่ตอ้งการ กดปณม้ Test... เพื่อดูขอ้มูลท่ด่งึมา
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หนา้ตา่ง feed test ในสว่น Parser RSS จะแบง่เปน็ 2 สว่น คอื title กบั description 

ถา้ตอ้งการแสดงขอ้มูลเฉพาะสว่น title ก็ไมต่อ้งพิมพ์อะไรเพ่ิม เปล่่ยนเพ่ยงรปูแบบตัวอกัษร และ สข่องตัวอักษรท่่ตอ้งการ 
หากตอ้งการแสดงขอ้มูลในสว่น description ดว้ย ตอ้งพิมพ์ตอ่ทา้ย [[title]] ดว้ย [[description]]
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จัดตำาแหนง่ตามตอ้งการ และสามารถใชง้านในสว่น Layer Properties เพื่อใสส่พ่ื้นหลัง ใสก่รอบ ตามตอ้งการ
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การสร้างตัวอักษรวิ่ง

การสรา้งตัวอกัษรวิ่งแบบ off line จะตอ้งอาใชโ้ครงงานท่ช่ื่อ Inline_Text_Ticker.7z มาใชง้าน
ไปท่แ่ทป็ Projects ลากโครงงาน  Inline_Text_Ticker.7z มายังท่ว่า่ง  
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จะมโ่ครงงาน Inline Text Ticker เพ่ิมขึ้นมา  ให้ดบัเบิ้คลิ้กเพื่อเปดิโครงงาน

ไปท่แ่ทป็โครงงานท่่เปดิอยู ่(Inline Text Ticker)  ทำาการคัดลอก Inline Text Ticker.svg  
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ไปท่แ่ทป็ Projects  ใหด้ับเบิ้คลิ้กเพื่อเปดิโครงงาน demo1 ไปท่่แท็ป demo1 คลิ้กตรงท่ว่า่ง แลว้เลอืก Paste

ลาก Inline Text Ticker.svg ไปเปน็สือ่อก่ชัน้หนึ่งของโครงงาน 
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ดบัเบิ้ลคลิ้กท่ ่ Inline Text Ticker.svg 
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เปล่่ยนเป็น Thai 
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แกไ้ขขอ้ความโดยกดท่่ปณม่ 

เลอืกแบบตัวอักษรเปน็ โลมา 
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ให้ระบายท่ ่[[title]] แลว้พิมพ์ขอ้ความทับลงไป 

กดปณม่ OK 



79

กดปณม่ Leave เพื่อยอ้นกลับ 

ปรับขนาดตัวอักษรดว้ยการเพ่ิมลดขนาดกรอบเสน้ประ
กดปณม่ save เพื่อแสดงผล
สามารถใสส่พ้่่นหลังของตัวอกัษรวิ่ง โดยการใช้ปณม่ Format 
ภายใน Layer Properties

ปรบัความเร็วของตัวอักษรวิ่ง
จำานวนนอ้ยวิง่ช้า จำานวนมาก
วิ่งเร็ว
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การสร้างกำาหนดการเลน่ (Schedule)
มล่ักษณะการใช้งานอยู ่2 รูปแบบคอื
1. ใชเ้ป็นชัน้ของสื่ออก่ชั้นหน่่งภายในโครงงาน
2. ใชแ้สดงแบบเต็มหนา้จอตลอดเวลา

1. ใชเ้ป็นชั้นของสื่ออก่ชัน้หน่ง่ภายในโครงงาน

ภายในโครงงานให้คลิ้กเมาสข์วา
แลว้เลอืก New Schedule...
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ตัง้ชื่อของกำาหนดการเลน่ แลว้กดปณม่ OK

ภายในโครงงานจะมแ่ฟ้ม  
Schedule.ics

ลากแฟ้ม Schedule.ics ไปเป็นชั้นของสื่ออก่ชัน้หนึ่ง
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เมื่อกดเลอืกชัน้ Schedule.ics ดา้นขวา จะปรากฏกรอบเสน้ประเหมอืนกบัชัน้ของสือ่อืน่ ๆเชน่กัน แตไ่มม่่อะไรอยณภ่ายในกรอบ

ให้ดบัเบิ้ลคลิ้กบรเิวณไอคอน Schedule.ics
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จะปรากฏปฏทินิและชอ่งเวลาขึ้นมาแทนชั้นของสื่อ โดยจะแสดงวันท่ป่จัจณบัน

นอกกรอบพื้นท่่ของกำาหนดการเลน่ จะถูกปดิดว้ยสข่าวขณน่เพื่อแสดงตำาแหนง่ของกำาหนดการเลน่ให้ชัดเจน

รูปแบบการแสดง Day = วัน, Week = สัปดาห์, Month = เดอืน ปณม่ยอ้นกลับ (ออกจากปฏทินิ)

สือ่ท่จ่ะนำามาใช้ในกำาหนดการเลน่ สามารถใช้ไดท้ัง้ วดิโ่อ, ภาพนิ่ง, รายการเลน่ (Playlist), ตัวอกัษรธรรมดา, ตัวอกัษรวิ่ง และ 
index.svg ของโครงงานยอ่ย
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เลอืกรูปภาพทท่ต่อ้งการไปยังชอ่งเวลาดา้นขวา

เบื้องตน้ซอฟทแ์วรจ์ะกำาหนดชว่งเวลาเริม่ตน้ถงึสิ้นสณด เทา่กับ 1 ช่ัวโมง
สามารถคลิ้กเมาสซ้์ายท่่ตำาแหนง่ของรูปภาพบนช่องเวลาเพื่อเลื่อนขึ้นลงเพื่อเปล่่ยนช่วงเวลาได้
สามารถเล่่อนเวลาเริม่ตน้หรอืสิ้นสณดได ้โดยใช้เมาสค์ลิ้กซ้ายค้างดา้นบนหรอืลา่งแลว้เลื่อนขึ้นลงได้
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เลอืกรายการเลน่ (Playlist) ทท่ต่อ้งการไปยังชอ่งเวลาดา้นขวา

เบื้องตน้ซอฟทแ์วรจ์ะกำาหนดชว่งเวลาเริม่ตน้ถงึสิ้นสณด เทา่กับ 1 ช่ัวโมงเช่นกัน
ผู้ใชง้านสามารถเปล่่ยนค่าตา่ง ๆของรายการไดโ้ดยการดับเบิ้ลคลิ้กรายการท่่ตอ้งการ
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URI แหลง่ท่่มาของรายการ
Title ชื่อรายการ
Description รายละเอย่ด
Location
From วันท่ ่และ เวลาเริ่มตน้
To วันท่ ่และ เวลาสิ้นสณด
Color สข่องรายการ
Recurrence เง่ือนไขการเลน่ซ้ำา
Priority ความสำาคัญของรายการ
Time Zone พื้นท่เ่วลา
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เปล่่ยนสข่องรายการเพื่อใหต้รวจสอบง่าย

ใสร่ายละเอย่ดเพ่ิมเตมิได้
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การตรวจสอบลว่งหนา้ ใหไ้ปท่่
Menu  View  Time Simulator→ →

เลอืกวนัท่แ่ละเวลาท่่ตอ้งการตรวจสอบ
เมื่อวันท่แ่ละเวลาอยูใ่นช่วงท่่มร่ายการตัง้
ไว ้ภาพก็จะปรากฏบนจอภาพ
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การตัง้การเลน่ซ้ำา
15 minutes ทณก 15 นาท่
30 minutes ทณก 30 นาท่
Daily ทณกวนั
Weekly ทณกสัปดาห์
Monthly ทณกเดอืน
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ปณม่ Leave ใชส้ำาหรบัออก
จากปฏิทนิกลบัสูชั่น้ของสื่อ 
(เหมอืนกับการกด 
index.svg)

ปณม่ Custom ใช้
สำาหรับตัง้วนัสิ้น
สณดการเลน่ซ้ำา
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2. ใช้แสดงแบบเต็มหนา้จอตลอดเวลา

เป็นการกำาหนดให้พื้นท่ท่่่แสดงกำาหนดการเลน่ให้แสดงเต็มหนา้จอ (คลิ้กเม้าสข์วาแลว้เลอืก Fit Screen) หรอืเลอืกชัน้ Schedule.svg 
แลว้กดไอคอน Fit Screen          กรอบเสน้ประก็จะแสดงเต็มจอ
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การใช้งานวดิโีอสตรมีมิง่ (Streaming)
กดปณม่ Add Streaming Layer เพื่อเพ่ิมชั้นของวดิโ่อสตรม่มิ่ง

ปอ้น URI ของวดิโ่อสตรม่มิ่ง
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ภาพจากวดิโ่อสตรม่มิ่ง                              ชัน้ของวดิโ่อสตรม่มิ่ง

ผู้ใชง้านสามารถ ยอ่-ขยาย ย้ายตำาแหนง่ เหมอืนกบัชัน้สื่ออืน่ ๆ
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การสง่โครงงานไปยงัเครื่องเลน่ (Publish)

ไปท่แ่ทป็ Devices เพื่อตรวจดเูครือ่งเลน่ท่่อยูใ่นระบบ เครือ่งเลน่ท่่เปดิอยูจ่ะมเ่ครือ่งหมาย “ถูก” อยูภ่ายใน
วงกลมสเ่ขย่ว  

ไปท่แ่ทป็ Projects เปดิโครงงานท่ต่อ้งการสง่ไปยังเครื่องเลน่ แลว้กดปณม่ Publish



95

ในหนา้ตา่ง Publish ให้กดปณม่ Add/Rmove หนา้ตา่งจะขยายออก ใหค้ลิ้กเลอืกเครื่องเลน่ทางขวาท่ต่อ้งการ
สง่ไป 

กดปณม่ลูกศรช่้ทางขวาใหเ้ครื่องเขา้มาอยู่ชอ่งทางดา้นซ้าย แลว้ปณม่ Publish



96

ซอฟทแ์วรจ์ะทำาการสง่สื่อท่อ่ยูใ่นโครงงานทัง้หมดไปยังเครื่องเลน่ 

เมื่อสง่เสร็จแลว้จะขึ้นหนา้ตา่งดังขา้งลา่ง กดปณม่ OK

ถา้มก่ารแกไ้ขโครงงานเดมิแลว้สง่ไปใหม ่ซอฟทแ์วรจ์ะทำาการสง่เฉพาะสื่อใหม่เทา่นัน้
การสง่โครงงานใหมไ่ป โครงงานเกา่ท่่อยูใ่นเครื่องเลน่จะถูกลบทิ้งโดยอัตโนมัติ
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ไปท่แ่ทป็ Devices คลิ้กเมาสข์วาเครื่องเลน่ท่ต่อ้งการดู
เลอืก HMP Control Center
การเขา้ HMP Control Center น่้อาจจะตอ้งใส ่user name 
และ password ขึ้นอยูก่ับการตัง้ค่าปอ้งกันของผู้ดูแลระบบ
เครื่องเลน่

การดูภาพที่เครือ่งเล่นกำาลงัเลน่อยู่ (Snapshot)

กด Snapshot ดา้นซ้ายมือ ภาพท่เ่ครื่องกำาลังเลน่อยูจ่ะปรากฏ
เป็นภาพนิ่ง สามารถเรย่กซ้ำาเพื่อแสดงภาพลา่สณดโดยการกดปณม่ 
Refresh

ถา้ตอ้งการดูภาพใหญ ่ใหค้ลิ้กเมาสซ้์ายบรเิวณภายในภาพ
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URL ของภาพใหญน่่้ผู้ใช้งานสามารถเก็บเป็น Favorite เพื่อใหง่้ายในการตรวจสอบในอนาคตไดไ้ด้
กด F5 บนแปน้พิมพ์เพื่อแสดงภาพลา่สณด
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การใช้งานแบบตอบสนองกับผู้ใช้งาน (Interactivity)
เครื่องเลน่ HMP น่้สามารถใชง้านแบบตอบสนองกับผู้ใชง้านหรอืผู้ท่่ดูผ่านทางจอแสดงผลได ้โดยใชง้านรว่มกบัจอภาพระบบสัมผัส (Touch 
Screen) หรอื แปน้พิมพ์ทั่ว ๆไปได ้รวมถงึเครื่องอา่นบารโ์ค้ด โดยตอ่อณปกรณ์ดังกลา่วผ่านทางชอ่งตอ่ USB ของเครื่องเลน่ สำาหรับจอภาพ
ระบบสัมผัสจะทำางานเปน็แบบสมัผัสจณดเดย่ว หรอื Single Touch เทา่นัน้ 

การสรา้งโครงงานใหท้ำาเหมอืนกับการสรา้งโครงงานปกต ิแตร่ะยะเวลาความยาวของโครงงาน (Duration) แนะนำาให้ใช้เปน็แบบไม่
กำาหนดระยะเวลาความยาว หรอื Indefinite

หรอื
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เครื่องมอื (widget) ท่่จะนำามาใช้งาน จะอยู่ภายใน Library  Interactivity→
Action to Switch.svg = กำาหนดใหค้ำาสัง่ทำางานเรย่กสื่อออกมาแสดงผลทางจอแสดงผล

Click Through.svg = กำาหนดให้ปณม่กดคำาสั่งเรย่กสือ่ออกมาแสดงผลทางจอแสดงผลโดยตรง
Click to Action.svg = กำาหนดคำาสั่งทำางานใหก้ับปณม่กด

Click to Script.svg = กำาหนดสครปิทก์ารทำางานใหก้ับปณม่กด

Click to Switch.svg = กำาหนดใหป้ณม่กด
เรย่กสื่อออกมาแสดงผลทางจอแสดงผล

playback.svg = ควบคณมการเลน่และ
หยณดของสื่อ

keyboard.svg = เรย่กการใช้งานแปน้
พิมพ์

Key to Action.svg = กำาหนดปณม่แปน้พิมพ์ให้เปน็คำาสั่งทำางาน
Key to Script.svg = กำาหนดสครปิทก์ารทำางานให้กบัปณม่แปน้พิมพ์

Key to Switch.svg = กำาหนดให้ปณม่แปน้พิมพ์เรย่กสื่อออกมาแสดงผลทางจอแสดงผล
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1. การสรา้งโครงงานเพื่อใช้งานรว่มกับจอแสดงผลระบบสมัผัส โดยใช ้Click to Action.svg และ Action to Switch.svg รว่มกัน 
1.1 การทำาปณม่คำาสัง่

นำาเครื่องมอื (widget) Click to Action.svg มาวางเปน็ชั้นของสื่อ 

ดับเบิ้ลคลิ้กท่่ชัน้ Click to Action.svg 
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ท่แ่ทป็ Properties ให้ปอ้นค่าในช่อง Shared Variable (ตัวอยา่งน่้ใช ้test)

ท่แ่ทป็ Layers จะพบชัน้ของสื่ออยู่ 2 ชั้น ซ่ึงตรงกับท่ห่นา้จอ Preview ท่่มป่ณม่กดอยู ่2 ปณม่

Active Layer คอื ปณม่กด ตามตัวอยา่งจะใชชั้้นตัวหนังสอืแลว้ใสพ่ื้นหลัง(format  mat + effect) → ทำาเปน็ปณม่กด ผู้ใช้งานสามารถใช้
รปูหรอืวดิโ่อหรอืรายการเลน่มาแทนได ้นอกจากน่้ผู้ใช้งานสามารถเพ่ิมปณม่ไดไ้ม่จำากัด โดยทำาเหมอืนกับการใชง้านปกต ิเพ่ยงแตชั่้นของสื่อ
ท่เ่พ่ิมขึ้นมาจะแยกเปน็ตัวปณม่กด และปลายทางของปณม่กด

Action คอื ลิ้งค์ปลายทางท่จ่ะทำางานเมื่อกดปณม่นัน้ ๆ โดยจะตัง้ค่าเปน็ตัวอักษรหรอืเลขให้ตรงกบัในสว่นของ Action to Switch.svg
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ตัวอยา่งการเพ่ิมปณม่กดอก่ 2 ปณม่โดยใช ้cliparts จาก Library ผู้ใชจ้ะตอ้งกำาหนดลิ้งค์ปลายของปณม่กดใหมด่ว้ย

จัดขนาดและตำาแหนง่ของปณม่กด ตามตอ้งการ โดยเหลอืพื้นท่ส่ำาหรบัลิ้งค์ปลายทางสำาหรับแสดงผลไว้

กดปณม่ 
Leave 
เพื่อออก
จาก Click 
to Action
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1.2 การทำาลิ้งค์ปลายทางปณม่คำาสั่ง
นำาเครื่องมอื (widget) Action to Switch.svg มาวางเปน็ชัน้ของสือ่ 

ดับเบิ้ลคลิ้กท่่ชัน้ Action to Switch.svg 

ท่จ่อ Preview จม ่ขอ้ความ Default Page อยูบ่นพ้่นสข่าว (มาจาก
การท่ชั่น้น่้มก่ารกำาหนดใน Fomat  mat → ไว้) เปน็หนา้เริม่ตน้ของ
ลิ้งค์ปลายทางทัง้หมด 
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ท่แ่ทป็ Properties ให้ปอ้นค่าในช่อง Shared Variable (ใชข้อ้ความเดย่วกันกับท่ใ่ชใ้น Click to Action คอื  test)

Transition คอื การกำาหนดรูปแบบเมื่อมก่ารเปล่่ยนหนา้ (Page)
ท่แ่ทป็ Pages จะพบชัน้ของสื่ออยู่ 2 ชัน้ โดยชัน้บนสณดคอื หนา้แรก หรอื Default Page สว่นชัน้อื่น ๆก็จะเป็นหนา้ของของปณม่กด

แตล่ะชัน้คอืปลายทางท่จ่ะแสดงบนหนา้จอของแตล่ะปณม่กดท่่กำาหนดไว้
แลว้ ผู้ใช้งานสามารถเพ่ิมชัน้สื่อไดอ้ก่ และจะตอ้งมากำาหนดวา่แตล่ะชัน้ท่่
สรา้งขึ้นมาใหมนั่น้เป็นปลายทางของปณม่กดใด 
ตัวอกัษรและเลขท่อ่ยูใ่นช่อง Action นัน้จะตอ้งเป็นขอ้ความเดย่วกนักับท่่
กำาหนดไวแ้ลว้ในปณม่กด
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การเพ่ิมหนา้ (Page) ให้ทำาเหมือนกับการเพ่ิมสื่อในโครงงานปกติ
สำาหรับสื่อท่จ่ะนำามาวางสามารถใชไ้ดท้ัง้ ภาพนิง่ วดิโ่อ รายการ
เลน่ หรอืแมก้ระทั่งเลย์เอาท ์(โครงงานยอ่ย)

แตล่ะหนา้ (Page) จะตอ้งม่การกำาหนดตัวอักษรและหรอืตัวเลขท่่
ช่อง Action ดว้ย
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เมื่อเสรจ็แลว้ใหก้ดปณม่ Leave เพื่อออกจาก Action to 
Switch

ทดลองใชง้านดว้ยการกดปณม่ Edit/Test
แลว้ทดลองกดทล่ะปณม่
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กดปณม่ท่่ 1 (เรย่กจาก P1)

กดปณม่ท่่ 2 (เรย่กจาก P2)

กดปณม่ท่่ 3 (เรย่กจาก P3)

กดปณม่ท่่ 4 (เรย่กจาก P4)
ทัง้หมดจะแสดงค่าตามท่ผู้่ใช้งานจัดทำาไว้
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ถา้ตอ้งการแกไ้ขโครงงานท่ท่ำาไวแ้ลว้กดปณม่ Edit/Test               อก่ครัง้แลว้จงึทำาการแกไ้ข

ตัวอยา่งการแกไ้ขในสว่น Click to Action
เปล่่ยนชัน้  BUTTON 1 และ 2 ใหเ้ปน็รปูภาพ พรอ้ม
กับจัดตำาแหนง่ใหม่

ตัวอยา่งการแกไ้ขในสว่น Action to Switch
เปล่่ยนขอ้ความใน Default Page ใหม่, เปล่่ยน Page 
1 จากขอ้ความใหเ้ป็นรูป พรอ้มกำาหนดระยะเวลาใน
การแสดงผล เมื่อกดปณม่
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2. การสรา้งโครงงานเพื่อใช้งานรว่มกับจอแสดงผลระบบสัมผัส โดยใช ้Click to Switch.svg  
สรา้งโครงงานใหม ่นำาเครือ่งมอื (widget)  Click to Switch.svg มาวางเปน็ชัน้ของสื่อ 
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ดบัเบิ้ลคลิ้กท่ชั่น้ Click to Switch.svg ท่ ่Preview จะปรากฏ ชั้นสื่อ 3 ชัน้ และ ปณม่ 3 ปณม่ พรอ้มพื้นท่่แสดงผลของทณกปณม่ หรอื Switched Layer 
(พื้นทเ่ดย่วกัน) ผู้ใชง้านสามารถยอ่ ขยาย ยา้ยตำาแหนง่ของสว่นตา่ง ๆท่่ Preview panel ไดเ้หมือนโครงงานปกติ

เมื่อทดลองกดปณม่ 1 เมื่อทดลองกดปณม่ 2 เมื่อทดลองกดปณม่ 3

Active Layer คอื ปณม่กด
Target คอื ภาพท่่จะแสดงบนหนา้ตา่ง Switched 
Layer
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ผู้ใชง้านสามารถนำาสื่อใหมม่าวางทบัสื่อเดมิไดเ้ลย ไมว่า่จะเป็น ปณม่กด หรอื สื่อท่่ตอ้งการแสดงผล
สำาหรับสื่อท่่ตอ้งการแสดงผล ผู้ใชง้านสามารถใชไ้ดท้ัง้ ภาพนิ่ง วดิโ่อ รายการเลน่ หรอื เลยเ์อาท ์(โครงงานยอ่ย)

ผู้ใชง้านสามารถเพ่ิมปณม่กด
หรอื Active Layer ได ้โดย 
ภาพท่จ่ะแสดง หรอื Target 
จะเพ่ิมขึ้นมาให้ใสส่ื่อท่่
ตอ้งการเลน่ดว้ย

เมื่อลบ Active Layer ทิ้ง 
Target ก็จะโดนลบทิ้งดว้ย
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WebDAV คอื ระบบการจัดการขอ้มูลท่่ถูกเก็บไวบ้นเซริฟ์เวอรผ์า่นทางระบบเครอืขา่ย(HTTP) โดยผูใ้ชง้าน
สามารถอา่นเขย่นขอ้มูลได้ และยังสามารถใชง้านรว่มกันได้หลายคน

เราสามารถนำาโครงงานท่่สรา้งขึ้นมาจากซอฟท์แวร ์Elementi ขึ้นไปไวบ้นเซริฟ์เวอรท่่์มบ่รกิาร WebDAV ดังนัน้
เราสามารถใช ้Pull mode ท่่มอ่ยูใ่นเครือ่งเล่น SpinetiX HMP ในการดึงโครงงานท่่เก็บไวบ้นเซริฟ์เวอรม์าเก็บท่่ตวั
เครือ่งเล่นและเล่นโครงงานนัน้ได้

การส่งโครงงานท่่สรา้งเสรจ็แล้วไปเก็บไวบ้นเซริฟ์เวอรส์ามารถทำาได้หลายวธ่ิ ซึ่งขึ้นอยูก่ับคณณสมบัตขิองรณน่
ซอฟท์แวร ์Elementi ท่่ผูใ้ชง้านใชอ้ยู่

การใช้งานรว่มกับ WebDAV
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ซอฟทแ์วร์ Elementi M และ Elementi X สามารถใช้งานร่วมกับเซริฟ์เวอร์ท่ม่่บริการ WebDAV ได้โดยตรง 
คอื สามารถจำาลองพื้นท่เ่กบ็ขอ้มูลบนเซริฟ์เวอรใ์หเ้ปน็เหมอืนกับอณปกรณ์(หรือเครื่องเล่น HMP เครื่อง
หนึ่ง)ได้เลย เมื่อเราตอ้งการส่งโครงงานก็สามารถส่งตรง(Publish)จากซอฟทแ์วร์ไปยังเซริฟ์เวอรไ์ด้ทันท่

ซอฟทแ์วร ์Elementi S ไม่สามารถทำาการจำาลองพื้นท่่เก็บขอ้มูลบนเซริ์ฟเวอรไ์ด้ ในการส่งโครงงานขึ้นไป
เก็บนัน้จะตอ้งใชว้ธิ่อัปโหลดโครงงานผา่นทางหนา้เว็บไซทข์องผูใ้หบ้ริการเซริ์ฟเวอรเ์ทา่นัน้ หรือ สามารถ
สรา้งไดรวจ์ำาลอง (Network Location) ขึ้นมา ท่่ My Computer แล้วสามารถส่งโครงงานผา่นทาง ไดรว์
จำาลองน่้ได้

ข้อแตกตา่งรณน่ของซอฟท์แวร ์Elementi เมื่อนำามาใชง้านรว่มกับ WebDAV
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ในสว่นน่้จะแนะนำาเซิรฟ์เวอรท์่่มบ่รกิาร WebDAV อยูด่้วย เป็นของประเทศสวิตเซอรแ์ลนด์

http://www.mydrive.ch/  

- ใหพ้ื้นท่่เกบ็ข้อมูล ฟร ่100 MB

- กรณท่่่ตอ้งการพื้นท่่เกบ็ข้อมลูเพิ่มเติม สามารถซ้ือเพิ่มได ้เชน่ 10 GB ประมาณ 50 USD ต่อปี

การสมัครใชง้านเซริฟ์เวอรข์องท่่มบ่รกิาร WebDAV

พื้นท่่เก็บขอ้มลู

ราคาตอ่ 1 กิกะไบท์ ตอ่เดอืน (เหร่ยญสหรัฐฯ)
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สมัครใชง้านโดยกดปณม่ Sign up now for free!

หลังจากนัน้ใหก้รอกข้อมูล แลว้กดปณม่ Sign up  

การสมัครใชง้านเซริฟ์เวอรข์องท่่มบ่รกิาร WebDAV

ระบบจะสง่ลิ้งค์เพื่อใช ้activate ใหผู้ใ้ชง้าน
สามารถเข้ามาใชง้านไดท้าง email address 
ท่่ใชส้มคัร ใหไ้ปตรวจสอบจดหมายเขา้ท่ ่
email แลว้กด activate ตามลิ้งค์ท่่ใหม้า
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หลังจากการ activate แลว้ใหเ้ขา้ไปใชง้านโดย ปอ้นชื่อและรหัสผา่นตามท่่ไดส้มคัรไว้  
การสมัครใชง้านเซริฟ์เวอรข์องท่่มบ่รกิาร WebDAV

เมื่อ login เรย่บรอ้ยแลว้ ก็จะปรากฎดงัรูปขา้งลา่งน่้ จะไมม่โ่ฟลเดอรห์รอืไฟลใ์ด ๆอยู ่ยังไมม่ก่ารใช้
พื้นท่่เก็บขอ้มลู พื้นท่่ในการเก็บขอ้มูลคงเหลอื 102.4 MB  
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เนือ่งจากซอฟทแ์วร ์Elemmenti S ไมส่ามารถสง่โครงงานจากซอฟทแ์วรโ์ดยตรงไปยังเซริฟ์เวอรไ์ด ้จะ
ตอ้งสง่ดว้ยวธิก่าร 2 วธิด่ังตอ่ไปน่้

การนำาโครงงานท่่สรา้งจากซอฟท์แวร ์Elementi S เขา้ไปเก็บบนเซริฟ์เวอร์

1. ใชว้ธิก่ารอัปโหลดท่ห่นา้เวบ็ของเซริฟ์เวอรโ์ดยตรง วธิก่ารน่้ผูใ้ชง้านจะตอ้งทราบวา่โครง
งานท่่สร้างข้ึนมานัน้ถูกเก็บไวท้่ใ่ด ทณกโครงงานท่่สรา้งข้ึนมาจะเปน็ 1 โฟลเดอร ์ซึ่งภายใน
โฟลเดอร ์จะม่มเ่ดย่ตา่ง ๆอยูภ่ายใน ดังรูปข้างลา่งน่้ โครงงานชื่อ 01_webDAV_test_1
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ไปท่่หนา้เว็บของเซริ์ฟเวอร ์กดตั้งค่า ตามรูป
การนำาโครงงานท่่สรา้งจากซอฟท์แวร ์Elementi S เขา้ไปเก็บบนเซริฟ์เวอร์

เลอืกตัง้คา่ using Java แลว้กดปณม่ Save ตามรปู (จะต้องติดตัง้ปลัก๊อนิ Java เพื่อให้ใช้งานในสว่นน่้ได้)
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กดปณม่ Upload ตามรูป
การนำาโครงงานท่่สรา้งจากซอฟท์แวร ์Elementi S เขา้ไปเก็บบนเซริฟ์เวอร์

กดปณม่ Browse ตามรูป
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เลอืกโครงงานท่่ตอ้งการแลว้กดปณม่ Open ตามรูป
การนำาโครงงานท่่สรา้งจากซอฟท์แวร ์Elementi S เขา้ไปเก็บบนเซริฟ์เวอร์
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เซอร์ฟเวอร์จะเริ่มทำาการอปัโหลดโปรเจคท ์โดยจะแจง้ความคบืหน้าเป็นระยะ
การนำาโครงงานท่่สรา้งจากซอฟท์แวร ์Elementi S เขา้ไปเก็บบนเซริฟ์เวอร์

เมื่ออัปโหลดเสร็จแลว้ ก็จะปรากฏโครงงานอยูใ่นพื้นท่่เก็บขอ้มูลของเซริฟ์เวอร ์พรอ้มทัง้รายละเอย่ด
วา่ภายในมก่่่โฟลเดอร ์และแจง้เนื้อท่่ท่่ถูกใช้งานไปและเนื้อท่่ท่่ยังสามารถใช้ได ้
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การนำาโครงงานท่่สรา้งจากซอฟท์แวร ์Elementi S เขา้ไปเก็บบนเซริฟ์เวอร์
2. ใชว้ธิก่ารอปัโหลดผา่นไดรวจ์ำาลอง หรอื network location ซึง่วธิก่ารทำาไดด้ังน่้

2.1 ใน My Computer ให้คลิ้กเมาสข์วาแลว้เลอืก Add a network location  
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การนำาโครงงานท่่สรา้งจากซอฟท์แวร ์Elementi S เขา้ไปเก็บบนเซริฟ์เวอร์
2.2 กดปณม่ Next แลว้เลอืก Choose a custom network location แลว้กดปณม่ Next 
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การนำาโครงงานท่่สรา้งจากซอฟท์แวร ์Elementi S เขา้ไปเก็บบนเซริฟ์เวอร์
2.4 ปอ้น http://webdav.mydrive.ch  ในชอ่ง Internet or network network แลว้กด
ปณม่ Next โดยขัน้ตอนน่้อาจจะตอ้งปอ้นชื่อผูใ้ชง้าน ซึ่งเป็นชื่อเดย่วกับท่่ใช ้Login         
                    2.5 ใหต้ัง้ชื่อไดรว์จำาลองท่่ตอ้งการ 

http://webdav.mydrive.ch/
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การนำาโครงงานท่่สรา้งจากซอฟท์แวร ์Elementi S เขา้ไปเก็บบนเซริฟ์เวอร์
2.6 กดปณม่ Finish

2.7 ไปท่่ My Computer ก็จะมไ่ดรว์จำาลองเพิ่มขึ้นมา สามารถคัดลอกโครงงานมาท่่
ไดรว์น่้ไดเ้ลย 
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การนำาโครงงานท่่สรา้งจากซอฟท์แวร ์Elementi S เขา้ไปเก็บบนเซริฟ์เวอร์
2.8 ทดลองคัดลอกโครงงานชื่อ 01_webDAV_test_2 มาท่่ไดรว์จำาลองน่้ 

2.9 หลังจากคัดลอกเสร็จก็จะมโ่ฟลเดอรโ์ครงงานเพิ่มขึ้นมา

*หมายเหตณ ใหท้ำาการคัดลอก(copy)จากโฟลเดอร ์My Projects แลว้นำาไป
วาง(paste)ท่่ไดรว์จำาลองเทา่นัน้ หา้มใชวิ้ธ่การลากไปวาง (drag and drop) เพราะ
โครงงานท่่อยู่ใน My Projects จะหายไปดว้ย  
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การนำาโครงงานท่่สรา้งจากซอฟท์แวร ์Elementi S เขา้ไปเก็บบนเซริฟ์เวอร์
2.10 ท่่หนา้เว็บก็จะมโ่ครงงานใหมเ่พ่ิมข้ึนมาเช่นกัน
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ใหไ้ปท่่ HMP Control Center ของเครื่องเลน่ท่่ตอ้งการดงึโครงงานจากเซริ์ฟเวอร์
การตัง้คา่เครือ่งเลน่ HMP เพื่อดงึโครงงานท่่เก็บอยูบ่นเซริฟ์เวอร ์(PULL mode)

ไปท่่ Network Setting เลอืก 
Credentials แลว้ปอ้น 
https://webdav.mydrive.ch/ 
  พร้อม username และ 
password เดย่วกันกับท่่ใช ้
login ผา่นหน้าเว็บ แลว้กด
ปณม่ Add server now

https://webdav.mydrive.ch/
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การตัง้คา่เครือ่งเลน่ HMP เพื่อดงึโครงงานท่่เก็บอยูบ่นเซริฟ์เวอร ์(PULL mode)

แลว้กดปณม่ Apply
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การตัง้คา่เครือ่งเลน่ HMP เพื่อดงึโครงงานท่่เก็บอยูบ่นเซริฟ์เวอร ์(PULL mode)

จะแสดงดังรูป เป็นอันเสร็จ
สิ้น



132

การตัง้คา่เครือ่งเลน่ HMP เพื่อดงึโครงงานท่่เก็บอยูบ่นเซริฟ์เวอร ์(PULL mode)
ไปท่่ Content Setting 

เลอืก Pull Mode 

เลอืก Manual setting 

คล้ิกเครือ่งหมาย Automatically upload project to the HMP

ป้อน https://webdav.mydrive.ch/01_webDAV_test_1

ตัง้เวลาท่่ตอ้งการใหเ้ครือ่งเล่นดึงโครงงานจากเซริฟ์เวอร์

กดปณม่ Apply

เมือ่ถงึเวลาท่่ตัง้ไวเ้ครือ่งเล่นก็จะดึงโครงงานมาเอง

https://webdav.mydrive.ch/01_webDAV_test_1
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ซอฟทแ์วร ์Elemmenti M และ X สามารถสง่โครงงานจากซอฟทแ์วรไ์ปยังเซริฟ์เวอรไ์ดโ้ดยตรง ดว้ยวธิ่
การ ดังตอ่ไปน่้

การนำาโครงงานท่่สรา้งจากซอฟท์แวร ์Elementi M และ X เข้าไปเก็บบนเซริฟ์เวอร์

1. สรา้ง Device จำาลองขึ้นภายในซอฟทแ์วร ์โดยสามารถสร้างไดม้ากกว่าหนึ่ง Device 
โดยปกตเิราจะสรา้งเพย่งหนึ่ง Device ตัวอยา่งตอ่ไปน่้เราจะใหช้ื่อ Device ว่า 
01_webDAV_test_3

ไปท่่แท็ป Device

คลิ้กเมาสข์วา เลือก New Public Location



การนำาโครงงานท่่สรา้งจากซอฟท์แวร ์Elementi M และ X เข้าไปเก็บบนเซริฟ์เวอร์
จะปรากฏหน้าต่าง New Public Location ขึ้นมา ใหต้ั้งคา่ตามรูป

Protocal เลอืกเป็น Secure HTTP

Hostname ใหป้อ้น webdav.mydrive.ch

Port ใหว้า่งไว้

Path ใหต้ั้งชื่อโครงงานท่่ต้องการในท่่น้่เป็น 01_webDAV_test_3

Name ช่องน้่จะถูกปอ้นเองอัตโนมัติ หรือ จะเปล่่ยนเป็นชื่อใหมก่็ได้

Security ใหค้ลิ้กเครื่องหมายถูกในช่องส่่เหล่่ยม

Username และ Password ใช้เหมือนกับการ Login หน้าเว็บ แลว้กดปณม่ OK
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การนำาโครงงานท่่สรา้งจากซอฟท์แวร ์Elementi M และ X เข้าไปเก็บบนเซริฟ์เวอร์

จะปรากฏหนา้ตา่ง New Public Location 
ยอ่ยขึ้นมา แจง้ใหท้ราบว่า Path ท่่เรา
ตอ้งการสรา้ง คอื 01_webDAV_test_3 ไมม่่
อยู ่ตอ้งการสรา้งใหมห่รือไม ่ใหก้ดปณม่ Yes
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การนำาโครงงานท่่สรา้งจากซอฟท์แวร ์Elementi M และ X เข้าไปเก็บบนเซริฟ์เวอร์

เมือ่สรา้งสำาเร็จจะม่ Device จำาลองขึ้น
มา ชื่อตามท่่เราตัง้ค่าไว้
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การนำาโครงงานท่่สรา้งจากซอฟท์แวร ์Elementi M และ X เข้าไปเก็บบนเซริฟ์เวอร์

เมือ่เราไปดูท่่หนา้เว็บ ก็จะปรากฏ โฟลเดอร ์01_webDAV_test_3 ขึ้นมา
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การนำาโครงงานท่่สรา้งจากซอฟท์แวร ์Elementi M และ X เข้าไปเก็บบนเซริฟ์เวอร์

การส่งโครงงานหลังจากสรา้งเสร็จแลว้ และ ตอ้งการ
สง่ไปยังเซริฟ์เวอร ์หรอื Device จำาลอง 

ตามตัวอยา่งเราจะสง่โครงงาน  01_webDAV_test_3

เปดิโครงงาน 01_webDAV_test_3

กดปณม่ Public
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การนำาโครงงานท่่สรา้งจากซอฟท์แวร ์Elementi M และ X เข้าไปเก็บบนเซริฟ์เวอร์

ท่่หนา้ตา่ง Public

ใหก้ดปณ่ม Add/Remove 

เลือก Device ท่ต่อ้งการ ในท่่น่้เลือก Device จำาลองท่่สรา้งขึ้นมา

ให้กดปณม่ลูกศรช่้ซา้ย เพื่อเพิ่มเขา้ไปใน Target Device 
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การนำาโครงงานท่่สรา้งจากซอฟท์แวร ์Elementi M และ X เข้าไปเก็บบนเซริฟ์เวอร์

ใน Target Device ก็จะม ่
Device จำาลองอยูใ่นรายการ

กดปณม่ Publish

เริ่มการอับโหลดโครงงานขึ้น
ไปยังเซริฟ์เวอร์ 
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การนำาโครงงานท่่สรา้งจากซอฟท์แวร ์Elementi M และ X เข้าไปเก็บบนเซริฟ์เวอร์

ใหด้ับเบิ้ลคลิ้กท่่ Device 
จำาลอง เพื่อตรวจสอบความ
ถูกตอ้ง

กดปณม่ OK เมื่อการอับโหลด
โครงงานข้ึนไปยังเซร์ิฟเวอร์
เสร็จส้ิน ให้กดปณม่ OK 
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การนำาโครงงานท่่สรา้งจากซอฟท์แวร ์Elementi M และ X เข้าไปเก็บบนเซริฟ์เวอร์
ซอฟทแ์วร์จะทำาการตรวจสอบ
ม่เด่ยท่อ่ยู่บนเซริ์ฟเวอรสั์กครู่ 

จะพบมเ่ดย่ตา่ง ๆท่่อยู่บน
เซริฟ์เวอร ์เหมอืนกับท่่อยู่
ในโครงงานของซอฟทแ์วร์
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การนำาโครงงานท่่สรา้งจากซอฟท์แวร ์Elementi M และ X เข้าไปเก็บบนเซริฟ์เวอร์

หรอืถา้ไปตรวจสอบจากหนา้เว็บก็จะพบวา่โฟลเดอร์ท่่เคยวา่งเปล่า ตอนน่้มไ่ฟล์ตา่ง ๆอยูภ่ายในแล้ว

ข้ันตอนตอ่ไปคือการตัง้ค่าในเครื่องเล่น HMP ให้มาดึงโครงงานจากโฟลเดอร์ท่่ตอ้งการดังท่่กล่าวมาแล้ว
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การใช้งานแบบต่อร่วมหลายจอแสดงผล (Multi-screen)
เปน็การนำาเครื่องเลน่ HMP 1 เครือ่ง ตอ่ 1 จอ มาตอ่รว่มกันในลกัษณะวดิโ่อวอลล์

การสรา้งโครงงานเหมอืนโครงงานปกต ิคอืตัง้ช่่อโครงงาน เลอืกรณน่ของเครือ่งเลน่ 
แตใ่หเ้ลอืก Format เป็น Multiscreen
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เมื่อเปดิโครงงานขึ้นมา ค่าเริ่มตน้จะเปน็ดังรปูตัวอยา่ง เป็นการตอ่จอแบบ 2x2 ท่่แท็ป Properties จะ
เปน็การกำาหนดคณณสมบตัขิองจอท่่นำามาใชง้าน 

Background color = สพ่ื้นหลังของโครงงาน
Screen aspect ratio = สัดสว่นของจอแสดงผล 1 จอ
Screen diagonal = เสน้ทแยงมณมของจอแสดงผล 1 จอ
Vertical frame border = ความกวา้งของขอบจอทางแนวตัง้ มม.
Horizontal frame border = ความกวา้งของขอบจอทางแนวนอน มม.
Array columns = จำานวนจอทางแนวตัง้
Array rows = จำานวนจอทางแนวนอน
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เมื่อคลิ้กท่่แท็ป Layer จะเปน็สรา้งชัน้ของสื่อเหมอืนโครงงานปกตทิัว่ไป
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ตัวอยา่งการนำาสื่อท่่เปน็ภาพนิ่งมาใชง้าน

กดปณม่ Fit Screen เพื่อใหภ้าพแสดงทัง้ 4 จอ
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การตรวจสอบแตล่ะจอแสดงผลใหเ้ลอืกท่เ่ครือ่งหมาย Multiscreen
Document คอื แสดงผลทณกจอ
screen-1-1 คอื แสดงผลเฉพาะจอบนซ้าย
screen-1-2 คอื แสดงผลเฉพาะจอบนขวา
screen-2-1 คอื แสดงผลเฉพาะจอลา่งซ้าย
screen-2-2 คอื แสดงผลเฉพาะจอลา่งขวา
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การตัง้ค่าของเครื่องเลน่แตล่ะเครื่อง ตอ้งตัง้ตามตำาแหนง่ของจอแสดงผล
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การตั้งค่าเครื่องเล่น (HMP Control Center)
การเขา้ไปตัง้ค่าการใชง้านตา่ง ๆของเครื่องเลน่ ให้คลิ้กขวาท่เ่ครื่องเลน่ภายในแทป็ Devices แลว้เลอืก 
HMP Control Center
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ซอฟทแ์วรจ์ะเรย่ก บรา
เซอร ์ขึ้นมาเพื่อแสดง 
HMP Control Center

Status คอื สถานะของ
เครื่อง เช่น เฟิรม์แวรข์อง
เครื่อง, IP address, Mac 
address, ชื่อเครื่อง, 
หมายเลขเครือ่ง
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Snapshot คอื การดู
ภาพนิ่งจากการแสดง
ผลท่เ่ครื่องเลน่กำาลงั
เลน่อยู ่สามารถเรย่ก
ภาพลา่สณดไดโ้ดยการ
กดปณม่ Refresh Now
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Display Info คอื แสดง
รายละเอย่ดของการตอ่
กับจอภาพแสดงผล วา่
ความละเอย่ดเทา่ไหร ่
ช่องตอ่จอแสดงผล
อะไรท่่ตอ่อยูก่ับเครื่อง
เลน่
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Storage คอื แสดงราย
ละเอย่ดพื้นท่่เก็บขอ้มูล
ทัง้ในสว่นของระบบ
ปฏบิตักิาร และ สว่นท่่
ใชเ้ก็บสือ่จากโครงงาน
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Logs คอื การเก็บ
ขอ้มูลการเลน่ของสื่อ
ตา่ง ๆท่อ่ยูภ่ายในโครง
งาน ซ่ึงผู้ใชง้านจะตอ้ง
กำาหนดไวว้า่สื่อไหนท่่
ตอ้งการเกบ็ โดย
จัดการภายในโครงงาน
กอ่นสง่มายังเครือ่งเลน่
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Display Setting คอื 
การกำาหนดความ
ละเอย่ดแบบของจอแส
ดงผลท่่นำามาตอ่กับ
เครื่องเลน่
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Network Setting คอื 
การกำาหนดเก่่ยวกับ
เครอืขา่ย เช่น IP 
address
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Content Setting คอื 
การกำาหนดเก่่ยวกับ
ตำาแหนง่ในการเก็บ
โครงงาน
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Security คอื การ
กำาหนดเก่่ยวกบัความ
ปลอดภัยในการใชง้าน
เครื่องเลน่ เชน่ การ
กำาหนดรหัสผ่านในการ
สง่โครงงานมายัง
เครื่องเลน่
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Date/Time คอื การ
กำาหนดโซนเวลาของ
เครื่องเลน่ (เครื่องเลน่
จะมร่ะบบนาฬิิกาอยูใ่น
เครื่องอยูแ่ลว้)



161

I/O Automation คอื 
การกำาหนดการควบคณม
การเปดิ-ปดิ จอแสดง
ผล ผ่านชอ่ง RS232 
โดยจอแสดงผลจะตอ้ง
มช่่องตอ่น่้ดว้ย
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Firmware Update คอื 
การอัปเดทเฟิรม์แวร์
ของเครื่องเลน่ โดย
สามารถอัปเดทผ่าน
ทางอนิเทอรเ์น็ท หรอื
ผ่านช่อง USB
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Fusion คอื การเลอืก
เขา้ไปใชง้านซอฟทแ์วร์
ทอ่ยู่ภายในเครือ่งเลน่ 
ผ่าน เว็บบราวเซอรต์า่ง 
ๆ (ซอฟทแ์วรฟิ์วช่ัน จะ
มลู่กเลน่นอ้ยกวา่
ซอฟทแ์วร ์Elementi)



164

Maintenance คอื การ
สั่งงานเครื่องเลน่ใน
ดา้นตา่ง ๆเชน่ การร่
สตารท์ หรอื การซัท
ดาวนเ์ครื่อง หรอืการ
เรย่กคนืการตัง้ค่าของ
เครื่องเปน็ค่าเดมิจาก
โรงงาน เป็นตน้
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