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mô-đun giao diện MES (RD81MES96).mô-đun giao diện MES (RD81MES96).
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Giới thiệuGiới thiệu Mục đích của khóa họcMục đích của khóa học

Khóa học này nhằm giúp bạn hiểu về các vấn đề và thách thức hiện tại trong cơ sở sản xuất và mô-đun giao diện MES có thểKhóa học này nhằm giúp bạn hiểu về các vấn đề và thách thức hiện tại trong cơ sở sản xuất và mô-đun giao diện MES có thể
được sử dụng để giải quyết những vấn đề đó. Bạn cũng có thể tìm hiểu các tính năng và cách sử dụng mô-đun giao diện MESđược sử dụng để giải quyết những vấn đề đó. Bạn cũng có thể tìm hiểu các tính năng và cách sử dụng mô-đun giao diện MES
cũng như các ví dụ hệ thống sử dụng mô-đun đó.cũng như các ví dụ hệ thống sử dụng mô-đun đó.



Giới thiệuGiới thiệu Mục đích của khóa họcMục đích của khóa học

Khóa học này nhằm giúp bạn hiểu về các vấn đề và thách thức hiện tại trong cơ sở sản xuất và mô-đun giao diện MES có thểKhóa học này nhằm giúp bạn hiểu về các vấn đề và thách thức hiện tại trong cơ sở sản xuất và mô-đun giao diện MES có thể
được sử dụng để giải quyết những vấn đề đó. Bạn cũng có thể tìm hiểu các tính năng và cách sử dụng mô-đun giao diện MESđược sử dụng để giải quyết những vấn đề đó. Bạn cũng có thể tìm hiểu các tính năng và cách sử dụng mô-đun giao diện MES
cũng như các ví dụ hệ thống sử dụng mô-đun đó.cũng như các ví dụ hệ thống sử dụng mô-đun đó.



Giới thiệuGiới thiệu Mục đích của khóa họcMục đích của khóa học

Khóa học này nhằm giúp bạn hiểu về các vấn đề và thách thức hiện tại trong cơ sở sản xuất và mô-đun giao diện MES có thểKhóa học này nhằm giúp bạn hiểu về các vấn đề và thách thức hiện tại trong cơ sở sản xuất và mô-đun giao diện MES có thể
được sử dụng để giải quyết những vấn đề đó. Bạn cũng có thể tìm hiểu các tính năng và cách sử dụng mô-đun giao diện MESđược sử dụng để giải quyết những vấn đề đó. Bạn cũng có thể tìm hiểu các tính năng và cách sử dụng mô-đun giao diện MES
cũng như các ví dụ hệ thống sử dụng mô-đun đó.cũng như các ví dụ hệ thống sử dụng mô-đun đó.



Giới thiệuGiới thiệu Mục đích của khóa họcMục đích của khóa học

Khóa học này nhằm giúp bạn hiểu về các vấn đề và thách thức hiện tại trong cơ sở sản xuất và mô-đun giao diện MES có thểKhóa học này nhằm giúp bạn hiểu về các vấn đề và thách thức hiện tại trong cơ sở sản xuất và mô-đun giao diện MES có thể
được sử dụng để giải quyết những vấn đề đó. Bạn cũng có thể tìm hiểu các tính năng và cách sử dụng mô-đun giao diện MESđược sử dụng để giải quyết những vấn đề đó. Bạn cũng có thể tìm hiểu các tính năng và cách sử dụng mô-đun giao diện MES
cũng như các ví dụ hệ thống sử dụng mô-đun đó.cũng như các ví dụ hệ thống sử dụng mô-đun đó.



Giới thiệuGiới thiệu Cấu trúc khóa họcCấu trúc khóa học

Nội dung của khóa học như sau.Nội dung của khóa học như sau.  
Chúng tôi khuyên bạn nên bắt đầu từ Chương 1.Chúng tôi khuyên bạn nên bắt đầu từ Chương 1.

Chương 1 Yêu cầu trong ngành sản xuấtChương 1 Yêu cầu trong ngành sản xuất

Tìm hiểu về những yếu tố cần thiết để giảm tổng chi phí tại cơ sở sản xuất của ngành sản xuất hiện tại và loại hệ thống nàoTìm hiểu về những yếu tố cần thiết để giảm tổng chi phí tại cơ sở sản xuất của ngành sản xuất hiện tại và loại hệ thống nào
có thể hiện thực hóa chúng.có thể hiện thực hóa chúng.

Chương 2 Lý do nên chọn mô-đun giao diện MESChương 2 Lý do nên chọn mô-đun giao diện MES

Tìm hiểu những ưu điểm của việc sử dụng cơ sở dữ liệu và mô-đun giao diện MES.Tìm hiểu những ưu điểm của việc sử dụng cơ sở dữ liệu và mô-đun giao diện MES.

Chương 3 Cách sử dụng Mô-đun giao diện MESChương 3 Cách sử dụng Mô-đun giao diện MES

Tìm hiểu cách cấu hình cài đặt bằng MES interface function configuration tool trong khi tuân theo các điểm chính.Tìm hiểu cách cấu hình cài đặt bằng MES interface function configuration tool trong khi tuân theo các điểm chính.

Bài kiểm tra cuối cùngBài kiểm tra cuối cùng

Tổng cộng 5 phần (5 câu hỏi) Tổng cộng 5 phần (5 câu hỏi) Điểm đạt: 60% trở lênĐiểm đạt: 60% trở lên



Giới thiệuGiới thiệu Làm thế nào sử dụng Công cụ e-LearningLàm thế nào sử dụng Công cụ e-Learning

Đến trang tiếp theoĐến trang tiếp theo Đến trang tiếp theo.Đến trang tiếp theo.

Trở lại trang trướcTrở lại trang trước Trở lại trang trước.Trở lại trang trước.

Di chuyển đến trang mong muốnDi chuyển đến trang mong muốn "Mục lục" sẽ được hiển thị, cho phép bạn điều hướng đến trang mong muốn."Mục lục" sẽ được hiển thị, cho phép bạn điều hướng đến trang mong muốn.

Thoát khỏi bài họcThoát khỏi bài học Thoát khỏi bài học. Cửa sổ chẳng hạn như màn hình "Nội dung" và bài học sẽ đượcThoát khỏi bài học. Cửa sổ chẳng hạn như màn hình "Nội dung" và bài học sẽ được
đóng lại.d.đóng lại.d.



Giới thiệuGiới thiệu Thận trọng khi sử dụngThận trọng khi sử dụng

Biện pháp an toànBiện pháp an toàn

Khi bạn học bằng cách sử dụng các sản phẩm thực tế, vui lòng đọc đầy đủ các biện pháp an toàn trong sách hướng dẫnKhi bạn học bằng cách sử dụng các sản phẩm thực tế, vui lòng đọc đầy đủ các biện pháp an toàn trong sách hướng dẫn
tương ứng.tương ứng.

Biện pháp phòng ngừa trong khóa học nàyBiện pháp phòng ngừa trong khóa học này

Màn hình hiển thị của phiên bản phần mềm mà bạn sử dụng có thể khác với màn hình hiển thị trong khóa học này.Màn hình hiển thị của phiên bản phần mềm mà bạn sử dụng có thể khác với màn hình hiển thị trong khóa học này.  
Sau đây là phần mềm được sử dụng trong khóa học này và từng phiên bản phần mềm.Sau đây là phần mềm được sử dụng trong khóa học này và từng phiên bản phần mềm.  

MELSOFT MX MESInterface-R Version1 Ver.1.07HMELSOFT MX MESInterface-R Version1 Ver.1.07H  
(MES interface function configuration tool)(MES interface function configuration tool)

Tài liệu tham khảoTài liệu tham khảo

Sau đây là tài liệu tham khảo liên quan đến các chủ đề trong khóa học này. (Xin lưu ý rằng tài liệu tham khảo này không hoànSau đây là tài liệu tham khảo liên quan đến các chủ đề trong khóa học này. (Xin lưu ý rằng tài liệu tham khảo này không hoàn
toàn cần thiết vì bạn vẫn có thể hoàn thành khóa học mà không cần sử dụng đến chúng.)toàn cần thiết vì bạn vẫn có thể hoàn thành khóa học mà không cần sử dụng đến chúng.)  
Nhấp vào tên tệp tài liệu tham khảo để tải xuống.Nhấp vào tên tệp tài liệu tham khảo để tải xuống.

  

Tên tài liệu thamTên tài liệu tham
khảokhảo

Định dạng tệpĐịnh dạng tệp Kích thước tệpKích thước tệp

Giấy ghiGiấy ghi Tệp nénTệp nén 5.80 kB5.80 kB
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Chương 1Chương 1 Yêu cầu trong ngành sản xuấtYêu cầu trong ngành sản xuất

Trong chương này, bạn sẽ tìm hiểu về những yếu tố cần thiết để giảm tổng chi phí tại cơ sở sản xuất của ngành sản xuất hiệnTrong chương này, bạn sẽ tìm hiểu về những yếu tố cần thiết để giảm tổng chi phí tại cơ sở sản xuất của ngành sản xuất hiện
tại và loại hệ thống có thể hiện thực hóa chúng.tại và loại hệ thống có thể hiện thực hóa chúng.

Nội dung chương 1Nội dung chương 1

■ 1.1 Các vấn đề trong cơ sở sản xuất■ 1.1 Các vấn đề trong cơ sở sản xuất  
■ 1.2 "Trực quan hóa" và Thu thập dữ liệu về Cơ sở sản xuất■ 1.2 "Trực quan hóa" và Thu thập dữ liệu về Cơ sở sản xuất  
■ 1.3 Tổng kết■ 1.3 Tổng kết



1.11.1 Các vấn đề trong cơ sở sản xuấtCác vấn đề trong cơ sở sản xuất

Ngành sản xuất hiện đang trong trạng thái cạnh tranh gay gắt về giá cả. Trong tình huống như vậy, cơ sở sản xuất đối mặt vớiNgành sản xuất hiện đang trong trạng thái cạnh tranh gay gắt về giá cả. Trong tình huống như vậy, cơ sở sản xuất đối mặt với
nhiều yêu cầu khác nhau để giảm tổng chi phí.nhiều yêu cầu khác nhau để giảm tổng chi phí.  
Vậy, làm thế nào để các cơ sở sản xuất có thể đáp ứng những yêu cầu đó?Vậy, làm thế nào để các cơ sở sản xuất có thể đáp ứng những yêu cầu đó?



1.11.1 Các vấn đề trong cơ sở sản xuấtCác vấn đề trong cơ sở sản xuất

Nhìn chung, hệ thống quản lý cơ sở sản xuất để thực hiện kế hoạch sản xuất một cách hiệu quả dựa trên thông tin thu thậpNhìn chung, hệ thống quản lý cơ sở sản xuất để thực hiện kế hoạch sản xuất một cách hiệu quả dựa trên thông tin thu thập
được về cơ sở sản xuất được gọi là được về cơ sở sản xuất được gọi là MES (Hệ thống điều hành sản xuất)MES (Hệ thống điều hành sản xuất)..  
MES thường được sử dụng với MES thường được sử dụng với ERPERP, là một hệ thống quản lý đơn hàng, doanh số, hàng tồn kho, chi phí và kế hoạch sản xuất., là một hệ thống quản lý đơn hàng, doanh số, hàng tồn kho, chi phí và kế hoạch sản xuất.  
Bằng cách kết nối với một hệ thống cấp trên, ta có thể nắm bắt kế hoạch và kết quả, sử dụng chúng để quản lý kinh doanhBằng cách kết nối với một hệ thống cấp trên, ta có thể nắm bắt kế hoạch và kết quả, sử dụng chúng để quản lý kinh doanh
hiệu quả.hiệu quả.



1.21.2 "Trực quan hóa" và Thu thập dữ liệu về Cơ sở sản xuất"Trực quan hóa" và Thu thập dữ liệu về Cơ sở sản xuất

Tại cơ sở sản xuất, chu trình PDCA được triển khai bằng cách thu thập dữ liệu tại cơ sở sản xuất để cải thiện quá trình sảnTại cơ sở sản xuất, chu trình PDCA được triển khai bằng cách thu thập dữ liệu tại cơ sở sản xuất để cải thiện quá trình sản
xuất.xuất.  
Vậy đâu là những ưu điểm của việc sử dụng mô-đun giao diện MES?Vậy đâu là những ưu điểm của việc sử dụng mô-đun giao diện MES?  
Phần này mô tả về việc phát triển hệ thống thông tin cùng với CNTT tiên tiến.Phần này mô tả về việc phát triển hệ thống thông tin cùng với CNTT tiên tiến.



1.21.2 "Trực quan hóa" "Trực quan hóa" và Thu thập dữ liệu về Cơ sở sản xuấtvà Thu thập dữ liệu về Cơ sở sản xuất

Tại cơ sở sản xuất, chu trình PDCA được triển khai bằng cách thu thập dữ liệu tại cơ sở sản xuất để cải thiện quá trình sảnTại cơ sở sản xuất, chu trình PDCA được triển khai bằng cách thu thập dữ liệu tại cơ sở sản xuất để cải thiện quá trình sản
xuất.xuất.  
Vậy đâu là những ưu điểm của việc sử dụng mô-đun giao diện MES?Vậy đâu là những ưu điểm của việc sử dụng mô-đun giao diện MES?  
Phần này mô tả về việc phát triển hệ thống thông tin cùng với CNTT tiên tiến.Phần này mô tả về việc phát triển hệ thống thông tin cùng với CNTT tiên tiến.



1.21.2 "Trực quan hóa" "Trực quan hóa" và Thu thập dữ liệu về Cơ sở sản xuấtvà Thu thập dữ liệu về Cơ sở sản xuất

Tại cơ sở sản xuất, chu trình PDCA được triển khai bằng cách thu thập dữ liệu tại cơ sở sản xuất để cải thiện quá trình sảnTại cơ sở sản xuất, chu trình PDCA được triển khai bằng cách thu thập dữ liệu tại cơ sở sản xuất để cải thiện quá trình sản
xuất.xuất.  
Vậy đâu là những ưu điểm của việc sử dụng mô-đun giao diện MES?Vậy đâu là những ưu điểm của việc sử dụng mô-đun giao diện MES?  
Phần này mô tả về việc phát triển hệ thống thông tin cùng với CNTT tiên tiến.Phần này mô tả về việc phát triển hệ thống thông tin cùng với CNTT tiên tiến.



1.31.3 Tổng kếtTổng kết

Trong chương này, bạn đã học về:Trong chương này, bạn đã học về:

Các vấn đề trong cơ sở sản xuấtCác vấn đề trong cơ sở sản xuất

"Trực quan hóa" và thu thập dữ liệu về cơ sở sản xuất"Trực quan hóa" và thu thập dữ liệu về cơ sở sản xuất

Điểm chínhĐiểm chính

Các vấn đề trong cơ sở sản xuấtCác vấn đề trong cơ sở sản xuất Để đáp ứng các nhu cầu khác nhau trong ngành sản xuất, cần triển khai chu trình PDCA bằng cách ápĐể đáp ứng các nhu cầu khác nhau trong ngành sản xuất, cần triển khai chu trình PDCA bằng cách áp
dụng công nghệ thông tin (trực quan hóa) cho cơ sở sản xuất.dụng công nghệ thông tin (trực quan hóa) cho cơ sở sản xuất.

Hệ thống quản lý cơ sở sản xuất để thực hiện kế hoạch sản xuất một cách hiệu quả dựa trên thông tinHệ thống quản lý cơ sở sản xuất để thực hiện kế hoạch sản xuất một cách hiệu quả dựa trên thông tin
thu thập được về cơ sở sản xuất được gọi là MES (Hệ thống điều hành sản xuất).thu thập được về cơ sở sản xuất được gọi là MES (Hệ thống điều hành sản xuất).

Bằng cách kết nối với một hệ thống cấp trên (ERP), ta có thể nắm bắt kế hoạch và kết quả, sử dụngBằng cách kết nối với một hệ thống cấp trên (ERP), ta có thể nắm bắt kế hoạch và kết quả, sử dụng
chúng để quản lý kinh doanh hiệu quả.chúng để quản lý kinh doanh hiệu quả.

"Trực quan hóa" và thu thập dữ liệu"Trực quan hóa" và thu thập dữ liệu
về cơ sở sản xuấtvề cơ sở sản xuất

Có nhiều hệ thống MES sử dụng máy tính cổng. Tuy nhiên, với mô-đun giao diện MES, bạn có thể dễ dàngCó nhiều hệ thống MES sử dụng máy tính cổng. Tuy nhiên, với mô-đun giao diện MES, bạn có thể dễ dàng

triển khai một hệ thống có khả năng thu thập tất cả dữ liệu theo thời gian thực.triển khai một hệ thống có khả năng thu thập tất cả dữ liệu theo thời gian thực.



1.41.4 Kiểm tra độ hiểu bàiKiểm tra độ hiểu bài

[Kiểm tra độ hiểu bài][Kiểm tra độ hiểu bài]

Bạn đã hiểu hết nội dung trong Chương 1 chưa?Bạn đã hiểu hết nội dung trong Chương 1 chưa?  
Hãy làm bài kiểm tra độ hiểu bài để kiểm tra và ôn lại nội dung.Hãy làm bài kiểm tra độ hiểu bài để kiểm tra và ôn lại nội dung.  
(3 phần, 3 câu hỏi)(3 phần, 3 câu hỏi)



Kiểm traKiểm tra Kiểm tra độ hiểu bài 1Kiểm tra độ hiểu bài 1

Chọn đúng ứng dụng để quản lý cơ sở sản xuất và thực hiện sản xuất một cách hiệu quả. (Chọn một.)Chọn đúng ứng dụng để quản lý cơ sở sản xuất và thực hiện sản xuất một cách hiệu quả. (Chọn một.)

  

ERPERP

PDMPDM

MESMES



Kiểm traKiểm tra Kiểm tra độ hiểu bài 2Kiểm tra độ hiểu bài 2

Chọn câu trả lời sai về ưu điểm của việc sử dụng mô-đun giao diện MES để thu thập dữ liệu tại cơ sở sảnChọn câu trả lời sai về ưu điểm của việc sử dụng mô-đun giao diện MES để thu thập dữ liệu tại cơ sở sản
xuất. (Chọn một.)xuất. (Chọn một.)

  

Dữ liệu được tự động gửi đến/nhận từ cơ sở dữ liệu bằng cách cài đặt mô-đun giaoDữ liệu được tự động gửi đến/nhận từ cơ sở dữ liệu bằng cách cài đặt mô-đun giao
diện MES vào bộ điều khiển có thể lập trình có vai trò điều khiển trang thiết bị.diện MES vào bộ điều khiển có thể lập trình có vai trò điều khiển trang thiết bị.

Cơ sở dữ liệu và mô-đun CPU có thể được kết nối bằng cách tạo một chương trình giaoCơ sở dữ liệu và mô-đun CPU có thể được kết nối bằng cách tạo một chương trình giao
tiếp và ghi nó vào mô-đun giao diện MES.tiếp và ghi nó vào mô-đun giao diện MES.

Dữ liệu có thể được thu thập theo thời gian thực trong hệ thống sử dụng mô-đun giaoDữ liệu có thể được thu thập theo thời gian thực trong hệ thống sử dụng mô-đun giao
diện MES và hệ thống đó có độ tin cậy cao.diện MES và hệ thống đó có độ tin cậy cao.



Kiểm traKiểm tra Kiểm tra độ hiểu bài 3Kiểm tra độ hiểu bài 3

Chọn mô tả chính xác cho chu trình PDCA được triển khai để cải thiện quy trình sản xuất tại cơ sở sản xuất.Chọn mô tả chính xác cho chu trình PDCA được triển khai để cải thiện quy trình sản xuất tại cơ sở sản xuất.
(Chọn một.)(Chọn một.)

  

Một lần thực thi chu trình PDCA là đủ để cải thiện quy trình sản xuất.Một lần thực thi chu trình PDCA là đủ để cải thiện quy trình sản xuất.

Việc thực thi liên tục chu trình PDCA giữ vai trò rất quan trọng trong việc cải thiện quyViệc thực thi liên tục chu trình PDCA giữ vai trò rất quan trọng trong việc cải thiện quy
trình sản xuất.trình sản xuất.

Trong Kế hoạch, bước đầu tiên của chu trình PDCA, một kế hoạch thô dựa trên giả địnhTrong Kế hoạch, bước đầu tiên của chu trình PDCA, một kế hoạch thô dựa trên giả định
được tạo mà không cần sử dụng dữ liệu thực tế.được tạo mà không cần sử dụng dữ liệu thực tế.



Kiểm traKiểm tra Kiểm tra độ hiểu bài 1Kiểm tra độ hiểu bài 1

Chọn đúng ứng dụng để quản lý cơ sở sản xuất và thực hiện sản xuất một cách hiệu quả. (Chọn một.)Chọn đúng ứng dụng để quản lý cơ sở sản xuất và thực hiện sản xuất một cách hiệu quả. (Chọn một.)

  

ERPERP

PDMPDM

MESMES



Kiểm traKiểm tra Kiểm tra độ hiểu bài 2Kiểm tra độ hiểu bài 2

Chọn câu trả lời sai về ưu điểm của việc sử dụng mô-đun giao diện MES để thu thập dữ liệu tại cơ sở sảnChọn câu trả lời sai về ưu điểm của việc sử dụng mô-đun giao diện MES để thu thập dữ liệu tại cơ sở sản
xuất. (Chọn một.)xuất. (Chọn một.)

  

Dữ liệu được tự động gửi đến/nhận từ cơ sở dữ liệu bằng cách cài đặt mô-đun giaoDữ liệu được tự động gửi đến/nhận từ cơ sở dữ liệu bằng cách cài đặt mô-đun giao
diện MES vào bộ điều khiển có thể lập trình có vai trò điều khiển trang thiết bị.diện MES vào bộ điều khiển có thể lập trình có vai trò điều khiển trang thiết bị.

Cơ sở dữ liệu và mô-đun CPU có thể được kết nối bằng cách tạo một chương trình giaoCơ sở dữ liệu và mô-đun CPU có thể được kết nối bằng cách tạo một chương trình giao
tiếp và ghi nó vào mô-đun giao diện MES.tiếp và ghi nó vào mô-đun giao diện MES.

Dữ liệu có thể được thu thập theo thời gian thực trong hệ thống sử dụng mô-đun giaoDữ liệu có thể được thu thập theo thời gian thực trong hệ thống sử dụng mô-đun giao
diện MES và hệ thống đó có độ tin cậy cao.diện MES và hệ thống đó có độ tin cậy cao.



Kiểm traKiểm tra Kiểm tra độ hiểu bài 3Kiểm tra độ hiểu bài 3

Chọn mô tả chính xác cho chu trình PDCA được triển khai để cải thiện quy trình sản xuất tại cơ sở sản xuất.Chọn mô tả chính xác cho chu trình PDCA được triển khai để cải thiện quy trình sản xuất tại cơ sở sản xuất.
(Chọn một.)(Chọn một.)

  

Một lần thực thi chu trình PDCA là đủ để cải thiện quy trình sản xuất.Một lần thực thi chu trình PDCA là đủ để cải thiện quy trình sản xuất.

Việc thực thi liên tục chu trình PDCA giữ vai trò rất quan trọng trong việc cải thiện quyViệc thực thi liên tục chu trình PDCA giữ vai trò rất quan trọng trong việc cải thiện quy
trình sản xuất.trình sản xuất.

Trong Kế hoạch, bước đầu tiên của chu trình PDCA, một kế hoạch thô dựa trên giả địnhTrong Kế hoạch, bước đầu tiên của chu trình PDCA, một kế hoạch thô dựa trên giả định
được tạo mà không cần sử dụng dữ liệu thực tế.được tạo mà không cần sử dụng dữ liệu thực tế.



Kiểm traKiểm tra Kết quả kiểm tra độ hiểu bàiKết quả kiểm tra độ hiểu bài

    11 22 33 44 55 66 77 88 99 1010
Kiểm tra độ hiểu bài 1Kiểm tra độ hiểu bài 1 ✔✔                   
Kiểm tra độ hiểu bài 2Kiểm tra độ hiểu bài 2 ✔✔                   
Kiểm tra độ hiểu bài 3Kiểm tra độ hiểu bài 3 ✔✔                   

Tổng số câu hỏi:Tổng số câu hỏi: 33
Câu trả lời đúng:Câu trả lời đúng: 33
Phần trăm:Phần trăm: 100100 %%

Bạn đã hoàn thành bài kiểm tra độ hiểu bài của Chương 1.Bạn đã hoàn thành bài kiểm tra độ hiểu bài của Chương 1.  
Sau đây là kết quả kiểm tra của bạn.Sau đây là kết quả kiểm tra của bạn.

Kết quả của bạn như thế nào?Kết quả của bạn như thế nào?  
Bạn nên thử làm lại các câu hỏi đã trả lời sai.Bạn nên thử làm lại các câu hỏi đã trả lời sai.

XóaXóa



Chương 2Chương 2 Lý do nên chọn mô-đun giao diện MESLý do nên chọn mô-đun giao diện MES

Trong chương trước, ta đã tìm hiểu về khái niệm về MES và những ưu điểm của việc sử dụng mô-đun giao diện MES để "trựcTrong chương trước, ta đã tìm hiểu về khái niệm về MES và những ưu điểm của việc sử dụng mô-đun giao diện MES để "trực
quan hóa" và thu thập dữ liệu tại địa điểm sản xuất.quan hóa" và thu thập dữ liệu tại địa điểm sản xuất.  
Trên thực tế, có nhiều ưu điểm hơn trong việc triển khai MES.Trên thực tế, có nhiều ưu điểm hơn trong việc triển khai MES.  
Chương này mô tả về những ưu điểm của việc sử dụng cơ sở dữ liệu và mô-đun giao diện MES.Chương này mô tả về những ưu điểm của việc sử dụng cơ sở dữ liệu và mô-đun giao diện MES.

Nội dung chương 2Nội dung chương 2

■ 2.1 Tại sao cơ sở dữ liệu được sử dụng?■ 2.1 Tại sao cơ sở dữ liệu được sử dụng?  
■ 2.2 Tính năng của Mô-đun giao diện MES■ 2.2 Tính năng của Mô-đun giao diện MES  
■ 2.3 Tổng kết■ 2.3 Tổng kết



2.12.1 Tại sao cơ sở dữ liệu được sử dụng?Tại sao cơ sở dữ liệu được sử dụng?

Trước tiên, hãy cùng suy nghĩ xem tại sao cơ sở dữ liệu được sử dụng để thu thập dữ liệu.Trước tiên, hãy cùng suy nghĩ xem tại sao cơ sở dữ liệu được sử dụng để thu thập dữ liệu.  
Dữ liệu đã thu thập được sử dụng như thế nào?Dữ liệu đã thu thập được sử dụng như thế nào?  
Chúng được sử dụng để cho biết trạng thái hiện tại, so sánh tình hình trước và sau khi thực hiện các biện pháp, trích xuất dữChúng được sử dụng để cho biết trạng thái hiện tại, so sánh tình hình trước và sau khi thực hiện các biện pháp, trích xuất dữ
liệu trong điều kiện cụ thể, v.v. liệu trong điều kiện cụ thể, v.v.   
Do đó, dữ liệu bắt buộc phải được tích lũy.Do đó, dữ liệu bắt buộc phải được tích lũy.
Một yếu tố quan trọng nữa là có thể sử dụng dữ liệu một cách dễ dàng.Một yếu tố quan trọng nữa là có thể sử dụng dữ liệu một cách dễ dàng.  
Vì những lý do này, dữ liệu thường được tích lũy theo một trong hai cách: Lưu trữ trong các tệp như Excel hoặc lưu trữ trongVì những lý do này, dữ liệu thường được tích lũy theo một trong hai cách: Lưu trữ trong các tệp như Excel hoặc lưu trữ trong
cơ sở dữ liệu.cơ sở dữ liệu.  
Sau đây là sự khác biệt giữa hai cách đó.Sau đây là sự khác biệt giữa hai cách đó.

Cơ sở dữ liệuCơ sở dữ liệu
TệpTệp  

(Excel, v.v.)(Excel, v.v.)
Mô tảMô tả

Khối lượng dữ liệuKhối lượng dữ liệu ○○ △△
Tệp không thể lưu trữ được nhiều dữ liệu.Tệp không thể lưu trữ được nhiều dữ liệu.  
1048576 hàng × 16384 cột (trong 1 trang tính)1048576 hàng × 16384 cột (trong 1 trang tính)  
* Đối với Excel 2016* Đối với Excel 2016

Khả năng tìm kiếmKhả năng tìm kiếm
dữ liệudữ liệu

○○ △△ Không thể tìm kiếm dữ liệu một cách dễ dàng trongKhông thể tìm kiếm dữ liệu một cách dễ dàng trong
một tệp.một tệp.

Xử lý chuyên biệtXử lý chuyên biệt ○○ ☓☓ Không thể thực hiện chỉnh sửa đồng thời trong mộtKhông thể thực hiện chỉnh sửa đồng thời trong một
tệp.tệp.

Như đã mô tả ở trên, việc sử dụng cơ sở dữ liệu có nhiều ưu điểm khác nhau. Mặc dù có thể dễ dàng sử dụng nó với các ứngNhư đã mô tả ở trên, việc sử dụng cơ sở dữ liệu có nhiều ưu điểm khác nhau. Mặc dù có thể dễ dàng sử dụng nó với các ứng
dụng được vận hành trong hệ thống CNTT nhưng người ta thường có xu hướng tránh dùng vì sử dụng dữ liệu đòi hỏi phải códụng được vận hành trong hệ thống CNTT nhưng người ta thường có xu hướng tránh dùng vì sử dụng dữ liệu đòi hỏi phải có
kiến thức lập trình. Tuy nhiên, với mô-đun giao diện MES, ta có thể dễ dàng sử dụng những dữ liệu đó.kiến thức lập trình. Tuy nhiên, với mô-đun giao diện MES, ta có thể dễ dàng sử dụng những dữ liệu đó.



2.22.2 Tính năng của Mô-đun giao diện MESTính năng của Mô-đun giao diện MES

Mô-đun giao diện MES là một mô-đun giúp kết nối với cơ sở dữ liệu dễ dàng hơn.Mô-đun giao diện MES là một mô-đun giúp kết nối với cơ sở dữ liệu dễ dàng hơn.  
Ngoài những tính năng bạn đã học trong phần 1.2, mô-đun này còn có nhiều tính năng khác.Ngoài những tính năng bạn đã học trong phần 1.2, mô-đun này còn có nhiều tính năng khác.  
Phần này sẽ mô tả về những tính năng đó.Phần này sẽ mô tả về những tính năng đó.

<1. Máy tính/chương trình cá nhân><1. Máy tính/chương trình cá nhân>

Khi kết nối với cơ sở dữ liệu bằng máy tính cá nhân dành cho cổng, cần phải tạo một chương trình giao tiếp để thu thập dữKhi kết nối với cơ sở dữ liệu bằng máy tính cá nhân dành cho cổng, cần phải tạo một chương trình giao tiếp để thu thập dữ
liệu về trang thiết bị và một chương trình để truy cập cơ sở dữ liệu.liệu về trang thiết bị và một chương trình để truy cập cơ sở dữ liệu.  
Bằng việc sử dụng mô-đun giao diện MES, một máy tính hoặc chương trình cá nhân cổng vào sẽ là không cầnBằng việc sử dụng mô-đun giao diện MES, một máy tính hoặc chương trình cá nhân cổng vào sẽ là không cần
thiết và cơ sở dữ liệu có thể dễ dàng được kết nối với mức chi phí thấp.thiết và cơ sở dữ liệu có thể dễ dàng được kết nối với mức chi phí thấp.

<2. Triển khai đơn giản><2. Triển khai đơn giản>

Có thể dễ dàng triển khai mô-đun giao diện MES bằng cách cài đặt mô-đun vào bộ điều khiển có thể lập trình và khôngCó thể dễ dàng triển khai mô-đun giao diện MES bằng cách cài đặt mô-đun vào bộ điều khiển có thể lập trình và không
nhất thiết phải thay đổi chương trình bậc thang dành cho điều khiển.nhất thiết phải thay đổi chương trình bậc thang dành cho điều khiển.



2.22.2 Tính năng của Mô-đun giao diện MESTính năng của Mô-đun giao diện MES

<3. <3. Ngăn ngừa việc bỏ sót khi thu thập dữ liệu bằng chức năng đệm DB>Ngăn ngừa việc bỏ sót khi thu thập dữ liệu bằng chức năng đệm DB>

Khi sử dụng máy tính cá nhân dành cho cổng, điều gì sẽ xảy ra nếu mạng bị ngắt kết nối hoặc máy chủ cơ sở dữ liệu gặpKhi sử dụng máy tính cá nhân dành cho cổng, điều gì sẽ xảy ra nếu mạng bị ngắt kết nối hoặc máy chủ cơ sở dữ liệu gặp
sự cố? Dữ liệu sẽ không thể được gửi đi và việc thu thập dữ liệu sự cố? Dữ liệu sẽ không thể được gửi đi và việc thu thập dữ liệu xảy ra thiếu sót.xảy ra thiếu sót.  
Với mô-đun giao diện MES, dữ liệu được lưu tạm thời vào thẻ nhớ SD đã lắp và được tự động gửi lại sau khi khôiVới mô-đun giao diện MES, dữ liệu được lưu tạm thời vào thẻ nhớ SD đã lắp và được tự động gửi lại sau khi khôi
phục.phục.



2.22.2 Tính năng của Mô-đun giao diện MESTính năng của Mô-đun giao diện MES

<4. Đồng bộ thời gian trong hệ thống><4. Đồng bộ thời gian trong hệ thống>

Khớp thời gian trong từng thiết bị trong hệ thống có vai trò rất quan trọng.Khớp thời gian trong từng thiết bị trong hệ thống có vai trò rất quan trọng.  
Ví dụ, khi xảy ra lỗi trong dây chuyền sản xuất, nếu thời gian giữa các thiết bị khác nhau thì ta không thể biết được trạngVí dụ, khi xảy ra lỗi trong dây chuyền sản xuất, nếu thời gian giữa các thiết bị khác nhau thì ta không thể biết được trạng
thái chính xác với dữ liệu thu thập được.thái chính xác với dữ liệu thu thập được.  
Mô-đun giao diện MES có thể được đồng bộ hóa với thời gian của mô-đun CPU.Mô-đun giao diện MES có thể được đồng bộ hóa với thời gian của mô-đun CPU. Do đó, hãy đồng bộ trước thời gian Do đó, hãy đồng bộ trước thời gian
của mô-đun CPU với máy chủ SNTP để đặt dấu thời gian chính xác cho dữ liệu từ mỗi thiết bị.của mô-đun CPU với máy chủ SNTP để đặt dấu thời gian chính xác cho dữ liệu từ mỗi thiết bị.



2.22.2 Tính năng của Mô-đun giao diện MESTính năng của Mô-đun giao diện MES

<5. Có thể kết nối với thông tin của trạm PLC khác><5. Có thể kết nối với thông tin của trạm PLC khác>

Vì mô-đun hỗ trợ các mạng khác như CC-Link IE Field nên thông tin của các trạm PLC khác có thể được kết nối thông quaVì mô-đun hỗ trợ các mạng khác như CC-Link IE Field nên thông tin của các trạm PLC khác có thể được kết nối thông qua
một mạng.một mạng.



2.32.3 Tổng kếtTổng kết

Trong chương này, bạn đã học về:Trong chương này, bạn đã học về:

Tại sao cơ sở dữ liệu được sử dụng?Tại sao cơ sở dữ liệu được sử dụng?

Tính năng của mô-đun giao diện MESTính năng của mô-đun giao diện MES

Điểm chínhĐiểm chính

Tại sao cơ sở dữ liệu được sửTại sao cơ sở dữ liệu được sử
dụng?dụng?

Bằng cách sử dụng cơ sở dữ liệu, ta có thể kiểm tra, dễ dàng sắp xếp và trích xuất thông tin được thu thậpBằng cách sử dụng cơ sở dữ liệu, ta có thể kiểm tra, dễ dàng sắp xếp và trích xuất thông tin được thu thập
đồng thời bởi nhiều người.đồng thời bởi nhiều người.

Vì trạng thái sản xuất được kiểm tra đồng thời từ nhiều thiết bị tại cơ sở sản xuất và tiến độ của toàn bộ nhàVì trạng thái sản xuất được kiểm tra đồng thời từ nhiều thiết bị tại cơ sở sản xuất và tiến độ của toàn bộ nhà
máy được kiểm tra từ văn phòng, nên sử dụng cơ sở dữ liệu là phương án tối ưu.máy được kiểm tra từ văn phòng, nên sử dụng cơ sở dữ liệu là phương án tối ưu.

Tính năng của mô-đun giao diệnTính năng của mô-đun giao diện
MESMES

Năm tính năng sau đây là các tính năng chính của mô-đun giao diện MES.Năm tính năng sau đây là các tính năng chính của mô-đun giao diện MES.  

Cơ sở dữ liệu có thể được kết nối mà không cần máy tính cá nhân và chương trình.Cơ sở dữ liệu có thể được kết nối mà không cần máy tính cá nhân và chương trình.

Có thể cài đặt đơn giản chỉ bằng cách cài đặt mô-đun giao diện MES vào PLC.Có thể cài đặt đơn giản chỉ bằng cách cài đặt mô-đun giao diện MES vào PLC.

Không xảy ra thiếu sót khi thu thập dữ liệu ngay cả khi có lỗi giao tiếp vì dữ liệu được gửi lại tự động sauKhông xảy ra thiếu sót khi thu thập dữ liệu ngay cả khi có lỗi giao tiếp vì dữ liệu được gửi lại tự động sau

khi khôi phục.khi khôi phục.

Có thể đồng bộ thời gian với máy chủ bằng cách sử dụng chức năng cài đặt đồng bộ thời gian của mô-đunCó thể đồng bộ thời gian với máy chủ bằng cách sử dụng chức năng cài đặt đồng bộ thời gian của mô-đun

CPU.CPU.

Thông tin của các trạm PLC khác có thể được kết nối với cơ sở dữ liệu thông qua một mạng.Thông tin của các trạm PLC khác có thể được kết nối với cơ sở dữ liệu thông qua một mạng.

1)1)

2)2)

3)3)

4)4)

5)5)



2.42.4 Kiểm tra độ hiểu bàiKiểm tra độ hiểu bài

[Kiểm tra độ hiểu bài][Kiểm tra độ hiểu bài]

Bạn đã hiểu hết nội dung trong Chương 2 chưa?Bạn đã hiểu hết nội dung trong Chương 2 chưa?  
Hãy làm bài kiểm tra độ hiểu bài để kiểm tra và ôn lại nội dung.Hãy làm bài kiểm tra độ hiểu bài để kiểm tra và ôn lại nội dung.  
(3 phần, 3 câu hỏi)(3 phần, 3 câu hỏi)



Kiểm traKiểm tra Kiểm tra độ hiểu bài 1Kiểm tra độ hiểu bài 1

Chọn câu trả lời sai về ưu điểm của việc sử dụng cơ sở dữ liệu so với việc quản lý dữ liệu bằng tệp.Chọn câu trả lời sai về ưu điểm của việc sử dụng cơ sở dữ liệu so với việc quản lý dữ liệu bằng tệp.  
(Chọn một.)(Chọn một.)

  

Có thể quản lý nhiều dữ liệu và khả năng tìm kiếm dữ liệu ở mức cao.Có thể quản lý nhiều dữ liệu và khả năng tìm kiếm dữ liệu ở mức cao.

Có thể quản lý ít dữ liệu hơn nhưng khả năng tìm kiếm dữ liệu ở mức cao.Có thể quản lý ít dữ liệu hơn nhưng khả năng tìm kiếm dữ liệu ở mức cao.

Hỗ trợ nhiều truy cập đồng thời vì có hiệu suất cao trong xử lý chuyên biệt.Hỗ trợ nhiều truy cập đồng thời vì có hiệu suất cao trong xử lý chuyên biệt.



Kiểm traKiểm tra Kiểm tra độ hiểu bài 2Kiểm tra độ hiểu bài 2

Chọn mô tả đúng cho chức năng lưu tạm thời DB, một tính năng của mô-đun giao diện MES.Chọn mô tả đúng cho chức năng lưu tạm thời DB, một tính năng của mô-đun giao diện MES.  
(Chọn một.)(Chọn một.)

  

Có thể ngăn chặn thiếu sót trong thu thập dữ liệu ngay cả khi mạng bị lỗi vì dữ liệu cóCó thể ngăn chặn thiếu sót trong thu thập dữ liệu ngay cả khi mạng bị lỗi vì dữ liệu có
thể được lưu tạm thời vào thẻ nhớ SD và được tự động gửi lại sau khi khôi phục.thể được lưu tạm thời vào thẻ nhớ SD và được tự động gửi lại sau khi khôi phục.

Dữ liệu trong cơ sở dữ liệu có thể được lưu vào thẻ SD bất kỳ lúc nào bằng cách càiDữ liệu trong cơ sở dữ liệu có thể được lưu vào thẻ SD bất kỳ lúc nào bằng cách cài
đặt trước MES interface function configuration tool.đặt trước MES interface function configuration tool.

Chức năng lưu tạm thời DB lưu dữ liệu tạm thời vào bộ nhớ trong của mô-đun giaoChức năng lưu tạm thời DB lưu dữ liệu tạm thời vào bộ nhớ trong của mô-đun giao
diện MES khi mạng lỗi.diện MES khi mạng lỗi.



Kiểm traKiểm tra Kiểm tra độ hiểu bài 3Kiểm tra độ hiểu bài 3

Chọn mô tả đúng cho chức năng đồng bộ thời gian của mô-đun giao diện MES. (Chọn một.)Chọn mô tả đúng cho chức năng đồng bộ thời gian của mô-đun giao diện MES. (Chọn một.)

  

Chỉ có thể đồng bộ thời gian của mô-đun CPU.Chỉ có thể đồng bộ thời gian của mô-đun CPU.

Chỉ có thể đồng bộ thời gian của máy chủ.Chỉ có thể đồng bộ thời gian của máy chủ.

Không thể đồng bộ thời gian.Không thể đồng bộ thời gian.



Kiểm traKiểm tra Kiểm tra độ hiểu bài 1Kiểm tra độ hiểu bài 1

Chọn câu trả lời sai về ưu điểm của việc sử dụng cơ sở dữ liệu so với việc quản lý dữ liệu bằng tệp.Chọn câu trả lời sai về ưu điểm của việc sử dụng cơ sở dữ liệu so với việc quản lý dữ liệu bằng tệp.  
(Chọn một.)(Chọn một.)

  

Có thể quản lý nhiều dữ liệu và khả năng tìm kiếm dữ liệu ở mức cao.Có thể quản lý nhiều dữ liệu và khả năng tìm kiếm dữ liệu ở mức cao.

Có thể quản lý ít dữ liệu hơn nhưng khả năng tìm kiếm dữ liệu ở mức cao.Có thể quản lý ít dữ liệu hơn nhưng khả năng tìm kiếm dữ liệu ở mức cao.

Hỗ trợ nhiều truy cập đồng thời vì có hiệu suất cao trong xử lý chuyên biệt.Hỗ trợ nhiều truy cập đồng thời vì có hiệu suất cao trong xử lý chuyên biệt.



Kiểm traKiểm tra Kiểm tra độ hiểu bài 2Kiểm tra độ hiểu bài 2

Chọn mô tả đúng cho chức năng lưu tạm thời DB, một tính năng của mô-đun giao diện MES.Chọn mô tả đúng cho chức năng lưu tạm thời DB, một tính năng của mô-đun giao diện MES.  
(Chọn một.)(Chọn một.)

  

Có thể ngăn chặn thiếu sót trong thu thập dữ liệu ngay cả khi mạng bị lỗi vì dữ liệu cóCó thể ngăn chặn thiếu sót trong thu thập dữ liệu ngay cả khi mạng bị lỗi vì dữ liệu có
thể được lưu tạm thời vào thẻ nhớ SD và được tự động gửi lại sau khi khôi phục.thể được lưu tạm thời vào thẻ nhớ SD và được tự động gửi lại sau khi khôi phục.

Dữ liệu trong cơ sở dữ liệu có thể được lưu vào thẻ SD bất kỳ lúc nào bằng cách càiDữ liệu trong cơ sở dữ liệu có thể được lưu vào thẻ SD bất kỳ lúc nào bằng cách cài
đặt trước MES interface function configuration tool.đặt trước MES interface function configuration tool.

Chức năng lưu tạm thời DB lưu dữ liệu tạm thời vào bộ nhớ trong của mô-đun giaoChức năng lưu tạm thời DB lưu dữ liệu tạm thời vào bộ nhớ trong của mô-đun giao
diện MES khi mạng lỗi.diện MES khi mạng lỗi.



Kiểm traKiểm tra Kiểm tra độ hiểu bài 3Kiểm tra độ hiểu bài 3

Chọn mô tả đúng cho chức năng đồng bộ thời gian của mô-đun giao diện MES. (Chọn một.)Chọn mô tả đúng cho chức năng đồng bộ thời gian của mô-đun giao diện MES. (Chọn một.)

  

Chỉ có thể đồng bộ thời gian của mô-đun CPU.Chỉ có thể đồng bộ thời gian của mô-đun CPU.

Chỉ có thể đồng bộ thời gian của máy chủ.Chỉ có thể đồng bộ thời gian của máy chủ.

Không thể đồng bộ thời gian.Không thể đồng bộ thời gian.



Kiểm traKiểm tra Kết quả kiểm tra độ hiểu bàiKết quả kiểm tra độ hiểu bài

    11 22 33 44 55 66 77 88 99 1010
Kiểm tra độ hiểu bài 1Kiểm tra độ hiểu bài 1 ✔✔                   
Kiểm tra độ hiểu bài 2Kiểm tra độ hiểu bài 2 ✔✔                   
Kiểm tra độ hiểu bài 3Kiểm tra độ hiểu bài 3 ✔✔                   

Tổng số câu hỏi:Tổng số câu hỏi: 33
Câu trả lời đúng:Câu trả lời đúng: 33
Phần trăm:Phần trăm: 100100 %%

Bạn đã hoàn thành bài kiểm tra độ hiểu bài của Chương 2.Bạn đã hoàn thành bài kiểm tra độ hiểu bài của Chương 2.  
Sau đây là kết quả kiểm tra của bạn.Sau đây là kết quả kiểm tra của bạn.

Kết quả của bạn như thế nào?Kết quả của bạn như thế nào?  
Bạn nên thử làm lại các câu hỏi đã trả lời sai.Bạn nên thử làm lại các câu hỏi đã trả lời sai.

XóaXóa



Chương 3Chương 3 Cách sử dụng Mô-đun giao diện MESCách sử dụng Mô-đun giao diện MES

Trong chương trước, chúng tôi đã giải thích về hiệu quả của cơ sở dữ liệu và các tính năng khác nhau của mô-đun giao diệnTrong chương trước, chúng tôi đã giải thích về hiệu quả của cơ sở dữ liệu và các tính năng khác nhau của mô-đun giao diện
MES.MES.  
Trong chương này, chúng tôi sẽ mô tả về cách cấu hình cài đặt bằng MES interface function configuration tool và giải thích cácTrong chương này, chúng tôi sẽ mô tả về cách cấu hình cài đặt bằng MES interface function configuration tool và giải thích các
điểm chính cần chú ý.điểm chính cần chú ý.  
Khi cài đặt mô-đun giao diện MES, cần có những thành phần sau.Khi cài đặt mô-đun giao diện MES, cần có những thành phần sau.

Mô-đun giao diện MES (RD81MES96)Mô-đun giao diện MES (RD81MES96)

MES interface function configuration tool MX MESInterface-R (SW1DND-RMESIF-J/E)MES interface function configuration tool MX MESInterface-R (SW1DND-RMESIF-J/E)

Phần mềm sau được lưu trữ trong MX MESInterface-R.Phần mềm sau được lưu trữ trong MX MESInterface-R.
MES interface function configuration toolMES interface function configuration tool
Dịch vụ kết nối DB và công cụ cài đặtDịch vụ kết nối DB và công cụ cài đặt
Công cụ chuyển đổi tệp dự án * Không được sử dụng trong chương này.Công cụ chuyển đổi tệp dự án * Không được sử dụng trong chương này.

Thẻ nhớ SDThẻ nhớ SD

Nội dung chương 3Nội dung chương 3

■ 3.1 Cấu trúc của cơ sở dữ liệu■ 3.1 Cấu trúc của cơ sở dữ liệu  
■ 3.2 Cấu hình hệ thống■ 3.2 Cấu hình hệ thống  
■ 3.3 Khởi động MES interface function configuration tool■ 3.3 Khởi động MES interface function configuration tool  
■ 3.4 Cài đặt bằng MES interface function configuration tool■ 3.4 Cài đặt bằng MES interface function configuration tool  
■ 3.5 Ví dụ hệ thống về Mô-đun giao diện MES■ 3.5 Ví dụ hệ thống về Mô-đun giao diện MES  
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3.13.1 Cấu trúc của cơ sở dữ liệuCấu trúc của cơ sở dữ liệu

Trước khi giải thích về phương pháp cài đặt, ta sẽ tìm hiểu về cách dữ liệu được quản lý trong cơ sở dữ liệu.Trước khi giải thích về phương pháp cài đặt, ta sẽ tìm hiểu về cách dữ liệu được quản lý trong cơ sở dữ liệu.



3.23.2 Cấu hình hệ thốngCấu hình hệ thống

Cấu hình hệ thống của mô-đun giao diện MES được trình bày bên dưới.Cấu hình hệ thống của mô-đun giao diện MES được trình bày bên dưới.  
Trong cấu hình hệ thống, có một bộ điều khiển có thể lập trình có vai trò điều khiển máy chủ cơ sở dữ liệu và máy, và mô-đunTrong cấu hình hệ thống, có một bộ điều khiển có thể lập trình có vai trò điều khiển máy chủ cơ sở dữ liệu và máy, và mô-đun
giao diện MES được cài đặt vào bộ điều khiển có thể lập trình.giao diện MES được cài đặt vào bộ điều khiển có thể lập trình.  
Máy chủ cơ sở dữ liệu và mô-đun giao diện MES được kết nối qua Ethernet.Máy chủ cơ sở dữ liệu và mô-đun giao diện MES được kết nối qua Ethernet.  
Trong chương này, ta giả định rằng việc cài đặt MES interface function configuration tool, dịch vụ kết nối DB và công cụ cài đặtTrong chương này, ta giả định rằng việc cài đặt MES interface function configuration tool, dịch vụ kết nối DB và công cụ cài đặt
đã hoàn tất.đã hoàn tất.

Cấu hình hệ thốngCấu hình hệ thống

(1)(1) Máy chủ cơ sở dữ liệuMáy chủ cơ sở dữ liệu

(a)(a)
Dịch vụ kết nối DBDịch vụ kết nối DB

Công cụ cài đặt máy chủ kết nối DBCông cụ cài đặt máy chủ kết nối DB

(b)(b) Microsoft AccessMicrosoft Access

(2)(2) Mô-đun giao diện MESMô-đun giao diện MES (c)(c) Thẻ nhớ SD (bắt buộc)Thẻ nhớ SD (bắt buộc)

(3)(3) Máy tính cá nhân để cấu hìnhMáy tính cá nhân để cấu hình (d)(d) MES interface function configuration toolMES interface function configuration tool



3.33.3 Khởi động MES interface function configuration toolKhởi động MES interface function configuration tool

MES interface function configuration tool dùng để cấu hình cài đặt cho mô-đun giao diện MES cần thiết để vận hành nó.MES interface function configuration tool dùng để cấu hình cài đặt cho mô-đun giao diện MES cần thiết để vận hành nó.  



3.33.3 Khởi động MES interface function configuration toolKhởi động MES interface function configuration tool

Khi khởi động MES interface function configuration tool, cửa sổ sau sẽ hiển thị.Khi khởi động MES interface function configuration tool, cửa sổ sau sẽ hiển thị.  
Trong cửa sổ ở bên trái màn hình, các mục cần cấu hình được hiển thị dưới dạng mục chính trong Trong cửa sổ ở bên trái màn hình, các mục cần cấu hình được hiển thị dưới dạng mục chính trong "NewProject""NewProject"..

Các cài đặt sử dụng màn hình thực được mô tả trong Phần 3.3.Các cài đặt sử dụng màn hình thực được mô tả trong Phần 3.3.  
Mỗi mục cài đặt được giải thích ngắn gọn từ trang sau.Mỗi mục cài đặt được giải thích ngắn gọn từ trang sau.



3.33.3 Các mục cài đặt của MES interface function configuration toolCác mục cài đặt của MES interface function configuration tool

Phần sau đây mô tả về Phần sau đây mô tả về "Job Settings""Job Settings" và  và "Network Settings""Network Settings" được cài đặt trong MES interface function configuration tool. được cài đặt trong MES interface function configuration tool.



3.33.3 Các mục cài đặt của MES interface function configuration toolCác mục cài đặt của MES interface function configuration tool

Phần sau đây mô tả về Phần sau đây mô tả về "Target Device Settings""Target Device Settings" và  và "Device Tag Settings""Device Tag Settings" được cài đặt trong MES interface function được cài đặt trong MES interface function
configuration tool.configuration tool.



3.33.3 Các mục cài đặt của MES interface function configuration toolCác mục cài đặt của MES interface function configuration tool

Phần sau đây mô tả về Phần sau đây mô tả về "Target Server Settings""Target Server Settings" và và"Access Table/Procedure Settings""Access Table/Procedure Settings" được cài đặt trong MES interface được cài đặt trong MES interface
function configuration tool.function configuration tool.



3.43.4 Tổng quan vận hànhTổng quan vận hành

Bạn đã hiểu các mục chính, giờ hãy cấu hình chi tiết.Bạn đã hiểu các mục chính, giờ hãy cấu hình chi tiết.  
Phần này giải thích về việc vận hành thiết bị sản xuất được cài đặt lần này.Phần này giải thích về việc vận hành thiết bị sản xuất được cài đặt lần này.  

Máy lắp ráp động cơ được sử dụng làm ví dụ cho cấu hình cài đặt.Máy lắp ráp động cơ được sử dụng làm ví dụ cho cấu hình cài đặt.



3.43.4 Vận hành thiết bị sản xuấtVận hành thiết bị sản xuất

Thiết bị sản xuất hoạt động như mô tả dưới đây.Thiết bị sản xuất hoạt động như mô tả dưới đây.

TiếpTiếp
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3.43.4 Cấu trúc bảng trong máy chủ cơ sở dữ liệuCấu trúc bảng trong máy chủ cơ sở dữ liệu

Trong khóa học này, chúng tôi sử dụng Access 2016 làm cơ sở dữ liệu.Trong khóa học này, chúng tôi sử dụng Access 2016 làm cơ sở dữ liệu.  
Giả định rằng hai bảng sau, ParamTable và ResultTable, được chuẩn bị trong máy chủ cơ sở dữ liệu.Giả định rằng hai bảng sau, ParamTable và ResultTable, được chuẩn bị trong máy chủ cơ sở dữ liệu.  

Các giá trị tiêu chuẩn (thông số) của thiết bị được sử dụng để sản xuất đã được ghi trước trong ParamTable.Các giá trị tiêu chuẩn (thông số) của thiết bị được sử dụng để sản xuất đã được ghi trước trong ParamTable.  
Có ba trường trong bảng:Có ba trường trong bảng:

Số mô hình (PatterNo)Số mô hình (PatterNo)

Tải lắp ghép (Load)Tải lắp ghép (Load)

Độ cao lắp ghép (Height)Độ cao lắp ghép (Height)

Bộ điều khiển có thể lập trình điều khiển máy theo tải và độ cao lắp ghép.Bộ điều khiển có thể lập trình điều khiển máy theo tải và độ cao lắp ghép.  

<Tên bảng: ParamTable><Tên bảng: ParamTable>

PatternNoPatternNo LoadLoad HeightHeight

11 100100 10001000

22 8080 20002000

33 120120 15001500

ResultTable được sử dụng để lưu trữ dữ liệu kết quả sau khi quá trình sản xuất hoàn tất.ResultTable được sử dụng để lưu trữ dữ liệu kết quả sau khi quá trình sản xuất hoàn tất.  
Có năm trường trong bảng:Có năm trường trong bảng:

Số mô hình sản xuất (PatternNo)Số mô hình sản xuất (PatternNo)

Giá trị kết quả của tải lắp ghép (LoadResult)Giá trị kết quả của tải lắp ghép (LoadResult)

Giá trị kết quả của tải lắp ghép (HeightResult)Giá trị kết quả của tải lắp ghép (HeightResult)

Thời gian bắt đầu sản xuất (StartTime)Thời gian bắt đầu sản xuất (StartTime)

Thời gian kết thúc sản xuất (EndTIme)Thời gian kết thúc sản xuất (EndTIme)

Tạo một bản ghi và cài đặt PatternNo và StartTime khi bắt đầu lắp ráp động cơ. Cài đặt dữ liệu cho các trường còn lại sau khiTạo một bản ghi và cài đặt PatternNo và StartTime khi bắt đầu lắp ráp động cơ. Cài đặt dữ liệu cho các trường còn lại sau khi
quá trình lắp ráp hoàn tất.quá trình lắp ráp hoàn tất.  

<Tên bảng: ResultTable><Tên bảng: ResultTable>

PatternNoPatternNo LoadResultLoadResult HeightResultHeightResult StartTimeStartTime EndTimeEndTime



3.43.4 Hàm ODBCHàm ODBC

Mô-đun giao diện MES truy cập cơ sở dữ liệu thông qua ODBC.Mô-đun giao diện MES truy cập cơ sở dữ liệu thông qua ODBC.  
Để sử dụng hàm ODBC, loại cơ sở dữ liệu, tên nguồn dữ liệu và tên cơ sở dữ liệu được sử dụng cần phải được đặt trong cài đặtĐể sử dụng hàm ODBC, loại cơ sở dữ liệu, tên nguồn dữ liệu và tên cơ sở dữ liệu được sử dụng cần phải được đặt trong cài đặt
ODBC của Windows.ODBC của Windows.  
Tên nguồn dữ liệu được sử dụng trong cài đặt máy chủ đích của MES interface function configuration tool.Tên nguồn dữ liệu được sử dụng trong cài đặt máy chủ đích của MES interface function configuration tool.  

Trong khóa học này, ta giả định rằng cài đặt ODBC đã được hoàn thành trước.Trong khóa học này, ta giả định rằng cài đặt ODBC đã được hoàn thành trước.

  



3.43.4 Danh sách bộ nhớ thiết bịDanh sách bộ nhớ thiết bị

<Sơ đồ thiết bị của mô-đun CPU><Sơ đồ thiết bị của mô-đun CPU>  
Phần sau đây hiển thị danh sách bộ nhớ thiết bị được sử dụng trong cài đặt này.Phần sau đây hiển thị danh sách bộ nhớ thiết bị được sử dụng trong cài đặt này.

<Thiết bị Bit><Thiết bị Bit>  

Bộ nhớ thiết bịBộ nhớ thiết bị Ý nghĩa của bộ nhớ thiết bịÝ nghĩa của bộ nhớ thiết bị

M0M0 Sẵn sàng sản xuấtSẵn sàng sản xuất

M1M1 Bắt đầu sản xuấtBắt đầu sản xuất

M2M2 Hoàn tất sản xuấtHoàn tất sản xuất

<Thiết bị Từ><Thiết bị Từ>  

Bộ nhớ thiết bịBộ nhớ thiết bị Ý nghĩa của bộ nhớ thiết bịÝ nghĩa của bộ nhớ thiết bị

D0D0 Số mô hìnhSố mô hình

D100D100 Giá trị cài đặt của tải lắp ghépGiá trị cài đặt của tải lắp ghép

D101D101 Giá trị cài đặt của độ cao lắp ghépGiá trị cài đặt của độ cao lắp ghép

D200D200 Giá trị kết quả của tải lắp ghépGiá trị kết quả của tải lắp ghép

D201D201 Giá trị kết quả của độ cao lắp ghépGiá trị kết quả của độ cao lắp ghép



3.43.4 Cài đặt bằng MES interface function configuration tool (Thu nhận dữ liệu)Cài đặt bằng MES interface function configuration tool (Thu nhận dữ liệu)

<Quy trình lấy dữ liệu từ cơ sở dữ liệu><Quy trình lấy dữ liệu từ cơ sở dữ liệu>  
Khi hướng dẫn thu nhận (M0) được bật trong khi mô hình sản xuất (D0 = 2) được cài đặt trong thiết bị, mô-đun giao diện MESKhi hướng dẫn thu nhận (M0) được bật trong khi mô hình sản xuất (D0 = 2) được cài đặt trong thiết bị, mô-đun giao diện MES
trích xuất dữ liệu giá trị cài đặt của PatternNo = 2 trong ParamTable, Tải (giá trị cài đặt của tải lắp ghép) được đặt thành D100trích xuất dữ liệu giá trị cài đặt của PatternNo = 2 trong ParamTable, Tải (giá trị cài đặt của tải lắp ghép) được đặt thành D100
và Độ cao (giá trị cài đặt của độ cao lắp ghép) được đặt thành D101.và Độ cao (giá trị cài đặt của độ cao lắp ghép) được đặt thành D101.

<Quy trình dữ liệu><Quy trình dữ liệu>

TiếpTiếp
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Khi hướng dẫn thu nhận (M0) được bật trong khi mô hình sản xuất (D0 = 2) được cài đặt trong thiết bị, mô-đun giao diện MESKhi hướng dẫn thu nhận (M0) được bật trong khi mô hình sản xuất (D0 = 2) được cài đặt trong thiết bị, mô-đun giao diện MES
trích xuất dữ liệu giá trị cài đặt của PatternNo = 2 trong ParamTable, Tải (giá trị cài đặt của tải lắp ghép) được đặt thành D100trích xuất dữ liệu giá trị cài đặt của PatternNo = 2 trong ParamTable, Tải (giá trị cài đặt của tải lắp ghép) được đặt thành D100
và Độ cao (giá trị cài đặt của độ cao lắp ghép) được đặt thành D101.và Độ cao (giá trị cài đặt của độ cao lắp ghép) được đặt thành D101.

<Quy trình dữ liệu><Quy trình dữ liệu>
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trích xuất dữ liệu giá trị cài đặt của PatternNo = 2 trong ParamTable, Tải (giá trị cài đặt của tải lắp ghép) được đặt thành D100trích xuất dữ liệu giá trị cài đặt của PatternNo = 2 trong ParamTable, Tải (giá trị cài đặt của tải lắp ghép) được đặt thành D100
và Độ cao (giá trị cài đặt của độ cao lắp ghép) được đặt thành D101.và Độ cao (giá trị cài đặt của độ cao lắp ghép) được đặt thành D101.
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Khi hướng dẫn thu nhận (M0) được bật trong khi mô hình sản xuất (D0 = 2) được cài đặt trong thiết bị, mô-đun giao diện MESKhi hướng dẫn thu nhận (M0) được bật trong khi mô hình sản xuất (D0 = 2) được cài đặt trong thiết bị, mô-đun giao diện MES
trích xuất dữ liệu giá trị cài đặt của PatternNo = 2 trong ParamTable, Tải (giá trị cài đặt của tải lắp ghép) được đặt thành D100trích xuất dữ liệu giá trị cài đặt của PatternNo = 2 trong ParamTable, Tải (giá trị cài đặt của tải lắp ghép) được đặt thành D100
và Độ cao (giá trị cài đặt của độ cao lắp ghép) được đặt thành D101.và Độ cao (giá trị cài đặt của độ cao lắp ghép) được đặt thành D101.
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3.43.4 Cài đặt bằng MES interface function configuration tool (Cài đặt thành cơ sở dữ liệu)Cài đặt bằng MES interface function configuration tool (Cài đặt thành cơ sở dữ liệu)

<Quy trình cài đặt dữ liệu bộ điều khiển có thể lập trình vào cơ sở dữ liệu><Quy trình cài đặt dữ liệu bộ điều khiển có thể lập trình vào cơ sở dữ liệu>

<Quy trình dữ liệu><Quy trình dữ liệu>

Bằng cách quan sát quá trình sản xuất (M1 = ON), ghi mô hình sản xuất (PatternNo) và thời gian bắt đầu (StartTime) vàoBằng cách quan sát quá trình sản xuất (M1 = ON), ghi mô hình sản xuất (PatternNo) và thời gian bắt đầu (StartTime) vào
ResultTable.ResultTable.
When the manufacturing is completed (M2 = ON), the records of 1) are overwritten by the result values (LoadResult andWhen the manufacturing is completed (M2 = ON), the records of 1) are overwritten by the result values (LoadResult and
HeightResult) and end time (EndTime).HeightResult) and end time (EndTime).

* Đối với thời gian, dữ liệu thời gian của mô-đun giao diện MES được sử dụng.* Đối với thời gian, dữ liệu thời gian của mô-đun giao diện MES được sử dụng.

1)1)

2)2)2)2)
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When the manufacturing is completed (M2 = ON), the records of 1) are overwritten by the result values (LoadResult andWhen the manufacturing is completed (M2 = ON), the records of 1) are overwritten by the result values (LoadResult and
HeightResult) and end time (EndTime).HeightResult) and end time (EndTime).

* Đối với thời gian, dữ liệu thời gian của mô-đun giao diện MES được sử dụng.* Đối với thời gian, dữ liệu thời gian của mô-đun giao diện MES được sử dụng.

1)1)

2)2)2)2)

TiếpTiếp



3.43.4 Cài đặt bằng MES interface function configuration tool (Cài đặt thành cơ sở dữ liệu)Cài đặt bằng MES interface function configuration tool (Cài đặt thành cơ sở dữ liệu)

<Quy trình cài đặt dữ liệu bộ điều khiển có thể lập trình vào cơ sở dữ liệu><Quy trình cài đặt dữ liệu bộ điều khiển có thể lập trình vào cơ sở dữ liệu>

<Quy trình dữ liệu><Quy trình dữ liệu>
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ResultTable.ResultTable.
When the manufacturing is completed (M2 = ON), the records of 1) are overwritten by the result values (LoadResult andWhen the manufacturing is completed (M2 = ON), the records of 1) are overwritten by the result values (LoadResult and
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Bằng cách quan sát quá trình sản xuất (M1 = ON), ghi mô hình sản xuất (PatternNo) và thời gian bắt đầu (StartTime) vàoBằng cách quan sát quá trình sản xuất (M1 = ON), ghi mô hình sản xuất (PatternNo) và thời gian bắt đầu (StartTime) vào
ResultTable.ResultTable.
When the manufacturing is completed (M2 = ON), the records of 1) are overwritten by the result values (LoadResult andWhen the manufacturing is completed (M2 = ON), the records of 1) are overwritten by the result values (LoadResult and
HeightResult) and end time (EndTime).HeightResult) and end time (EndTime).
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Bằng cách quan sát quá trình sản xuất (M1 = ON), ghi mô hình sản xuất (PatternNo) và thời gian bắt đầu (StartTime) vàoBằng cách quan sát quá trình sản xuất (M1 = ON), ghi mô hình sản xuất (PatternNo) và thời gian bắt đầu (StartTime) vào
ResultTable.ResultTable.
When the manufacturing is completed (M2 = ON), the records of 1) are overwritten by the result values (LoadResult andWhen the manufacturing is completed (M2 = ON), the records of 1) are overwritten by the result values (LoadResult and
HeightResult) and end time (EndTime).HeightResult) and end time (EndTime).
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Bằng cách quan sát quá trình sản xuất (M1 = ON), ghi mô hình sản xuất (PatternNo) và thời gian bắt đầu (StartTime) vàoBằng cách quan sát quá trình sản xuất (M1 = ON), ghi mô hình sản xuất (PatternNo) và thời gian bắt đầu (StartTime) vào
ResultTable.ResultTable.
When the manufacturing is completed (M2 = ON), the records of 1) are overwritten by the result values (LoadResult andWhen the manufacturing is completed (M2 = ON), the records of 1) are overwritten by the result values (LoadResult and
HeightResult) and end time (EndTime).HeightResult) and end time (EndTime).
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Bằng cách quan sát quá trình sản xuất (M1 = ON), ghi mô hình sản xuất (PatternNo) và thời gian bắt đầu (StartTime) vàoBằng cách quan sát quá trình sản xuất (M1 = ON), ghi mô hình sản xuất (PatternNo) và thời gian bắt đầu (StartTime) vào
ResultTable.ResultTable.
When the manufacturing is completed (M2 = ON), the records of 1) are overwritten by the result values (LoadResult andWhen the manufacturing is completed (M2 = ON), the records of 1) are overwritten by the result values (LoadResult and
HeightResult) and end time (EndTime).HeightResult) and end time (EndTime).
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3.43.4 Cài đặt bằng MES interface function configuration tool (Network Settings)Cài đặt bằng MES interface function configuration tool (Network Settings)

<Cài đặt của mô-đun giao diện MES><Cài đặt của mô-đun giao diện MES>  
Cấu hình cài đặt để trích xuất dữ liệu trong cơ sở dữ liệu và ghi dữ liệu đó vào bộ nhớ thiết bị của mô-đun CPU.Cấu hình cài đặt để trích xuất dữ liệu trong cơ sở dữ liệu và ghi dữ liệu đó vào bộ nhớ thiết bị của mô-đun CPU.  
Phần sau đây mô tả các cài đặt cần thiết trong MES interface function configuration tool.Phần sau đây mô tả các cài đặt cần thiết trong MES interface function configuration tool.

[Network Settings][Network Settings]  
Cài đặt mặc định được sử dụng trong khóa học này.Cài đặt mặc định được sử dụng trong khóa học này.
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3.43.4 Cài đặt bằng MES interface function configuration tool (Target Device Settings)Cài đặt bằng MES interface function configuration tool (Target Device Settings)

[Target Device Settings][Target Device Settings]  
Cài đặt mặc định được sử dụng trong khóa học này.Cài đặt mặc định được sử dụng trong khóa học này.  
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Quay lạiQuay lại TTiếpiếp



3.43.4 CCààii  đđặặtt  bbằằnngg  MMEESS  iinntteerrffaaccee  ffuunnccttiioonn  ccoonnffiigguurraattiioonn  ttooooll  ((TTaarrggeett  DDeevviiccee  SSeettttiinnggss))

Quay lạiQuay lại TTiếpiếp



3.43.4 CCààii  đđặặtt  bbằằnngg  MMEESS  iinntteerrffaaccee  ffuunnccttiioonn  ccoonnffiigguurraattiioonn  ttooooll  ((TTaarrggeett  DDeevviiccee  SSeettttiinnggss))

Quay lạiQuay lại TTiếpiếp



3.43.4 Cài đặt bằng MES interface function configuration tool (Device Tag Settings)Cài đặt bằng MES interface function configuration tool (Device Tag Settings)

[Device Tag Settings][Device Tag Settings]  
Cấu hình cài đặt trích xuất dữ liệu từ cơ sở dữ liệu và ghi dữ liệu đó vào bộ nhớ thiết bị của mô-đun CPU là "GettingData".Cấu hình cài đặt trích xuất dữ liệu từ cơ sở dữ liệu và ghi dữ liệu đó vào bộ nhớ thiết bị của mô-đun CPU là "GettingData".

(1)(1)Device tag nameDevice tag name : GettingData: GettingData

Component NameComponent Name Target DeviceTarget Device
DeviceDevice

Memory (Start)Memory (Start)
Data TypeData Type

PatternNoPatternNo ControlCPUControlCPU D0D0 Word [Unsigned]/Bit String [16-bit]Word [Unsigned]/Bit String [16-bit]

SettingValueofPressFittingLoadSettingValueofPressFittingLoad ControlCPUControlCPU D100D100 Word [Unsigned]/Bit String [16-bit]Word [Unsigned]/Bit String [16-bit]

SettingValueofPressFittingHeightSettingValueofPressFittingHeight ControlCPUControlCPU D101D101 Word [Unsigned]/Bit String [16-bit]Word [Unsigned]/Bit String [16-bit]

ManufacturingSettingValueAcquisitionManufacturingSettingValueAcquisition ControlCPUControlCPU M0M0 BitBit

Cấu hình cài đặt ghi dữ liệu trong bộ nhớ thiết bị của mô-đun CPU vào cơ sở dữ liệu là "PuttingData".Cấu hình cài đặt ghi dữ liệu trong bộ nhớ thiết bị của mô-đun CPU vào cơ sở dữ liệu là "PuttingData".

(2)(2)Device tag nameDevice tag name : PuttingData: PuttingData

Component NameComponent Name Target DeviceTarget Device
Device MemoryDevice Memory

(Start)(Start)
Data TypeData Type

PatternNoPatternNo ControlCPUControlCPU D0D0 Word [Unsigned]/Bit String [16-bit]Word [Unsigned]/Bit String [16-bit]

ResultValueofPressFittingLoadResultValueofPressFittingLoad ControlCPUControlCPU D200D200 Word [Unsigned]/Bit String [16-bit]Word [Unsigned]/Bit String [16-bit]

ResultValueofPressFittingHeightResultValueofPressFittingHeight ControlCPUControlCPU D201D201 Word [Unsigned]/Bit String [16-bit]Word [Unsigned]/Bit String [16-bit]



StartManufacturingStartManufacturing ControlCPUControlCPU M1M1 BitBit

EndManufacturingEndManufacturing ControlCPUControlCPU M2M2 BitBit



3.43.4 CCààii  đđặặtt  bbằằnngg  MMEESS  iinntteerrffaaccee  ffuunnccttiioonn  ccoonnffiigguurraattiioonn  ttooooll  ((DDeevviiccee  TTaagg  SSeettttiinnggss))

Quay lạiQuay lại TTiếpiếp



3.43.4 CCààii  đđặặtt  bbằằnngg  MMEESS  iinntteerrffaaccee  ffuunnccttiioonn  ccoonnffiigguurraattiioonn  ttooooll  ((DDeevviiccee  TTaagg  SSeettttiinnggss))

Quay lạiQuay lại TTiếpiếp



3.43.4 CCààii  đđặặtt  bbằằnngg  MMEESS  iinntteerrffaaccee  ffuunnccttiioonn  ccoonnffiigguurraattiioonn  ttooooll  ((DDeevviiccee  TTaagg  SSeettttiinnggss))

Quay lạiQuay lại TTiếpiếp



3.43.4 CCààii  đđặặtt  bbằằnngg  MMEESS  iinntteerrffaaccee  ffuunnccttiioonn  ccoonnffiigguurraattiioonn  ttooooll  ((DDeevviiccee  TTaagg  SSeettttiinnggss))

Quay lạiQuay lại TTiếpiếp



3.43.4 CCààii  đđặặtt  bbằằnngg  MMEESS  iinntteerrffaaccee  ffuunnccttiioonn  ccoonnffiigguurraattiioonn  ttooooll  ((DDeevviiccee  TTaagg  SSeettttiinnggss))

Quay lạiQuay lại TTiếpiếp



3.43.4 CCààii  đđặặtt  bbằằnngg  MMEESS  iinntteerrffaaccee  ffuunnccttiioonn  ccoonnffiigguurraattiioonn  ttooooll  ((DDeevviiccee  TTaagg  SSeettttiinnggss))

Quay lạiQuay lại TTiếpiếp



3.43.4 CCààii  đđặặtt  bbằằnngg  MMEESS  iinntteerrffaaccee  ffuunnccttiioonn  ccoonnffiigguurraattiioonn  ttooooll  ((DDeevviiccee  TTaagg  SSeettttiinnggss))

Quay lạiQuay lại TTiếpiếp



3.43.4 CCààii  đđặặtt  bbằằnngg  MMEESS  iinntteerrffaaccee  ffuunnccttiioonn  ccoonnffiigguurraattiioonn  ttooooll  ((DDeevviiccee  TTaagg  SSeettttiinnggss))

Quay lạiQuay lại TTiếpiếp



3.43.4 CCààii  đđặặtt  bbằằnngg  MMEESS  iinntteerrffaaccee  ffuunnccttiioonn  ccoonnffiigguurraattiioonn  ttooooll  ((DDeevviiccee  TTaagg  SSeettttiinnggss))

Quay lạiQuay lại TTiếpiếp



3.43.4 CCààii  đđặặtt  bbằằnngg  MMEESS  iinntteerrffaaccee  ffuunnccttiioonn  ccoonnffiigguurraattiioonn  ttooooll  ((DDeevviiccee  TTaagg  SSeettttiinnggss))

Quay lạiQuay lại TTiếpiếp



3.43.4 CCààii  đđặặtt  bbằằnngg  MMEESS  iinntteerrffaaccee  ffuunnccttiioonn  ccoonnffiigguurraattiioonn  ttooooll  ((DDeevviiccee  TTaagg  SSeettttiinnggss))

Quay lạiQuay lại TTiếpiếp



3.43.4 CCààii  đđặặtt  bbằằnngg  MMEESS  iinntteerrffaaccee  ffuunnccttiioonn  ccoonnffiigguurraattiioonn  ttooooll  ((DDeevviiccee  TTaagg  SSeettttiinnggss))

Quay lạiQuay lại TTiếpiếp



3.43.4 CCààii  đđặặtt  bbằằnngg  MMEESS  iinntteerrffaaccee  ffuunnccttiioonn  ccoonnffiigguurraattiioonn  ttooooll  ((DDeevviiccee  TTaagg  SSeettttiinnggss))

Quay lạiQuay lại TTiếpiếp



3.43.4 CCààii  đđặặtt  bbằằnngg  MMEESS  iinntteerrffaaccee  ffuunnccttiioonn  ccoonnffiigguurraattiioonn  ttooooll  ((DDeevviiccee  TTaagg  SSeettttiinnggss))

Quay lạiQuay lại TTiếpiếp



3.43.4 CCààii  đđặặtt  bbằằnngg  MMEESS  iinntteerrffaaccee  ffuunnccttiioonn  ccoonnffiigguurraattiioonn  ttooooll  ((DDeevviiccee  TTaagg  SSeettttiinnggss))

Quay lạiQuay lại TTiếpiếp



3.43.4 CCààii  đđặặtt  bbằằnngg  MMEESS  iinntteerrffaaccee  ffuunnccttiioonn  ccoonnffiigguurraattiioonn  ttooooll  ((DDeevviiccee  TTaagg  SSeettttiinnggss))

Quay lạiQuay lại TTiếpiếp



3.43.4 CCààii  đđặặtt  bbằằnngg  MMEESS  iinntteerrffaaccee  ffuunnccttiioonn  ccoonnffiigguurraattiioonn  ttooooll  ((DDeevviiccee  TTaagg  SSeettttiinnggss))

Quay lạiQuay lại TTiếpiếp



3.43.4 CCààii  đđặặtt  bbằằnngg  MMEESS  iinntteerrffaaccee  ffuunnccttiioonn  ccoonnffiigguurraattiioonn  ttooooll  ((DDeevviiccee  TTaagg  SSeettttiinnggss))

Quay lạiQuay lại TTiếpiếp



3.43.4 CCààii  đđặặtt  bbằằnngg  MMEESS  iinntteerrffaaccee  ffuunnccttiioonn  ccoonnffiigguurraattiioonn  ttooooll  ((DDeevviiccee  TTaagg  SSeettttiinnggss))

Quay lạiQuay lại TTiếpiếp



3.43.4 CCààii  đđặặtt  bbằằnngg  MMEESS  iinntteerrffaaccee  ffuunnccttiioonn  ccoonnffiigguurraattiioonn  ttooooll  ((DDeevviiccee  TTaagg  SSeettttiinnggss))

Quay lạiQuay lại TTiếpiếp



3.43.4 CCààii  đđặặtt  bbằằnngg  MMEESS  iinntteerrffaaccee  ffuunnccttiioonn  ccoonnffiigguurraattiioonn  ttooooll  ((DDeevviiccee  TTaagg  SSeettttiinnggss))

Quay lạiQuay lại TTiếpiếp



3.43.4 CCààii  đđặặtt  bbằằnngg  MMEESS  iinntteerrffaaccee  ffuunnccttiioonn  ccoonnffiigguurraattiioonn  ttooooll  ((DDeevviiccee  TTaagg  SSeettttiinnggss))

Quay lạiQuay lại TTiếpiếp



3.43.4 CCààii  đđặặtt  bbằằnngg  MMEESS  iinntteerrffaaccee  ffuunnccttiioonn  ccoonnffiigguurraattiioonn  ttooooll  ((DDeevviiccee  TTaagg  SSeettttiinnggss))

Quay lạiQuay lại TTiếpiếp



3.43.4 CCààii  đđặặtt  bbằằnngg  MMEESS  iinntteerrffaaccee  ffuunnccttiioonn  ccoonnffiigguurraattiioonn  ttooooll  ((DDeevviiccee  TTaagg  SSeettttiinnggss))

Quay lạiQuay lại TTiếpiếp



3.43.4 CCààii  đđặặtt  bbằằnngg  MMEESS  iinntteerrffaaccee  ffuunnccttiioonn  ccoonnffiigguurraattiioonn  ttooooll  ((DDeevviiccee  TTaagg  SSeettttiinnggss))

Quay lạiQuay lại TTiếpiếp



3.43.4 CCààii  đđặặtt  bbằằnngg  MMEESS  iinntteerrffaaccee  ffuunnccttiioonn  ccoonnffiigguurraattiioonn  ttooooll  ((DDeevviiccee  TTaagg  SSeettttiinnggss))

Quay lạiQuay lại TTiếpiếp



3.43.4 CCààii  đđặặtt  bbằằnngg  MMEESS  iinntteerrffaaccee  ffuunnccttiioonn  ccoonnffiigguurraattiioonn  ttooooll  ((DDeevviiccee  TTaagg  SSeettttiinnggss))

Quay lạiQuay lại TTiếpiếp



3.43.4 CCààii  đđặặtt  bbằằnngg  MMEESS  iinntteerrffaaccee  ffuunnccttiioonn  ccoonnffiigguurraattiioonn  ttooooll  ((DDeevviiccee  TTaagg  SSeettttiinnggss))

Quay lạiQuay lại TTiếpiếp



3.43.4 CCààii  đđặặtt  bbằằnngg  MMEESS  iinntteerrffaaccee  ffuunnccttiioonn  ccoonnffiigguurraattiioonn  ttooooll  ((DDeevviiccee  TTaagg  SSeettttiinnggss))

Quay lạiQuay lại TTiếpiếp



3.43.4 CCààii  đđặặtt  bbằằnngg  MMEESS  iinntteerrffaaccee  ffuunnccttiioonn  ccoonnffiigguurraattiioonn  ttooooll  ((DDeevviiccee  TTaagg  SSeettttiinnggss))

Quay lạiQuay lại TTiếpiếp



3.43.4 CCààii  đđặặtt  bbằằnngg  MMEESS  iinntteerrffaaccee  ffuunnccttiioonn  ccoonnffiigguurraattiioonn  ttooooll  ((DDeevviiccee  TTaagg  SSeettttiinnggss))

Quay lạiQuay lại TTiếpiếp



3.43.4 Cài đặt bằng MES interface function configuration tool (Target Server Settings)Cài đặt bằng MES interface function configuration tool (Target Server Settings)

[Target Server Settings][Target Server Settings]  
Sử dụng cùng một tên nguồn dữ liệu như được cấu hình trong cài đặt ODBC.Sử dụng cùng một tên nguồn dữ liệu như được cấu hình trong cài đặt ODBC.

Mục cài đặtMục cài đặt SettingSetting

Target Server NameTarget Server Name DataServerDataServer

Server TypeServer Type Database ServerDatabase Server

IP AddressIP Address 192.168.3.100192.168.3.100

Port No.Port No. 51125112

Communication Timeout TimeCommunication Timeout Time 1010

Data Source NameData Source Name DATADSDATADS

User NameUser Name --

PasswordPassword --

Database TypeDatabase Type Access 2016Access 2016

Access Error Notification SettingAccess Error Notification Setting Not NotifyNot Notify



3.43.4 CCààii  đđặặtt  bbằằnngg  MMEESS  iinntteerrffaaccee  ffuunnccttiioonn  ccoonnffiigguurraattiioonn  ttooooll  ((TTaarrggeett  SSeerrvveerr  SSeettttiinnggss))

Quay lạiQuay lại TTiếpiếp



3.43.4 CCààii  đđặặtt  bbằằnngg  MMEESS  iinntteerrffaaccee  ffuunnccttiioonn  ccoonnffiigguurraattiioonn  ttooooll  ((TTaarrggeett  SSeerrvveerr  SSeettttiinnggss))

Quay lạiQuay lại TTiếpiếp



3.43.4 CCààii  đđặặtt  bbằằnngg  MMEESS  iinntteerrffaaccee  ffuunnccttiioonn  ccoonnffiigguurraattiioonn  ttooooll  ((TTaarrggeett  SSeerrvveerr  SSeettttiinnggss))

Quay lạiQuay lại TTiếpiếp



3.43.4 CCààii  đđặặtt  bbằằnngg  MMEESS  iinntteerrffaaccee  ffuunnccttiioonn  ccoonnffiigguurraattiioonn  ttooooll  ((TTaarrggeett  SSeerrvveerr  SSeettttiinnggss))

Quay lạiQuay lại TTiếpiếp



3.43.4 CCààii  đđặặtt  bbằằnngg  MMEESS  iinntteerrffaaccee  ffuunnccttiioonn  ccoonnffiigguurraattiioonn  ttooooll  ((TTaarrggeett  SSeerrvveerr  SSeettttiinnggss))

Quay lạiQuay lại TTiếpiếp



3.43.4 CCààii  đđặặtt  bbằằnngg  MMEESS  iinntteerrffaaccee  ffuunnccttiioonn  ccoonnffiigguurraattiioonn  ttooooll  ((TTaarrggeett  SSeerrvveerr  SSeettttiinnggss))

Quay lạiQuay lại TTiếpiếp



3.43.4 CCààii  đđặặtt  bbằằnngg  MMEESS  iinntteerrffaaccee  ffuunnccttiioonn  ccoonnffiigguurraattiioonn  ttooooll  ((TTaarrggeett  SSeerrvveerr  SSeettttiinnggss))

Quay lạiQuay lại TTiếpiếp



3.43.4 CCààii  đđặặtt  bbằằnngg  MMEESS  iinntteerrffaaccee  ffuunnccttiioonn  ccoonnffiigguurraattiioonn  ttooooll  ((TTaarrggeett  SSeerrvveerr  SSeettttiinnggss))

Quay lạiQuay lại TTiếpiếp



3.43.4 CCààii  đđặặtt  bbằằnngg  MMEESS  iinntteerrffaaccee  ffuunnccttiioonn  ccoonnffiigguurraattiioonn  ttooooll  ((TTaarrggeett  SSeerrvveerr  SSeettttiinnggss))

Quay lạiQuay lại TTiếpiếp



3.43.4 CCààii  đđặặtt  bbằằnngg  MMEESS  iinntteerrffaaccee  ffuunnccttiioonn  ccoonnffiigguurraattiioonn  ttooooll  ((TTaarrggeett  SSeerrvveerr  SSeettttiinnggss))

Quay lạiQuay lại TTiếpiếp



3.43.4 CCààii  đđặặtt  bbằằnngg  MMEESS  iinntteerrffaaccee  ffuunnccttiioonn  ccoonnffiigguurraattiioonn  ttooooll  ((TTaarrggeett  SSeerrvveerr  SSeettttiinnggss))

Quay lạiQuay lại TTiếpiếp



3.43.4 CCààii  đđặặtt  bbằằnngg  MMEESS  iinntteerrffaaccee  ffuunnccttiioonn  ccoonnffiigguurraattiioonn  ttooooll  ((TTaarrggeett  SSeerrvveerr  SSeettttiinnggss))

Quay lạiQuay lại TTiếpiếp



3.43.4 CCààii  đđặặtt  bbằằnngg  MMEESS  iinntteerrffaaccee  ffuunnccttiioonn  ccoonnffiigguurraattiioonn  ttooooll  ((TTaarrggeett  SSeerrvveerr  SSeettttiinnggss))

Quay lạiQuay lại TTiếpiếp



3.43.4 Cài đặt bằng MES interface function configuration tool (Access Table/Procedure Settings)Cài đặt bằng MES interface function configuration tool (Access Table/Procedure Settings)

[Access Table/Procedure Settings][Access Table/Procedure Settings]  
Cấu hình bảng/quy trình truy cập mà mô-đun giao diện MES được kết nối.Cấu hình bảng/quy trình truy cập mà mô-đun giao diện MES được kết nối.

(1)(1)Access Table/Procedure NameAccess Table/Procedure Name: GetPlan: GetPlan
Target ServerTarget Server : DataServer: DataServer
Table/Procedure TypeTable/Procedure Type : Access Table: Access Table
DB Table NameDB Table Name : ParamTable: ParamTable

Access FieldAccess Field
NameName

DB Field NameDB Field Name Data TypeData Type Precision HoldPrecision Hold Default Value SettingDefault Value Setting Default ValueDefault Value

PatternNoPatternNo PatternNoPatternNo IntegerInteger DisableDisable DisableDisable --

LoadLoad LoadLoad IntegerInteger DisableDisable DisableDisable --

HeightHeight HeightHeight IntegerInteger DisableDisable DisableDisable --

(2)(2)Access Table/Procedure NameAccess Table/Procedure Name: PutPlan1: PutPlan1
Target ServerTarget Server : DataServer: DataServer
Table/Procedure TypeTable/Procedure Type : Access Table: Access Table
DB Table NameDB Table Name : ResultTable: ResultTable

Access Field NameAccess Field Name DB Field NameDB Field Name Data TypeData Type PrecisionPrecision Default ValueDefault Value Default ValueDefault Value



HoldHold SettingSetting

PatternNoPatternNo PatternNoPatternNo IntegerInteger DisableDisable DisableDisable --

LoadResultLoadResult LoadResultLoadResult IntegerInteger DisableDisable DisableDisable --

HeightResultHeightResult HeightResultHeightResult IntegerInteger DisableDisable DisableDisable --

StartTimeStartTime StartTimeStartTime
Date and TimeDate and Time

[Without Time Zone][Without Time Zone]
DisableDisable DisableDisable --

(3)(3)Access Table/Procedure NameAccess Table/Procedure Name: PutPlan2: PutPlan2
Target ServerTarget Server : DataServer: DataServer
Table/Procedure TypeTable/Procedure Type : Access Table: Access Table
DB Table NameDB Table Name : ResultTable: ResultTable

Access Field NameAccess Field Name DB Field NameDB Field Name Data TypeData Type
PrecisionPrecision

HoldHold
Default ValueDefault Value

SettingSetting
Default ValueDefault Value

PatternNoPatternNo PatternNoPatternNo IntegerInteger DisableDisable DisableDisable --

LoadResultLoadResult LoadResultLoadResult IntegerInteger DisableDisable DisableDisable --

HeightResultHeightResult HeightResultHeightResult IntegerInteger DisableDisable DisableDisable --

EndTimeEndTime EndTimeEndTime
Date and TimeDate and Time

[Without Time Zone][Without Time Zone]
DisableDisable DisableDisable --





3.43.4 Cài đặt bằng MES interface function configuration tool (Access TCài đặt bằng MES interface function configuration tool (Access Table/Procedure Settings)able/Procedure Settings)

Quay lạiQuay lại TTiếpiếp



3.43.4 Cài đặt bằng MES interface function configuration tool (Access TCài đặt bằng MES interface function configuration tool (Access Table/Procedure Settings)able/Procedure Settings)

Quay lạiQuay lại TTiếpiếp



3.43.4 Cài đặt bằng MES interface function configuration tool (Access TCài đặt bằng MES interface function configuration tool (Access Table/Procedure Settings)able/Procedure Settings)

Quay lạiQuay lại TTiếpiếp



3.43.4 Cài đặt bằng MES interface function configuration tool (Access TCài đặt bằng MES interface function configuration tool (Access Table/Procedure Settings)able/Procedure Settings)

Quay lạiQuay lại TTiếpiếp



3.43.4 Cài đặt bằng MES interface function configuration tool (Access TCài đặt bằng MES interface function configuration tool (Access Table/Procedure Settings)able/Procedure Settings)

Quay lạiQuay lại TTiếpiếp



3.43.4 Cài đặt bằng MES interface function configuration tool (Access TCài đặt bằng MES interface function configuration tool (Access Table/Procedure Settings)able/Procedure Settings)

Quay lạiQuay lại TTiếpiếp



3.43.4 Cài đặt bằng MES interface function configuration tool (Access TCài đặt bằng MES interface function configuration tool (Access Table/Procedure Settings)able/Procedure Settings)

Quay lạiQuay lại TTiếpiếp



3.43.4 Cài đặt bằng MES interface function configuration tool (Access TCài đặt bằng MES interface function configuration tool (Access Table/Procedure Settings)able/Procedure Settings)

Quay lạiQuay lại TTiếpiếp



3.43.4 Cài đặt bằng MES interface function configuration tool (Access TCài đặt bằng MES interface function configuration tool (Access Table/Procedure Settings)able/Procedure Settings)

Quay lạiQuay lại TTiếpiếp



3.43.4 Cài đặt bằng MES interface function configuration tool (Access TCài đặt bằng MES interface function configuration tool (Access Table/Procedure Settings)able/Procedure Settings)

Quay lạiQuay lại TTiếpiếp



3.43.4 Cài đặt bằng MES interface function configuration tool (Access TCài đặt bằng MES interface function configuration tool (Access Table/Procedure Settings)able/Procedure Settings)
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3.43.4 Cài đặt bằng MES interface function configuration tool (Job Settings)Cài đặt bằng MES interface function configuration tool (Job Settings)

[Job Settings][Job Settings]  
Tạo một công việc trích xuất dữ liệu trong cơ sở dữ liệu khi quá trình sản xuất đã sẵn sàng.Tạo một công việc trích xuất dữ liệu trong cơ sở dữ liệu khi quá trình sản xuất đã sẵn sàng.

(1)(1)Job Name: GetPlanJob Name: GetPlan
[Job Configuration][Job Configuration]

Job Configuration: Main ConfigurationJob Configuration: Main Configuration

[Trigger Conditions][Trigger Conditions]
• Trigger Conditions Configuration Settings• Trigger Conditions Configuration Settings

Configuration Type: Single EventConfiguration Type: Single Event
• Event/Condition Settings• Event/Condition Settings

Event/Condition Type: Condition (Value Monitoring)Event/Condition Type: Condition (Value Monitoring)

Monitoring targetMonitoring target (Data type)(Data type)
ComparingComparing
conditioncondition

ComparingComparing
targettarget

(Data type)(Data type)

[TAG]GettingData.ManufacturingSettingValueAcquisition[TAG]GettingData.ManufacturingSettingValueAcquisition BitBit == [INT]1[INT]1

• Trigger Buffering Setting (optional)• Trigger Buffering Setting (optional)
Trigger Buffering: DisableTrigger Buffering: Disable



[Read Data at Trigger Judgment][Read Data at Trigger Judgment]
• Access Type Selection• Access Type Selection

Access Type: General AccessAccess Type: General Access
• Access Interval Settings• Access Interval Settings

Access Interval: Seconds Specification/1sAccess Interval: Seconds Specification/1s
• Reading Target Data Setting (optional)• Reading Target Data Setting (optional)

Reading Target Data: The Data to be used in Trigger Condition onlyReading Target Data: The Data to be used in Trigger Condition only



[Main-Processing][Main-Processing]
• Main-Processing Settings• Main-Processing Settings

Action TypeAction Type : DB Communication Action: DB Communication Action
DB Communication TypeDB Communication Type : Select: Select
Access TableAccess Table : GetPlan.Database: GetPlan.Database

Tab Data AssignmentTab Data Assignment

Access FieldAccess Field (Data type)(Data type) ⇔⇔ Assigned dataAssigned data (Data type)(Data type)

PatternNoPatternNo IntegerInteger →→ --

LoadLoad IntegerInteger →→ [TAG]GettingData.SettingValueofPressFittingLoad[TAG]GettingData.SettingValueofPressFittingLoad
Word [Unsigned]/BitWord [Unsigned]/Bit
String [16-bit]String [16-bit]

HeightHeight IntegerInteger →→ [TAG]GettingData.SettingValueofPressFittingHeight[TAG]GettingData.SettingValueofPressFittingHeight
Word [Unsigned]/BitWord [Unsigned]/Bit
String [16-bit]String [16-bit]

Tab Narrowing-Down ConditionTab Narrowing-Down Condition

CombinationCombination Access FieldAccess Field (Data type)(Data type)
ComparingComparing
conditioncondition

Comparing targetComparing target

PatternNoPatternNo IntegerInteger == [TAG]GettingData.PatternNo[TAG]GettingData.PatternNo

• DB Buffering Settings (optional)• DB Buffering Settings (optional)
DB Buffering: No BufferingDB Buffering: No Buffering



[Verification Settings][Verification Settings]
• Working History Settings (optional)• Working History Settings (optional)

Working History: Not outputWorking History: Not output
• Data Output Inhibition Necessity Settings (optional)• Data Output Inhibition Necessity Settings (optional)

Inhibit the data output to the target diviceInhibit the data output to the target divice : Không chọn: Không chọn
Inhibit the data output to the target serverInhibit the data output to the target server : Không chọn: Không chọn

• Job Execution Inhibition Necessity Settings (optional)• Job Execution Inhibition Necessity Settings (optional)
Inhibit the job execution even when the trigger condition is satisfied.: Không chọnInhibit the job execution even when the trigger condition is satisfied.: Không chọn
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3.43.4 Cài đặt bằng MES interface function configuration tool (Job Settings)Cài đặt bằng MES interface function configuration tool (Job Settings)

[Job Settings][Job Settings]  
Tạo một công việc ghi bản ghi vào cơ sở dữ liệu khi bắt đầu sản xuất.Tạo một công việc ghi bản ghi vào cơ sở dữ liệu khi bắt đầu sản xuất.

(2)(2)Job Name: PutPlan1Job Name: PutPlan1
[Job Configuration][Job Configuration]

Job Configuration: Main ConfigurationJob Configuration: Main Configuration

[Trigger Conditions][Trigger Conditions]
• Trigger Conditions Configuration Settings• Trigger Conditions Configuration Settings

Configuration Type: Single EventConfiguration Type: Single Event
• Event/Condition Settings• Event/Condition Settings

Event/Condition Type: Condition (Value Monitoring)Event/Condition Type: Condition (Value Monitoring)

Monitoring targetMonitoring target (Data type)(Data type)
ComparingComparing
conditioncondition

ComparingComparing
targettarget

(Data type)(Data type)

[TAG]PuttingData.StartManufacturing[TAG]PuttingData.StartManufacturing BitBit == [INT]1[INT]1

• Trigger Buffering Setting (optional)• Trigger Buffering Setting (optional)
Trigger Buffering: DisableTrigger Buffering: Disable



[Read Data at Trigger Judgment][Read Data at Trigger Judgment]
• Access Type Selection• Access Type Selection

Access Type: General AccessAccess Type: General Access
• Access Interval Settings• Access Interval Settings

Access Interval: Seconds Specification/1sAccess Interval: Seconds Specification/1s
• Reading Target Data Setting (optional)• Reading Target Data Setting (optional)

Reading Target Data: The Data to be used in Trigger Condition onlyReading Target Data: The Data to be used in Trigger Condition only



[Main-Processing][Main-Processing]
• Main-Processing Settings• Main-Processing Settings

Action TypeAction Type : DB Communication Action: DB Communication Action
DB Communication TypeDB Communication Type : Insert: Insert
Access TableAccess Table : PutPlan1.Database: PutPlan1.Database

Tab Data AssignmentTab Data Assignment

Access FieldAccess Field (Data type)(Data type) ⇔⇔ Assigned dataAssigned data (Data type)(Data type)

PatternNoPatternNo IntegerInteger ←← [TAG]PuttingData.PatternNo[TAG]PuttingData.PatternNo
Word [Unsigned]/BitWord [Unsigned]/Bit
String [16-bit]String [16-bit]

LoadResultLoadResult IntegerInteger ←← [TAG]PuttingData.ResultValueofPressFittingLoad[TAG]PuttingData.ResultValueofPressFittingLoad
Word [Unsigned]/BitWord [Unsigned]/Bit
String [16-bit]String [16-bit]

HeightResultHeightResult IntegerInteger ←← [TAG]PuttingData.ResultValueofPressFittingHeight[TAG]PuttingData.ResultValueofPressFittingHeight
Word [Unsigned]/BitWord [Unsigned]/Bit
String [16-bit]String [16-bit]

StartTimeStartTime
Date andDate and
Time [WithoutTime [Without
Time Zone]Time Zone]

←← [MACRO]Job Execution Start Date and Time[MACRO]Job Execution Start Date and Time Date and TimeDate and Time

• DB Buffering Settings (optional)• DB Buffering Settings (optional)
DB Buffering: Buffering to DBBuf1DB Buffering: Buffering to DBBuf1

Để cấu hình lưu tạm thời DB, hãy chọn trước "Sử dụng bộ đệm DB 1." trong [DB Buffer Settings] của phần [OptionĐể cấu hình lưu tạm thời DB, hãy chọn trước "Sử dụng bộ đệm DB 1." trong [DB Buffer Settings] của phần [Option
Settings].Settings].



[Verification Settings][Verification Settings]
• Working History Settings (optional)• Working History Settings (optional)

Working History: Not outputWorking History: Not output
• Data Output Inhibition Necessity Settings (optional)• Data Output Inhibition Necessity Settings (optional)

Inhibit the data output to the target diviceInhibit the data output to the target divice : Không chọn: Không chọn
Inhibit the data output to the target serverInhibit the data output to the target server : Không chọn: Không chọn

• Job Execution Inhibition Necessity Settings (optional)• Job Execution Inhibition Necessity Settings (optional)
Inhibit the job execution even when the trigger condition is satisfied.: Không chọnInhibit the job execution even when the trigger condition is satisfied.: Không chọn
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3.43.4 Cài đặt bằng MES interface function configuration tool (Job Settings)Cài đặt bằng MES interface function configuration tool (Job Settings)

[Job Settings][Job Settings]  
Tạo một công việc cập nhật dữ liệu trong bản ghi của cơ sở dữ liệu khi quá trình sản xuất hoàn thành.Tạo một công việc cập nhật dữ liệu trong bản ghi của cơ sở dữ liệu khi quá trình sản xuất hoàn thành.

(3)(3)Job Name: PutPlan2Job Name: PutPlan2
[Job Configuration][Job Configuration]

Job Configuration: Main ConfigurationJob Configuration: Main Configuration

[Trigger Conditions][Trigger Conditions]
• Trigger Conditions Configuration Settings• Trigger Conditions Configuration Settings

Configuration Type: Single EventConfiguration Type: Single Event
• Event/Condition Settings• Event/Condition Settings

Event/Condition Type: Condition (Value Monitoring)Event/Condition Type: Condition (Value Monitoring)

Monitoring targetMonitoring target (Data type)(Data type)
ComparingComparing
conditioncondition

ComparingComparing
targettarget

(Data type)(Data type)

[TAG]PuttingData.EndManufacturing[TAG]PuttingData.EndManufacturing BitBit == [INT]1[INT]1

• Trigger Buffering Setting (optional)• Trigger Buffering Setting (optional)
Trigger Buffering: DisableTrigger Buffering: Disable



[Read Data at Trigger Judgment][Read Data at Trigger Judgment]
• Access Type Selection• Access Type Selection

Access Type: General AccessAccess Type: General Access
• Access Interval Settings• Access Interval Settings

Access Interval: Seconds Specification/1sAccess Interval: Seconds Specification/1s
• Reading Target Data Setting (optional)• Reading Target Data Setting (optional)

Reading Target Data: The Data to be used in Trigger Condition onlyReading Target Data: The Data to be used in Trigger Condition only



[Main-Processing][Main-Processing]
• Main-Processing Settings• Main-Processing Settings

Action TypeAction Type : DB Communication Action: DB Communication Action
DB Communication TypeDB Communication Type : Update: Update
Access TableAccess Table : PutPlan2.Database: PutPlan2.Database

Tab Data AssignmentTab Data Assignment

Access FieldAccess Field (Data type)(Data type) ⇔⇔ Assigned dataAssigned data (Data type)(Data type)

PatternNoPatternNo IntegerInteger ←← --
Word [Unsigned]/BitWord [Unsigned]/Bit
String [16-bit]String [16-bit]

LoadResultLoadResult IntegerInteger ←← [TAG]PuttingData.ResultValueofPressFittingLoad[TAG]PuttingData.ResultValueofPressFittingLoad
Word [Unsigned]/BitWord [Unsigned]/Bit
String [16-bit]String [16-bit]

HeightResultHeightResult IntegerInteger ←← [TAG]PuttingData.ResultValueofPressFittingHeight[TAG]PuttingData.ResultValueofPressFittingHeight
Word [Unsigned]/BitWord [Unsigned]/Bit
String [16-bit]String [16-bit]

EndTimeEndTime
Date andDate and
Time [WithoutTime [Without
Time Zone]Time Zone]

←← [MACRO]Job Execution Start Date and Time[MACRO]Job Execution Start Date and Time Date and TimeDate and Time

Tab Narrowing-Down ConditionTab Narrowing-Down Condition

CombinationCombination Access FieldAccess Field
(Data(Data
type)type)

ComparingComparing
conditioncondition

Comparing targetComparing target (Data type)(Data type)

PatternNoPatternNo IntegerInteger == [TAG]GettingData.PatternNo[TAG]GettingData.PatternNo Word [Unsigned]/BitWord [Unsigned]/Bit



String [16-bit]String [16-bit]

ANDAND LoadResultLoadResult IntegerInteger == [INT]0[INT]0

ANDAND HeightResultHeightResult IntegerInteger == [INT]0[INT]0

• DB Buffering Settings (optional)• DB Buffering Settings (optional)
DB Buffering: Buffering to DBBuf2DB Buffering: Buffering to DBBuf2

Để cấu hình lưu tạm thời DB, hãy chọn trước "Use the DB buffer 2." trong [DB Buffer Settings] của phần [OptionĐể cấu hình lưu tạm thời DB, hãy chọn trước "Use the DB buffer 2." trong [DB Buffer Settings] của phần [Option
Settings].Settings].

[Verification Settings][Verification Settings]
• Working History Settings (optional)• Working History Settings (optional)

Working History: Not outputWorking History: Not output
• Data Output Inhibition Necessity Settings (optional)• Data Output Inhibition Necessity Settings (optional)

Inhibit the data output to the target diviceInhibit the data output to the target divice : Không chọn: Không chọn
Inhibit the data output to the target serverInhibit the data output to the target server : Không chọn: Không chọn

• Job Execution Inhibition Necessity Settings (optional)• Job Execution Inhibition Necessity Settings (optional)
Inhibit the job execution even when the trigger condition is satisfied.: Không chọnInhibit the job execution even when the trigger condition is satisfied.: Không chọn
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Bạn đã hoàn tất việc cài đặt hệ thống mô-đun giao diện MES cho khóa học này.Bạn đã hoàn tất việc cài đặt hệ thống mô-đun giao diện MES cho khóa học này.  
Trên thực tế, cài đặt bắt buộc phải được ghi vào mô-đun giao diện MES sau khi hoàn tất, tuy nhiên, trong khóa học này, chúngTrên thực tế, cài đặt bắt buộc phải được ghi vào mô-đun giao diện MES sau khi hoàn tất, tuy nhiên, trong khóa học này, chúng
ta sẽ bỏ qua quy trình đó.ta sẽ bỏ qua quy trình đó.  
Các thao tác và luồng dữ liệu của hệ thống đã cấu hình được thể hiện ở bên dưới. Các thao tác và luồng dữ liệu của hệ thống đã cấu hình được thể hiện ở bên dưới. (Kiểm tra clip sau.)(Kiểm tra clip sau.)
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3.63.6 Tổng kếtTổng kết

Trong chương này, bạn đã học về:Trong chương này, bạn đã học về:

Cấu trúc của cơ sở dữ liệuCấu trúc của cơ sở dữ liệu

Vai trò của MES interface function configuration toolVai trò của MES interface function configuration tool

Loại kích hoạtLoại kích hoạt

Những loại hành độngNhững loại hành động

Điểm chínhĐiểm chính

Cấu trúc của cơ sở dữ liệuCấu trúc của cơ sở dữ liệu Cơ sở dữ liệu là một tập hợp dữ liệu được chia sẻ bởi nhiều ứng dụng hoặc người dùng.Cơ sở dữ liệu là một tập hợp dữ liệu được chia sẻ bởi nhiều ứng dụng hoặc người dùng.

Tập hợp dữ liệu được biểu diễn bằng bảng và các cột trong bảng được gọi là trường (cột) và hàng được gọiTập hợp dữ liệu được biểu diễn bằng bảng và các cột trong bảng được gọi là trường (cột) và hàng được gọi

là bản ghi.là bản ghi.

Vai trò của MES interface functionVai trò của MES interface function
configuration toolconfiguration tool

Với mô-đun giao diện MES, cài đặt giá trị của bộ điều khiển có thể lập trình và dữ liệu của cơ sở dữ liệuVới mô-đun giao diện MES, cài đặt giá trị của bộ điều khiển có thể lập trình và dữ liệu của cơ sở dữ liệu

được kết nối với nhau và cài đặt thời điểm kết nối.được kết nối với nhau và cài đặt thời điểm kết nối.  

Khi cài đặt đã hoàn tất được ghi vào mô-đun giao diện MES, nó sẽ hoạt động cùng với cài đặt đã cấu hình.Khi cài đặt đã hoàn tất được ghi vào mô-đun giao diện MES, nó sẽ hoạt động cùng với cài đặt đã cấu hình.

Loại kích hoạtLoại kích hoạt Thời gian hoạt động (điều kiện kích hoạt) khác nhau tùy thuộc vào sự kết hợp của sáu loại sự kiện và điềuThời gian hoạt động (điều kiện kích hoạt) khác nhau tùy thuộc vào sự kết hợp của sáu loại sự kiện và điều

kiện, đồng thời có thể chọn nhiều mô hình khác nhau.kiện, đồng thời có thể chọn nhiều mô hình khác nhau.  

<Thường gặp trong sự kiện/điều kiện><Thường gặp trong sự kiện/điều kiện>  

Condition (Value Monitoring): Loại này được sử dụng để hoạt động khi các giá trị của thànhCondition (Value Monitoring): Loại này được sử dụng để hoạt động khi các giá trị của thành
phần thẻ thiết bị và biến đáp ứng điều kiện cụ thể.phần thẻ thiết bị và biến đáp ứng điều kiện cụ thể.

<Điều kiện><Điều kiện>  

Condition (Period of Time): Condition (Period of Time): Loại này được sử dụng để hoạt động trong khoảng giữa thời gianLoại này được sử dụng để hoạt động trong khoảng giữa thời gian

bắt đầu và thời gian kết thúc được chỉ định.bắt đầu và thời gian kết thúc được chỉ định.

<Sự kiện><Sự kiện>  

Event (Value Changed): Event (Value Changed): Loại này được sử dụng để hoạt động khi các giá trị của thành phần thẻLoại này được sử dụng để hoạt động khi các giá trị của thành phần thẻ
thiết bị và biến được thay đổi so với giá trị trước đó.thiết bị và biến được thay đổi so với giá trị trước đó.

Event (Fixed Time): Loại này được sử dụng để hoạt động tại thời điểm cụ thể.Event (Fixed Time): Loại này được sử dụng để hoạt động tại thời điểm cụ thể.

Event (Fixed Cycle): Loại này được sử dụng để hoạt động trong khoảng thời gian hẹn giờ đượcEvent (Fixed Cycle): Loại này được sử dụng để hoạt động trong khoảng thời gian hẹn giờ được
chỉ định hoặc trong các khoảng được chỉ định dựa trên thời gian được chỉ định.chỉ định hoặc trong các khoảng được chỉ định dựa trên thời gian được chỉ định.

Event (Module Monitoring): Loại này được sử dụng để hoạt động khi mô-đun giao diện MESEvent (Module Monitoring): Loại này được sử dụng để hoạt động khi mô-đun giao diện MES
được khởi động, chức năng giao diện được khởi động lại hoặc cài đặt được cập nhật, hoặc khiđược khởi động, chức năng giao diện được khởi động lại hoặc cài đặt được cập nhật, hoặc khi
trạng thái của CPU quản lý thay đổi.trạng thái của CPU quản lý thay đổi.

Handshake: Loại này được sử dụng khi bắt đầu hoặc hoàn thành công việc đồng bộ với bộ điềuHandshake: Loại này được sử dụng khi bắt đầu hoặc hoàn thành công việc đồng bộ với bộ điều
khiển có thể lập trình của thiết bị.khiển có thể lập trình của thiết bị.

Những loại hành độngNhững loại hành động Sáu loại hành động sau đây là các chức năng để giao tiếp với cơ sở dữ liệu.Sáu loại hành động sau đây là các chức năng để giao tiếp với cơ sở dữ liệu.

Select: Trích xuất dữ liệu từ cơ sở dữ liệu.Select: Trích xuất dữ liệu từ cơ sở dữ liệu.

Insert: Thêm dữ liệu vào cơ sở dữ liệu.Insert: Thêm dữ liệu vào cơ sở dữ liệu.

Update: Cập nhật dữ liệu trong cơ sở dữ liệu.Update: Cập nhật dữ liệu trong cơ sở dữ liệu.

Delete: Xóa dữ liệu trong cơ sở dữ liệu.Delete: Xóa dữ liệu trong cơ sở dữ liệu.

Multiple Select: Trích xuất nhiều dữ liệu từ cơ sở dữ liệu.Multiple Select: Trích xuất nhiều dữ liệu từ cơ sở dữ liệu.

Stored Procedure: Thực hiện quy trình xử lý đã ghi trong cơ sở dữ liệu.Stored Procedure: Thực hiện quy trình xử lý đã ghi trong cơ sở dữ liệu.



3.73.7 Kiểm tra độ hiểu bàiKiểm tra độ hiểu bài

[Kiểm tra độ hiểu bài][Kiểm tra độ hiểu bài]

Bạn đã hiểu hết nội dung trong Chương 3 chưa?Bạn đã hiểu hết nội dung trong Chương 3 chưa?  
Hãy làm bài kiểm tra độ hiểu bài để kiểm tra và ôn lại nội dung.Hãy làm bài kiểm tra độ hiểu bài để kiểm tra và ôn lại nội dung.  
(3 phần, 3 câu hỏi)(3 phần, 3 câu hỏi)



Kiểm traKiểm tra Kiểm tra độ hiểu bài 1Kiểm tra độ hiểu bài 1

Mô tả sau đây về cơ sở dữ liệu đúng hay sai.Mô tả sau đây về cơ sở dữ liệu đúng hay sai.  
Cơ sở dữ liệu cấu tạo từ một danh sách được gọi là bảng, hàng trong bảng được gọi là "trường" và cột trongCơ sở dữ liệu cấu tạo từ một danh sách được gọi là bảng, hàng trong bảng được gọi là "trường" và cột trong
bảng được gọi là "bản ghi".bảng được gọi là "bản ghi".

  

ĐúngĐúng

SaiSai



Kiểm traKiểm tra Kiểm tra độ hiểu bài 2Kiểm tra độ hiểu bài 2

Mô tả sau đây về cài đặt thẻ thiết bị đúng hay sai. Trong "Cài đặt thẻ thiết bị", cấu hình cài đặt để tên thiết bịMô tả sau đây về cài đặt thẻ thiết bị đúng hay sai. Trong "Cài đặt thẻ thiết bị", cấu hình cài đặt để tên thiết bị
của mô-đun CPU (chẳng hạn như D100) và tên trường của cơ sở dữ liệu được liên kết trực tiếp.của mô-đun CPU (chẳng hạn như D100) và tên trường của cơ sở dữ liệu được liên kết trực tiếp.

  

ĐúngĐúng

SaiSai



Kiểm traKiểm tra Kiểm tra độ hiểu bài 3Kiểm tra độ hiểu bài 3

Mô tả sau đây về mô-đun giao diện MES đúng hay sai.Mô tả sau đây về mô-đun giao diện MES đúng hay sai.  
Có thể sử dụng mô-đun giao diện MES mà không cần thẻ nhớ SD.Có thể sử dụng mô-đun giao diện MES mà không cần thẻ nhớ SD.

  

ĐúngĐúng

SaiSai
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Mô tả sau đây về cài đặt thẻ thiết bị đúng hay sai. Trong "Cài đặt thẻ thiết bị", cấu hình cài đặt để tên thiết bịMô tả sau đây về cài đặt thẻ thiết bị đúng hay sai. Trong "Cài đặt thẻ thiết bị", cấu hình cài đặt để tên thiết bị
của mô-đun CPU (chẳng hạn như D100) và tên trường của cơ sở dữ liệu được liên kết trực tiếp.của mô-đun CPU (chẳng hạn như D100) và tên trường của cơ sở dữ liệu được liên kết trực tiếp.

  

ĐúngĐúng

SaiSai



Kiểm traKiểm tra Kiểm tra độ hiểu bài 3Kiểm tra độ hiểu bài 3

Mô tả sau đây về mô-đun giao diện MES đúng hay sai.Mô tả sau đây về mô-đun giao diện MES đúng hay sai.  
Có thể sử dụng mô-đun giao diện MES mà không cần thẻ nhớ SD.Có thể sử dụng mô-đun giao diện MES mà không cần thẻ nhớ SD.

  

ĐúngĐúng

SaiSai



Kiểm traKiểm tra Kết quả kiểm tra độ hiểu bàiKết quả kiểm tra độ hiểu bài

    11 22 33 44 55 66 77 88 99 1010
Kiểm tra độ hiểu bài 1Kiểm tra độ hiểu bài 1 ✔✔                   
Kiểm tra độ hiểu bài 2Kiểm tra độ hiểu bài 2 ✔✔                   
Kiểm tra độ hiểu bài 3Kiểm tra độ hiểu bài 3 ✔✔                   

Tổng số câu hỏi:Tổng số câu hỏi: 33
Câu trả lời đúng:Câu trả lời đúng: 33
Phần trăm:Phần trăm: 100100 %%

Bạn đã hoàn thành bài kiểm tra độ hiểu bài của Chương 3.Bạn đã hoàn thành bài kiểm tra độ hiểu bài của Chương 3.  
Sau đây là kết quả kiểm tra của bạn.Sau đây là kết quả kiểm tra của bạn.

Kết quả của bạn như thế nào?Kết quả của bạn như thế nào?  
Bạn nên thử làm lại các câu hỏi đã trả lời sai.Bạn nên thử làm lại các câu hỏi đã trả lời sai.

XóaXóa



Kiểm traKiểm tra Bài kiểm tra cuối khóaBài kiểm tra cuối khóa

Vì bạn đã hoàn thành tất cả các bài học của Vì bạn đã hoàn thành tất cả các bài học của Kiến thức cơ bản về trực quan hóa quá trình sản xuất (Mô-đun giao diệnKiến thức cơ bản về trực quan hóa quá trình sản xuất (Mô-đun giao diện
MES dòng MELSEC iQ-R)MES dòng MELSEC iQ-R), bạn đã sẵn sàng tham gia bài kiểm tra cuối khóa. Nếu bạn không rõ về bất cứ chủ đề nào được, bạn đã sẵn sàng tham gia bài kiểm tra cuối khóa. Nếu bạn không rõ về bất cứ chủ đề nào được
trình bày, vui lòng nhân cơ hội này xem xét lại các chủ đề đó.trình bày, vui lòng nhân cơ hội này xem xét lại các chủ đề đó.

Có tổng cộng 5 câu hỏi (5 mục) trong Bài kiểm tra cuối khóa này.Có tổng cộng 5 câu hỏi (5 mục) trong Bài kiểm tra cuối khóa này.

Bạn có thể làm bài kiểm tra cuối khóa nhiều lần tùy thích.Bạn có thể làm bài kiểm tra cuối khóa nhiều lần tùy thích.

Kết quả điểm sốKết quả điểm số

Số lượng câu trả lời đúng, số lượng câu hỏi, tỷ lệ câu trả lời đúng, và kết quả đạt/hỏng sẽ xuất hiện trên trang điểm số.Số lượng câu trả lời đúng, số lượng câu hỏi, tỷ lệ câu trả lời đúng, và kết quả đạt/hỏng sẽ xuất hiện trên trang điểm số.



Kiểm traKiểm tra Bài kiểm tra cuối khóa 1Bài kiểm tra cuối khóa 1

Chọn đúng ứng dụng để quản lý cơ sở sản xuất và thực hiện sản xuất một cách hiệu quả. (Chọn một.)Chọn đúng ứng dụng để quản lý cơ sở sản xuất và thực hiện sản xuất một cách hiệu quả. (Chọn một.)

  

ERPERP

PDMPDM

MESMES



Kiểm traKiểm tra Bài kiểm tra cuối khóa 2Bài kiểm tra cuối khóa 2

Chọn câu trả lời sai về ưu điểm của việc sử dụng cơ sở dữ liệu so với việc quản lý dữ liệu bằng tệp. (Chọn một.)Chọn câu trả lời sai về ưu điểm của việc sử dụng cơ sở dữ liệu so với việc quản lý dữ liệu bằng tệp. (Chọn một.)

  

Có thể quản lý nhiều dữ liệu và khả năng tìm kiếm dữ liệu ở mức cao.Có thể quản lý nhiều dữ liệu và khả năng tìm kiếm dữ liệu ở mức cao.

Có thể quản lý ít dữ liệu hơn nhưng khả năng tìm kiếm dữ liệu ở mức cao.Có thể quản lý ít dữ liệu hơn nhưng khả năng tìm kiếm dữ liệu ở mức cao.

Hỗ trợ nhiều truy cập đồng thời vì có hiệu suất cao trong xử lý chuyên biệt.Hỗ trợ nhiều truy cập đồng thời vì có hiệu suất cao trong xử lý chuyên biệt.



Kiểm traKiểm tra Bài kiểm tra cuối khóa 3Bài kiểm tra cuối khóa 3

Mô tả sau đây về cơ sở dữ liệu đúng hay sai. Cơ sở dữ liệu cấu tạo từ một danh sách được gọi là bảng, hàng trong bảng được gọiMô tả sau đây về cơ sở dữ liệu đúng hay sai. Cơ sở dữ liệu cấu tạo từ một danh sách được gọi là bảng, hàng trong bảng được gọi
là "trường" và cột trong bảng được gọi là "bản ghi".là "trường" và cột trong bảng được gọi là "bản ghi".

  

ĐúngĐúng

SaiSai



Kiểm traKiểm tra Bài kiểm tra cuối khóa 4Bài kiểm tra cuối khóa 4

Chọn mô tả chính xác cho chu trình PDCA được triển khai để cải thiện quy trình sản xuất tại cơ sở sản xuất. (Chọn một.)Chọn mô tả chính xác cho chu trình PDCA được triển khai để cải thiện quy trình sản xuất tại cơ sở sản xuất. (Chọn một.)

  

Một lần thực thi chu trình PDCA là đủ để cải thiện quy trình sản xuất.Một lần thực thi chu trình PDCA là đủ để cải thiện quy trình sản xuất.

Việc thực thi liên tục chu trình PDCA giữ vai trò rất quan trọng trong việc cải thiện quy trìnhViệc thực thi liên tục chu trình PDCA giữ vai trò rất quan trọng trong việc cải thiện quy trình
sản xuất.sản xuất.

Trong Kế hoạch, bước đầu tiên của chu trình PDCA, một kế hoạch thô dựa trên giả định đượcTrong Kế hoạch, bước đầu tiên của chu trình PDCA, một kế hoạch thô dựa trên giả định được
tạo mà không cần sử dụng dữ liệu thực tế.tạo mà không cần sử dụng dữ liệu thực tế.



Kiểm traKiểm tra Bài kiểm tra cuối khóa 5Bài kiểm tra cuối khóa 5

Chọn câu trả lời sai về ưu điểm của việc sử dụng mô-đun giao diện MES để thu thập dữ liệu tại cơ sở sản xuất. (Chọn một.)Chọn câu trả lời sai về ưu điểm của việc sử dụng mô-đun giao diện MES để thu thập dữ liệu tại cơ sở sản xuất. (Chọn một.)

  

Dữ liệu được tự động gửi đến/nhận từ cơ sở dữ liệu bằng cách cài đặt mô-đun giao diện MESDữ liệu được tự động gửi đến/nhận từ cơ sở dữ liệu bằng cách cài đặt mô-đun giao diện MES
vào bộ điều khiển có thể lập trình có vai trò điều khiển trang thiết bị.vào bộ điều khiển có thể lập trình có vai trò điều khiển trang thiết bị.

Cơ sở dữ liệu và mô-đun CPU có thể được kết nối bằng cách tạo một chương trình giao tiếp vàCơ sở dữ liệu và mô-đun CPU có thể được kết nối bằng cách tạo một chương trình giao tiếp và
ghi nó vào mô-đun giao diện MES.ghi nó vào mô-đun giao diện MES.

Dữ liệu có thể được thu thập theo thời gian thực trong hệ thống sử dụng mô-đun giao diệnDữ liệu có thể được thu thập theo thời gian thực trong hệ thống sử dụng mô-đun giao diện
MES và hệ thống đó có độ tin cậy cao.MES và hệ thống đó có độ tin cậy cao.



Kiểm traKiểm tra Bài kiểm tra cuối khóa 1Bài kiểm tra cuối khóa 1

Chọn đúng ứng dụng để quản lý cơ sở sản xuất và thực hiện sản xuất một cách hiệu quả. (Chọn một.)Chọn đúng ứng dụng để quản lý cơ sở sản xuất và thực hiện sản xuất một cách hiệu quả. (Chọn một.)

  

ERPERP

PDMPDM

MESMES



Kiểm traKiểm tra Bài kiểm tra cuối khóa 2Bài kiểm tra cuối khóa 2

Chọn câu trả lời sai về ưu điểm của việc sử dụng cơ sở dữ liệu so với việc quản lý dữ liệu bằng tệp. (Chọn một.)Chọn câu trả lời sai về ưu điểm của việc sử dụng cơ sở dữ liệu so với việc quản lý dữ liệu bằng tệp. (Chọn một.)

  

Có thể quản lý nhiều dữ liệu và khả năng tìm kiếm dữ liệu ở mức cao.Có thể quản lý nhiều dữ liệu và khả năng tìm kiếm dữ liệu ở mức cao.

Có thể quản lý ít dữ liệu hơn nhưng khả năng tìm kiếm dữ liệu ở mức cao.Có thể quản lý ít dữ liệu hơn nhưng khả năng tìm kiếm dữ liệu ở mức cao.

Hỗ trợ nhiều truy cập đồng thời vì có hiệu suất cao trong xử lý chuyên biệt.Hỗ trợ nhiều truy cập đồng thời vì có hiệu suất cao trong xử lý chuyên biệt.



Kiểm traKiểm tra Bài kiểm tra cuối khóa 3Bài kiểm tra cuối khóa 3

Mô tả sau đây về cơ sở dữ liệu đúng hay sai. Cơ sở dữ liệu cấu tạo từ một danh sách được gọi là bảng, hàng trong bảng được gọiMô tả sau đây về cơ sở dữ liệu đúng hay sai. Cơ sở dữ liệu cấu tạo từ một danh sách được gọi là bảng, hàng trong bảng được gọi
là "trường" và cột trong bảng được gọi là "bản ghi".là "trường" và cột trong bảng được gọi là "bản ghi".

  

ĐúngĐúng

SaiSai



Kiểm traKiểm tra Bài kiểm tra cuối khóa 4Bài kiểm tra cuối khóa 4

Chọn mô tả chính xác cho chu trình PDCA được triển khai để cải thiện quy trình sản xuất tại cơ sở sản xuất. (Chọn một.)Chọn mô tả chính xác cho chu trình PDCA được triển khai để cải thiện quy trình sản xuất tại cơ sở sản xuất. (Chọn một.)

  

Một lần thực thi chu trình PDCA là đủ để cải thiện quy trình sản xuất.Một lần thực thi chu trình PDCA là đủ để cải thiện quy trình sản xuất.

Việc thực thi liên tục chu trình PDCA giữ vai trò rất quan trọng trong việc cải thiện quy trìnhViệc thực thi liên tục chu trình PDCA giữ vai trò rất quan trọng trong việc cải thiện quy trình
sản xuất.sản xuất.

Trong Kế hoạch, bước đầu tiên của chu trình PDCA, một kế hoạch thô dựa trên giả định đượcTrong Kế hoạch, bước đầu tiên của chu trình PDCA, một kế hoạch thô dựa trên giả định được
tạo mà không cần sử dụng dữ liệu thực tế.tạo mà không cần sử dụng dữ liệu thực tế.



Kiểm traKiểm tra Bài kiểm tra cuối khóa 5Bài kiểm tra cuối khóa 5

Chọn câu trả lời sai về ưu điểm của việc sử dụng mô-đun giao diện MES để thu thập dữ liệu tại cơ sở sản xuất. (Chọn một.)Chọn câu trả lời sai về ưu điểm của việc sử dụng mô-đun giao diện MES để thu thập dữ liệu tại cơ sở sản xuất. (Chọn một.)

  

Dữ liệu được tự động gửi đến/nhận từ cơ sở dữ liệu bằng cách cài đặt mô-đun giao diện MESDữ liệu được tự động gửi đến/nhận từ cơ sở dữ liệu bằng cách cài đặt mô-đun giao diện MES
vào bộ điều khiển có thể lập trình có vai trò điều khiển trang thiết bị.vào bộ điều khiển có thể lập trình có vai trò điều khiển trang thiết bị.

Cơ sở dữ liệu và mô-đun CPU có thể được kết nối bằng cách tạo một chương trình giao tiếp vàCơ sở dữ liệu và mô-đun CPU có thể được kết nối bằng cách tạo một chương trình giao tiếp và
ghi nó vào mô-đun giao diện MES.ghi nó vào mô-đun giao diện MES.

Dữ liệu có thể được thu thập theo thời gian thực trong hệ thống sử dụng mô-đun giao diệnDữ liệu có thể được thu thập theo thời gian thực trong hệ thống sử dụng mô-đun giao diện
MES và hệ thống đó có độ tin cậy cao.MES và hệ thống đó có độ tin cậy cao.



Kiểm traKiểm tra Điểm kiểm traĐiểm kiểm tra

    11 22 33 44 55 66 77 88 99 1010
Bài kiểm tra cuối khóa 1Bài kiểm tra cuối khóa 1 ✔✔                   
Bài kiểm tra cuối khóa 2Bài kiểm tra cuối khóa 2 ✔✔                   
Bài kiểm tra cuối khóa 3Bài kiểm tra cuối khóa 3 ✔✔                   
Bài kiểm tra cuối khóa 4Bài kiểm tra cuối khóa 4 ✔✔                   
Bài kiểm tra cuối khóa 5Bài kiểm tra cuối khóa 5 ✔✔                   

Tổng số câu hỏi:Tổng số câu hỏi: 55
Câu trả lời đúng:Câu trả lời đúng: 55
Tỷ lệ phần trăm:Tỷ lệ phần trăm: 100100 %%

Bạn đã hoàn thành Bài kiểm tra cuối khóa. Kết quả của bạn như sau.Bạn đã hoàn thành Bài kiểm tra cuối khóa. Kết quả của bạn như sau.  
Để kết thúc Bài kiểm tra cuối khóa, hãy tiếp tục tới trang tiếp theo.Để kết thúc Bài kiểm tra cuối khóa, hãy tiếp tục tới trang tiếp theo.

XóaXóa



Bạn đã hoàn thành khóa học Bạn đã hoàn thành khóa học Kiến thức cơ bản về trực quan hóaKiến thức cơ bản về trực quan hóa
quá trình sản xuất (Mô-đun giao diện MES dòng MELSEC iQ-R)quá trình sản xuất (Mô-đun giao diện MES dòng MELSEC iQ-R)..

Cảm ơn bạn đã tham gia khóa học này.Cảm ơn bạn đã tham gia khóa học này.

Chúng tôi hy vọng bạn thích các bài học và những thông tin bạn có được trong khóa học này sẽ hữu íchChúng tôi hy vọng bạn thích các bài học và những thông tin bạn có được trong khóa học này sẽ hữu ích
trong tương lai.trong tương lai.

Bạn có thể xem lại khóa học này nhiều lần tùy ý.Bạn có thể xem lại khóa học này nhiều lần tùy ý.

Xem lạiXem lại

ĐóngĐóng
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