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แนะนําโปรแกรม Nesting Optimizer
Nesting Optimizer เป็ นโปรแกรมทีใช้ ในการคํานวณหาวิธีการตัดชิ )นงานแบบ 1 มิติ (ตัดความ
ยาว) และคํานวณหาวิธีการตัดชิ )นงานแบบ 2 มิติ (ตัดรูปสีเหลียม) สามารถใช้ ได้ กับวัสดุหลายรูปแบบ
เช่น เหล็กเส้ น ท่อนไม้ ท่อนํ )า กระจก ไม้ อดั แผ่นโลหะ รวมไปถึงแผ่นกระดาษ โดยโปรแกรมมุง่ คํานวณหา
วิธีการตัดเพือทําให้ เกิดการใช้ งานวัตถุดบิ ให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
โปรแกรมมีความสามารถในการคํานวณและออกแบบวิธีการตัดชิ )นงานทีต้องการ จากวัตถุดิบ
โดยผู้ใช้ สามารถกําหนดขนาดชิ )นงาน ขนาดวัตถุดิบ ขนาดรอยตัด รวมไปถึงราคาวัตถุดบิ เพือคํานวณหา
ต้ นทุนชิ )นงาน

โปรแกรมมีรายงานทีจําเป็ นต่างๆให้ เลือกใช้ งานหลายรูปแบบตามความต้ องการ รวมไปถึง
ความสามารถในการนําเข้ าและส่งออกข้ อมูลผ่านไฟล์ xls สามารถใช้ งานได้ บนระบบปฏิบตั ิการณ์
Windows 95/98/ME/XP/NT/2000/Vista/7/8
สําหรับ Windows Vista/7/8 กรุณาอ่านคําแนะนําในการติดตัง) อ่านเพิมเติมทีหน้ า 60
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เริมต้ นการใช้ งาน
เพือทีจะทําการคํานวณการตัดชิ )นงาน คุณเพียงทําตามขันตอนต่
)
างๆเหล่านี ):
1. ตัง! ค่ าการใช้ งานเริมต้ น
ตังค่
) าการใช้ งานทัว ไป - อ่านเพิมเติมทีหน้ า 48
ตังค่
) าตัวเลือกรายงาน - อ่านเพิมเติมทีหน้ า 49
ตังค่
) าตัวเลือกการแสดงผล - อ่านเพิมเติมทีหน้ า 50-52
ตังค่
) าตัวเลือกการแปลภาษา - อ่านเพิมเติมทีหน้ า 53
2. สร้ างข้ อมลจํ
ู าเป็ นพืน! ฐาน (ถ้ าข้ อมูลทีต้องใช้ ยงั ไม่มีอยูใ่ นฐานข้ อมูล)
สร้ างข้ อมูลวัตถุดบิ 1 มิติ - ทีเมนูซ้ายเลือกเมนู Database > Material 1D อ่านเพิมเติมทีหน้ า 24
สร้ างข้ อมูลชิ )นงาน 1 มิติ - ทีเมนูซ้ายเลือกเมนู Database > Part 1D อ่านเพิมเติมทีหน้ า 17
สร้ างข้ อมูลวัตถุดบิ 2 มิติ - ทีเมนูซ้ายเลือกเมนู Database > Material 2D อ่านเพิมเติมทีหน้ า 27
สร้ างข้ อมูลชิ )นงาน 2 มิติ - ทีเมนูซ้ายเลือกเมนู Database > Part 2D อ่านเพิมเติมทีหน้ า 20
สร้ างข้ อมูลขนาดรอยตัด - ทีเมนูซ้ายเลือกเมนู Database > Sawkerf อ่านเพิมเติมทีหน้ า 30
ถ้ าเราได้ สร้ างข้ อมูลแล้ ว ไม่จําเป็ นทีจะต้ องสร้ างข้ อมูลทีมีอยูแ่ ล้ วอีก สามารถข้ ามไปทีขนตอนที
ั)
 3 ได้ เลย
หมายเหตุ : คุณสามารถใช้ งานโดยไม่กําหนดข้ อมูลเหล่านี )ได้ โดยการใช้ ปมุ่ Direct input ซึง จะเป็ นการ
กําหนดรายละเอียดสิงเหล่านี )ลงไปทีงานตัดโดยตรง เหมาะสําหรับการใช้ งานกรณีทีไม่ต้องการเก็บบันทึก
ข้ อมูลไว้ ใช้ ภายหลัง
3. สร้ างงานตัดใหม่ (Cutting Job)
สร้ างงานตัดใหม่ - อ่านเพิมเติมทีหน้ า 34
4. กําหนดตัวเลือกการคํานวณและเริมการคํานวณ
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กําหนดตัวเลือกการคํานวณ - อ่านเพิมเติมทีหน้ า 10
กดปุ่ ม

เพือเริมการคํานวณ

เมือสิ )นสุดการคํานวณ หน้ าจอผลการตัด CUTTING SUMMARY จะแสดงขึ )นมา คุณสามารถดูผลการ
คํานวณ จากนันเลื
) อกดูวิธีการตัดจากหน้ าจอภาพการตัด CUTTING LAYOUT และพิมพ์รายงานต่างๆได้
ตามทีต้องการ
กรุณาดูทีอา่ นเพิมเติมทีหน้ า 59 เพือศึกษาเทคนิคการใช้ งานเพือให้ คณ
ุ สามารถใช้ โปรแกรมให้ เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด

ชุดควบคุมฐานข้ อมลู Database Navigation
Nesting Optimizer ใช้ รูปแบบของการจัดการฐานข้ อมูลผ่าน Navigator Bar ดังตัวอย่าง

ปุ่ ม

การกระทํา
สร้ างข้ อมูลชุดใหม่
สําเนาข้ อมูลปั จจุบนั ไปเป็ นข้ อมูลใหม่
ลบข้ อมูลปั จจุบนั
บันทึกข้ อมูล
เลือนไปยังข้ อมูลรายการแรก
เลือนไปยังข้ อมูลรายการก่อนหน้ า
เลือนไปยังข้ อมูลรายการถัดไป
เลือนไปยังข้ อมูลรายการสุดท้ าย
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เมนหลั
ู กด้ านบน Main Menu

Main Menu (เมนหลั
ุ สามารถใช้ สงั งานต่างๆให้ กบั โปรแกรมได้
ู ก) เป็ นส่วนทีคณ

เมนู Main คุณสามารถเลือกออกจากโปรแกรม (Exit)

เมนู Database ใช้ ในการเข้ าถึงฐานข้ อมูลต่างๆของโปรแกรม

เมนู Reports คุณสามารถเลือกแสดงรายงานต่างๆทีมีในโปรแกรมได้ (เมนูรายงานแต่ละตัวจะสามารถใช้
งานได้ ในสถานะต่างๆกันขึ )นอยูก่ บั ว่ากําลังอยู่ทีหน้ าจอใด)

เมนู Help ใช้ ในการเข้ าถึงส่วนช่วยเหลือต่างๆ About this product ใช้ แสดงข้ อมูลผู้ผลิต
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แถบเครื องมือหลัก Main Toolbar
ภายใต้ Main Menu (เมนหลั
ู ก) เป็ น Main Toolbar (แถบเครืองมือหลัก)

ปุ่ มต่างๆบนแถบเครื องมือจะปรับเปลียนสถานการณ์ใช้ งานไปตามสถานการณ์ตา่ งๆ.
ปุ่ ม

ใช้ สลับไปยังหน้ าจอก่อนหน้ า

Database Navigator (แถบควบคุมฐานข้ อมูล) จะทํางานกับข้ อมูลทีกําลังเปิ ดหน้ าจอปั จจุบนั
หน้ าจอปั จจุบัน
MATERIAL 1D
PART 1D
MATERIAL 2D
PART 2D
SAWKERF
CUTTING JOB
CUTTING LAYOUT

ปุ่ ม

ฐานข้ อมลู
MATERIAL 1D (วัตถุดบิ 1 มิต)ิ
PART 1D (ชิ )นงาน 1 มิต)ิ
MATERIAL 2D (วัตถุดบิ 2 มิต)ิ
PART 2D (ชิ )นงาน 2 มิต)ิ
SAWKERF (ขนาดรอยตัด)
CUTTING JOB (งานตัด)
CUTTING LAYOUT (ภาพการตัด)

แสดงข้ อมูลปั จจุบนั ในรูปแบบตาราง

ปุ่ ม

เปิ ดหน้ าต่างการนําเข้ าข้ อมูล

ปุ่ ม

เปิ ดหน้ าต่างการส่งออกข้ อมูล
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เมนดู้ านซ้ าย Left Menu
เมนูซ้าย เป็ นตัวช่วยในการเข้ าถึงเมนูตา่ งๆเหมือนทีคณ
ุ สามารถเข้ าถึงได้ ในเมนูหลักด้ านบน แถบ
เมนูแรกเป็ นรายการปุ่ มทีคณ
ุ สามารถใช้ ในการสร้ างงานตัด โดยผ่านขันตอนต่
)
างๆตามทีเรี ยงลําดับเอาไว้
ส่วนสามแถบเมนูทีเหลือช่วยให้ คณ
ุ สามารถเข้ าถึงหน้ าจอและเรี ยกใช้ คําสัง ต่างๆทีถกู ใช้ เป็ นประจําได้
อย่างรวดเร็ว

ปุ่ มลัด Shortcut Keys
คุณสามารถกดปุ่ มต่างๆเหล่านี )เพือไปยังหน้ าจอต่างๆของ Nesting Optimizer
ปุ่ ม
F3
F4
F5
F6

การกระทํา
เปิ ดหน้ างานตัด Cutting Job database
เปิ ดฐานข้ อมูลวัตถุดบิ Material database *
เปิ ดฐานข้ อมูลชิ )นงาน Part database *
เปิ ดฐานข้ อมูลรอยตัด Sawkerf database
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หมายเหตุ วัตถุดบิ (Material) และชิ )นงาน (Part) จะเปิ ดตามชนิดของงานตัดทีกําลังเปิ ดอยูป่ ั จจุบนั (1
มิตแิ ละ 2 มิต)ิ โดยอัตโนมัติ

ความต้ องการของระบบ System Requirements
ซอฟต์แวร์ ทํางานบนระบบปฏิบตั กิ าร Windows 95/98/NT/2000/XP/Vista/7/8, และมีความ
ต้ องการระบบพื )นฐานดังนี )
Hardware
CPU
RAM
Hard disk
space
Display
resolution
Graphics

Minimum
Pentium 120
32 Mb

Recommended
Pentium 4 2MHz
256 Mb

20 Mb

50 Mb

1024 x 768 pixel

1366 x 768 pixel

16 bit (65,535 colors)

32 bit (16M colors, or True Color)

Nesting Optimizer สามารถรองรับหน้ าจอทีความละเอียดตําสุด 1024x768 pixel แต่จะทําให้
การแสดงผลบางส่วนถูกตัดออกไป
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แนะนําการใช้ งาน

ขันตอนหลั
)
กๆในการใช้ งานโปรแกรมแสดงตามลําดับดังแผนผัง

บนเมนูซ้าย Left menu ทีเมนู Cutting job คุณสามารถกดปุ่ มต่างๆเพือให้ เกิดการกระทําหรื อเปิ ดหน้ าจอ
ดังนี )
ปุ่ ม

หน้ าจอ / การกระทํา
เปิ ดหน้ างานตัด Cutting Job
เพิมชิ )นงานเข้ าสูง่ านตัด
เพิมวัตถุดิบเข้ าสูง่ านตัด
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เริมการคํานวณ
เปิ ดหน้ าผลการตัด Cutting Summary
เปิ ดหน้ าภาพการตัด Cutting Layout

หน้ าจองานตัด Cutting Job
งานตัด (Cutting Job) เป็ นหน้ าจอหลักทีคณ
ุ จะพบเมือเข้ าสูโ่ ปรแกรม Nesting Optimizer
หน้ าจอนี )จะเป็ นส่วนทีแสดงข้ อมูลของงานตัด
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ตัวเลือกการคํานวณ Cutting Options
ตัวเลือกนี )อยูบ่ ริเวณด้ านล่างซ้ ายของหน้ าจองานตัด คุณสามารถตรวจสอบความเป็ นไปได้ ในการ
ตัด โดยดูจากกราฟเปรี ยบเทียบพื )นทีของชิ )นงานและวัตถุดบิ ทีเลือกไว้

Nesting Optimizer มีรายละเอียดของตัวเลือกการคํานวณดังนี )
ปุ่ ม Alignment ใช้ ควบคุมทิศทางการตัดของโปรแกรมระหว่างชิดด้ านซ้ าย หรื อ ชิดด้ านบน
(สามารถใช้ งานได้ เฉพาะงานตัดแบบ 2 มิตเิ ท่านัน) แนะนําให้ ใช้ กรณีทีชิ )นงานมีพื )นทีน้อยกว่าวัตถุดบิ )
หากไม่จําเป็ นต้ องใช้ ให้ ปล่อยให้ ลอยขึ )นทังสองปุ่
)
มตามภาพจะได้ ผลลัพธ์การตัดทีดีกว่า

ตัดแบบชิดซ้ าย

ตัดแบบชิดบน
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ตัวเลือก Auto material qty. ใช้ กําหนดเพือให้ โปรแกรมใช้ จํานวนวัตถุดบิ แบบอัตโนมัติ โดยโปรแกรมจะ
เพิมจํานวนวัตถุดิบโดยอัตโนมัตจิ นกว่าจะตัดชิ )นงานได้ หมด
ปุ่ ม Material Cost ใช้ เลือกว่าจะค้ นหาจํานวนวัตถุดิบทีใช้ งานน้ อยทีสดุ (Material) หรื อ มูลค่าวัตถุดบิ ที
ถูกใช้ น้อยทีสดุ (Cost)
ตัวเลือกระดับการคํานวณ ใช้ กําหนดระดับระยะเวลาในการคํานวณจากเร็วสุด(ซ้ าย)จนถึงช้ าสุด(ขวา)
การคํานวณทีใช้ เวลานานจะสามารถให้ ประสิทธิภาพการตัดทีดีกว่า
ปุ่ ม >> CALCULATE<< ใช้ กดเพือเริมการคํานวณ หลังจากกดไปแล้ ว สามารถกดปุ่ มนี )อีกครัง) เพือยกเลิก
การคํานวณ
หมายเหตุ การใช้ งานในแบบทีต้องการค้ นหาจํานวนวัตถุดบิ ทีจําเป็ นต้ องใช้ จากรายการชิ )นงานทีกําหนด
คุณสามารถกําหนดเพียงขนาดวัตถุดบิ โดยใส่จํานวนเป็ น 1 จากนันกํ
) าหนดให้ ใช้ งานตัวเลือก Auto
material qty.
*** เวลาในการประมวลผลจะขึน! อย่ กู ับจํานวนรายการวัตถุดบิ และจํานวนรายการชิน! งาน จึงไม่
ควรสร้ างงานตัดทีมีรายการชิน! งานหรือวัตถุดบิ มากเกินไป ***
เมือกําหนดตัวเลือกการคํานวณทีต้องการได้ แล้ ว ให้ คณ
ุ กดปุ่ ม
คํานวณ

เพือเริมการ
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หน้ าจอผลลัพธ์ การตัด Cutting Summary
หลังจากสิ )นสุดการคํานวณ หน้ าจอ CUTTING SUMMARY จะแสดงขึ )นมา หรื อ คุณสามารถกด
ปุ่ ม

เพือดูผลการตัดทีเคยคํานวณไว้ แล้ วก็ได้

CUTTING SUMMARY จะแสดงผลลัพธ์การตัดให้ คณ
ุ ทราบว่า ใช้ วตั ถุดบิ ไปกีชิ )น สามารถตัดชิ )นงานได้
หมดหรื อไม่
สีทีแสดงในรายการวัตถุดิบ (Material List) จะแสดงถึงความแตกต่างของวัตถุดบิ ทีถกู ใช้ งานดังนี )
สี

รายละเอียด

สีขาว

ถูกใช้ งาน

สีครี ม

ไม่ถกู ใช้ งาน

สีชมพู

จํานวนติดลบ

หมายเหตุ ถ้ าทําการคํานวณเพือค้ นหาจํานวนวัตถุดบิ ทีต้องใช้ อาจมีวตั ถุดบิ บางรายการทีจํานวนต้ องใช้
มากกว่าจํานวนทีกําหนดไว้ ทําให้ จํานวนติดลบได้
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สีทีแสดงในรายการชิ )นงาน (Part List) จะแสดงถึงความแตกต่างของชิ )นงานทีถกู ตัดดังนี )
สี

รายละเอียด

สีขาว

ตัดได้ ทงหมด
ั)

สีครี ม

ตัดได้ ไม่หมด

สีชมพู

ไม่สามารถตัดได้

คุณสามารถกดปุ่ ม

ทีเมนูด้านซ้ ายเพือไปดู ภาพการตัดทีหน้ า CUTTING LAYOUT ได้

หน้ าจอภาพการตัด Cutting Layout
CUTTING LAYOUT เป็ นหน้ าจอทีแสดงภาพการตัดชิ )นงานทีคํานวณได้

คุณสามารถ Double click บนภาพการตัดเพือ copy ภาพไปที Clipboard
คุณสามารถเลือนไปดูการรูปแบบการตัดแผ่นอืนๆ ได้ (กรณีทีผลลัพธ์การตัดมีรูปแบบการตัดมากกว่า 1
แบบ) โดยการกด

บนแถบเครื องมือ
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ด้ านบนของภาพการตัดจะแสดงข้ อมูลวัตถุดบิ ทีถกู นํามาตัดในรูปแบบการตัดนัน) พร้ อมข้ อมูลจํานวนที
ต้ องตัด (Quantity) ประสิทธิภาพการตัด (Utilization) และขนาดรอยตัด (Saw kerf)

ด้ านขวาของภาพการตัดจะแสดงตารางรายการแบบการตัด (Pattern list) และ รายการชิ )นงาน (Part
details) ทีอยูใ่ นแบบการตัดปั จจุบนั

ด้ านล่างของภาพการตัดจะแสดงตัวเลือกการแสดงผลของภาพการตัด

คุณสามารถกดปุ่ ม

เพือดูรายละเอียดชิ )นงานในรูปแบบการตัดนันๆ
)
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คุณสามารถปรับแต่งวิธีการแสดงรูปภาพการตัดได้ หลายรูปแบบดังนี )
1. ใช้ แถบเครืองมือ

ตัวเลือกเกียวกับการแสดงภาพการจัดเรี ยงหลายๆตัว สามารถเลือกได้ จากแถบเครื องมือเหล่านี ).
Update material stock ใช้ เปิ ดหน้ าจอการปรับปรุงจํานวน
วัตถุดบิ คงเหลือ
Color mode ใช้ กําหนดการแสดงผลแบบสีหรื อขาวดํา
Show all ใช้ กําหนดการแสดงผลขนาดชิ )นงานและขนาดวัตถุดิบทีเหลือทังหมด
)
(บังคับให้
แสดงทุกกรณี)
Show part size ใช้ กําหนดการแสดงผลขนาดชิ )นงาน (หากพื )นทีไม่พอจะไม่แสดง)
Show unused material size ใช้ กําหนดการแสดงผลขนาดวัตถุดบิ ทีเหลือทังหมด
)
(หากพื )นทีไม่
พอจะไม่แสดง)
Show Part ID ใช้ กําหนดการแสดงรหัสชิ )นงานบนภาพการตัด
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Show square mesh ใช้ กําหนดการแสดงเส้ นตารางเพืออ้ างอิงตําแหน่งบนภาพการตัด
Decimal option ใช้ กําหนดรูปแบบการแสดงทศนิยมของขนาดชิ )นงานและขนาดพื )นที
Option ใช้ เปิ ดหน้ าจอการตังค่
) าเพิมเติม

2. ใช้ แถบข้ อมลด้
ู านข้ าง
คุณสามารถเลือนไปรูปแบบการตัดอืนๆได้ (กรณีทีรายการการตัดมากกว่า 1รายการ) โดยการกดทีแถว
การตัดในตาราง Pattern List

เพือทีจะแสดงเฉพาะชิ )นงานทีต้องการคุณสามารถกด Double click ทีชือชิ )นงานทีต้องการในตาราง
Part Details
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ชิน! งาน 1 มิติ
ชิ )นงาน 1 มิติ (1D Part) หมายถึง ชิ )นงานทีต้องการนํามาคํานวณตัดออกมาจากวัตถุดิบ ทีมี
รูปทรงเชิงเส้ น เช่น เหล็กเส้ น ท่อนํ )า ท่อนไม้

ชิ )นงาน 1 มิตทิ กุ ตัวจะต้ องมีข้อมูลต่างๆดังนี )
Part ID รหัสชิ )นงาน
Part Description รายละเอียดชิ )นงาน
Length ความยาวของชิ )นงาน
Red ค่าสีแดงของชิ )นงาน (มีคา่ ระหว่าง 0 - 255)
Green ค่าสีเขียวของชิ )นงาน (มีคา่ ระหว่าง 0 - 255)
Blue ค่าสีนํ )าเงินของชิ )นงาน (มีคา่ ระหว่าง 0 - 255)
ชิ )นงานจะถูกจัดอยูเ่ ป็ นกลุม่ ๆตาม รหัสชิ )นงาน โดยแต่ละรหัสชิ )นงานสามารถมีความยาวได้ หลายขนาด
โดยแสดงผลอยูใ่ นรูปตาราง
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เราสามารถประยุกต์ใช้ รหัสชิ )นงานเป็ นค่าความแตกต่างของชิ )นงานแต่ละชนิดได้ เช่น แต่ละรหัสชิ )นงานคือ
ชิ )นงานทีมีขนาดเส้ นผ่าศูนย์กลางทีตา่ งกัน
เมือคุณอยูท่ ีหน้ าจอ Part 1D Database ให้ คณ
ุ กดปุ่ ม

บนแถบเครื องมือ

หน้ าจอ Part List จะแสดงขึ )นมา หน้ าจอนี )จะแสดงความยาวของชิ )นงานทังหมดที
)
อยูใ่ นชิ )นงานปั จจุบนั
คุณสามารถ Double click ทีชิ )นงานใดๆเพือดูข้อมูลชิ )นงานนันใน
) Part 1D Database.
บนสุดของ Part List เป็ นตัวเลือกการค้ นหา (search option) คุณสามารถค้ นหาข้ อมูลชิ )นงานใดๆ

การสร้ างชิน! งานใหม่
การสร้ างชิ )นงาน 1 มิติ มี 2 ขันตอนคื
)
อ การสร้ างชิ )นงานขึ )นใหม่และการเพิมขนาดของชิ )นงาน
1. การสร้ างชิน! งานใหม่
1. เมือคุณอยูท่ ีหน้ าจอ Part 1D Database ให้ คณ
ุ กดปุ่ ม
2. ใส่รายละเอียดชิ )นงาน

บนแถบเครื องมือด้ านบน

Part ID รหัสชิ )นงาน
Part Description รายละเอียดชิ )นงาน
3. บันทึกข้ อมูลชิ )นงานโดยกดปุ่ ม

บนแถบเครื องมือด้ านบน
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2. การเพิมขนาดชิน! งาน
บนแถบเครื องมือ หรื อกดที

1. เลือนไปยังชิ )นงานทีต้องการเพิม ขนาดโดยกดที
เพือเลือกชินงานทีต้องการ

2 . กดปุ่ ม
ทีอยูใ่ ต้ ตารางรายการขนาด จะมีแถวเพิมเข้ ามาอีก 1 แถว
3. ใส่ความยาวทีต้องการเพิมในแถวทีสร้ างขึ )นมาใหม่ตาราง

เลือนแถบ Red Green และ Blue เพือกําหนดค่าสีให้ กบั ชิ )นงานใหม่
4. บันทึกข้ อมูลชิ )นงานโดยกดปุ่ ม

ทีอยูใ่ ต้ ตารางรายการขนาด

เทคนิคการใช้ งานเพิมเติม
การแก้ ไขข้ อมลชิ
ู น! งานรายการเดียว คุณสามารถแก้ ไขข้ อมูลชิ )นงานทีต้องการได้ โดยการ double click
ทีข้อมูลทีต้องการแก้ ไข จากนันพิ
) มพ์คา่ ใหม่เข้ าไปและกดปุ่ ม

ทีอยูใ่ ต้ ตารางรายการขนาด

การลบขนาดออกจากชิน! งาน กดปุ่ มเมาส์ซ้ายเลือกไปยังรายการขนาดทีต้องการลบ จากนันกด
)
ทีอยูใ่ ต้ ตารางรายการขนาดเพือลบรายการทีถกู เลือก
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ชิน! งาน 2 มิติ
ชิ )นงาน 2 มิติ (2D Part) หมายถึง ชิ )นงานทีต้องการนํามาคํานวณตัดออกมาจากวัตถุดิบ ทีมี
รูปทรงสีเหลียม เช่น แผ่นกระจก โลหะแผ่น แผ่นไม้ อดั แผ่นกระดาษ

ชิ )นงาน 2 มิตทิ กุ ตัวจะต้ องมีข้อมูลต่างๆดังนี )
Part ID รหัสชิ )นงาน
Part Description รายละเอียดชิ )นงาน
Length ความยาวของชิ )นงาน
Width ความกว้ าง (หรื อความสูง) ของชิ )นงาน
Qty จํานวนชิ )นงาน
Normal รูปแบบการวางปกติ (ความยาวชิ )นงานวางตามความยาวของวัตถุดิบ)
Turn รูปแบบการวางแบบหมุน 90 องศา (ความยาวชิ )นงานวางตามความกว้ างของวัตถุดบิ )
Red ค่าสีแดงของชิ )นงาน (มีคา่ ระหว่าง 0 - 255)
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Green ค่าสีเขียวของชิ )นงาน (มีคา่ ระหว่าง 0 - 255)
Blue ค่าสีนํ )าเงินของชิ )นงาน (มีคา่ ระหว่าง 0 - 255)
ชิ )นงานจะถูกจัดอยูเ่ ป็ นกลุม่ ๆตาม รหัสชิ )นงาน โดยแต่ละรหัสชิ )นงานสามารถมีได้ หลายขนาดโดยแสดงผล
อยูใ่ นรูปตาราง
เราสามารถประยุกต์ใช้ รหัสชิ )นงานเป็ นค่าความแตกต่างของชิ )นงานแต่ละชนิดได้ เช่น แต่ละรหัสชิ )นงานคือ
ชิ )นงานทีมีขนาดความหนาทีตา่ งกัน
เมือคุณอยูท่ ีหน้ าจอ Part 2D Database ให้ คณ
ุ กดปุ่ ม

บนแถบเครื องมือ

หน้ าจอ Part List จะแสดงขึ )นมา หน้ าจอนี )จะแสดงขนาดของชิ )นงานทังหมดที
)
อยู่ในชิ )นงานปั จจุบนั คุณ
สามารถ Double click ทีชิ )นงานใดๆเพือดูข้อมูลชิ )นงานนันใน
) Part 2D Database.
บนสุดของ Part List เป็ นตัวเลือกการค้ นหา (search option) คุณสามารถค้ นหาข้ อมูลชิ )นงานใดๆ

การสร้ างชิน! งานใหม่
การสร้ างชิ )นงาน 2 มิติ มี 2 ขันตอนคื
)
อ การสร้ างชิ )นงานขึ )นใหม่และการเพิมขนาดของชิ )นงาน
1. การสร้ างชิน! งานใหม่
1. เมือคุณอยูท่ ีหน้ าจอ Part 2D Database ให้ คณ
ุ กดปุ่ ม
2. ใส่รายละเอียดชิ )นงาน

บนแถบเครื องมือด้ านบน
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Part ID รหัสชิ )นงาน
Part Description รายละเอียดชิ )นงาน
3. บันทึกข้ อมูลชิ )นงานโดยกดปุ่ ม

บนแถบเครื องมือด้ านบน

2. การเพิมขนาดชิน! งาน
1. เลือนไปยังชิ )นงานทีต้องการเพิม ขนาดโดยกดที

บนแถบเครื องมือ หรื อกดที

เพือเลือกชินงานทีต้องการ
2 . กดปุ่ ม
ทีอยูใ่ ต้ ตารางรายการขนาด จะมีแถวเพิมเข้ ามาอีก 1 แถว
3. ใส่ขนาดทีต้องการเพิมในแถวทีสร้ างขึ )นมาใหม่ตาราง

Length ความยาวของชิ )นงาน
Width ความกว้ าง (หรื อความสูง)ของชิ )นงาน
กดตังค่
) าการหมุนในคอลัมน์ Normal และ Turn โดยละมีเช็คบอกซ์ให้ กดเพืออนุญาตหรื อไม่อนุญาต
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เลือนแถบ Red Green และ Blue เพือกําหนดค่าสีให้ กบั ชิ )นงานใหม่
4. บันทึกข้ อมูลชิ )นงานโดยกดปุ่ ม

ทีอยูใ่ ต้ ตารางรายการขนาด

เทคนิคการใช้ งานเพิมเติม
การแก้ ไขข้ อมลชิ
ู น! งานรายการเดียว คุณสามารถแก้ ไขข้ อมูลชิ )นงานทีต้องการได้ โดยการ Double click
ทีข้อมูลทีต้องการแก้ ไข จากนันพิ
) มพ์คา่ ใหม่เข้ าไปและกดปุ่ ม

ทีอยูใ่ ต้ ตารางรายการขนาด

การลบขนาดออกจากชิน! งาน กดปุ่ มเมาส์ซ้ายเลือกไปยังรายการขนาดทีต้องการลบ จากนันกด
)
ทีอยูใ่ ต้ ตารางรายการขนาดเพือลบรายการทีถกู เลือก
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วัตถุดบิ 1 มิติ
วัตถุดบิ 1 มิติ (1D Material) หมายถึง วัตถุดิบทีนํามาตัดออกเป็ นชิ )นงาน ทีมีรูปทรงเชิงเส้ น เช่น
เหล็กเส้ น ท่อนํ )า ท่อนไม้

วัตถุดบิ 1 มิตทิ กุ ตัวจะต้ องมีข้อมูลต่างๆดังนี )
ID รหัสวัตถุดิบ
Description รายละเอียดวัตถุดบิ
Length ความยาวของวัตถุดิบ
Unit Price ราคาต่อหน่วย
Qty จํานวนวัตถุดิบทีคงเหลือ
วัตถุดบิ จะถูกจัดอยูเ่ ป็ นกลุม่ ๆตาม รหัสวัตถุดิบ โดยแต่ละรหัสวัตถุดบิ สามารถมีได้ หลายขนาดโดย
แสดงผลอยูใ่ นรูปตาราง
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เราสามารถประยุกต์ใช้ รหัสวัตถุดบิ เป็ นค่าความแตกต่างของวัตถุดิบแต่ละชนิดได้ เช่น แต่ละรหัสวัตถุดิบ
คือวัตถุดบิ ทีมีขนาดเส้ นผ่าศูนย์กลางทีตา่ งกัน
เมือคุณอยูท่ ีหน้ าจอ Material 1D Database ให้ คณ
ุ กดปุ่ ม

บนแถบเครื องมือ

การสร้ างวัตถุดบิ 1 มิติ
การสร้ างวัตถุดบิ 1 มิติ มี 2 ขันตอนคื
)
อ สร้ างวัตถุดิบใหม่และการเพิมขนาดของวัตถุดิบ
1. สร้ างวัตถุดบิ ใหม่
บนแถบเครื องมือด้ านบน

1. เมือคุณอยูท่ ีหน้ าจอ Material 1D Database ให้ คณ
ุ กดปุ่ ม
2. ใส่รายละเอียด

ID รหัสวัตถุดิบ
Description รายละเอียดวัตถุดบิ
3. บันทึกข้ อมูลชิ )นงานโดยกดปุ่ ม

บนแถบเครื องมือด้ านบน

2. การเพิมขนาดวัตถุดบิ
1. เลือนไปยังวัตถุดบิ ทีต้องการเพิม ขนาดโดยกดที

บนแถบเครื องมือ หรื อกดที

เพือเลือกวัตถุดิบทีต้องการ
2 . กดปุ่ ม
ทีอยูใ่ ต้ ตารางรายการขนาด จะมีแถวเพิมเข้ ามาอีก 1 แถว
3. ใส่ข้อมูลทีต้องการเพิมในแถวทีสร้ างขึ )นมาใหม่ตาราง
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Length ความยาวของวัตถุดิบ
Unit Price ราคาต่อหน่วย
Qty จํานวนวัตถุดิบคงเหลือ
4. บันทึกข้ อมูลชิ )นงานโดยกดปุ่ ม

ทีอยูใ่ ต้ ตารางรายการขนาด

เทคนิคการใช้ งานเพิมเติม
การแก้ ไขข้ อมลวั
ู ตถุดบิ รายการเดียว คุณสามารถแก้ ไขข้ อมูลวัตถุดิบทีต้องการได้ โดยการ double
click ทีข้อมูลทีต้องการแก้ ไข จากนันพิ
) มพ์คา่ ใหม่เข้ าไปและกดปุ่ ม
ขนาด

ทีอยูใ่ ต้ ตารางรายการ

การลบขนาดออกจากวัตถุดบิ กดปุ่ มเมาส์ซ้ายเลือกไปยังรายการขนาดทีต้องการลบ จากนันกด
)
ทีอยูใ่ ต้ ตารางรายการขนาดเพือลบรายการทีถกู เลือก
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วัตถุดบิ 2 มิติ
วัตถุดบิ 2 มิติ (2D Material) หมายถึง วัตถุดิบทีนํามาตัดออกเป็ นชิ )นงาน ทีมีรูปทรงสีเหลียม เช่น
แผ่นกระจก โลหะแผ่น แผ่นไม้ อดั แผ่นกระดาษ
เมือคุณอยูท่ ีหน้ าจอ Material 2D Database ให้ คณ
ุ กดปุ่ ม

บนแถบเครื องมือ

หน้ าจอ Material List จะแสดงขึ )นมา หน้ าจอนี )จะแสดงขนาดของวัตถุดิบทังหมดที
)
อยู่ในวัตถุดิบปั จจุบนั
คุณสามารถ Double click ทีวตั ถุดบิ ใดๆเพือดูข้อมูลวัตถุดบิ นันใน
) Material 2D Database.
บนสุดของ Material List เป็ นตัวเลือกการค้ นหา (search option) คุณสามารถค้ นหาข้ อมูลวัตถุดิบใดๆ
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วัตถุดบิ 2 มิตทิ กุ ตัวจะต้ องมีข้อมูลต่างๆดังนี )
ID รหัสวัตถุดิบ
Description รายละเอียดวัตถุดบิ
Length ความยาวของวัตถุดิบ
Width ความกว้ าง (หรื อความสูง)ของวัตถุดบิ
Unit Price ราคาต่อหน่วย
Qty จํานวนวัตถุดิบทีคงเหลือ
วัตถุดบิ จะถูกจัดอยูเ่ ป็ นกลุม่ ๆตาม รหัสวัตถุดิบ โดยแต่ละรหัสวัตถุดบิ สามารถมีได้ หลายขนาดโดย
แสดงผลอยูใ่ นรูปตาราง
เราสามารถประยุกต์ใช้ รหัสวัตถุดบิ เป็ นค่าความแตกต่างของวัตถุดิบแต่ละชนิดได้ เช่น แต่ละรหัสวัตถุดิบ
คือวัตถุดบิ ทีมีขนาดความหนาทีตา่ งกัน
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การสร้ างวัตถุดบิ 2 มิติ
การสร้ างวัตถุดบิ 2 มิติ มี 2 ขันตอนคื
)
อ การสร้ างวัตถุดบิ ขึ )นใหม่และการเพิมขนาดของวัตถุดบิ
1. การสร้ างวัตถุดบิ ขึน!
บนแถบเครื องมือด้ านบน

1. เมือคุณอยูท่ ีหน้ าจอ Material 2D Database ให้ คณ
ุ กดปุ่ ม
2. ใส่รายละเอียด

ID รหัสวัตถุดิบ
Description รายละเอียดวัตถุดบิ
3. บันทึกข้ อมูลชิ )นงานโดยกดปุ่ ม

บนแถบเครื องมือด้ านบน

2. การเพิมขนาดวัตถุดบิ
1. เลือนไปยังวัตถุดบิ ทีต้องการเพิมขนาดโดยกดที

บนแถบเครื องมือ หรื อกดที

เพือเลือกวัตถุดิบทีต้องการ
2 . กดปุ่ ม
ทีอยูใ่ ต้ ตารางรายการขนาด จะมีแถวเพิมเข้ ามาอีก 1 แถว
3. ใส่ข้อมูลทีต้องการเพิมในแถวทีสร้ างขึ )นมาใหม่ตาราง
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Length ความยาวของวัตถุดิบ
Width ความกว้ าง(หรื อความสูง)ของวัตถุดบิ
Unit Price ราคาต่อหน่วย
Qty จํานวนวัตถุดิบคงเหลือ
4. บันทึกข้ อมูลชิ )นงานโดยกดปุ่ ม

ทีอยูใ่ ต้ ตารางรายการขนาด

เทคนิคการใช้ งานเพิมเติม
การแก้ ไขข้ อมลวั
ู ตถุดบิ รายการเดียว คุณสามารถแก้ ไขข้ อมูลวัตถุดิบทีต้องการได้ โดยการ double
click ทีข้อมูลทีต้องการแก้ ไข จากนันพิ
) มพ์คา่ ใหม่เข้ าไปและกดปุ่ ม
ทีอยูใ่ ต้ ตารางรายการ
ขนาด
การลบขนาดออกจากวัตถุดบิ กดปุ่ มเมาส์ซ้ายเลือกไปยังรายการขนาดทีต้องการลบ จากนันกด
)
ทีอยูใ่ ต้ ตารางรายการขนาดเพือลบรายการทีถกู เลือก

ขนาดรอยตัด Saw Kerf
ขนาดรอยตัด (Saw Kerf) หมายถึง ขนาดของรอยตัดเมือตัดลงไปบนวัตถุดิบ
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การสร้ างขนาดรอยตัดใหม่
1. เมือคุณอยูท่ ีหน้ าจอ Saw Kerf Database ให้ คณ
ุ กดปุ่ ม
2. ใส่ข้อมูลขนาดรอยตัดในแถวทีเพิมเข้ ามา
3. บันทึกข้ อมูลโดยกดปุ่ ม

บนแถบเครื องมือ

ฐานข้ อมลงานตั
ด Cutting Job
ู
งานตัด (Cutting Job) เป็ นชุดข้ อมูล ของวัตถุดบิ และชิ )นงาน

บนแถบเครื องมือ
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ทุกงานตัดจะต้ องมีข้อมูลต่างๆเหล่านี )

Type ชือชนิดงาน (ปกติจะใช้ ตามค่าเริมต้ นในหน้ าต่างตัวเลือก)
Date วันที
ID รหัสงานตัด
Description รายละเอียดงานตัด
Currency สกุลเงิน (ปกติจะใช้ ตามค่าเริมต้ นในหน้ าต่างตัวเลือก)
Unit หน่วยวัดทีใช้ ในงานตัด (ปกติจะใช้ ตามค่าเริมต้ นในหน้ าต่างตัวเลือก)
วัตถุดิบในงานตัด จะต้ องมีข้อมูลต่างๆเหล่านี )

Material ID รหัสวัตถุดิบ
Material Description รายละเอียดวัตถุดิบ
Length ความยาวของวัตถุดิบ
Width * ความกว้ าง(หรื อความสูง)ของวัตถุดิบ
Stock จํานวนวัตถุดิบทีมีในฐานข้ อมูล (ไม่สามารถแก้ ไขได้ )
Qty จํานวนวัตถุดิบทีอนุญาตให้ ใช้
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Unit Price ราคาต่อหน่วย
Saw Kerf ขนาดรอยตัด
หมายเหตุ ค่าความกว้ าง (Width) จะแสดงเฉพาะงานตัดแบบ 2 มิตเิ ท่านัน)
ชิ )นงานในงานตัด จะต้ องมีข้อมูลต่างๆเหล่านี )

Material ID รหัสวัตถุดิบทีจะใช้ กบั ชิ )นงาน
Part ID รหัสชิ )นงาน
Part Description รายละเอียดชิ )นงาน
Length ความยาวของชิ )นงาน
Width * ความกว้ าง(หรื อความสูง)ของชิ )นงาน (แสดงเฉพาะงานตัดแบบ 2 มิต)ิ
Qty จํานวนชิ )นงาน
Normal * รูปแบบการวางปกติ เมือเทียบกับทิศทางของวัตถุดบิ (แสดงเฉพาะงานตัดแบบ 2 มิติ True =
วางแบบนี )ได้ , False = ไม่สามารถวางแบบนี )ได้ )
Turn * รูปแบบการวางแบบหมุนได้ 90 องศา เมือเทียบกับทิศทางของวัตถุดบิ (แสดงเฉพาะงานตัดแบบ 2
มิติ True = วางแบบนี )ได้ , False = ไม่สามารถวางแบบนี )ได้ )
Red ค่าสีแดงของชิ )นงาน (มีคา่ ระหว่าง 0 - 255)
Green ค่าสีเขียวของชิ )นงาน (มีคา่ ระหว่าง 0 - 255)
Blue ค่าสีนํ )าเงินของชิ )นงาน (มีคา่ ระหว่าง 0 - 255)
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หมายเหตุ ค่าความกว้ าง (Width) รูปแบบการวางปกติ (Normal) และ รูปแบบการวางแบบหมุนได้ 90
องศา (Turn) จะแสดงเฉพาะงานตัดแบบ 2 มิตเิ ท่านัน)

การสร้ างงานตัดใหม่
เมืออยูท่ ีหน้ าจอ Cutting Job คุณสามารถสร้ างงานตัดใหม่ ได้ โดยทําตามขันตอนเหล่
)
านี )
1. ให้ คณ
ุ กดปุ่ ม
บนแถบเครื องมือ
2. เลือกชนิดของงานตัดระหว่าง 1 และ 2 มิติ

หมายเหตุ ตัวเลือกนี )จะไม่แสดงขึ )นมาหากคุณตังประเภทงานตั
)
ดไว้ เป็ นประเภทใดประเภทหนึง ใน
หน้ าต่างตัวเลือก
3 .ใส่ข้อมูลงานตัด
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Type ชือชนิดงาน (ปกติจะใช้ ตามค่าเริมต้ นในหน้ าต่างตัวเลือก)
Date วันที
ID รหัสงานตัด
Description รายละเอียดงานตัด
Currency สกุลเงิน (ปกติจะใช้ ตามค่าเริมต้ นในหน้ าต่างตัวเลือก)
Unit หน่วยวัดทีใช้ ในงานตัด (ปกติจะใช้ ตามค่าเริมต้ นในหน้ าต่างตัวเลือก)

4. บันทึกข้ อมูลงานตัด โดยกดปุ่ ม

บนแถบเครื องมือ

5. การกําหนดข้ อมูลชิ )นงาน (Part) ในรายการชิ )นงาน (Part list)

คุณสามารถเพิมชิ )นงาน (Part) เข้ าสูง่ านตัดได้ 2 วิธี ดังนี )
วิธีท ี 1 เลือกจากฐานข้ อมลชิ
ู น! งาน (เป็ นชิน! งานทีมีอย่ แู ล้ วในฐานข้ อมลชิ
ู น! งาน)
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โดยกดปุ่ ม

ใน Part list (คุณจะต้ องมีชิ )นงานทีต้องการอยู่ในฐานข้ อมูลแล้ ว )

กดเลือกวัตถุดบิ ทีจะใช้ (Material) กดเลือกชิ )นงาน (Part) ทีต้องการ กดเลือกขนาดชิ )นงาน (Part size) ที
ต้ องการ และกําหนดจํานวน (Quantity)
และกดปุ่ ม
หรื อ คุณสามารถกด double click ในขนาดชิ )นงาน (Part size) ทีต้องการ ก็สามารถเพิมชิ )นงานเข้ าสู่ Part
List ได้ เช่นกัน
หลักจากนันจึ
) งไปกําหนดรายละเอียดอืนๆ ภายหลัง ในตาราง Part List
ทําซํ )าขันตอนเดิ
)
ม ถ้ าคุณต้ องการเพิมชิ )นงานอืนๆ

วิธีท ี 2 เพิมข้ อมลชิ
ู น! งานโดยตรง (ชิน! งานจะไม่ เกียวข้ องกับฐานข้ อมลชิ
ู น! งาน)
ใน Part list
โดยกดปุ่ ม
จะมีหน้ าต่างสอบถามจํานวนรายการทีต้องการเพิม ให้ คณ
ุ ใส่ตวั เลขจํานวนทีต้องการ และกด OK
จะปรากฏ แถวข้ อมูลเพิมเข้ ามาตามจํานวนทีกําหนด ให้ คณ
ุ กรอกข้ อมูลต่างๆลงในแถวเหล่านัน)
Material ID รหัสวัตถุดิบทีจะใช้ กบั ชิ )นงาน
Part ID รหัสชิ )นงาน
Part Description รายละเอียดชิ )นงาน
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Length ความยาวของชิ )นงาน
Width * ความกว้ าง(หรื อความสูง)ของชิ )นงาน (แสดงเฉพาะงานตัดแบบ 2 มิต)ิ
Qty จํานวนชิ )นงาน
Normal * รูปแบบการวางปกติ เมือเทียบกับทิศทางของวัตถุดบิ (แสดงเฉพาะงานตัดแบบ 2 มิติ True =
วางแบบนี )ได้ , False = ไม่สามารถวางแบบนี )ได้ )
Turn * รูปแบบการวางแบบหมุนได้ 90 องศา เมือเทียบกับทิศทางของวัตถุดบิ (แสดงเฉพาะงานตัดแบบ 2
มิติ True = วางแบบนี )ได้ , False = ไม่สามารถวางแบบนี )ได้ )
Red ค่าสีแดงของชิ )นงาน (มีคา่ ระหว่าง 0 - 255)
Green ค่าสีเขียวของชิ )นงาน (มีคา่ ระหว่าง 0 - 255)
Blue ค่าสีนํ )าเงินของชิ )นงาน (มีคา่ ระหว่าง 0 - 255)
หมายเหตุ ค่าความกว้ าง (Width) รูปแบบการวางปกติ (Normal) และ รูปแบบการวางแบบหมุนได้ 90
องศา (Turn) จะแสดงเฉพาะงานตัดแบบ 2 มิตเิ ท่านัน)
บันทึกข้ อมูลชิ )นงาน โดยกดปุ่ ม

ใน Part list

6. การกําหนดข้ อมูลวัตถุดบิ (Material) ในรายการวัตถุดิบ (Material)

คุณสามารถเพิมวัตถุดบิ (Material) เข้ าสูง่ านตัดได้ 3 วิธี ดังนี )
วิธีท ี 1 เลือกจากฐานข้ อมลวั
ู ตถุดบิ
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โดยกดปุ่ ม

ใน Material list (คุณจะต้ องมีวตั ถุดิบทีต้องการอยูใ่ นฐานข้ อมูลแล้ ว)

กดเลือกวัตถุดบิ ทีจะใช้ (Material) กดเลือกขนาดวัตถุดิบ (Material size) ทีต้องการ กดเลือกขนาดรอยตัด
(Saw kerf) ทีต้องการ
และกดปุ่ ม
หรื อคุณสามารถกด double click ในขนาดวัตถุดิบ (Material size) ทีต้องการ ก็สามารถเพิมวัตถุดิบเข้ าสู่
Material List ได้ เช่นกัน
หลักจากนันจึ
) งไปกําหนดรายละเอียดอืนๆภายหลัง ในตาราง Material list
ทําซํ )าขันตอนเดิ
)
ม ถ้ าคุณต้ องการเพิมวัตถุดบิ อืนๆ
หมายเหตุ วิธีนี )จํานวนวัตถุดบิ จะถูกดึงมาจากจํานวนทีเหลืออยูใ่ นฐานข้ อมูลโดยอัตโนมัติ

วิธีท ี 2 เพิมข้ อมลวั
ู ตถุดบิ โดยตรง
โดยกดปุ่ ม
ใน Material list
จะมีหน้ าต่างสอบถามจํานวนรายการทีต้องการเพิม ให้ คณ
ุ ใส่ตวั เลขจํานวนทีต้องการ และกด OK
จะปรากฏ แถวข้ อมูลเพิมเข้ ามาตามจํานวนทีกําหนด ให้ คณ
ุ กรอกข้ อมูลต่างๆลงในแถวเหล่านัน)
Material ID รหัสวัตถุดิบ
Material Description รายละเอียดวัตถุดิบ
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Length ความยาวของวัตถุดิบ
Width * ความกว้ าง(หรื อความสูง)ของวัตถุดิบ
Stock จํานวนวัตถุดิบทีมีในฐานข้ อมูล (ไม่สามารถแก้ ไขได้ )
Qty จํานวนวัตถุดิบทีอนุญาตให้ ใช้
Unit Price ราคาต่อหน่วย
Saw Kerf ขนาดรอยตัด
หมายเหตุ ค่าความกว้ าง (Width) จะแสดงเฉพาะงานตัดแบบ 2 มิตเิ ท่านัน)
บันทึกข้ อมูลวัตถุดบิ โดยกดปุ่ ม

ใน Material list

วิธีท ี 3 เพิมข้ อมลวั
ู ตถุดบิ โดยอัตโนมัติ
โดยกดปุ่ ม
ใน Material list
โปรแกรมจะทําการค้ นหาวัตถุดบิ ทีตรงกับวัตถุดบิ ทีกําหนดไว้ ในรายการชิ )นงาน (Part list) โดยอัตโนมัติ
หมายเหตุ โปรแกรมจะค้ นหาวัตถุดิบจากค่ารหัสวัตถุดิบ (Material ID) ในรายการชิ )นงาน (Part list)
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รายงาน Reports
ในเมนูหลักเลือก Reports.

โปรแกรมมาพร้ อมกับรายงานหลากหลายรูปแบบให้ เลือกใช้
รายงานทุกตัวจะแสดงภาพ Preview ก่อน (ยกเว้ น Cut list xls) ถ้ าต้ องการสัง พิมพ์ให้ กดปุ่ มรูป printer.
นีคือรายชือรายงานทีมีให้ เลือกใช้
Cut list (xls) บนเมนหลักเลือก Reports > Cut list (xls)

รายงานนี )แสดงข้ อมูลชิ )นงานทีถกู ตัดในรูปแบบของไฟล์ xls
หมายเหตุ รายงานนี )จะใช้ งานได้ เมืออยูท่ ีหน้ าจอ Cutting Layout เท่านัน)
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Cutting Detail Report บนเมนหลักเลือก Reports > Cutting detail

รายงานนี )แสดงข้ อมูลชิ )นงานทีถกู ตัดในรูปแบบการตัดในงานตัด
หมายเหตุ รายงานนี )จะใช้ งานได้ เมืออยูท่ ีหน้ าจอ Cutting Layout เท่านัน)

42
Cutting Detail with pattern Report บนเมนหลักเลือก Reports > Cutting detail with pattern

รายงานนี )แสดงข้ อมูลชิ )นงานทีถกู ตัดในรูปแบบการตัดในงานตัด พร้ อมภาพการตัด
หมายเหตุ รายงานนี )จะใช้ งานได้ เมืออยูท่ ีหน้ าจอ Cutting Layout เท่านัน)
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Cutting pattern Report บนเมนหลักเลือก Reports > Cutting pattern > 1 Pattern per page

รายงานนี )แสดงภาพการตัด จํานวน 1 รูปแบบต่อ 1 แผ่น
หมายเหตุ รายงานนี )จะใช้ งานได้ เมืออยูท่ ีหน้ าจอ Cutting Layout เท่านัน)
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Cutting pattern Report บนเมนหลักเลือก Reports > Cutting pattern > 2 Patterns per page

รายงานนี )แสดงภาพการตัด จํานวน 2 รูปแบบต่อ 1 แผ่น
หมายเหตุ รายงานนี )จะใช้ งานได้ เมืออยูท่ ีหน้ าจอ Cutting Layout เท่านัน)

45
Cutting job Report บนเมนหลักเลือก Reports > Cutting job

รายงานนี )แสดงข้ อมูลชิ )นงานทีเลือกไว้ ในหน้ า Cutting job
หมายเหตุ รายงานนี )จะใช้ งานได้ เมืออยูท่ ีหน้ าจอ Cutting Job เท่านัน)

46
Job Summary Part Report บนเมนหลักเลือก Reports > Job Summary part

รายงานนี )แสดงข้ อมูลชิ )นงานทีสามารถตัดได้ ทงหมด
ั)
หมายเหตุ รายงานนี )จะใช้ งานได้ เมืออยูท่ ีหน้ าจอ Cutting Summary เท่านัน)

47
Job Summary Material Report บนเมนหลักเลือก Reports > Job Summary material

รายงานนี )แสดงข้ อมูลการใช้ วตั ถุดบิ
หมายเหตุ รายงานนี )จะใช้ งานได้ เมืออยูท่ ีหน้ าจอ Cutting Summary เท่านัน)
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การตัง! ค่ าทัวไป General
บนเมนูซ้าย Left Menu เลือก Setting > General

คุณสามารถกําหนดทัว ไปได้ ในหน้ าต่างนี ) ซึง ข้ อมูลนี )จะถูกนําไปใช้ เป็ นค่าเริมต้ นของการสร้ างงานตัดใหม่
ชือเรียกงานตัดแบบ 1 มิติ (1D name) กําหนดชือทีจะใช้ เรี ยกงานตัดแบบ 1 มิติ (ถูกนําไปใช้ เมือสร้ าง
งานตัดใหม่)
ชือเรียกงานตัดแบบ 2 มิติ (2D name) กําหนดชือทีจะใช้ เรี ยกงานตัดแบบ 2 มิต (ถูกนําไปใช้ เมือสร้ าง
งานตัดใหม่)
รปแบบการคํ
านวณเริมต้ น (Default mode) กําหนดชนิดของการคํานวณทีคณ
ุ ต้ องการใช้ เป็ นค่าหลัก
ู
หากเลือกเป็ น 1 มิตเิ ท่านัน) (1D only) หรื อ 2 มิตเิ ท่านัน) (2D only) เมือสร้ างงานตัดใหม่โปรแกรมจะไม่
ถามชนิดของงานทีต้องการสร้ าง
วิธีการคํานวณต้ นทุนชิน! งาน (Part cost calculation mode) กําหนดวิธีการคํานวณต้ นทุนของชิ )นงาน
ระหว่าง
พืน! ทีชนิ ! งานต่ อพืน! ทีวัตถุดบิ ทัง! หมด (Part area per material area) คํานวณต้ นทุนของชิ )นงาน
โดยเทียบกับวัตถุดบิ ทังชิ
) )น
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พืน! ทีชนิ ! งานต่ อพืน! ทีวัตถุดบิ ทีถูกใช้ งาน (Part area per used material area) คํานวณต้ นทุน
ของชิ )นงานโดยเทียบกับวัตถุดบิ ทีถกู นํามาใช้ งานทังหมดในวั
)
ตถุดิบชิ )นนัน)
Decimal ใช้ กําหนดรูปแบบของทศนิยมสําหรับการแสดงขนาด
Currency สกุลเงิน (ถูกนําไปใช้ เมือสร้ างงานตัดใหม่)
Unit หน่วยวัดทีใช้ ในงานตัด (ถูกนําไปใช้ เมือสร้ างงานตัดใหม่)
คุณสามารถกําหนดรายละเอียดเหล่านี ) โดยการแก้ ไขค่าทีต้องการ จากนัน) กดปุ่ ม
แถบเครื องมือ เพือบันทึกความเปลียนแปลง

การตัง! ค่ ารายงาน Report
บนเมนูซ้าย Left Menu เลือกSetting > Report

คุณสามารถกําหนดข้ อมูลผู้ใช้ ได้ ในหน้ าต่างนี ) ซึง ข้ อมูลนี )จะถูกใช้ แสดงในพื )นทีด้านบนของรายงาน

บน
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การตัง! ค่ าการแสดงภาพการตัด Layout options
บนเมนูซ้าย Left Menu เลือก Setting > Layout > Layout options

คุณสามารถกําหนดตัวเลือกการแสดงผลของภาพการตัด
Show Color ใช้ กําหนดการแสดงผลแบบสีหรื อขาวดํา
Show Part ID ใช้ กําหนดการแสดงรหัสชิ )นงาน บนภาพการตัด
Show part size ใช้ กําหนดการแสดงผลขนาดชิ )นงาน บนภาพการตัด
Show unused material size ใช้ กําหนดการแสดงผลขนาดวัตถุดบิ ทีเหลือ บนภาพการตัด
Show square mesh ใช้ กําหนดการแสดงเส้ นตาราง บนภาพการตัด
Square mesh size ใช้ กําหนดความละเอียดของเส้ นตารางกําหนดพิกดั

คุณสามารถแก้ ไขรายละเอียดเหล่านี ) จากนัน) กดปุ่ ม
เปลียนแปลง

บนแถบเครื องมือ เพือบันทึกความ
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การตัง! ค่ าสีวัตถุดบิ ทีไม่ ใช้ งาน Unused material color

บนเมนูซ้าย Left Menu เลือก Setting > Layout > Unuse material color

คุณสามารถกําหนดสีของพื )นทีวตั ถุดบิ ทีไม่ถกู ใช้ งาน โดยการ เลือนแถบ Red Green และ Blue เพือ
กําหนดค่าสีให้ กบั ชิ )นงานใหม่
จากนัน) กดปุ่ ม

บนแถบเครื องมือ เพือบันทึกความเปลียนแปลง
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การตัง! ค่ าสีเส้ นรอยตัด Saw kerf color

บนเมนูซ้าย Left Menu เลือก Setting > Layout > Saw kerf color

คุณสามารถกําหนดสีของเส้ นรอยตัด โดยการ เลือนแถบ Red Green และ Blue เพือกําหนดค่าสีให้ กบั
ชิ )นงานใหม่
จากนัน) กดปุ่ ม

บนแถบเครื องมือ เพือบันทึกความเปลียนแปลง
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ระบบการแปลภาษา Translation

บนเมนูซ้าย Left Menu Tools เลือก Setting > Translation

คุณสามารถแปลข้ อความใน "Translation" คอลัมน์ เป็ นข้ อความทีคณ
ุ ต้ องการ หรื อ Import ชุดภาษาเข้ า
มาในโปรแกรม หรื อ Export ชุดภาษาออกไป
คุณสามารถเลือกใช้ ภาษาทีสองโดยเลือก Use translation language
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การจัดการฐานข้ อมลู Database Tools

คุณสามารถเปิ ดโปรแกรมจัดการฐานข้ อมูล (Database tools) ได้ จากเมนู
Start>Program>Dreamsofts>Nesting Optimizer>Database tools
หรื อเรี ยกโดยตรงจาก c:\program files\dreamsofts\nesting optimizer\nesting optimizer\fixdb.exe
โปรแกรมจัดการฐานข้ อมูลสามารถซ่อมแซมฐานข้ อมูลกรณีทีไม่สามารถเรี ยกใช้ โปรแกรมได้
เมือเรี ยกโปรแกรมขึ )นมาแล้ วให้ เลือกฐานข้ อมูลชือ Nesting Optimizer จากนันกดปุ่
)
ม Start

หมายเหตุ ก่อนเรี ยกโปรแกรมนี )คุณต้ องออกจากโปรแกรม Nesting Optimizer ก่อน

การสํารองฐานข้ อมลู
คุณสามารถสํารองฐานข้ อมูลโดยใช้ Database Tools หรื อทําการสําเนาแฟ้มทังหมดจากโฟล์
)
เดอร์
c:\Program files\Dreamsofts\Nesting Optimizer\Database
ไปไว้ ยงั โฟล์เดอร์ ใดๆ ทีคณ
ุ ต้ องการ
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เมือคุณต้ องการเรี ยกคืนฐานข้ อมูลจากทีสํารองไว้ คุณก็เพียงสําเนาแฟ้มทังหมดกลั
)
บมายังโฟล์เดอร์
c:\Program files\Dreamsofts\Nesting Optimizer\Database
*** ถ้ าคุณสํารองฐานข้ อมูลไว้ บนสือ CD ROM หรื อ DVD เมือคุณเรี ยกคืนฐานข้ อมูลแล้ ว คุณจะต้ องแก้ ไข
attributes ของแฟ้ม ไม่ให้ เป็ น No Read only ก่อน จึงจะสามารถเรี ยกใช้ โปรแกรมได้ ***
หมายเหตุ คุณควรทําการสํารองฐานข้ อมูลอย่างน้ อยเดือนละ 1 ครัง) เพือสํารองไว้ ใช้ งานกรณีที
ฐานข้ อมูลเกิดความเสียหายจนไม่สามารถซ่อมแซมได้

การนําเข้ าข้ อมลู Import Data
Optimizer อนุญาตให้ คณ
ุ นําเข้ าข้ อมูลจากภายนอกเข้ าสูโ่ ปรแกรม เพือลดเวลาในการป้อนข้ อมูล
ข้ อมูลทีสามารถนําเข้ าได้ มีดงั ต่อไปนี )
1. งานตัด (Cutting Job)
2. ข้ อมูลวัตถุดบิ 1 มิติ (Material 1D)
3. ข้ อมูลชิ )นงาน 1 มิติ (Part 1D)
4. ข้ อมูลวัตถุดบิ 2 มิติ (Material 2D)
5. ข้ อมูลชิ )นงาน 2 มิติ (Part 2D)
6. ขนาดรอยตัด (Saw kerf)
เมืออยูท่ ีหน้ าจอของแต่ละข้ อมูล ให้ กดปุ่ ม

บนแถบเครื องมือ

หมายเหตุ ห้ ามเปิ ดไฟล์ทีต้องการนําเข้ าทิ )งไว้ ในขณะทีนําเข้ าข้ อมูล
สําหรับงานตัด (Cutting Job) คุณเพียงเลือกไฟล์ทีต้องการนําเข้ ามา
สําหรับ ข้ อมูลวัตถุดบิ 1 มิติ (Material 1D), ข้ อมูลชิ )นงาน 1 มิติ (Part 1D), ข้ อมูลวัตถุดบิ 2 มิติ (Material
2D) ข้ อมูลชิ )นงาน 2 มิติ (Part 2D) และขนาดรอยตัด (Saw kerf) จะปรากฎหน้ าต่างนําเข้ าข้ อมูล (Import
data)
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ทําตามขันตอนการนํ
)
าเข้ าดังต่อไปนี )
1. เลือกไฟล์ทีต้องการนําเข้ ามาโดยกดทีปมุ่ Browse .. เลือกไฟล์ทีมีข้อมูลทีต้องการนําเข้ า

.
ในกรอบชนิดของข้ อมูลทีนําเข้ า (Data to import) กดเลือกชนิดของข้ อมูลทีต้องการนําเข้ า
ในตัวเลือกชือแผ่นงาน (Sheet name) กดเลือกแผ่นงาน (Sheet) ทีต้องการนําเข้ าข้ อมูล
2. ทําการจับคูร่ ะหว่างข้ อมูล (Data field) และ คอลัมน์ (Column to match) ทีมีอยูใ่ นแผ่นงานทีเลือก
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.
หากแฟ้มทีคณ
ุ เลือกเป็ นแฟ้มทีสร้ างจากโปรแกรม โปรแกรมจะทําการจับคูค่ อลัมน์ให้ โดยอัตโนมัติ
หากแฟ้มทีคณ
ุ เลือกไม่ใช่แฟ้มทีสร้ างจากโปรแกรม คุณต้ องกดเลือกคอลัมน์ทีต้องการจับคูใ่ นช่อง
Column to match
ถ้ าข้ อมูลใดทีไม่มีอยูใ่ นไฟล์ โปรแกรมจะเลือกใช้ คา่ ทีอยูใ่ นช่อง ค่าเริมต้ น (Default Value) โดยอัตโนมัติ
หมายเหตุ คุณสามารถแก้ ไขค่าเริมต้ น (Default Value) ได้
3. กดทีปมุ่ Preview เพือดูรายการข้ อมูลทีเกิดจากการจับคูค่ อลัมน์ตามทีกําหนด
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.
หมายเหตุ คุณสามารถแก้ ไขค่าทีอยูใ่ นตารางข้ อมูลนี )ได้
หากข้ อมูลตรงตามทีต้องการนําเข้ าให้ คณ
ุ กดปุ่ ม Import เพือเริมการนําเข้ าข้ อมูล

การส่ งออกข้ อมลู Export Data
Export Data เป็ นการส่งออกข้ อมูลเพือนําเข้ าไปยังเครื องคอมพิวเตอร์ เครื องอืน หรื อเพือจัดเก็บไว้ นําเข้ า
ภายหลัง ข้ อมูลทีสามารถส่งออกได้ มีดงั ต่อไปนี )
1. งานตัด (Cutting Job)
2. ข้ อมูลวัตถุดบิ 1 มิติ (Material 1D)
3. ข้ อมูลชิ )นงาน 1 มิติ (Part 1D)
4. ข้ อมูลวัตถุดบิ 2 มิติ (Material 2D)
5. ข้ อมูลชิ )นงาน 2 มิติ (Part 2D)
6. ขนาดรอยตัด (Saw kerf)
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เมืออยูท่ ีหน้ าจอของแต่ละข้ อมูล ให้ กดปุ่ ม

บนแถบเครื องมือ

แฟ้มข้ อมูลจะถูกบันทึกในรูปแบบของ *.xls ซึง สามารถเปิ ดและแก้ ไขได้ ในโปรแกรม Microsoft Excel.
เทคนิคการใช้ งาน
คุณสามารถส่งออกข้ อมูล ข้ อมูลวัตถุดิบ 1 มิติ (Material 1D), ข้ อมูลชิ )นงาน 1 มิติ (Part 1D), ข้ อมูล
วัตถุดบิ 2 มิติ (Material 2D), ข้ อมูลชิ )นงาน 2 มิติ (Part 2D) และขนาดรอยตัด (Saw kerf) ทีมีอยูใ่ น
โปรแกรมออกเป็ นไฟล์ xls ไฟล์เดียวได้ โดยเลือกทีเมนูซ้าย Database > Export all

คําแนะนําในการใช้ งาน Nesting Optimizer
1. เวลาในการประมวลผลจะขึน! อย่ กู ับจํานวนรายการวัตถุดบิ และจํานวนรายการชิน! งาน คุณจึงไม่
ควรเลือกวัตถุดบิ เข้ ามาคํานวณมากเกินไป หากมีจํานวนรายการมากควรแยกออกเป็ นหลายงานตัดเพือ
ลดเวลาในการประมวลผล
2 . เพือความถูกต้ องในการคํานวณ กรุณาใช้ ข้อมลขนาดที
 ตรงกับความเป็ นจริง
ู
3. สําหรับ Windows Vista/7/8 กรุณาอ่าน อ่านเพิมเติมทีหน้ า 60
4. คุณสามารถใช้ การค้ นหาเพือไปยังข้ อมูลทีต้องการต่างๆ ได้ อย่างรวดเร็ว ในหน้ าจอรายการต่างๆ
5. คุณควรสํารองฐานข้ อมลู (Backup Database) ไว้ อย่ างน้ อยเดือนละ 1 ครัง!
6. หากไม่ สามารถเรียกใช้ งานโปรแกรมได้ คุณควรใช้ Database tools เพือซ่อมแซมฐานข้ อมูล อ่าน
เพิมเติมทีหน้ า 54
7. ถ้ าต้ องการกําหนดข้ อมูลครัง) ละมากๆ คุณควรใช้ การนําเข้ าข้ อมูล อ่านเพิมเติมทีหน้ า 55
8. รูปภาพทีแสดงผลอยูใ่ นโปรแกรม สามารถทําการสําเนาไปทีคลิปบอร์ ดได้ โดยการ Double click บนรูป
9. คุณสามารถใช้ การเลือกวัตถุดบิ แบบอัตโนมัติ เพือความรวดเร็วในการกําหนดข้ อมูล
10. เพือลดความซํ )าซ้ อนในการประมวลผล คุณสามารถลดจํานวนรายการชิ )นส่วนทีซํ )ากันได้
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11. หากคุณต้ องการคํานวณหาวัตถุดบิ ทีต้องการใช้ งาน คุณเพียงป้อนขนาดวัตถุดบิ เป็ น 1 และ
เลือกใช้ ตวั เลือกค้ นหาจํานวนวัตถุดบิ
12. คุณสามารถกําหนดข้ อมูลหัวกระดาษทีใช้ บนรายงานได้ หลายรายการ
13. คุณสามารถกดปุ่ ม Enter บนคีย์บอร์ ด เพือไปยังข้ อมูลถัดไป

คําแนะนําในการติดตัง! Setup Instruction

ถ้ าคุณติดตัง! โปรแกรมผ่ านระบบ User Account ของ Windows (admin/user),
กรุณาแจ้ งให้ Admin (ผู้ดแู ละระบบ)
1. แชร์ folder C:\Program Files\Dreamsofts\ to full access
2. แชร์ File C:\PDOXUSRS.NET to full access
สําหรับ Windows Vista/7/8 หลังติดตัง! เสร็จกรุณาทําตามขัน! ตอนนี:!
1. คลิกขวาบนไอคอนของซอฟต์แวร์ บน on Desktop, จากนันเลื
) อกเมนู Properties
2. ไปทีแท็ป -> Compatibility -> Compatibility เลือกไปที
Run this program in compatibility mode for "Windows XP SP2"
3. เช็คถูกบนตัวเลือก Run this program as Administrator
4.กดปุ่ ม OK
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ข้ อมลการติ
ดต่ อ Support
ู
ถ้ าต้ องการความช่วยเหลือ หรื อคําแนะนํา กรุณาติดต่อ
หจก. ดรีมซอฟต์ ออฟติไมเซชัน
70 ม.2 ต.ขามสะแกแสง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290
โทรศัพท์ 081-264-3240
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E-mail
Skype
Website

dreamsofts@gmail.com
Dreamsofts
http://www.dreamsofts.com

