
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT PHẦN MỀM TCS 

 

1. Mục đích của tài liệu 

Tài liệu này mô tả cách để cài đặt phần mềm TCS (Chương trình truyền thông tích hợp) 

2. Yêu cầu cấu hình hệ thống 

Hệ Điều Hành 

Hệ điều hành windows 7 

Hệ điều hành windows 8 

Hệ điều hành windows 8.1 

Hệ điều hành windows 10 

Cấu trúc hệ 

điều hành 

x86 

x64 

 

Phần cứng 

 máy tính 

CPU: Tối thiểu là Pentium 1GHz 

RAM tối thiểu: 512MB 

HDD 

 - x86: Tối thiểu 1GB 

 - x64: Tối thiểu 2GB 

 

3. Các bước chuẩn bị cài đặt 
Tùy theo môi trường mỗi máy tính, vui lòng tải xuống chương trình cài đặt thông qua địa chỉ Website 

bên dưới: 

Ngôn ngữ  Địa chỉ Website x86 x64 

Tiếng Hàn  kor.hynux.com 

TCS-x.x.x.x_(x86).exe TCS-x.x.x.x_(x64).exe 

Tiếng Anh eng.hynux.com 

Tiếng Trung 

(Chữ giản thể) 
chn.hynux.com 

Tiếng Trung 

(Chữ phồn thể) 
chn.hynux.com 

Tiếng Indonesia www.hynux.com 

Tiếng Việt www.hynux.com 

Tây Ban Nha www.hynux.com 

Tiếng nhật www.hynux.com 

 

 

 

 



4. Các bước cài đặt 
Vui lòng kích vào tập tin cài đặt đã tải về trước đó (.exe). Chương trình cài đặt TCS yêu cầu máy tính 

đã được cài Microsoft SQL CE 4.0 và Microsoft .NET Framework 4.5.2 hoặc phiên bản cao hơn. 

※ Nếu phần mềm đó đã được cài đặt trên máy tính của bạn trước đó thì cửa sổ cài đặt có thể không 

giống như hình bên dưới. 

① Vui lòng chọn Install để bắt đầu việc cài đặt. 

 



4.1 Microsoft .NET Framework 4.5.2  

   Đây là mô hình lập trình toàn diện và nhất quán của Micrisoft để tạo ra các chương trình hoạt động trên    

máy tính. 

① Quá trình cài đặt đang được thực hiện (có thể mất từ 1 đến 10 phút) 

※ Nó sẽ không xuất hiện nếu máy tính của bạn đã được cài đặt Microsoft .NET Framework 4.5.2 hoặc phiên 

bản cao hơn trước đó.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2 Microsoft SQL Server Compact 4.0  

Microsoft SQL Server Compact 4.0 được sử dụng để xây dựng cơ sở dữ liệu DB (tệp DB) của chương trình 

máy tính chạy trên hệ điều hành của Microsoft 

① Vui lòng chọn Next để tiếp tục việc cài đặt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



② Vui lòng lựa chọn “I accept the terms in the license agreement” và sau đó chọn Next. 

③ Sau đó xác nhận đường dẫn cài đặt chương trình, vui lòng chọn Install 

       



    ④ Việc cài đặt đang được thực thi. 

        

⑤ Khi việc cài đặt đã được hoàn tất, vui lòng chọn Finish. 

        

 



4.3 Phần mềm TCS 

① Chuẩn bị để cài đặt. 

② Vui lòng chọn Next để bắt đầu việc cài đặt 

        



③ Khi quá trình cài đặt đã hoàn tất, vui lòng chọn Finish. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



Hướng dẫn sử dụng phần mềm TCS 

1. Phần Mềm Giao Tiếp Truyền Thông TCS 

1.1 Phần mềm TCS 
TCS là một phần mềm dùng để điều khiển và giám sát các thiết bị sau khi kết nối các thiết bị của 

HANYOUNG NUX với máy tính của bạn. Mặc dù các chương trình giao tiếp truyền thông hiện tại có 

thể kết nối cùng loại thiết bị cùng một lúc và đối với TCS thì nó cũng có thể kết nối nhiều Model sử 

dụng cùng các thiết lập giao tiếp truyền thông. Ngoài ra, nó đã được tạo mô hình có thể kết nối và 

giám sát giữa các mô hình cùng một lúc. 

※ Mặc dù cùng với kiểu giao tiếp truyền thông nhưng nếu các tiêu chuẩn nội bộ khác nhau thì kết nối 

cùng lúc không thể thực hiện được. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2 Menu 

Chương trình giao tiếp TCS 

( TCS Communication 

Program) 

Chương trình 

( The Program) 

Menu 

Màn hình chính  

( Main Screen) 

Màn hình chính 

( Main Screen) 

Thiết lập 

( Setting) 

Thiết lập cổng giao tiếp truyền thông 

( Port Setting) 

Thêm vào thiết bị  

( Add Unit) 

Các menu chương trình 

( Program Menu) 

Menu Tập tin  

(File Menu) 

Menu Truyền thông 

( Communication Menu) 

Menu Trực tuyến  

( Online Menu) 

Menu Công cụ  

( Tool Menu) 

Menu Trợ giúp  

( Help Menu) 

Bắt đầu TCS 

( TCS Start) 

Bắt đầu TCS 

( TCS Start) 

( Giám sát) 

Monitoring 

Giám sát 

( Monitoring) 

Giám sát Văn bản 

(TEXT Monitoring) 

Đa kênh – Xem nhiều đường 

( Multi Trend) 

Thông số 

( Parameter) 

Thông số 

( Parameter) 

Mô Hình/Chương trình 

( Pattern) 

Mô hình/Chương trình 

( Pattern) 

Lưu dữ liệu giám sát 

( Save Monitoring Data) 

 

Lưu dữ liệu giám sát 

( Save Monitoring Data) 

( Trình xem biểu đồ) 

Graph Viewer 

Trình xem biểu đồ 

( Graph Viewer) 

 

 

 



2. Màn hình chính 

 Bạn có thể thấy màn hình chính giống như bên dưới 

   

① Menu : Khu vực chọn Menu để thao tác của TCS( bao gồm: Cổng giao tiếp, Thiết bị, Cấu hình kênh)  

② Hệ Thống : Quản lý các cổng và thiết bị đã kết nối đến TCS and kiểm tra thông tin của các kênh thiết bị (Chi 

tiết cổng giao tiếp, Chi tiết hồ sơ ghi - Record) 

③ Chi tiết : Kiểm tra được thông tin chi tiết của các cổng khu vực hệ thống và các thiết bị (Giám sát, Đa giám 

sát, Giám sát nhiều đường, Thông số). 

④ Màn hình chính : Màn hình chính, hiển thông tin theo dõi thực tế của các thiết bị bằng nhiều cách khác nhau. 

⑤ Tin nhắn: Thông tin tín hiệu ra và thời gian sự kiện. (Menu tự động để ‘khởi tạo tin nhắn’, ‘lưu tin nhắn’ khi 
nhấp chuột phải) 

 

 

 

 

 



3. Thiết lập 

3.1 Thiết lập cổng giao tiếp truyền thông 

3.1.1 Thêm kênh giao tiếp truyền thông chuẩn Serial 

Để tạo thêm kênh truyền thông serial bằng cách chọn “Communication → Add serial communication” 

trong phần Menu hoặc bằng cách chọn biểu tượng thêm kênh truyền thông ( ) ở thanh công cụ. 

Bạn có thể đặt số cho các thiết bị đã được kết nối và số thiết bị giới hạn đặt từ 1~32   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.1.1.1 Cách kiểm tra cổng giao tiếp truyền thông chuẩn serial communication 

① Control Panel → Device Manager → Nếu máy tính có cổng giao tiếp (COM & LPT). 

   

  ② Chọn Port (COM & LPT) để kiểm tra số của cổng giao tiếp serial 



3.1.1.2 Trường hợp máy tính bạn không có cổng giao tiếp truyền thông chuẩn Serial 

① Control Panel → Device Manager → Nếu không có cổng giao tiếp (COM & LPT) trên máy tính 

thì hãy sử dụng thiết bị chuyển sang từ chuẩn Serial sang USB giống như thiết bị như bên dưới. 

② Thiết bị để chuyển đổi chuẩn giao tiếp truyền thông này phải được gắn vào cổng USB của máy 

tính bạn. 

③ Cài đặt Driver cho thiết bị chuyển đổi USB sang Serial. 

④ Nếu Driver đã được cài đặt đúng, bạn có thể kiểm tra số của cổng giao tiếp được kết nối tại mục 

Port (COM & LPT) như hình dưới đây. 

 

      



3.1.2 Thêm giao tiếp truyền thông chuẩn ethernet. 
Đối với thiết bị có chuẩn giao tiếp Ethernet, ban có thể thêm kênh truyền thông Ethernet bằng cách chọn 

“Communication → Add ethernet communication” trong phần Menu hoặc bằng cách lựa 

chọn biểu tưởng thêm kênh truyền thông (Communication Add) ( ) ở thanh công cụ. 

Bạn có thể đặt số cho các thiết bị đã được kết từ 1~32. 

Sau khi thiết lập giao tiếp truyền thông, bạn có thể thay đổi nó trong màn hình hệ thống trong phần Menu 

và bạn có thể thay đổi thiết bị đã kết nối.  

※ Trong trường hợp thiết bị có cùng thông số, việc truyền thông có thể không được tương thích với thiết bị khác 

bởi vì TH300 , TH500 , TD300 , TD500 , TS500 không sử dụng chuẩn giao tiếp.  



3.2 Thêm thiết bị truyền thông. 

Để thêm một một thiết bị truyền thông vào TCS, bạn có thể vào phần Mneu cổng giao tiếp truyền thông 

(port menu). 

Từ màn hình hệ thống ở màn hình hệ thống, chọn kênh truyền thông cần thêm thiết bị, sau đó nhấn chuột 

phải và chọn Add Unit ( ). 

     

 Sau đó cửa sổ thêm thiết bị mới ( Add unit) xuất hiện. 
 

 

 

 

 



Từ cửa sổ Add unit, bạn có thể đặt loại sản phẩm, tên sản phẩm, địa chỉ thiết bị và tên thiết bị. Sau khi hoàn 

thành tất cả các thiết lập, bằng cách chọn nút Add, việc thêm một cổng của bạn hoàn thành. 

 ※ Từ cửa sổ Add unit, bạn có thể đặt giao tiếp truyền thông. Liên quan đến việc thiết lập giao tiếp truyền 

thông, vui lòng tham khảo các hướng dẫn có liên quan. 
Từ màn hình chính, vào khu vực hệ thống, chọn kênh và thiết bị cần sửa, nhấn chuột phải và chọn Unit 

Modify ( ) trong bảng chọn.  

 

Sau đó cửa số sau sẽ xuất hiện  

       

 



   Từ cửa số sửa đổi thiết bị đó, bạn có thể đặt lại địa chỉ thiết bị và tên của thiết bị đã kết nối. 

Sau khi hoàn thành việc sửa đổi, chon OK để xác nhận sửa đổi cấu hình thiết bị đó. 

※ Từ cửa số thay đổi thiết lập thiết bị, bởi vì trong cửa số đó chỉ có khả năng thay đổi số địa chỉ thiết bị và tên 

chỉ thiết bị, nếu muốn thay đổi kiểu sản phẩm khác, bạn phải thêm một thiết bị mới và sau đó hủy bỏ loại 

thiết bị trước đó.   

Để xóa thiết bị, bạn chọn thiết bị cần xóa, nhấn chuột phải và chọn Unit cancel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Các Menu chương trình 

4.1 Menu tập tin 

 

① "File" → "Monitoring Data Save Start : Để bắt đầu lưu dữ liệu đang giám sát của thiết bị được chọn ở 

thời điểm hiện tại (Khi thiết bị đó đang kết nối). 

② “File" → " Start Saving all the Monitoring Data : Để bắt đầu tiến hành lưu tất cả dữ liệu giám sát hiện tại 

của thiết đang kết nối đến cổng giao tiếp (ngay cả khi chỉ có 1 thiết bị đang kết nối). 

③ "File " → "Lock" Tất cả các chức năng của phần mềm TCS được khóa. 
Nếu TCS đã bị khóa tất cả các chức năng, ngoại trừ chức năng mở khóa không bị khóa ( tắt chương trình 

cũng không khả dụng) 

※ Mật khẩu ban đầu “0000” 

※ Nếu bạn không nhớ mật khẩu, bạn phải cài đặt lại phần mềm TCS sau khi đã gỡ cài đặt. 

  ④ "File " → "Releases": Để mở khóa phần mềm TCS 

Có thể thay đổi mật khẩu trong phần thiết lập môi trường hoạt động.  



4.2 Menu Truyền thông 

 

    Có hai loại giao tiếp truyền thông để thêm vào: Truyền thông giao tiếp chuẩn Serial và Ethernet.  

①  Chọn " Communication" → "Add serial communication" hoặc biểu tượng (  ) ở thanh công cụ: Để 

xuất hiện màn hình thêm vào thiết bị giao tiếp truyền thông chuẩn Serial 

 



    ② Chọn " Communication" → "Add Ethernet communication" biểu tượng ( ) ở thanh công cụ : Để xuất 

hiện màn hình thêm vào thiết bị giao tiếp truyền thông chuẩn Ethernet. 

③  Chọn " Communication " → "Connect / Disconnect"   : Chức năng kết nối hoặc ngắt kết nối đối với 

cổng giao tiếp truyền thông thiết bị đã lựa chọn. 

 

④  " Communication " → "View Communication Data": Xuất hiện màn hình xem dữ liệu truyền thông. 

 



4.3 Menu Trực tuyến 

① " Online" → "Monitoring": màn hình giám sát cơ bản của thiết bị được chọn. 

② " Online " → "TEXT Monitoring : Xuất hiện màn hình giám sát dạng văn bản (Tất cả các thiết bị đang 

giám sát, xem danh sách)  



③ “ Online” -> “Multi trend”: màn hình giám sát đồ thị nhiều đường ( xem tất cả thiết bị) 

  ④ " Online " → "Parameter" : màn hình xem thông số của thiết bị ( để hiểu rõ chi tiết, vui lòng tham khảo 

các tài liệu hướng dẫn của thiết bị đó). 

  



 ⑤ " Online " → "Pattern" : màn hình cấu hình chương trình (pattern) của thiết bị (để biết thêm chi thiết, vui 

lòng tham khảo tài liệu hướng dẫn của thiết bị). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.4 Menu Công cụ 

 

① "tool" → "Graph Viewer" : Trình xem đồ thị (để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo để các hướng dẫn 

xem trình xem đồ thị) 

   

 



  ②  "tool" → "Setting" Xuất hiện cửa sổ thiết lập trình xem đồ thị. 

         Sau khi thiết lập xong lựa chọn OK để hoàn thành. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.5 Menu Trợ Giúp  

 

①  "Help" → "Help” : Xuất hiện trang trợ giúp của phần mềm TCS. 

 



② "Help" → "Program Info" : Xuất hiện cửa số thông tin chung của phần mềm TCS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Bắt đầu TCS 

 Bắt đầu sử dụng phần mềm TCS  
Dưới đây là màn hình bạn sẽ thấy khi chương trình được sử dụng lần đầu tiên. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bởi vì chưa có cổng và thiết bị nào nên bạn cần thêm cổng và thiết bị. 

Từ trạng thái ngắt kết nối, lựa chọn “Communication -> Add communication” trong các tab menu 

hoặc chọn biểu tượng thêm kênh truyền thông  (  ), (  ) và cửa số màn hình xuất hiện thêm 

thiết bị giao tiếp truyền thông theo chuẩn Serial hoặc Ethernet. 

 

        Sau khi thiết lập các kênh truyền thông và thiết bị, thực hiện kết nối truyền thông. 

(tham khảo 3. Cài đặt) 



Nếu cổng truyền thông và thiết bị đã kết nối đúng, thông tin cổng và thiết bị sẽ hiển thị như bên dưới. 

  

표시 줄에서 연결 아이콘 ()을 선택하십시오. 



Để thực hiện kết nối, từ màn hình hệ thống ở màn hình chính, ta kích chuột phải vào cổng giao tiếp, lựa chọn 

“connect” hoặc chọn biểu tượng kết nối (  ) trong thanh công cụ. 

   

 



Trong lần giao tiếp truyền thông đầu tiên, nền màn hình giám sát cơ bản sẽ được hiển thị tự động 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Giám sát 

6.1 Giám sát 
Nếu thiết bị được kết nối, mà hình giám sát sẽ được hiển thị một cách tự động. 

Trong trạng thái đã kết nối, trong menu trực tuyến (Online), vào phần "Online→Monitoring" hoặc 

lựa chọn biểu tượng giám sát ( ) ở thanh công cụ thì cửa số giám sát (Monitoring) sẽ xuất hiện. 

Mối thiết bị có bố cục thông tin giám sát khách nhau (Hình ảnh bên dưới thể hiện thông tin giám 

sát của sản phẩm GR200) 

※ Số lượng màn hình giám sát tối đa là 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sau khi sử dụng chức năng phóng lớn tối đa trong chế độ giám sát cơ bản, trong trường hợp phóng to      

màn hình giám sát thiết bị chi tiết sẽ xuất hiện. 

Màn hình giám sát sẽ được kết hợp 2 chế độ Giám sát văn bản và Giám sát đồ thị 

   

  Khi nhấn nút thu nhỏ màn hình nó sẽ trở về màn hình giám sát cơ bản. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6.2 Giám Sát Dạng Văn Bản 

    Trong trạng thái đã kết nối,  vào menu "Online → TEXT Monitoring" hoặc chọn biểu tượng multi-

monitoring ( ) ở thanh công cụ để vào chế độ giám sát nhiều thông số (multi-monitoring). 

  Trong chế độ giám sát dạng văn bản, dữ liệu thiết bị đã được thể hiện ở màn hình ở dạng danh sách và tất cả 

các thiết bị hiện tại đã kết nối sẽ được hiển thị.   

Dữ liệu hiển thị sẽ được chia theo từng thiết bị  

( Hình ảnh thể hiện màn hình giám sát dạng văn bản của thiết bị GR200) 

 

 

 

 

 

 



6.3 Giám sát đa thiết bị 

    Trong trạng thái đã kết nối, vào menu "Online→Multi Trend” hoặc lựa chọn biểu tượng multi trend ( ) ở 

thanh công cụ để vào chế độ giám sát đồ thị nhiều đường (Multi trend).  

  Trong chế độ giám sát này, dữ liệu giám sát của thiết bị được hiển thị theo dạng đường (đồ thị), dữ liệu của 

tất cả thiết bị sẽ được hiển thị. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Thông số (Parameter) 

 Trong trạng thái đã kết nối, vào menu "Online→ Parameter” hoặc lựa chọn biểu tượng Parameter ( ) ở 

thanh công cụ để vào chế độ xem thông số của thiết bị. 

 Khi cửa số thông số thiết bị xuất hiện, phần mềm TCS sẽ tự động tải về tất cả thông số từ thiết bị. 

 Sau đó, sau khi thay đổi các dữ liệu, thông số của thiết bị, nó cũng có thể tải xuống chúng toàn bộ hay là 

một phần đến thiết bị. 

 Ngoài ra, bạn có thể có thể tải lại dữ liệu thông số hiện tại sau khi lưu chúng thành tập tin. 

   : Mở tập tin thông số. 

   : Lưu tập tin thông số. 

   : Tải xuống thông số từ thiết bị xuống phần mềm TCS. ( TCS ← Thiết bị ) 

   : Tải lên một phân thông số từ phần mềm TCS đến thiết bị. ( TCS → Thiết bị ) 

        Nếu bạn tải lên một phần thông số, nó chỉ có thể tải lên dữ liệu đã sửa đổi đến thiết bị. 

 (Dấu chấm than được hiển thị trên dữ liệu sửa đổi)  

   

 : Tải lên tất cả các thông số từ phần mềm TCS đến thiết bị ( TCS → Thiết bị ) 

 



   

8. Mô hình 

Trong trạng thái kết nối, vào menu "Online→ Pattern program” hoặc lựa chọn biểu tượng ( ) ở thanh 

công cụ, cửa số chương trình (pattern) của thiết bị sẽ hiển thị. 

Ngay sau khi cửa số chương trình (pattern) hiển thị, dữ liệu chương trình của thiết bị không được tải lên. 

Sau khi lựa chọn nút nhấn tải lên ở của số chương trình(Pattern), nó sẽ tải dữ liệu chương trình từ thiết 

bị. 

Sau khi mua hàng hoặc reset lại thiết bị, khi bạn thiết lập chương trình (pattern) lần đầu, bạn có thể làm 

việc ngay mà không cần tải lên dữ liệu từ thiết bị. 

Cấu trúc của cửa sổ chương trình mẫu được thể hiện dưới đây. 

 

 

 

 

 

 



9. Lưu dữ liệu giám sát 

Để lưu lại dữ liệu giám sát, thiết bị phải ở trạng thái đã kết nối.    

 

 



Từ trạng thái đã kết nối, nếu bạn chọn thiết bị giao tiếp từ Menu hệ thống thì cửa sổ hồ sơ ghi của thiết bị sẽ 

xuất hiện: 

 

 

① Tên tệp: tên tệp tin lưu 

② Đường dẫn: đường dẫn lưu  

③ Chế độ : Chung, Cài đặt thời gian, Hoạt động 

- Chung : người sử dụng chọn biểu tượng lưu (   ) để bắt đầu lưu và chọn biểu tượng 

dừng (   ) để dừng lưu 

- Cài đặt thời gian : người sử dụng chọn biểu tượng lưu (   ) để bắt đầu lưu và tự động 

dừng lưu sau một khoảng thời gian cài đặt (④ bên dưới). 

- Hoạt động : trong trường hợp hoạt động điều khiển (RUN), bắt đầu lưu tự động và chọn biểu 

tượng dừng (   ) để dừng lưu 

④ Cài đặt thời gian (HH:MM) : khoảng thời gian lưu sau khi bắt đầu (Sử dụng chế độ lưu là chế độ 

cài đặt thời gian)  

⑤ Chu kỳ : chu kỳ lưu dữ liệu (xem⑥ đơn vị chu kỳ lưu) 

⑥ Chu kỳ(Đơn vị) : phút hoặc giây  

⑦ Thời gian tạo tệp mới : là khoảng thời gian tạo một tệp mới (tệp mới được tạo ra sau khoảng 

thời gian là 1 ngày sau khi bắt đầu lưu) 



※ Liên quan đến dữ liệu giám sát, để tránh sự cố, một tập tin mới được tạo ra hàng ngày. 

 

※ Chu kỳ truyền thông và chu kỳ lưu trữ không khớp. Dữ liệu tại thời điểm lưu trữ là giá trị cuối cùng được 

thu thập từ cổng truyền thông. Do đó, nó có thể khác với giá trị hiện tại của thiết bị. 

  ※ Chu kỳ truyền thông khác nhau tùy thuộc vào số lượng thiết bị kết nối, giao thức truyền thông và tốc độ                                                                                                  

truyền thông. 

  ※ Ví dụ 

 

- 15:00:00 Bắt đầu lưu dữ liệu, 15:00:07 Kết thúc lưu dữ liệu                                    

(chu kỳ lưu trữ 1 giây) 

- Thu thập dữ liệu truyền thông                                                          

(15:00:04, 15:00:06 Không có dữ liệu truyền thông) 

- Lưu mỗi 1 giây theo chu kỳ lưu trữ                                                       

(15:00:00 ~ 15:00:07, giá trị truyền thông cuối cùng) 

- 15:00:04 (Lưu giá trị truyền thông cuối cùng 23) 

- 15:00:06 (Lưu giá trị truyền thông cuối cùng 25) 

 

 

   ※ Nếu truyền thông được thực hiện mỗi giây, thì kết quả mong đợi phải là ‘Biểu đồ xu hướng'   

(bên phải) nhưng lưu dữ liệu thực tế được lưu lại bởi TCS giống như trong hình bên trái ‘Biểu đồ 

lưu TCS’ 

 

 

 

 

 

 



Nếu bạn lựa chọn “File -> Monitoring data save start, Monitoring data all save start”” trong Menu hoặc lựa 

chọn biểu tượng monitoring save (   ) ở thanh công cụ thì hoạt động lưu sẽ bắt đầu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nếu bạn muốn dừng việc lưu dữ liệu giám sát, bạn có thể chọn “File -> Monitoring data save stop, Monitoring 

data all save stop”” trong menu hoặc lựa chọn biểu tượng monitoring stop (   ) ở thanh công cụ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Trình xem biểu đồ.  

      Bạn có thể kiểm tra dữ liệu giám sát đã lưu trong TCS từ trình xem biểu đồ. 

  

 Để mở trình xem đồ thị, bạn có thể xem nó qua lối tắt bằng việc thực tiện nó thông qua quá trình cài đặt 

hoặc bằng cách lựa chọn “Tool-> Graph Viewer” ở Tab Menu, hoặc bằng cách lựa chọn biểu tượng data 

import (  ) ở thanh công cụ 



Nếu dữ liệu giám sát được đọc trong trình xem đồ thị, màn hình sẽ xuất hiện như dưới đây. 

 : Tả i dữ  liệu giám sát 

   : Tả i dữ  liệu đa giám sát. 

 : Chèn dữ  liệu giám sát (only monitoring data of the same type) 

 : Xem trướ c 

 : In 

 : Xuấ t tệp dạng HTML 

 : Xuất tệp dạng XLS 

 : Xuất tệp dạng XLSX 

 : Xuất tệp dạng PDF 

 : Xuất tệp dạng Image 

 : Xem danh sách dữ  liệu giám sát 

 : Xem Đ iểm ( Maker ) 

 : Xem Dả i ( Range two Maker) 

 : Đ ường nét Đ ồ  thị 


