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نحوه ی ذخیره آبجکت هایی که تغییراتی روی آن اعمال شده و استفاده در پروژه های بعدی در FATEK
HMI

آبجکت هایی که در قسمت  Toolboxقرار دارد قادر است نیاز اکثر کاربران را برآورده کند ،اما این آبجکت ها همه از
پیش تعیین شده هستند .به همین دلیل قسمت  User Toolboxدر نرم افزار تعبیه شده تا عالوه بر این که به
کاربران اجازه می دهد به آبجکتهایی که تغییر داده اند دسترسی پیدا کنند ،توابع【 】Importو 【 】 Exportرا
نیز فراهم می کند تا آبجکتهای موجود در 【 】User Toolboxبتوانند به سرعت بین رایانه های مختلف منتقل
شوند و انجام پروژه را تسریع کنند.
برای اینکه قسمت  User toolboxدر سمت راست نرم افزار ،جهت دسترسی آسان ،نشان داده شود از منو view
گزینه User Toolboxرا انتخاب کنید.

حال جهت اینکه آبجکت های طراحی شده را بتوان در قسمت  User Toolboxقرار داد ،روی آبجکت مورد نظر
کلیک چپ کرده و همزمان دکمه  Ctrlروی کیبورد فشار میدهیم و آبجکت مورد نظر را کشیده و در دسته بندی
مورد نظر قرار میدهیم.
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در نظر داشته باشید همه این آبجکت ها را میتوان در دسته بندی دلخواه و با نام دلخواه در  User Toolboxقرار داد
و در مواقع مورد نیاز با کشیدن و قرار دادن روی صفحه استفاده کرد.

نکته ای که باید به آن توجه کرد این است که بعد از ثبت آبجکت های مورد نظر در دسته بندی های دلخواه میتوان با
راست کلیک کردن در قسمت  User Toolboxو با زدن گزینه  Exportاین دسته بندی ها را ذخیره کرد و در
پروژه های بعدی میتوان با  Importکردن ،این فایل را وارد پروژه کرد و به راحتی استفاده کرد.
الزم به ذکر است که اگر در این آبجکت ها از قسمت های  text library, tag libraryیا سایر تنظیمات استفاده
شده باشد،جهت انتقال کامل آبجکت ها ،باید این قسمتها نیز  Importشوند.
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