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N.A 006 – Criação multi strings IHM M. 

 

Objetivo: 

Este documento tem a intenção de instruir detalhadamente, de 

como efetuar a criação de multi strings, que são blocos de 

mensagens que fornece o recurso de atribuir mais de uma 

mensagem utilizando colunas, e até mesmo trabalhando com 

idiomas diferentes em um status de valor, que nesta aplicação 

exemplo, este recurso será usado para construir mensagens 

iguais com idiomas diferentes. 

IHM M – Xpanel Designer 2.34 

Configuração multi string. 

Primeiro é necessário criar as colunas com as respectivas 

mensagens, clique duas vezes em string table na aba de 

ferramentas. 

 

 

 



     Nota de Aplicação IHM 006 
 

 
 
 

                        Documento:  NAA06. 
                                                                                                                                                                           Data Emissão: 31/03/2015. 

                                                                                                                                                                                     Revisão: 0 

 As informações contidas neste documento são propriedade da ATIVA AUTOMAÇÂO, sendo vetada a reprodução ou utilização para outras finalidades senão 
aquelas a que se destinam, sem prévia autorização. 

 

Clique no item “1” para adicionar um bloco de mensagens. Será 

criado um bloco com os idiomas trabalhados, relacionados a um 

determinado valor, que serão gerenciados por uma variável. No 

item “2” é determinado o endereço de cada bloco de 

mensagens, podemos chamar também de grupos de mensagens. 

 

Então será criado os respectivos idiomas que iremos trabalhar 

em “Group 0”. Clique no item “3” e atribua uma mensagem para 

cada valor no campo “4”. 
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Crie duas variáveis para efetuar a leitura e o gerenciamento dos 

idiomas trabalhados, lembrando que uma delas tem que estar no 

formato string para receber letras, e outra para gerenciar a troca 

das mensagens do projeto. Clique no item “5” para efetuar a 

criação dos dados. 
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Agora será necessário a criação de um script periódico, para 

estar atualizando as informações do idioma atual na variável 

string, que no caso será a “STRING_TABLE”. 

 

Clique no item “6” dê um nome ao script e determine a forma de 

execução, nesta situação é necessário a opção “Period”, em um 

período de 1 segundo com a prioridade 1, para ser executado no 

intervalo de tempo determinado. Foi usado o comando “While” 

para efetuar a função de extrair as informações do “Group 0” de 

strings, e armazenar na variável “STRING_TABLE”, que no caso 

foi os idiomas Português, Inglês e Espanhol. 
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Na tela de seleção insira a variável na tela através do item “7”, 

crie dois botão para incrementar valores na variável responsável 

pela seleção dos idiomas e atribua os comandos e as condições 

necessárias para isso, clique duas vezes no item “8” que 

representa o botão e analise o exemplo. 

 

Para efetuar o botão de decremento, basta efetuar a 

configuração e a condição inversa do botão de incremento. 
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Criação dos blocos múltiplos de mensagens. 

Procure no atalho de ferramentas, a opção “String table” 

novamente e clique duas vezes. 

 

 

Como ilustra a imagem, clique no item “11” para adicionar um 

novo grupo de strings. Determine o tipo de grupo no item “12”, 

que é a estrutura com mais de uma coluna de mensagens e no 

ítem “13” determine o endereço do grupo. 
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Depois crie as mensagens nas respectivas colunas, com linhas 

sendo representadas por um determinado valor. 

 

 

 

Clique no ítem “14” para adicionar as mensagens nas colunas. No 

parâmetro do ítem “15” é necessário determinar um valor para 

ser responsável por cada linha nas colunas existentes. No 

exemplo acima, foi determinado que o valor “0” representa as 

mensagens da primeira linha. Para efetuar a criação da 

mensagem representada pelo valor “1”, selecione a linha abaixo 

e assim por diante. 
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Um parâmetro que devemos habilitar, que é indispensável para 

o funcionamento da troca das mensagens, é o “Use Multiple 

Language Table”. 

 

Clique no ítem “16”, “Xpanel Project”, e depois clique no ítem 

“17” para abrir a aba “Language Configuration”. 

Habilite o ítem “18” e selecione o tag que irá gerenciar a troca 

das colunas, no ítem “19”, que no caso foi a variável “SELEC”. 
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Com a estrutura configurada, vamos inserir na tela, as colunas. 

 

 

 

Clique no ítem “20” e depois clique em qualquer lugar da tela. 

Selecione o grupo que deseja inserir, e no ítem “22”, insira a 

linha de mensagens que deseja. No exemplo acima inserido a 

linha do valor 0. Quando a variável “SELEC” trocar os valores, irá 

trocar de coluna. 
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Após concluir, execute o simulador e teste. 

 

Veja: 

 


