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N.A 007 – Configuração Data Log IHM M. 

 

Objetivo: 

Este documento tem a intenção de instruir detalhadamente, de 

como efetuar a configuração de data log, todas as informações 

na parte da parametrização da estrutura quanto na 

parametrização da função que executa o data log e as demais 

informações. 

IHM M – Xpanel Designer 2.34 

Configuração DATA LOG. 

Primeiro é necessário configurar a estrutura da função, é 

necessário clicar no item “1” para abrir a tela de configuração. 
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Irá abrir uma tela de configuração, onde é determinado os 

parâmetros necessários para acontecer perfeitamente a função 

de log. 
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No item “1” é onde é determinado o nome do Log, como é 

possível criar mais de uma estrutura, por organização, é possível 

separar por nomes. 

No item “2” é possível determinar cinco tipos de inicialização do 

log, periodicamente, definindo o intervalo, através de algum 

comando, ou pela condição de um tag. 

No item “3” é definido o tipo de log, em caso de periódico, os 

registros serão efetuados no intervalo de tempo inserido no 

campo abaixo. Se caso for determinado pela condição de um tag, 

é necessário filtrar a tag responsável por este trabalho no campo 

abaixo, lembrando que ele filtra todas as variáveis da base de 

dados. 

No item “4” é o campo onde é definido o intervalo de tempo 

para ser registrado as informações, no exemplo acima, eles nos 

traz em um intervalo de 10 s, então de 10 em 10 s, será 

registrado os valores das variáveis determinadas. 

No item “5” é o campo onde é inserido as variáveis a serem 

registradas, através de “Add tag” “Edit tag” “Delete Tag” são as 

ferramentas deste campo para inserir, editar e deletar tags. 
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Execução do registro. 

Existe uma função interna, que executa esse registro, 

“MakeLogCsvEx” é responsável, por arquivar os dados da 

variáveis determinadas no campo “5”. Essa função é composta 

por 4 parâmetros. 

[S1] Nome determinado para ocupar o título do arquivo CSV. 

[S2] O nome determinado na estrutura do LOG, deve ocupar este 

parâmetro. 

[S3] Número determinado no bloco da estrutura do LOG. 

[S4] O quarto e último parâmetro é local de armazenagem. É 

possível de três formas: 

_LOCAL_: Diretório do sistema operacional Xpanel. 

_SDMEM_: Periférico do cartão de memória. OBS: Lembrando 

que IHM’s do modelo de 4” 

_USBMEM_: Periférico USB, todos os modelos tem. 

Exemplo de um script pronto: 

“MakeLogCsvEx("LOGNAME", "LOG" ,1, _USBMEM_);” 

Pode ser executado, através de uma condição, periodicamente 

ou manualmente. 
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Sumário data log. 

Para visualizarmos o registro das informações, podemos inserir 

um sumário que nos permite ver os registros no intervalo de 

tempo determinado. 

 

 

Para inserir o sumário, basta clicar no ícone marcado em preto, 

na barra de ferramentas horizontal. 

 


