mLog

Odczyt, wizualizacja i rejestracja danych
Odczyt i wizualizacja wyników bieżących z jednego lub
z wielu urządzeń pomiarowych (tabele wyników, wyniki
pojedyncze, trendy, bargrafy)
Zapis wyników do bazy danych
Odczyt i wizualizacja danych archiwalnych (tabele
wyników, trendy)
Eksport danych archiwalnych do formatu *.csv
Protokoły
komunikacyjne
Modbus RTU

Modbus

TCP

oraz

Dostępne języki: EN, ES, FR, PL
Programy mLog umożliwiają odczyt, wizualizację i archiwizację danych z urządzeń wyposażonych w port
RS485 (protokół Modbus RTU) lub w port Ethernet (protokół Modbus TCP).
Dane są archiwizowane w bazie danych (Firebird 2.5 przez program mLog Server), skąd mogą być
odczytywane i wizualizowane (program mLog View) w formie wykresów i tabel, a także drukowane
i eksportowane do formatu *.csv. Wyniki bieżące są wyświetlane i wizualizowane w programie mLog
Client.
Konfiguracja aplikacji podstawowej (mLog Server, mLog Client oraz mLog View uruchomione na tym
samym stanowisku) nie wymaga dodatkowych umiejętności programistycznych.

WIZUALIZACJA I ARCHIWIZACJA DANYCH
Program mLog składa się z trzech modułów: mLog Server, mLog Client oraz mLog View. Oprogramowanie
umożliwia dostęp do zgromadzonych danych z wielu stanowisk (dla wielu operatorów).
mLog Server:
odczyt danych z urządzeń i przetworników (protokoły Modbus TCP/Modbus RTU), zapis do bazy
danych (Firebird 2.5), informacje dotyczące komunikacji
mLog Client:
odczyt i wizualizacja wyników bieżących (tabele wyników, wyniki pojedyncze, trendy, bargrafy,
możliwość dodania własnych grafik)
mLog View:
odczyt danych archiwalnych z bazy od daty do daty, wizualizacja (tabele wyników, trendy), eksport
tabeli do pliku *.csv, eksport wykresu do pliku *.bmp, *.jpg, *.pdf, *.html

MODBUS RTU/MODBUS TCP
Dostępne funkcje: 04 – Read Input Registers, 03 – Read Holding Registers
Odczytywane formaty liczb: unsigned integer 16b, signed integer 16b, unsigned integer 32b, unsigned
integer 32b swapped, signed integer 32b, signed integer 32b swapped, floating point 32b, floating
point 32b swapped, signed integer 64b, floating point 64b
Prędkość transmisji: 1.2, 2.4, 4.8, 9.6, 19.2, 38.4, 57.6, 115.2 kbps (dotyczy Modbus RTU)
Parzystość: None + 1 bit stopu, None + 2 bity stopu, Even, Odd (dotyczy Modbus RTU)

AKTYWACJA PROGRAMU
Program wymaga aktywacji (rejestracji). Po wykupieniu dostępne są programy:
mLog Server

mLog Client

mLog View

1 stanowisko

Nieograniczona liczba stanowisk

Nieograniczona liczba stanowisk
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PRZYKŁAD APLIKACJI
Aplikacja podstawowa – mLog Server, mLog Client oraz mLog View uruchomione na jednym komputerze.

Aplikacja rozbudowana – mLog Server, mLog Client oraz mLog View uruchomione na różnych
komputerach.

DANE TECHNICZNE
Wymagania systemowe
System operacyjny
Windows 8 lub nowszy
Procesor
min. 1 GHz
Pamięć RAM
Zgodna z wymaganiami systemu operacyjnego
Dysk twardy
>80 MB wolnej przestrzeni dyskowej(1)
(1)
Należy zapewnić dodatkową wolną przestrzeń dyskową dla pliku bazy danych. Podczas użytkowania
programu rozmiar pliku zawierającego bazę danych wzrasta w zależności od intensywności i ilości
odczytywanych wyników.
Wersja k arty katalogowej: 190208PL Wersja oprogramow ania: 3.0.0.0
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