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1 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem 

Oprogramowanie DATAVIEWER umożliwia analizę pomiarów wykonanych za pomocą aplikacji 
SONOLEVEL na urządzeniu SONOCHEK na komputerze lub tablecie z systemem Windows.  

Foldery i pomiary wysłane z SONOCHEK znajdują się wraz z przypisanymi im fotografiami, 
komentarzami tekstowymi i nagraniami głosowymi w wykazie.  

Zapisane dane pomiarowe można odtworzyć i zwizualizować za pomocą odpowiednich 
diagramów dla zapisu poziomu i spektrogramu. Jednocześnie wyszczególnione zakresy danych 
pomiarowych wykonanych w określonym zakresie czasu mogą zostać zebrane i 
wyeksportowane celem dalszego ich przetwarzania.  

 

 

Wskazówki!  

Należy mieć na względzie fakt, że załadowane mogą być tylko dane 
pomiarowe aplikacji SONOLEVEL.  

Niektóre opcje wyświetlania zależne są od wersji aplikacji, przy pomocy 
której wykonane zostały pomiary (poniższe ilustracje mogą się nieznacznie 
różnić).   
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2 Pierwsze kroki 

 

2.1 Przygotowanie pomiarów  

Przed załadowaniem do oprogramowania DATAVIEWER pomiarów przeznaczonych do analizy 
należy je najpierw wyeksportować z SONOCHEK jako plik ZIP, za pomocą aplikacji 
SONOLEVEL.  
Informacje z tym związane znajdują się w instrukcji obsługi SONOCHEK w rozdziale 4.3 
„Przygotowanie danych pomiarowych do eksportu”.  

Następnie należy wyeksportowane dane pomiarowe skopiować do systemu plików na 
komputerze lub w tablecie, na którym uruchomiony jest DATAVIEWER. W tym celu należy 
połączyć SONOCHEK z komputerem lub tabletem za pomocą złącza USB. 

 

2.2 Uruchomienie oprogramowania DATAVIEWER  

DATAVIEWER nie wymaga żadnej szczególnej instalacji i uruchamiany jest bezpośrednio z 
lokalizacji, w której został zapisany. 

1. W Windows Explorer należy otworzyć folder, w którym zapisane zostały pliki programowe 
DATAVIEWER Software.  

 

 

Wskazówka! 

Nie należy zmieniać nazwy pliku ani folderu, ponieważ w takim przypadku 
oprogramowanie nie będzie mogło zostać uruchomione.  

 

2. Kliknąć na plik aplikacji (exe) SONOLEVEL-DATAVIEWER .  

 

2.3 Ładowanie pomiarów  

 Wpisać lub kliknąć „Wczytaj foldery” [Load Folders]. 

 W wyświetlonym oknie dialogowym otworzyć plik ZIP danych pomiarowych, który został 
skopiowany z SONOCHEK na komputer lub tablet.  

 Foldery [Folders] z danymi pomiarowymi są wypisane w lewej kolumnie widoku listy. 
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3 Interfejs użytkownika 

W oprogramowaniu DATAVIEWER są dwa możliwe do aktywowania widoki. W widoku listy 
można wybrać foldery i pomiary, jak również wyświetlić fotografie, nagrania głosowe i 
komentarze tekstowe. Widok szczegółowy umożliwia audiowizualną analizę pomiarów za 
pomocą odpowiednich diagramów.  

3.1 Widok listy 

 

 

 

  
1 Lista folderów [Folders] z pomiarami (aktywny folder: czerwone oznaczenie) 

2 Pasek menu  

3 Pomiary [Measurements] wybranego folderu  

4 Załączniki [Attachments] wybranego folderu/pomiaru 

5 Ustawienie języka: niemiecki/angielski  

6 Pasek stanu dla wyświetlania komunikatów o błędach; wskazówki dotyczące Open-
Source-Software (O SONOCHEK DATAVIEWER) [About SONOCHEK 
DATAVIEWER] 

 

1 2 3 4 5 

6 
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Wskazówka! 

DATAVIEWER używa części z projektów Open-Source-Software. Nazwy, 
warunki licencji i uwagi dotyczące ochrony praw autorskich tych projektów 
znajdują się w pliku 3RD-PARTY-NOTICES. 

Opcjonalnie można je również wyświetlić wewnątrz oprogramowania. 

W celu wyświetlenia okna z wszystkimi informacjami, należy wpisać lub 
kliknąć na „O SONOCHEK DATAVIEWER” [About SONOCHEK 
DATAVIEWER]. 

 

3.2 Widok szczegółowy  

 

 

 

  
1 Pomiary [Measurements] w aktywnym folderze (aktywny pomiar: czerwone 

oznaczenie) 

2 Pasek menu 

3 Zapis poziomu lub przebieg temperatury 

4 Spektrogram i spektrum 

 

1 2 3 

4 
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Widok szczegółowy – diagram dla zapisu poziomu i temperatury 

 

 

 

 

  
1 Oś poziomu (dB) 

2 Legenda zawierająca wartości czasu i poziomu (wybór/wyświetlanie różnych 

poziomów:  Ustawienia) 

3 Kursor czasu 

4 Główny zakres z przebiegami krzywych (oznaczony za pomocą kolorów, patrz 
legenda) 

5 Oś czasu 

6 Oś temperatury (°C) 

7 Metadane pomiarów 

1 2 3 5 6 7 4 
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Widok szczegółowy – Spektrogram i spektrum  
 

 

 

 

 

1 Oś częstotliwości (kHz) 

2 Kursor częstotliwości  

3 Kursor czasu  

4 Zakres wskazania spektrogramu  

5 Oś czasu  

6 Wartość częstotliwości i dB kursora czasu w spektrum (kHz, dB) 

7 Spektrum z oznaczeniem wybranej częstotliwości. Spektrum opiera się na 
aktualnej pozycji kursora czasu w spektrogramie. 

8 Skalowanie dB spektrum 

 

 

 

Wskazówka! 

W zależności od wersji aplikacji, dla starszych danych pomiarowych 
SONOCHEK nie może być przygotowana wartość dB. Widmowo 
rozdzielone dane zostaną przedstawiane bez podania wartości dB.  

 

1 5 7 3 4 8 2 6 
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4 Obsługa 

4.1 Ustawianie języka  

Obsługa interfejsu użytkownika dostępna jest w języku angielskim i niemieckim. 

W celu wyboru języka dotknąć lub kliknąć na przycisk operacyjny „angielski” lub „niemiecki” 
znajdujący się na prawej krawędzi paska menu. 

4.2 Edytowanie osi diagramu 

Możliwa jest bezpośrednia zmiana granic wszystkich osi diagramu: 

 Kliknąć lub dotknąć wartość liczbową na granicy osi i zmienić ją w wyświetlonym polu.  

 

 

Wskazówka! 

Podczas ładowania pomiaru granice osi zostaną automatycznie 
zdefiniowane przez minimalną i maksymalną wartość zapisu. Na koniec 
można je dopasować tak, jak opisano. 

 

Oś czasu można dodatkowo dopasować, używając do tego celu myszy lub przeciągając 
palcem: 

 Dotknąć lub kliknąć, przytrzymując obszar wskazania spektrogramu albo diagramu dla 
zapisu poziomu i temperatury. W celu zaznaczenia wybranego obszaru odczekać chwilę i 
przeciągnąć kursor myszki poziomo do żądanej pozycji. 

 Puścić lewy klawisz myszy na żądanej pozycji. Oś czasu zostanie dopasowana do 
wybranego zakresu 

ALBO 

 W celu dopasowania widoku przesunąć rolkę myszki w dół lub zsunąć widok dwoma 
palcami, ewentualnie przesunąć rolkę myszki w górę lub rozsunąć widok dwoma palcami. 

Cofanie osi diagramu: 

 Dotknąć lub kliknąć na przycisk operacyjny „Wyświetlacz 100%” 
[Display 100 %], znajdujący się na pasku menu.  
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4.3 Funkcje widoku listy 

4.3.1 Wybranie folderu i pomiarów, wyświetlanie załączników  

 Aby wybrać folder pomiarowy [Folder] lub żądany pomiar [Measurements], dotknąć lub 
kliknąć na dany element.  

 Element aktywny oznaczony będzie na czerwono (patrz ilustracja).  

Zawarte w folderze pomiary [Measurements] zostaną wyświetlone w środkowej kolumnie 
widoku listy.  

Fotografie, nagrania dźwiękowe i komentarze tekstowe [Attachments], przynależne do 
aktywnego folderu lub do aktywnych pomiarów, wyświetlone zostaną z prawej kolumnie widoku 
listy.  

Po kliknięciu lub dotknięciu fotografii zostanie ona pokazana w powiększeniu. W celu 
zakończenia podglądu powiększonej fotografii należy kliknąć lub dotknąć dowolne miejsce 
interfejsu użytkownika. 

 

 

4.3.2 Przejście do widoku szczegółowego 

 Wybrać folder. 

Element aktywny oznaczony będzie na czerwono (patrz ilustracja).  

 W pasku menu dotknąć lub kliknąć „Sprawdzanie pomiarów” [Inspect Measurements]. 
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4.4 Funkcje widoku szczegółowego 

4.4.1 Wybór pomiaru 

Dostępne pomiary w aktywnym folderze zostaną wyświetlone w lewej kolumnie. 

 W celu wybrania dotknąć lub kliknąć na pomiar.  

 Wybrany pomiar zostanie oznaczony na czerwono. Po załadowaniu zostaną wyświetlone 
przynależne diagramy i informacje, jeżeli nie zostały one ukryte. 

 

4.4.2 Wyświetlanie i ukrywanie kolumn oraz wierszy 

Aby na ekranie maksymalnie powiększyć przedstawienie przebiegu poziomów, a w 
szczególności spektrogramu, poszczególne obszary widoku szczegółowego można wyświetlić 
lub ukryć: 

 

 Aby dany element wyświetlić lub ukryć, należy dotknąć lub kliknąć odpowiednie funkcje, np. 
„Wyłączyć lewą kolumnę” [Left column off] lub „Włączyć lewą kolumnę” [Left column on]. 

Pozostałe funkcje służące do wyświetlania lub ukrycia treści: 

 Wyłączyć/włączyć prawą kolumnę [Right Column on/off] 

 Wyłączyć/włączyć górny wiersz [Top Row on/off] 
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4.4.3 Zmiana pozycji kursora 

Zmiana pozycji kursora częstotliwości lub czasu w zapisie poziomu: 

 Kliknąć kursorem obok, przytrzymać lewy przycisk myszki i przeciągnąć kursor czasu 
bezpośrednio w lewo lub w prawo, bądź kursor częstotliwości do góry lub na dół. 

Łączna zmiana pozycji kursora częstotliwości lub czasu w zapisie poziomu lub 
spektrogramie: 

 Kliknąć obszar, w którym krzyżują się ze sobą kursor częstotliwości i kursor czasu, 
przytrzymać lewy przycisk myszki i przeciągnąć kursor czasu i częstotliwości bezpośrednio, 
w dowolnym kierunku. 

Zmiana pozycji kursora częstotliwości w spektrum: 

 Kliknąć kursorem obok, przytrzymać lewy przycisk myszki i przeciągnąć kursor 
częstotliwości do góry lub na dół. 

 

4.4.4 Wyświetlenie i ukrycie różnych rodzajów poziomów  

 Dotknąć lub kliknąć ikonkę Ustawienia  w legendzie, powyżej diagramu zapisu poziomu i 
temperatury.  

 Dotknąć lub kliknąć wartość, aby wyświetlić lub ukryć ją w diagramie: 

 
 
Kolorowe elementy = aktywny: Dotknąć/kliknąć, aby ukryć przypisany zapis poziomu szare 
elementy = aktywny: Dotknąć/kliknąć, aby wyświetlić zapis poziomu  

 Dotknąć lub kliknąć haczyk w legendzie, aby ukryć listę dostępnych rodzajów poziomów.  

 

4.4.5 Rozpoczęcie odtwarzania audio 

 Dotknąć lub kliknąć krótko w obszar wskazania spektrogramu lub diagramu dla zapisu 
poziomu i temperatury, aby odtworzyć dane audio dla wybranego pomiaru.  

 Odtwarzanie zaczyna się w aktualnej pozycji kursora czasu i kończy najpóźniej w chwili, gdy 
osiągnie on koniec osi czasu. Podczas odtwarzania kursor czasu i legenda na diagramie dla 
zapisu poziomu i temperatury poruszają się synchronicznie do pozycji odtwarzanej.  

 

 

Wskazówka! 

Głośność odtwarzania audio można zmienić za pomocą ustawień systemu 
komputera. 
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Z chwilą gdy kursor czasu dotrze do końca osi czasu, powraca on na jej początek i odtwarzanie 
zostaje zatrzymane. 

 Aby ręcznie zakończyć odtwarzanie, w trakcie odtwarzania należy ponownie dotknąć albo 
kliknąć na obszar. 

 

4.4.6 Eksportowanie danych w formacie CSV  

Dane pomiarowe mogą być eksportowane do dalszego przetwarzania przez oprogramowanie 
jako pliki CSV w sposób opisany poniżej:  

 Wyświetlić w widoku poziom, który ma być uwzględniony przy eksporcie danych (patrz 
rozdział 4.4.4 Wyświetlenie i ukrycie różnych rodzajów poziomów). 

 Dotknąć lub kliknąć przycisk „Eksportuj dane” 
[Export Data], znajdujący się na pasku menu.  

 Otworzy się okno dialogowe zapisywania.  

 Należy zmienić w oknie dialogowym ścieżkę i nazwę pliku i następnie potwierdzić 
wprowadzone zmiany za pomocą „Zapisz”.  

 Zapisany plik CSV zawiera dane dla wszystkich zaznaczonych poziomów. 

 

4.4.7 Powrót do widoku listy  

 W pasku menu wpisać lub kliknąć „Wybieranie folderu” [Browse Folders].  
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5 Komunikaty o błędach i usunięcie błędów  

 

 

Wskazówka! 

W bardzo rzadkich przypadkach (awarii systemu lub komputera) podczas 
wpisywania większej ilości danych do pamięci podręcznej mogą powstać 
nieprawidłowości w trakcie zapisywania. W takim przypadku w pamięci 
podręcznej zapisane zostaną nieprawidłowe/błędne dane.  

Aby móc prawidłowo rozpocząć pracę systemu, może być konieczne 
zrestartowanie pamięci podręcznej systemu za pomocą poniższej 
kombinacji klawiszy:  

Strg + Shift + F8.  

 

Komunikaty o statusie i błędach wyświetlone zostaną w oprogramowaniu, w wierszu statusu, z 
prawej strony dolnej ramki ekranu. 

W przypadku dalszych problemów lub błędnego funkcjonowania należy skontaktować się z 
naszym serwisem. Jeżeli to możliwe, należy mieć pod ręką wersję oprogramowania i treść 
komunikatów o błędach, jeżeli dotyczy. 
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