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1 Utilização adequada 

O software DATAVIEWER possibilita analisar as medições registradas com o Aplicativo 
SONOLEVEL App no SONOCHEK em um PC ou tablet Windows.  

As pastas e medições exportadas do SONOCHEK são listadas juntamente com fotos, 
comentários de texto e lembretes de voz relacionadas.  

Dados de medição gravados podem ser reproduzidos e visualizados com gráficos adequados 
para registro de nível e espectrograma. Áreas separadas podem ser focalizadas durante o 
curso dos dados de medição e exportadas para processamento adicional.  

 

 

Avisos!  

É importante observar que só é possível carregar dados de medição do 
Aplicativo SONOLEVEL App.  

Algumas possibilidades de exibição dependem da versão do app com a 
qual as medições foram gravadas (as imagens a seguir podem diferir 
ligeiramente).   
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2 Primeiros Passos 

 

2.1 Preparar medições  

Antes de carregar as medições no software DATAVIEWER para análise, você deve exportar os 
dados de medição no seu SONOCHEK como arquivo ZIP com o Aplicativo SONOLEVEL App.  
Informações sobre isso podem ser encontradas no manual de operação do SONOCHEK, no 
capítulo 4.3, "Preparar os dados de medição para a exportação".  

Depois disso, você deve copiar os dados de medição exportados para o sistema de arquivos 
do PC ou tablet onde o DATAVIEWER será executado. Para isso, conecte o SONOCHEK ao 
PC ou tablet via USB. 

 

2.2 Iniciar o software DATAVIEWER  

O DATAVIEWER não exige nenhuma instalação especial e inicia diretamente do local de 
armazenamento. 

1. No Windows Explorer, abra a pasta em que você salvou os arquivos de programa do 
software DATAVIEWER.  

 

 

Nota! 

Não altere o nome do arquivo ou da pasta, pois assim o software não pode 
ser iniciado.  

 

2. Clique no arquivo executável (exe) SONOLEVEL DATAVIEWER .  

 

2.3 Carregar medições  

 Toque ou clique em “Carregar pastas” [Load Folders]. 

 Na caixa de diálogo, abra o arquivo ZIP dos dados de medição que você copiou do 
SONOCHEK para o PC ou tablet.  

 As pastas [Folders] com os dados de medição são exibidas na coluna esquerda da vista de 
lista. 

 



Interface de usuário DATAVIEWER 

  

 

   7 

SONOCHEK 08.2018 

3 Interface de usuário 

No software DATAVIEWER há duas vistas disponíveis para ativação. Na Vista de lista é 
possível selecionar pastas e medições, assim como fotos, lembretes de voz e comentários de 
texto relacionados. A Vista detalhada possibilita a análise audiovisual de medições com 
diagramas apropriados.  

 

3.1 Vista de lista 

 

 

 

  
1 Lista das pastas [Folders] com medições (pasta ativa: marca vermelha) 

2 Barra do menu  

3 Medições [Measurements] da pasta selecionada  

4 Anexos [Attachments] da pasta/medição selecionada 

5 Configuração de idioma: Alemão/Inglês  

6 Barra de status para exibição de mensagens de erro; avisos sobre o software Open 
Source (sobre o SONOCHEK DATAVIEWER) [About SONOCHEK DATAVIEWER] 

1 2 3 4 5 

6 
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Nota! 

O DATAVIEWER utiliza partes de projetos de software Open Source. Os 
nomes, condições de licença e avisos de direitos autorais desses projetos 
podem ser encontrados no arquivo 3RD-PARTY-NOTICES. 

Como alternativa, eles também podem ser exibidos no software. 

Toque ou clique em "Sobre o SONOCHEK DATAVIEWER" [About 
SONOCHEK DATAVIEWER] para exibir a janela com todas as 
informações. 

 

3.2 Vista detalhada  

 

 

 

  
1 Medições [Measurements] na pasta ativa (medição ativa: marca vermelha) 

2 Barra do menu 

3 Registro de nível e curso de temperatura 

4 Espectrograma e espectro 

 

1 2 3 

4 
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Vista detalhada – Diagrama para registro de nível e temperatura 

 

 

 

 

  
1 Eixo de nível (dB) 

2 Legendas com valores de tempo e nível 

(Seleção/exibição dos diversos níveis:  Configurações) 

3 Cursor de tempo 

4 Área principal com cursos de curvas (marcados em vermelho, veja a legenda) 

5 Eixo de tempo 

6 Eixo de temperatura (°C) 

7 Metadados da medição 

1 2 3 5 6 7 4 
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Vista detalhada – Espectrograma e espectro  
 

 

 

 

 

1 Eixo de frequência (kHz) 

2 Cursor de frequência  

3 Cursor de tempo  

4 Área de exibição do espectrograma  

5 Eixo de tempo  

6 Valor de frequência e de dB do cursor de tempo no espectro (kHz, dB) 

7 Espectro com designação de uma frequência selecionada. O espectro se 
refere à posição atual do cursor de tempo no espectrograma. 

8 Escala DB do espectro 

 

 

 

Nota! 

Dependendo da versão do App, dados de medição mais antigos do 
SONOCHEK podem não fornecer um valor de dB. Assim os dados 
resolvidos espectralmente são exibidos sem especificação de um valor de 
dB.  

 

1 5 7 3 4 8 2 6 
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4 Comando 

4.1 Configurar idioma  

Como idiomas para a interface de usuário podem ser selecionados inglês e alemão. 

Toque ou clique no controle "Inglês" (English) ou "Alemão" (Deutsch) no lado direito da barra 
do menu para definir o idioma de acordo. 

4.2 Editar eixos do diagrama 

Você pode alterar diretamente os limites de todos os eixos de diagrama: 

 Clique ou toque no valor numérico em um limite de eixo e altere esse valor no campo de 
entrada que aparece a seguir.  

 

 

Nota! 

Os limites do eixo são automaticamente definidos pelo valor mínimo e 
máximo da gravação quando a medição é carregada. Então, é possível 
ajustá-los conforme descrito. 

 

Você também pode ajustar o eixo de tempo com o mouse e com movimentos dos dedos: 

 Toque ou clique sem soltar em qualquer lugar na área de exibição do espectrograma ou do 
diagrama de registro de nível e temperatura. Aguarde um momento e arraste o ponteiro 
horizontalmente até a posição desejada, destacando a área de seleção. 

 Solte o botão esquerdo do mouse na posição desejada. A linha do tempo será ajustada para 
o setor selecionado 

OU 

 Mova a roda do mouse para baixo ou aproxime dois dedos, ou mova a roda do mouse para 
cima ou afaste dois dedos, para ajustar a visão. 

Restaurar os eixos de diagrama: 

 Toque ou clique no controle "Visão 100%" [Display 100%] na barra do menu.  
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4.3 Funções da vista de lista 

4.3.1 Selecionar pastas e medições, exibir anexos  

 Para selecionar uma pasta [Folder] ou uma medição desejada [Measurements], toque ou 
clique no elemento.  

 O elemento ativo é marcado em vermelho (veja a imagem).  

As medições contidas na pasta [Measurements] são exibidas na coluna do meio – na vista de 
lista.  

Fotos, lembretes de voz e comentários de texto [Attachments] relacionados à pasta ou medição 
ativa são exibidos na coluna direita da vista de lista.  

Se você clicar ou tocar em uma foto, ela será ampliada. Clique ou toque em qualquer lugar na 
interface de usuário para encerrar a ampliação nas fotos. 

 

 

4.3.2 Alternar para a vista detalhada 

 Selecione uma pasta. 

O elemento ativo é marcado em vermelho (veja a imagem).  

 Toque ou clique em "Inspecionar medições" [Inspect Measurements] na barra do menu. 
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4.4 Funções da vista detalhada 

4.4.1 Seleção de uma medição 

As medições disponíveis da pasta ativa são exibidas na coluna esquerda. 

 Toque ou clique na medição para selecioná-la.  

 A medição selecionada é marcada em vermelho. Após o carregamento são exibidos os 
gráficos e informações relacionados, a menos que você os oculte. 

 

4.4.2 Exibir e ocultar colunas e linhas 

Para maximizar na tela a representação dos cursos de nível e, principalmente, do 
espectrograma, é possível exibir ou ocultar áreas individuais na visualização de detalhes: 

 

 Toque ou clique nas funções correspondentes, como "Coluna esquerda desligada [Left 
column off]" ou "Coluna esquerda ligada [Left column on]", para mostrar ou ocultar os 
elementos. 

Outras funções para exibir ou ocultar conteúdo: 

 Coluna direita ligada/desligada [Right Column on/off] 

 Linha superior ligada/desligada [Top Row on/off] 
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4.4.3 Alterar a posição do cursor 

Alterar a posição do cursor de frequência ou tempo no registro de nível ou 
espectrograma: 

 Clique ao lado do cursor, mantenha pressionado o botão esquerdo do mouse e arraste o 
cursor de tempo diretamente para a esquerda ou direita, e o cursor de frequência para cima 
ou para baixo. 

Alterar a posição do cursor de frequência e tempo juntos no registro de nível ou 
espectrograma: 

 Clique no setor onde os cursores de frequência e tempo se cruzam, mantenha pressionado 
o botão esquerdo do mouse e arraste o cursor de tempo e frequência diretamente, para 
qualquer direção. 

Alterar a posição do cursor de frequência no espectro: 

 Clique ao lado do cursor, mantenha pressionado o botão esquerdo do mouse e arraste o 
cursor de tempo diretamente para a esquerda ou direita, e arraste o cursor de frequência 
para cima ou para baixo. 

 

4.4.4 Exibir e ocultar diversos tipos de nível  

 Toque ou clique no ícone Configurações  na legenda acima do diagrama de registro de 
nível e temperatura.  

 Toque ou clique em um valor para mostrá-lo ou ocultá-lo no diagrama: 

 
 
Elementos coloridos = ativos: Tocar/clicar para ocultar o registro de nível correspondente 
Elementos cinza = inativos: Tocar/clicar para exibir o registro de nível correspondente  

 Toque ou clique no visto na legenda para ocultar a lista dos tipos de nível disponíveis.  

 

4.4.5 Iniciar reprodução de áudio 

 Toque ou clique brevemente na área de exibição do espectrograma ou do diagrama de 
registro de nível e temperatura para reproduzir os dados de áudio para a medição 
selecionada.  

 A reprodução começa na posição atual do cursor de tempo e termina, no máximo, quando 
atingir o final do eixo de tempo. Durante a reprodução, o cursor de tempo e a legenda no 
diagrama de registro de nível e temperatura se movem de forma síncrona para a posição do 
indicador de reprodução.  
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Nota! 

O volume da saída de áudio pode ser ajustado nas configurações de 
sistema do PC. 

 

Assim que o cursor de tempo atingir o final do eixo de tempo, ele será posicionado no início do 
eixo de tempo e a reprodução será interrompida. 

 Durante a reprodução, toque ou clique novamente no setor para encerrar a reprodução 
manualmente. 

 

4.4.6 Exportar dados no formato CSV  

Os dados de medição podem ser exportados como arquivo CSV através do software para 
processamento adicional, conforme descrito abaixo:  

 Na exibição, selecione os níveis que devem ser considerados para a exportação de dados 
(consulte o capítulo 4.4.4 Exibir e ocultar diversos tipos de nível). 

 Na barra do menu, toque ou clique no elemento de controle "Exportar dados" [Export Data].  

 Abre-se a janela de diálogo para salvar na memória.  

 Se necessário, altere o caminho e o nome do arquivo na caixa de diálogo da janela e 
confirme a entrada com "Salvar".  

 O arquivo CSV salvo contém os dados para todos os níveis exibidos. 

 

4.4.7 Alternar para a vista de lista  

 Toque ou clique em "Selecionar pastas" [Browse Folders] na barra do menu.  
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5 Mensagens de erro e resolução de problemas  

 

 

Nota! 

Em casos muito raros (falhas do aplicativo ou do computador), ao gravar 
grandes quantidades de dados no cache, podem ocorrer irregularidades 
no processo de armazenamento. Nesse caso, dados inconsistentes/com 
erros são armazenados no cache.  

Para iniciar o aplicativo corretamente, pode ser necessário redefinir o 
cache do aplicativo com a seguinte combinação de teclas:  

Ctrl + Shift + F8.  

 

As mensagens de status e de erro são exibidas no software na barra de status na parte inferior 
direita da tela. 

Em caso de outros problemas ou mau funcionamento, entre em contato com nosso serviço. Se 
possível, tenha em mãos a versão do software e as mensagens de erro. 
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