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1 Amaca uygun kullanım 

DATAVIEWER yazılımı, SONOLEVEL uygulaması ile SONOCHEK’te kaydedilen ölçümlerin 
Windows bilgisayarında ya da tablette değerlendirilmesini mümkün kılar.  

SONOCHEK’ten dışa aktarılan klasör ve ölçümler ilgili fotoğraf, yorum metinleri veya sesli notlar 
ile birlikte listelenir.  

Kaydedilen ölçüm verileri oynatılabilir ve limnigraf ve spektrogram için uygun diyagramlar ile 
görselleştirilir. Bu esnada ölçüm zamanı içerisinde ayrı alanlara odaklandırılıp işlenmek üzere 
dışa aktarılabilir.  

 

 

Bilgiler!  

Yalnızca SONOLEVEL uygulamasının ölçüm verilerinin yüklenebileceğini 
dikkate alın.  

Birkaç gösterge olanağı ölçümlerin kaydedileceği uygulamanın sürümüne 
bağlıdır (aşağıdaki şekillerde küçük sapmalar görülebilir).   
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2 İlk adımlar 

 

2.1 Ölçümleri hazırlama  

Ölçümleri değerlendirilmek üzere DATAVIEWER yazılımına yükleyebilmek için öncesinde 
SONOLEVEL uygulaması bulunan SONOCHEK cihazınızdaki ölçüm verilerini ZIP dosyası 
olarak dışa aktarmanız gerekir.  
Bununla ilgili bilgileri SONOCHEK kullanım kılavuzu Bölüm 4.3 “Ölçüm verilerini dışa aktarım 
için hazırlama” başlığı altında bulabilirsiniz.  

Ardından dışa aktarılmış olan ölçüm verilerini DATAVIEWER yazılımının yüklenmiş olduğu 
bilgisayarın ya da tabletin dosya sistemine kopyalamanız gerekir. Bunun için SONOCHEK’i USB 
ile bilgisayara ya da tablete bağlayın. 

 

2.2 DATAVIEWER yazılımını başlatma  

DATAVIEWER yazılımı ayrı bir kurulum gerektirmez ve doğrudan kayıt yerinden başlatılır. 

1. Windows-Explorer’da DATAVIEWER yazılımının program dosyalarını koymuş olduğunuz 
klasörü açın.  

 

 

Uyarı! 

Dosya ya da klasör tanımını değiştirmeyin, aksi takdirde yazılım 
başlatılamaz.  

 

2. SONOLEVEL-DATAVIEWER  uygulama dosyasının (exe) üzerine tıklayın.  

 

2.3 Ölçümleri yükleme  

 “Klasörü yükle” [Load Folders] üzerine dokunun ya da tıklayın. 

 Gösterilen iletişim penceresinde SONOCHEK’ten bilgisayara ya da tablete kopyalamış 
olduğunuz ölçüm verilerinin ZIP dosyasını açın.  

 Ölçüm verilerinin bulunduğu klasörler [Folders] liste görünümünün sol sütununda gösterilir. 
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3 Kullanıcı arayüzü 

DATAVIEWER yazılımında etkinleştirilebilir olan iki görünüm vardır. Liste görünümünde 
klasörler ve ölçümlerin yanında ilgili fotoğraflar, sesli notlar ve yorum metinleri gösterilir. 
Ayrıntılı görünüm ölçümlerin uygun diyagramlar ile birlikte görsel işitsel şekilde 
değerlendirilmesini mümkün kılar.  

 

3.1 Liste görünümü 

 

 

 

  
1 Ölçümlerin bulunduğu klasörlerin [Folders] listesi (Etkin klasör: kırmızı işaret) 

2 Menü çubuğu  

3 Seçilen klasörlerin ölçümleri [Measurements]  

4 Seçilen klasörün/ölçümün ekleri [Attachments] 

5 Dil ayarı: Almanca/İngilizce  

6 Hata mesajlarının gösterilmesi için durum çubuğu; Açık kaynak yazılımına ilişkin 
bilgiler (SONOCHEK DATAVIEWER hakkında) [About SONOCHEK DATAVIEWER] 

1 2 3 4 5 

6 
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Uyarı! 

DATAVIEWER, açık kaynak yazılım projelerinden parçaları kullanır. Bu 
projelerin isimlerini, lisans koşullarını ve telif hakkı notlarını 3RD-PARTY-
NOTICES dosyasında bulabilirsiniz. 

Söz konusu bu bilgiler alternatif olarak yazılım içerisinde de 
gösterilmektedir. 

Tüm bilgilerin bulunduğu pencereyi göstermek için “SONOCHEK 
DATAVIEWER hakkında” [About SONOCHEK DATAVIEWER] üzerine 
dokunun ya da tıklayın. 

 

3.2 Ayrıntılı görünüm  

 

 

 

  
1 Etkin klasördeki ölçümler [Measurements] (Etkin ölçümler: kırmızı işaret) 

2 Menü çubuğu 

3 Limnigraf ve sıcaklık akışı 

4 Spektrogram ve spektrum 

 

1 2 3 

4 
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Ayrıntılı görünüm - limnigraf ve sıcaklık akışı için diyagram 

 

 

 

 

  
1 Düzey ekseni (dB) 

2 Zaman ve düzey değerleri ile açıklamalar  

(Farklı düzeylerin seçimi/gösterimi:  Ayarlar) 

3 Zaman imleci 

4 Eğri akışlarının bulunduğu ana alan (renkli olarak işaretlenmiş, bk. açıklamalar) 

5 Zaman ekseni 

6 Sıcaklık ekseni (°C) 

7 Ölçüm meta verileri 

1 2 3 5 6 7 4 
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Ayrıntılı görünüm - Spektrogram ve spektrum  
 

 

 

 

 

1 Frekans ekseni (kHz) 

2 Frekans imleci  

3 Zaman imleci  

4 Spektrogramın gösterge alanı  

5 Zaman ekseni  

6 Spektrumda zaman imlecinin frekans ve dB değeri (kHz, dB) 

7 Seçilen bir frekansın işareti ile spektrum. Spektrum, spektrogramdaki güncel 
zaman imleci konumu ile ilgilidir. 

8 Spektrumun dB derecelendirmesi 

 

 

 

Uyarı! 

Uygulama sürümüne bağlı olarak daha eski SONOCHEK ölçüm verileri için 
herhangi bir dB değeri hazırlanamaz. Spektral şekilde çözülen veriler dB 
değerine ilişkin bir bilgi olmadan gösterilir.  

 

1 5 7 3 4 8 2 6 
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4 Kullanım 

4.1 Dili ayarlama  

Kullanıcı arayüzü dili olarak İngilizce ve Almanca seçenekleri sunulmaktadır. 

Dili gerektiği şekilde belirlemek için menü çubuğunun sağ kenarında bulunan “English” ya da 
“Deutsch” kumanda elemanlarından birine dokunun ya da tıklayın. 

4.2 Diyagram eksenlerini düzenleme 

Tüm diyagram eksenlerinin sınırlarını doğrudan değiştirebilirsiniz: 

 Eksen sınırındaki sayısal değere dokunun ya da tıklayın, ardından gösterilen giriş alanını 
değiştirin.  

 

 

Uyarı! 

Ölçümün yüklenmesi esnasında eksen sınırları otomatik olarak kaydın min. 
ve maks. değeri ile tanımlanır. Ardından bu değer açıklandığı gibi 
uyarlanabilir. 

 

Zaman ekseni ilave olarak fare ile ya da parmak ile dokunarak uygulanabilir: 

 Spektrogramın ya da limnigraf ve derece diyagramının gösterge alanına bırakmamak 
suretiyle dokunun ya da tıklayın. Kısa bir süre bekleyin ve seçim alanını işaretlemek için 
imleci yatay şekilde istenen konuma çekin. 

 İstenen konuma gelince sol fare tuşunu bırakın. Zaman ekseni seçilen alana uyarlanır 

VEYA 

 Görünümü uyarlamak için fare topunu aşağı doğru ya da iki parmağınızı birbirine 
birleştirecek veya fare topunu yukarı doğru ya da iki parmağınızı birbirinden ayrılacak şekilde 
hareket ettirin. 

Diyagram eksenlerini sıfırlama: 

 Menü çubuğundaki kumanda elemanı “Görünüm %100” [Display 100 %]  
üzerine tıklayın.  
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4.3 Liste görünümünün fonksiyonları 

4.3.1 Klasörleri ve ölçümleri seçme, ekleri gösterme  

 Ölçüm klasörünü [Folder] ya da istenen bir ölçümü [Measurements] seçmek için ögenin 
üzerine dokunun ya da tıklayın.  

 Etkin öge kırmızı şekilde işaretlenir (bk. resim).  

Klasörde mevcut olan ölçümler [Measurements] liste görünümünün orta sütununda gösterilir.  

Etkin klasöre ya da etkin ölçüme ait fotoğraflar, sesli notlar ve yorum metinleri [Attachments] 
liste görünümünün sağ sütununda gösterilir.  

Bir fotoğrafa tıkladığınızda ya da dokunduğunuzda bu fotoğraf büyütülmüş şekilde gösterilir. 
Fotoğrafların büyütülmüş gösterimini sonlandırmak için kullanıcı arayüzünün istediğiniz bir 
konumuna tıklayın ya da dokunun. 

 

 

4.3.2 Ayrıntılı görünüme geçme 

 Bir klasör seçin. 

Etkin öge kırmızı şekilde işaretlenir (bk. resim).  

 Menü çubuğunda “Ölçümleri denetle” [Inspect Measurements] üzerine tıklayın. 
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4.4 Ayrıntılı görünüm fonksiyonları 

4.4.1 Bir ölçüm seçme 

Etkin klasörün mevcut ölçümleri sol sütunda gösterilir. 

 Ölçümü seçmek için dokunun ya da üzerine tıklayın.  

 Seçilen ölçüm kırmızı işaretlenir. Yükleme işleminden sonra gizlenmemiş olması halinde ilgili 
diyagramlar ve bilgiler gösterilir. 

 

4.4.2 Sütun ve satırları gösterme ve gizleme 

Düzey akışlarının ve özellikle de spektrogramın ekranda gösterimini maksimum hale getirmek 
için münferit alanları ayrıntılı görünümde gösterin ya da gizleyin: 

 

 Ögeleri göstermek ya da gizlemek için ilgili fonksiyonlara dokunun ya da tıklayın; 
ör. “Sol sütun kapalı [Left column off]” ya da “Sol sütun açık [Left column on]”. 

İçerikleri göstermek ya da gizlemek için diğer fonksiyonlar: 

 Sağ sütun kapalı/açık [Right Column on/off] 

 Üst satırlar kapalı/açık [Top Row on/off] 
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4.4.3 İmleç konumunu değiştirme 

Limnigraf ya da spektrogramdaki frekans ya da zaman imlecinin konumunu değiştirme: 

 İmlecin yanına tıklayın, farenin sol tuşunu basılı tutun ve zaman imlecini doğrudan sağa ya 
da sola veya frekans imlecini yukarı ya da aşağı çekin. 

Limnigraf ya da spektrogramdaki frekans ve zaman imlecinin konumunu birlikte 
değiştirme: 

 Frekans ve zaman imlecinin işaretlendiği alana tıklayın, farenin sol tuşunu basılı tutun ve 
zaman ile frekans imlecini doğrudan istediğiniz bir yöne çekin. 

Spektrumdaki frekans imlecinin konumunu değiştirme: 

 İmlecin yanına tıklayın, farenin sol tuşunu basılı tutun ve frekans imlecini yukarı ya da aşağı 
çekin. 

 

4.4.4 Farklı düzey türlerini gösterme ve gizleme  

 Limnigraf ve sıcaklık diyagramının üzerinde bulunan açıklamalardaki ayarlar  simgesine 
dokunun ya da tıklayın.  

 Değeri göstermek ya da gizlemek için diyagram üzerinde bu değere dokunun ya da tıklayın: 

 
 
Renkli ögeler = etkin: İlgili limnigrafı gizlemek için dokunun/tıklayın 
Gri ögeler = etkin değil: Limnigrafı göstermek için dokunun/tıklayın  

 Mevcut düzey türlerinin listesini gizlemek için açıklamalardaki onay işaretinin üzerine 
dokunun ya da tıklayın.  

 

4.4.5 Ses oynatmayı başlatma 

 Seçilen ölçüm için işitilebilir ses dosyalarını oynatmak için spektrogramın ya da limnigraf ve 
sıcaklık diyagramının gösterge alanına kısa süreliğine dokunun ya da tıklayın.  

 Oynatma, zaman imlecinin güncel konumunda başlar ve en geç bu imleç zaman eksenin 
sonuna ulaştığında sona erer. Oynatma esnasında zaman imleci ve limnigraf ile sıcaklık 
diyagramındaki açıklamalar senkronize şekilde oynatma konumuna hareket eder.  

 

 

Uyarı! 

Ses çıkışının ses şiddeti bilgisayar sistemlerinin ayarları  
üzerinden değiştirilebilir. 
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Zaman imleci zaman ekseninin sonuna ulaşır ulaşmaz zaman eksenin başına getirilir ve 
oynatma durur. 

 Oynatmayı manuel olarak durdurmak için oynatma esnasında yeniden alana dokunun ya da 
tıklayın. 

 

4.4.6 Verileri CSV formatında dışa aktarma  

Ölçüm verileri işlenmek üzere yazılım üzerinden CSV dosyası olarak aşağıda açıklandığı 
şekilde dışa aktarılabilir:  

 Görünümde verinin dışa aktarılması için dikkat edilmesi gereken düzeyi gösterin (bk. bölüm 
4.4.4 Farklı düzey türlerini gösterme ve gizleme). 

 Menü çubuğundaki “Verileri dışa aktar” [Export Data] kumanda elemanına dokunun ya da 
tıklayın.  

 Kayıt için iletişim penceresi açılır.  

 Gerektiği takdirde iletişim penceresinde yolu ve dosya ismini değiştirin ve girişi “Kaydet” ile 
onaylayın.  

 Kaydedilen CSV dosyası gösterilen tüm düzeyler için verileri içerir. 

 

4.4.7 Liste görünümüne geçme  

 Menü çubuğunda “Klasörü seç” [Browse Folders].  
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5 Hata mesajları ve hata giderme  

 

 

Uyarı! 

Nadir durumlarda (uygulamanın ya da bilgisayarın çökmesi halinde) büyük 
veri miktarlarının yazılması esnasında ön bellekteki kayıt işleminde 
düzensizlikler oluşabilir. Bu durumda ön belleğe değişken/hatalı veriler 
kaydedilir.  

Bu nedenle uygulamayı doğru şekilde başlatabilmek için uygulamanın ön 
belleği aşağıdaki tuş kombinasyonu ile sıfırlanabilir:  

Ctrl + Shift + F8.  

 

Durum ve hata mesajları yazılımda ekranın alt kenarındaki durum satırında gösterilir. 

Diğer sorunlarda ya da hatalı fonksiyonlarda lütfen servisimiz ile iletişime geçin. Bu iletişim 
öncesinde mümkün olması halinde yazılım sürümünü ve mevcut ise hata mesajlarını hazırda 
bulundurun. 
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