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ВСТУП
Цей документ є настановою користувача та вміщує інформацію про
призначення програми ProtocolViewer2, склад апаратних засобів для її
використання, порядок інсталяції та роботи.

1. ПРИЗНАЧЕННЯ ПРОГРАМИ
Програма ProtocolViewer2 призначена для роботи з файлами архіву даних
Реєстраторів відеографічних технологічних R10 на персональному комп’ютері під
управлінням ОС Windows (ХР, 7, Vista , 8, 10).
При допомозі програми ProtocolViewer2 можна:
- вибрати з зовнішніх носіїв, логічних та мережевих дисків комп’ютера файл
протоколу даних та відкрити його для перегляду на ПК;
- вибрати та встановити дату та час для перегляду збережених параметрів;
- переглядати дані в графічному та цифровому вигляді;
- перегортати сторінки графіку даних та масштабувати його;
- вказувати з дискретністю 0,1 s, при допомозі пересувного візира, точний
момент часу в протоколі для точного перегляду значень архівних даних;
- вмикати/вимикати окремі канали при перегляді;
- виділяти діапазон даних, додавати до нього коментарі та виводити на друк;
- отримувати статистичні дані по виміряних параметрах в межах виділеного
діапазону: мінімальне, максимальне и середнє значення.
- здійснити експорт обраного діапазону даних з файлу протоколу в файл
формату .csv або файл формату .xlsx для подальшої обробки його в Microsoft
Excel.
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2. ВИМОГИ ДО АПАРАТНОГО ТА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
КОМПЮТЕРА
Програма ProtocolViewer2 призначена для роботи на персональному
комп’ютері типу IBM-PC/AT частотою процесора не нижче 1,5 GHz і
оперативною пам’яттю не менше 2 Gb.
Програма працює під керуванням операційних систем:
- Windows XP Professional Service Pack 3;
- Windows Vista;
- Windows 7;
- Windows 8.
3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
В комплект поставки входить диск з наступним вмістом:
- Програма інсталяції ProtocolViewer2;
- Настанова користувача ProtocolViewer2.
4. ПОРЯДОК ІНСТАЛЯЦІЇ ПРОГРАМИ
Для інсталяції програми ProtocolViewer2 необхідно:
- обрати файл інсталяції, що відповідає необхідній мові інтерфейсу;
- запустити на виконання програму інсталяції ProtocolViewer2 і дотримуватись
інструкцій програми інсталяції.
За замовчуванням програма інсталюється в каталог
C:\Program Files\ProtocolViewer2. В меню ПУСК OC Windows створюється папка з
ярликом програми.
Деінсталяція програми виконується засобами Windows.
Примітка: перед встановленням нової версії програми, попередню необхідно
деінсталювати.
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5. РОБОТА З ПРОГРАМОЮ
Програма має одновіконний інтерфейс (рисунок 1) , що максимально
співпадає з робочим екраном Реєстратора R10. Вікно програми масштабується
засобами Windows.
Полоса меню вміщує кнопки «Файл», «Навігація», «Виділення», «Довідка».
При допомозі кнопки «Файл/Відкрити» відкривається файл протоколу з
розширенням .lpr.
Файл .lpr за замовчуванням має реквізити: РІК-МІСЯЦЬ-ДЕНЬ_ГОДИНАХВИЛИНА-СЕКУНДА.lpr і створюється Реєстратором R10 при копіюванні
протоколу даних на USB-флеш накопичувач чи SD/MMC-карту. Для запису файлу
Реєстратор створює папку з іменем самого Реєстратора (за замовчуванням – зав.
номер, якщо користувачем не встановлене інше). Дата і час, вказані в назві файлу
відповідають даті і часу копіювання протоколу.
Примітка: в зв’язку з великим об’ємом файлу архіву, при роботі з повними
протоколами даних рекомендується файл протоколу перед відкриттям
скопіювати безпосередньо на ПК.
Ліва частина вікна призначена для відображення діаграмної стрічки, на якій
відображаються зареєстровані дані у вигляді графіка.
В правій частині відображаються поля з цифровими значеннями даних
вимірювальних каналів в момент, що заданий положенням візиру у вигляді
горизонтальної лінії червоного кольору. Положення візиру можна встановлювати
в довільному місці діаграмної стрічки, встановивши стрілку та клікнувши
мишкою.
Колір даних у полі відображення каналу відповідає його кольору на
діаграмній стрічці. Відображення каналів на діаграмній стрічці можна
включати/виключати, клікнувши по відповідним вікнам з цифровими значеннями.
Вимкнуті канали затіняються.
При допомозі поля вводу «Дата та Час» і кнопки «Знайти» здійснюється
пошук в протоколі зареєстрованих даних на вказаний час та дату.
Вікно з випадаючим меню 1s ÷ 2h змінює масштаб часу відображення
діаграмної стрічки.
Утримуючи ліву кнопку мишки на діаграмній стрічці, її можна переміщати
вверх-вниз для перегляду даних за інший проміжок часу. Кнопки «↑↑↑» ÷ «↓↓↓»
призначені для переміщення діаграмної стрічки вверх/вниз на відстань від однієї
лінії до одного екрану.
Встановлюючи червону лінію в потрібне місце, за допомогою кнопок
«Початок» та «Кінець», можна виділити необхідний проміжок даних для виводу
їх на друк, обрахунку статистичних даних або для експорту в файл Excel. Цей
діапазон часу буде виділено кольором.
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Рис.1. Вікно перегляду протоколу на ПК з виділеним діапазоном та вікном статистичних
даних за виділений період.

Статистика. В межах виділеної області, натиснувши кнопку «Виділення:
Статистика», можна отримати статистичні дані по виміряним параметрам.
Статистичні дані містять мін, макс. та середнє значення кожного параметру за
виділений діапазон часу.
За допомогою кнопки «Файл:Друк» виділений діапазон даних
роздруковують. При цьому роздруковуються налаштування каналів, графіки в
масштабі встановленого діапазону та статистичні дані за обраний період.
Передбачена можливість додавати коментарі та заголовок до роздруківки, рис. 2.
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Рис. 2. Роздруківка протоколу.
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За допомогою кнопки «Файл: Експорт» дані в межах виділеного діапазону
експортуються в файли даних формату .csv (стандатр RFC 4180) та формату .xlsx
для подальшої обробки в програмах Microsoft Excel та інших.
Примітка: діапазон часу, який експортується, не може мати розривів
шкали часу, викликаних вимкненням Реєстратора R10 чи переведенням його
вбудованого годинника.
У діалоговому вікні обирається тип файлу для експорту даних та папка
збереження файлу. При необхідності натиснути кнопку «Обзор папок»:

Після натисканні «Зберегти», відкривається вікно в якому задаються
параметри періоду вибірки даних:

Зауваження: потрібно зважено обирати період вибірки, щоб не
перевантажувати ПК розміром отриманого файлу.

Дані експортуються з тією розрядністю, яка визначена технічними
можливостями Реєстратора R10. При необхідності, її можна змінити засобами
Excel:
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