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Zastrzeżenia praw 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Opisywane oprogramowanie oraz związana z nim dokumentacja jest 
chroniona prawem autorskim i umowami międzynarodowymi. 
Kopiowanie bądź rozpowszechnianie tego programu lub jakiejkolwiek 
jego części bez upoważnienia może spowodować pociągnięcie do 
odpowiedzialności cywilnej i karnej w maksymalnym zakresie 
dopuszczalnym przez prawo. 

 

Opisywane oprogramowanie oraz związana z nim dokumentacja 
dostarczane jest „takie, jakie jest”. Producent nie udziela gwarancji na 
przydatność programu do jakiegokolwiek, szczególnego celu. 
Użytkownik bierze na siebie pełną odpowiedzialność za wykorzystanie 
wyników pracy tego programu. 

 

W związku z postępem technicznym producent zastrzega sobie prawo 
wprowadzania zmian w oprogramowaniu. Informacje zawarte 
w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez wcześniejszego 
powiadomienia. 
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1 INFORMACJE OGÓLNE 

1.1 Przeznaczenie programu 
Program TachoReader przeznaczony jest do odczytu i analizy danych z elektronicznych 
urządzeń rejestrujących (STC) stosowanych w pojazdach wykorzystywanych w przewozach 
drogowych osób i rzeczy (osób-powyżej 9-ciu, rzeczy – w pojazdach o DMC powyżej 3,5t) na 
terytorium państw członkowskich WE oraz innych państw będących sygnatariuszami umowy 
europejskiej dotyczącej pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy 
drogowe (AETR), sporządzonej w Genewie dnia 1 lipca 1970 r., oraz ogłoszenia jednolitego 
tekstu tej umowy. 
Podstawą prawną funkcjonowania tachografów cyfrowych w Polsce jest ustawa z dnia 29 lipca 
2005 r. o systemie tachografów cyfrowych (Dz. U. Nr 180, poz. 1494 z późniejszymi zmianami). 
 Ustawa jest zgodna z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 165/2014 
z dnia 4 lutego 2014r. W sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym 
i uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących 
stosowanych w transporcie drogowym oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 561/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych 
odnoszących się do transportu drogowego.  
Tachograf cyfrowy rejestruje dane dotyczące: 

 ruchu pojazdu zapisując przejechany dystans oraz prędkość jazdy. Pomiar tych 
wielkości dokonywany jest pośrednio za pomocą czujnika impulsowego umieszczonego 
na wyjściu skrzyni biegów. Jest to prędkość kątową wału przeliczona na prędkość 
liniową poprzez przemnożenie przez odpowiedni współczynnik (impulsy na kilometr). 

 okresów aktywności kierowców (czas jazdy, pracy innej, dyspozycyjności, odpoczynku). 
Wszystkie dane zapisywane przez tachograf cyfrowy, zarówno w urządzeniu, jak i na kracie 
kierowcy, zapisywane są w oparciu o czas UTC1 (Uniwersalny czas koordynowany, ang. 
Universal Time Coordinated)  
Ponadto tachograf cyfrowy realizuje następujące funkcje: monitorowanie wkładania 
i wyjmowania kart, pomiar prędkości i przebytej drogi, pomiar czasu, monitorowanie czynności 
wykonywanych przez kierowcę, monitorowanie stanu prowadzenia pojazdu, dane 
wprowadzane ręcznie przez kierowcę, wprowadzanie miejsca rozpoczęcia i/lub zakończenia 
okresu pracy, ręcznie wprowadzane dane o czynnościach kierowcy, warunki szczególne, 
zarządzanie blokadami firmowymi, monitorowanie czynności kontrolnych, wykrywanie zdarzeń 
i/lub usterek, testy wbudowane i auto testy, odczyt z pamięci danych, rejestrowanie 
i przechowywanie w pamięci danych, odczyt z kart do tachografów rejestrowanie 
i przechowywanie na kartach do tachografów, wyświetlanie, drukowanie, ostrzeganie, 
przesyłanie danych do nośników zewnętrznych, wyprowadzanie danych do dodatkowych 
urządzeń zewnętrznych, kalibracja, nastawianie czasu. 
 
 Program oprócz podstawowego modułu odczytu danych z plików formatu DDD posiada 
możliwość generowania wykresów przebiegów zmian prędkości i przyspieszenia w funkcji 
czasu lub w funkcji drogi. Przebieg średnich wartości przyspieszenia w przedziałach 
jednosekundowych uzyskuje się poprzez numeryczne zróżniczkowanie. Przebyta droga 
wyznaczana jest przez numeryczne całkowanie przebiegu prędkości w funkcji czasu.  

1.2 Instalacja programu 
Program TachoReader przeznaczony jest do pracy w 32/64-bitowym środowisku Microsoft® 
Windows™ rodziny Windows NT, tj. Widnows Vista, Windows 7, Windows 8 lub Windows 10. 

                                            
1 UTC – wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający 
nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego. 
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Do zainstalowania programu wymagane jest posiadanie napędu CD-ROM (funkcję napędu CD-
ROM spełniają również napędy DVD-ROM, BlueRay czy nagrywarki CD-R/RW, DVD-R/RW lub 
BD-R/RW) lub połączenia z Internetem. Do zainstalowania sprzętowego klucza 
zabezpieczającego wymagane jest posiadanie wolnego złącza USB. Dla większości ustawień 
systemu Użytkownika proces instalacji powinien rozpocząć się automatycznie po włożeniu płyty 
do napędu CD-ROM. Jeżeli jednak po dłuższej chwili od włożenia do napędu płyty proces 
instalacji nie rozpocznie się samoczynnie, należy go uruchomić manualnie poprzez wybranie 
polecenia systemowego Uruchom  (skrót klawiszowy [+R]. Następnie należy wskazać plik 
instalacyjny(TachoReaderInstall.exe) i uruchomić proces instalacji postępując według 
wskazówek wyświetlanych na ekranie. 

1.3 Deinstalacja programu 
Program usuwany jest z systemu Użytkownika w sposób standardowy. Z menu  Start należy 
wybrać podmenu Ustawienia, z niego polecenie Panel Sterowania. W pojawiającym się oknie 
Panel Sterowania należy dwukrotnie kliknąć ikonę Dodaj/Usuń Programy lub  Start 

następnie polecenie  Ustawienia w oknie dialogowym ustawienia wybieramy ikonę 
Aplikacje/Aplikacje i funkcje – jeśli użytkujemy system Windows 10. Z listy zainstalowanych 
programów należy wybrać pozycję Cybid\TachoReader..., a następnie przycisnąć 
Dodaj/Usuń. Dalej należy postępować według wskazówek wyświetlanych na ekranie. 
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1.4 Zasada działania 
 Program umożliwia odczyt(otwarcie pliku) i analizę danych zapisanych w plikach formatu 
„*.DDD” Analizie w programie mogą podlegać dane pobrane z karty kierowcy(z kart kierowców: 
C_...*.DDD), z pamięci masowej tachografu(standardowy plik: M_...*.DDD) oraz z pamięci 
rozszerzonej tachografu(plik specjalny: S_...*.DDD). Strukturę, zakres danych oraz ich sposób 
kodowania i notacji został szczegółowo opisany w dokumentach2 WE dotyczących transportu 
drogowego. Program odkodowuje dane binarne i w zależności od zakresu danych wyświetla 
zawartość pliku w odpowiednich zakładkach: 

 Plik – zawiera dane: nazwa pliku, rozmiar pliku, data ostatniej modyfikacji, suma 
kontrolna. 

 Informacje ogólne i dane techniczne – zawiera: dane pojazdu, dane tachografu, datę 
i czas operacji, dane(status) aktywnej karty, raport zakresu pobranych danych. 

 Zarejestrowane usterki – zawiera raport z wykazem usterek urządzenia rejestrującego. 
 Blokady firmowe – zawiera dane dotyczące założonej blokady firmowej tj. data 

założenia blokady, dane podmiotu zakładającego blokadę, typ karty, kod Państwa 
wydającego kartę oraz numer użytej karty. 

 Zarejestrowane zdarzenia – zawiera raport: typ zdarzenia, cel zapisu zdarzenia, data 
rozpoczęcia zdarzenia, data zakończenia zdarzenia, karta włożona do rejestratora(slot 
1 lub 2 – jeden kierowca lub zespół) na początku i końcu zdarzenia, ilość podobnych 
zdarzeń w danym dniu.  

 Aktywność kierowcy – zawiera: dane aktywności, odczyt drogomierza o północy w 
danym dniu, nazwisko, imię, typ karty, kraj, nr karty, data ważności karty, data włożenia 
karty, stan licznika przy włożeniu karty, slot rejestratora w którym umieszczona jest karta, 
data wyjęcia karty, stan licznika przy wyjęciu karty, Państwo na którego terytorium 
pojazd był poprzednio użytkowany, Numer rejestracyjny pojazdu poprzednio używanego 
przez kontrolowanego kierowcę, poprzednia data wyjęcia karty z rejestratora, Ręczne 
wprowadzenie danych przez kierowcę.   
Dane graficzne w postaci wykresów słupkowych: Wykres dziennej aktywności kierowcy, 
Wykres dziennej aktywności zmiennika (jazda w zespole dwóch kierowców).  

 Przekroczenia prędkości – zawiera: informacje o przekroczeniach prędkości (data i 
godzina ostatniej kontroli przekroczenia prędkości, data i godzina pierwszego 
przekroczenia prędkości od ostatniej kontroli, liczba zdarzeń przekroczenia prędkości od 
ostatniej kontroli. Tabelaryczny raport obejmujący: typ zdarzenia, cel zapisu zdarzenia, 
data rozpoczęcia zdarzenia, data zakończenia zdarzenia, maksymalna prędkość w 
czasie zdarzenia. 

 Prowadzone pojazdy(dane z karty kierowcy) – zawiera: informacje o pojazdach 
prowadzonych przez badanego kierowcę(początkowy stan drogomierza, końcowy stan 
drogomierza, data rozpoczęcia użytkowania, data zakończenia użytkowania, Państwo 
rejestrujące pojazd, numer rejestracyjny pojazdu). 

 Miejsce rozpoczęcia/zakończenia pracy(dane z karty kierowcy) – zawiera 
informacje dotyczące miejsca rozpoczęcia i zakończenia pracy przez badanego 
kierowcę (data i godzina wpisu, typ wpisu, Kraj, Region, stan drogomierza)  

 Lista kalibracji – zawiera: listę kalibracji przeprowadzonych na danym urządzeniu 
rejestrującym z wyszczególnieniem danych (Cel kalibracji, Nazwa warsztatu, Adres 
warsztatu, Numer karty warsztatowej, Data wygaśnięcia karty warsztatowej, VIN 
pojazdu, Kraj rejestracji pojazdu, Numer rejestracyjny pojazdu, Współczynnik 
charakterystyczny pojazdu, Stała urządzenia rejestrującego, Skuteczny obwód toczny 
kół, Rozmiar opony, Maksymalna dozwolona prędkość, Stary stan licznika, Nowy stan 
licznika, Stara wartość daty, Nowa wartość daty, Data następnej kalibracji). 

                                            
2 Rozporządzenie Komisji (WE) NR 1360/2002 z dnia 13 czerwca 2002 r. dostosowujące po raz siódmy do postępu 
technicznego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w 
transporcie drogowym. 
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 Wykres prędkości – zawiera: wykres czasowego przebiegu prędkości w funkcji czasu 
(wartości dyskretne w odstępach jednosekundowych). Opcjonalnie istnieje możliwość 
wyświetlenia przebiegu prędkości w funkcji drogi(numeryczne całkowanie prędkości) 
oraz średnich wartości przyspieszenia (różniczkowanie numeryczne).  

 
UWAGA! 
Zakres i liczba danych pogrupowanych na kartach (Zakładkach) zależy od typu wczytanego 
pliku i tego czy plik został pozyskany z karty kierowcy, z pamięci podstawowej urządzenia 
rejestrującego (tachografu cyfrowego), czy też z pamięci rozszerzonej tachografu (pliki 
specjalne - 4Hz). 
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2 PODSTAWY OBSŁUGI PROGRAMU 

2.1 Elementy okna programu 

2.1.1 Interfejs użytkownika 

Poniżej zamieszczono rysunek przedstawiający typowy wygląd programu w trakcie pracy 
z zaznaczonymi podstawowymi elementami interfejsu użytkownika. Większość z tych 
elementów jest identyczna i zachowuje się w identyczny sposób jak w innych programach 
pracujących w środowisku Windows. 
Konkretny wygląd programu może różnić się nieco od przedstawionego w zależności od 
użytkowanego systemu Windows, jego ustawień oraz ustawień samego programu.  
Technicznie obszar roboczy programu został podzielony na dwie części tj. okno Zakładek i 
okno Danych (przeglądarka danych). 
Przesuwając kursor względem okna zakładek program automatycznie podświetla zakładkę na 
której w danej chwili ustawiony jest kursora a zatwierdzenie wyboru odbywa się przez kliknięcie 
lewym przyciskiem myszy wybranej zakładki. Po wybraniu odpowiedniej zakładki w oknie 
danych zostaną wyświetlone odpowiednie informacje dotyczące wybranego zakresu danych.  
 

 
 

 

2.1.2 Pasek tytułowy 

 

 
Pasek tytułowy jest umieszczona wzdłuż górnej krawędzi okna. Aby przesunąć okno należy je 
przeciągnąć za pasek tytułowy. Elementy znajdujące się na listwie tytułowej: 

 Ikona okna 
Ikona opisująca okno. Po jej kliknięciu pojawia się menu systemowe okna, a po dwukrotnym 
kliknięciu okno zamyka się.  
Tytuł okna 
Tytuł opisujący okno. W przypadku głównego okna aplikacji składa się on z ikony programu 
i nazwy aplikacji.  

Pasek tytułowy 
Wstążka z ikonami 

poleceń 

Karty(zakładki) – wybór zakresu danych 

Okno wyświetlana danych (przeglądarka) 
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 Przycisk maksymalizacji rozmiaru okna 
Przycisk ten służy do powiększenia rozmiaru okna na cały ekran. Identyczny efekt daje 
dwukrotne kliknięcie listwy tytułowej okna. Po zmaksymalizowaniu okno może być przywrócone 
do poprzedniego rozmiaru za pomocą przycisku przywracania rozmiaru.  

 Przycisk minimalizacji rozmiaru okna 
Przycisk ten służy do pomniejszenia rozmiaru okna do ikony. Po zminimalizowaniu okno może 
być przywrócone do poprzedniego rozmiaru za pomocą przycisku przywracania rozmiaru.  

 Przycisk przywracania rozmiaru okna 
Przycisk ten służy do przywrócenia poprzedniego rozmiaru okna po jego minimalizacji lub 
maksymalizacji. Zastępuje on użyty wcześniej, odpowiedni przycisk minimalizacji lub 
maksymalizacji rozmiaru okna.  

 Przycisk zamykania okna 
Naciśnięcie tego przycisku powoduje zamknięcie okna, na którym jest on umieszczony. 
Identyczny efekt daje dwukrotne kliknięcie ikony okna.  
Analogiczną reakcję powoduje naciśnięcie klawiszy [Ctrl]+ [F4].  

2.1.3 Listwy Przesuwania 

Listwy Przesuwania mogą być wyświetlane po prawej stronie i u dołu okna dokumentu. 
Wskaźniki pozycji wewnątrz Listwy Przesuwania pokazują pionową i poziomą pozycję 
w dokumencie. Możesz użyć myszy, aby przesunąć się do innych części dokumentu.  

 Przyciski przewijania tytułów stron 
Przyciski te pojawiają się w sytuacji, kiedy wszystkie tytuły stron dialogu nie mogą być 
jednocześnie na nim wyświetlone. 
Ich przyciskanie powoduje przewijanie listy dostępnych tytułów stron.  

2.1.4 Menu systemowe okna 

Menu systemowe okna pojawia się po kliknięciu ikony okna znajdującej się po lewej stronie 
jego listwy tytułowej. Oferuje ono polecenia umożliwiające zarządzenie wybranym oknem. Są 
to polecenia: 
Przywróć Użyj tego polecenia, aby przywrócić rozmiar aktywnego okna 

sprzed maksymalizacji lub minimalizacji.  
Przenieś Użyj tego polecenia, aby za pomocą klawiatury zmienić 

położenie okna. Po jego wybraniu pojawia się czterokierunkową 
strzałka: . Można wówczas za pomocą klawiszy kursora 
przesuwać okno. Aby zatwierdzić nowe położenie należy 
przycisnąć klawisz [Enter], lub klawisz [Esc] aby anulować 
przesunięcie.  

Rozmiar Użyj tego polecenia, aby za pomocą klawiatury zmienić rozmiar 
okna. Po jego wybraniu pojawia się czterokierunkową strzałka: 

. Można wówczas za pomocą klawiszy kursora zmieniać 
rozmiar okna w wybranym kierunku. Aby zatwierdzić zmianę 
należy przycisnąć klawisz [Enter], aby anulować klawisz [Esc]. 

Minimalizuj Redukuje okno do ikony.  

Maksymalizuj Rozszerza okno do pełnego rozmiaru.  

Zamknij Zamyka aktywne okno.  

 

2.1.5 Wstążka  
Wszystkie polecenia związane z obsługa programu zostały umieszczone na wstążce. 
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Program nie posiada menu głównego. Wstążka zawiera następujące ikony poleceń:  

 

 Otwórz – ikona polecenia inicjuje proces umożliwiający wczytanie pliku danych 
pobranych z tachografów cyfrowych lub karty kierowcy, zapisanych w formacie 
„*.DDD”.  
 
 
Kopiuj – ikona polecenia inicjuje selektywne działanie, przenosząc do schowka 
systemowego wybrany przez użytkownika zakres danych. Selekcji kopiowanych 
danych należy dokonać przed zainicjowaniem polecenia.  
 
 

 Raport – polecenie związane generowaniem raportu z przeprowadzonej analizy 
oraz wyborem narządzi do modyfikowania elementów dokumentu. Selekcja danych 
odbywa poprzez  wybór określonej grupy (zakładki) a następnie zakresu danych np.: 
Dane pojazdu, Dane tachografu, Wykres aktywności kierowcy, itd. 
 

 Informacje o programie – polecenie otwiera okno dialogowe w którym 
wyświetlane są podstawowe informacje o producencie programu, numerze wersji, 
licencji użytkownika programu oraz prawach autorskich. 
 

2.1.6  Przeglądarka danych  
Do wygodnej edycji danych z plików „ *.DDD” wykorzystano mechanizm przeglądarki. 
Przeglądarkę umieszczono w obszarze roboczym programu i podzielono na dwa okna. Po lewej 
umieszczono okno zakładek(karty wyboru zakresu danych), po prawej okno edycji danych. 
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Okno zakładek zawiera listę kart, w których pogrupowano tematycznie dane. W zależności od 
zawartości pliku, który został wczytany do programu lista zakładek(kart) zawiera różny zakres 
danych: 

 Pliki zawierające dane z karty kierowcy  (nazwa pliku o strukturze: 
C_data_godzina_pierwsza litera imienia_nazwisko_nr karty kierowcy.DDD) po otwarciu 
w programie ma następujące zakładki(karty): Plik; Informacje ogólne i dane techniczne; 
Zarejestrowane zdarzenia; Zarejestrowane usterki; Aktywność kierowcy, Prowadzone 
pojazdy, Miejsce rozpoczęcia/zakończenia pracy. 

 
 

 Pliki zawierające dane z pamięci urządzenia rejestrującego(Tachografu cyfrowego)  
(nazwa pliku o strukturze: M_data_godzina_nr rejestracyjny_nr VIN pojazdu.DDD) po 
otwarciu w programie ma następujące zakładki(karty): Plik; Informacje ogólne i dane 
techniczne; Zarejestrowane zdarzenia; Zarejestrowane usterki; Blokady firmowe; 
Przekroczenia prędkości; Lista kalibracji; Wykres prędkości; Aktywność kierowcy. 

 
 

 Pliki specjalne3 zawierające dane z pamięci rozszerzonej urządzenia rejestrującego  
(nazwa pliku o strukturze: S_data_godzina_nr rejestracyjny_nr VIN pojazdu.DDD) po 
otwarciu w programie ma następujące zakładki(karty): Plik; Informacje ogólne i dane 
techniczne; Zatrzymanie data_godz.min.sek; Hamowanie data_godz._min._sek. 

                                            
3 Plik specjalny – zawiera ponadstandardowe dane zapisane w pamięci urządzenia rejestrującego z wyższą 
częstotliwością rejestracji (4Hz) – z taką częstotliwością rejestrowana jest m.in. prędkość jazdy.  
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W oknie edycji danych po wybraniu odpowiedniej zakładki, wyświetlany jest zakres danych 
dotyczących wskazanej podgrupy. Dane wyświetlane są w formie tekstu, tabeli lub wykresu. 
Wybór zakresu danych, które będą umieszczone w raporcie tworzonym automatycznie 
przez program w obrębie danej podgrupy zaznacza się włączając lub wyłączając 
znacznik(tzw. checkbox ) interesującego nas zakresu danych tekstowych, tabelarycznych 
lub graficznych. 
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3 POLECENIA  

3.1 Polecenie Otwórz 
Użyj tego polecenia aby otworzyć istniejący już dokument pochodzący z tachografu cyfrowego 
lub karty kierowcy. Po wybraniu tego polecenia pojawia się standardowy dialog Windows, w 
którym domyślnie wyświetlone zostaną pliki pochodzące z rejestratorów cyfrowych 
o rozszerzeniu (*.DDD). 
Domyślnie ustawienia okna dialogowego są takie, że lista wyświetlanych plików zawężona jest 
tylko do formatu (*.DDD).  
Użytkownik programu może otworzyć tylko jeden wybrany plik do analizy w ramach sesji. 
 

 

3.2 Polecenie Kopiuj 
Użyj tego polecenia aby skopiować, korzystając z mechanizmu przenoszenia przez schowek, 
interesujący zakres danych. Zastosowano dwuetapową selekcję danych: w pierwszym kroku 
wybieramy zakładkę zawierającą określoną grupę danych, w drugim kroku interesujący nas 
zakres danych np. w zakładce Informacje ogólne i dane techniczne możemy opcjonalnie 
zaznaczyć: Dane pojazdu, Dane tachografu itd. Po odpowiednim wyselekcjonowaniu danych 
można zainicjować proces kopiowania. Selekcji kopiowanych danych należy dokonać przed 
zainicjowaniem polecenia. 
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Po zainicjowaniu polecenia dane zapisywane są w pamięci schowka systemowego i mogą być 
wklejone (przenoszone) w postaci tekstowej, tabelarycznej lub graficznej do dowolnej aplikacji 
pracującej w danym systemie. 

3.3 Polecenie Raport 
Polecenie pozwala automatycznie wygenerować raport z przeprowadzonej analizy. Podobnie 
jak dla polecenia Kopiuj zastosowano dwuetapową selekcję danych: w pierwszym kroku 
wybieramy zakładkę zawierającą określoną grupę danych lub wykres, w drugim kroku 
interesujący nas zakres danych tekstowych, tabelarycznych lub graficznych w postaci wykresu 
np. w zakładce Informacje ogólne i dane techniczne możemy opcjonalnie zaznaczyć: Dane 
pojazdu, Dane tachografu itd. w zakładce Wykres prędkości – interesujący nas fragment 
wykresu przebiegu zmian prędkości w czasie lub drodze. Po odpowiednim wyselekcjonowaniu 
danych można zainicjować proces automatycznego tworzenia raportu. Uruchomienie procesu 
odbywa się poprzez wskazanie ikony Raport ze wstążki narzędziowej, pojawia się okno 
dialogowe Raport. Selekcji danych należy dokonać przed zainicjowaniem polecenia Raport. 
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Okno dialogowe Raport pozwala użytkownikowi ustawić wybrane opcje, które wpływają na 
wygląd raportu i sposób archiwizacji raportu(wydruk, export danych do pliku). Okno dialogowe 
ma wbudowane proste narzędzia edycji ustawień wyświetlania strony i zarządzania wydrukiem. 
Dodatkowo w oknie pozostawiono możliwość edycji wykresów Aktywności kierowcy przy użyciu 
myszy. Użytkownik ma możliwość zmiany zakresu wyświetlanych danych aktywności kierowcy 
przy użyciu kółka myszy – ograniczając czasowy przedział aktywności kierowcy do 
interesującego go zakresu. Zmiana zakresu danych wyświetlanych na wykresie jest możliwa 
tyko w sytuacji gdy kursor myszy znajduje się na modyfikowanym wykresie.  
Zarządzanie oknem Raport, realizowane jest w analogiczny sposób jak opisano 
w podrozdziale (2.1). 
 
RAPORT – PASEK NARZĘDZIOWY 
 

  
 
Dla ułatwienia zarządzania wyświetlaniem, edycją i eksportem danych w oknie Raport 
umieszczono pasek narzędziowy grupujący w postaci ikon polecenia związane z wydrukiem, 
eksportem zawartości raportu do wybranych aplikacji i formatu pliku (PDF) oraz sposobem 
wyświetlania zawartości okna.  
 
Sposób wyświetlania  
 

 
Do zarządzania sposobem wyświetlania dokumentu w oknie dialogowym Raport 
przeznaczonych jest sześć ikon. W zależności od wybranej opcji wyświetlanie zostanie 
dostosowane do odpowiedniego powiększenia. Pierwsze dwie ikony  z tej grupy służą do 
skokowej zmiany Przybliżenia/Oddalenia o zadaną wartość. Kolejne cztery ikony służą 
odpowiednio do:  zmiany wielkości powiększenia do 100%,  dostosowania szerokości 
wyświetlanej strony do aktualnej szerokości okna,  - dostosowanie powiększenia do 
wyświetlenia w oknie dialogowym jednej strony raportu,  dostosowanie powiększenia do 
wyświetlenia w oknie dialogowym dwóch strony raportu – jeśli raport zawiera tylko jedną stronę 
ikona polecenia działa identycznie jak polecenie powiększenia do jednej strony. 
 
Eksport i wydruk 
 

 
Kolejną podgrupę ikon na pasku narzędziowym stanowią przyciski związane z eksportem 
raportu do formatu PDF i wydrukiem dokumentu raportu. Patrząc od lewej do prawej grupę tę 
stanowią dwie ikony poleceń: Wydruk – wybranie tej opcji spowoduje otwarcie okna 
systemowego Drukowanie. 
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Dalszy tok postępowania jest analogicznych do typowego wydruku realizowanego 
w środowisku Windows z użyciem innych aplikacji systemowych. Sprowadza się do wyboru 
drukarki, ustawienia preferencji wydruku (układ strony poziomy/pionowy), zakresu 
drukowanych stron oraz liczby kopii.  
 

Export  – wybranie tej ikony polecenia spowoduje wyświetlenie systemowego okna 
dialogowego Zapisywanie jako, w którym użytkownik może wskazać lokalizację zapisywanego 
pliku w zasobach komputera oraz wprowadzić nazwę pliku. Pliki eksportowane są i zapisywane 
w formacie PDF. 

 
 

3.4 Informacje o programie 
Polecenie otwiera okno dialogowe w którym wyświetlane są podstawowe informacje o 
producencie programu, numer wersji programu, licencji użytkownika programu oraz prawach 
autorskich. 
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4 EDYCJA I PRZEGLĄDANIE DANYCH  
 
Do wygodnej edycji danych z plików „*.DDD” wykorzystano mechanizm przeglądarki. Dane 
odczytane z pliku pogrupowane są w odpowiednich zakładkach. Lista zakładek jest zmienna 
i zależna od typu pliku(pliki C_, M_, S_), z którego dane zostały wczytane do programu. 
W Instrukcji przyjęto zasadę opisu poszczególnych zasobów danych od struktury plików M_, z 
którymi biegły lub specjalista podczas prowadzonej analizy pracuje najczęściej. Stąd zakres 
danych zawartych w tego typu plikach oraz sposób ich edycji został opisany w pierwszej 
kolejności. Opis uzupełnia zakres danych z plików typu C_ i S_, które nie występują w pliku 
typu M_. 
Wskazanie odpowiedniej zakładki uruchamia proces edycji i przeglądania podgrupy danych 
przypisanych do wskazanej zakładki. Dane są wyświetlane w oknie edycji i przeglądania 
w formie: tekstowej, tabelarycznej i/lub graficznej (wykres). 

4.1 Zakładka Plik 
Zakładka Plik zawiera następujące dane: 
 

PLIK Nazwa pliku 

Rozmiar pliku  

Data ostatniej modyfikacji  

Suma kontrolna  

 

 
 
Dane dotyczące pliku po zaznaczeniu odpowiedniej opcji (checkbox) są umieszczane 
w Raporcie i mogą być przenoszone przez schowek poleceniem Kopiuj. 

4.2 Zakładka Informacje ogólne i dane techniczne 
 
Zakładka Informacje ogólne i dane techniczne jest znacznie bardziej rozbudowana, zawiera 
podgrupy danych związanych z danymi pojazdu, urządzenia rejestrującego oraz karty użytej 
do pobrania danych. Obok danej podgrupy umieszczone są pola wyboru (checkbox), których 
zaznaczenie powoduje umieszczenie wskazanej podgrupy danych w dokumencie Raport 
tworzonym automatycznie przez program po zainicjowaniu odpowiedniej procedury. Oprócz 
danych tekstowych, w tej zakładce wyświetlane są dane tabelaryczne, które zawierają listę 
Czynności kontrolne wykonane w odniesieniu do karty w wybranym dniu. Kolumny tabeli 
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zawierają następujące dane: Dane z karty(karta kierowcy lub pamięć tachografu), Typ karty(np. 
karta kontrolna), Państwo wydające kartę, pełny numer karty, data rozpoczęcia okresu kontroli, 
data zakończenia okresu kontroli. 
 

Informacje ogólne i 

dane techniczne 

Dane pojazdu 

VIN  

Kraj rejestracji  

Numer rejestracyjny  

Data/czas 

Bieżąca data i godzina 

Ostatnie zapisane zdarzenie 

Najstarsze zapisane zdarzenie 

Status karty 

Status złącza karty 

Nazwa firmy/warsztatu 

Data/godzina wczytywania danych  

Państwo wydające kartę 

Typ karty 

Pełny numer karty 

Dane tachografu 

Nazwa producenta 

Adres producenta 

Numer części przyrządu rejestrującego  

 Numer fabryczny urządzenia 

 Miesiąc i rok produkcji 

 Identyfikator typu urządzenia 

 Kod numeryczny producenta 

 Wersja oprogramowania 

 Data instalacji oprogramowania 

 Data produkcji 

 Numer homologacji 

 Numer fabryczny czujnika ruchu 

 Miesiąc i rok produkcji 

 Identyfikator typu urządzenia 

 Kod numeryczny producenta czujnika 

 Numer homologacji czujnika 

 Data pierwszego sparowania czujnika z przyrządem 

  



- 21 - 

 Państwo wydające kartę 

 Typ karty 

 Pełny numer karty 

 
 

W pierwszej kolumnie danych tabelarycznych umieszczone są pola wyboru (checkbox), których 
zaznaczenie powoduje umieszczenie wskazanej podgrupy danych w dokumencie Raport 
tworzonym automatycznie przez program po zainicjowaniu odpowiedniej procedury. 
Zaznaczony zakres danych można również kopiować przez schowek przy użyciu polecenia 
Kopiuj. 

4.3 Zakładka Zarejestrowane zdarzenia 
 
Zakładka Zarejestrowane zdarzenia zawiera wyłącznie dane tabelaryczne. W zależności od 
rodzaju wczytanego pliku w kolumnach tabeli pogrupowano następujące dane: 

Z Tachografu Cyfrowego (M_data_godzina_nr rejestracyjny_nr VIN pojazdu.DDD) 
  
Typ zdarzenia, Cel zapisu zdarzenia, Data i godzina rozpoczęcia, Data i godzina zakończenia, 
Karta włożona do szczeliny karty kierowcy na początku, Karta włożona do szczeliny karty 
kierowcy na końcu, Karta włożona do szczeliny karty zmiennika na początku, Karta włożona do 
szczeliny karty zmiennika na końcu, Ilość podobnych zdarzeń w tym dniu. 
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Z Karty kierowcy (C_data_godzina_litera imienia_nazwisko_nr karty kierowcy.DDD) 
 
Typ zdarzenia, Data i godzina rozpoczęcia, Data i godzina zakończenia, Numer rejestracyjny 
pojazdu, Państwo rejestrujące. 
 

 
 
W przypadku obu rodzajów plików w pierwszej kolumnie danych tabelarycznych umieszczone 
są pola wyboru (checkbox), których zaznaczenie powoduje zamieszczenie wskazanej 
podgrupy danych w dokumencie Raport tworzonym automatycznie przez program po 
zainicjowaniu odpowiedniej procedury. 
 

4.4 Zakładka Zarejestrowane Usterki 
 
Zakładka Zarejestrowane usterki zawiera wyłącznie dane tabelaryczne. W zależności od 
rodzaju wczytanego pliku w kolumnach tabeli pogrupowano następujące dane: 

Z Tachografu Cyfrowego (M_data_godzina_nr rejestracyjny_nr VIN pojazdu.DDD) 
 
Typ usterki urządzenia, Cel zapisu usterki, Data i godzina rozpoczęcia, Data i godzina 
zakończenia, Karta włożona do szczeliny karty kierowcy na początku, Karta włożona do 
szczeliny karty kierowcy na końcu, Karta włożona do szczeliny karty zmiennika na początku, 
Karta włożona do szczeliny karty zmiennika na końcu. 
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Z Karty kierowcy (C_data_godzina_litera imienia_nazwisko_nr karty kierowcy.DDD) 
 
Typ usterki urządzenia, Data i godzina rozpoczęcia, Data i godzina zakończenia, Numer 
rejestracyjny pojazdu, Państwo rejestrujące. 
 

 
W przypadku obu rodzajów plików w pierwszej kolumnie danych tabelarycznych umieszczone 
są pola wyboru (checkbox), których zaznaczenie powoduje zamieszczenie wskazanej 
podgrupy danych w Raporcie tworzonym automatycznie przez program po zainicjowaniu 
odpowiedniej procedury. 

4.5 Zakładka Blokady firmowe 
 
Zakładka Blokady firmowe zawiera wyłącznie dane tabelaryczne. W kolumnach tabeli 
wyszczególniono dane: Data/godzina założenia blokady, Data/godzina zdjęcia blokady, Nazwa 
firmy zakładającej blokadę, Adres firmy zakładającej blokadę, Typ karty użytej przy założeniu 
blokady, Kod Państwa wydającego kartę, Numer użytej karty.  



- 24 - 

 
 
W pierwszej kolumnie danych tabelarycznych umieszczone są pola wyboru (checkbox), których 
zaznaczenie powoduje zamieszczenie wskazanej podgrupy danych w dokumencie Raport 
tworzonym automatycznie przez program. 

4.6 Zakładka Przekroczenia prędkości 
 
Zakładka Przekroczenia prędkości zawiera następujące dane tekstowe:  
 

Informacje 

o przekroczeniach 

prędkości 

Informacje o przekroczeniach prędkości 
Data i godzina ostatniej kontroli przekroczenia prędkości  

Data i godzina pierwszego przekroczenia prędkości po ostatniej 

kontroli 

Liczba zdarzeń przekroczenia prędkości od ostatniej kontroli  

 
Oprócz danych tekstowych, w tej zakładce wyświetlane są dane tabelaryczne, w których 
wyszczególniono: Typ zdarzenia, Cel zapisu zdarzenia, Data rozpoczęcia zdarzenia, Data 
zakończenia zdarzenia, Maksymalna prędkość w czasie zdarzenia, Średnia prędkość, Karta w 
szczelinie karty kierowcy na początku zdarzenia, Ilość podobnych zdarzeń w tym dniu. 
 

 
 
W pierwszej kolumnie tabeli umieszczone są pola wyboru (checkbox), których zaznaczenie 
powoduje zamieszczenie wskazanej podgrupy danych w dokumencie Raport tworzonym 
automatycznie przez program po zainicjowaniu odpowiedniej procedury. 
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4.7 Zakładka Lista kalibracji 
 
Zakładka Lista kalibracji zawiera wyłącznie dane tabelaryczne. W kolumnach tabeli 
wyszczególniono dane: Cel kalibracji, Nazwa warsztatu, Adres warsztatu, Numer karty 
warsztatowej, Data wygaśnięcia karty warsztatowej, VIN pojazdu, Kraj rejestracji pojazdu, 
Współczynnik charakterystyczny pojazdu, Stała urządzenia rejestrującego, Skuteczny obwód 
toczny kół, Rozmiar opony, Maksymalna dozwolona prędkość, Stary stan drogomierza [km], 
Nowy stan drogomierza [km], Stara wartość daty, Nowa Wartość daty, Data następnej 
kalibracji. 

 
 
W pierwszej kolumnie tabeli umieszczone są pola wyboru (checkbox), których zaznaczenie 
powoduje zamieszczenie wskazanej podgrupy danych w dokumencie Raport. 

4.8 Zakładka Wykres prędkości 
 
Zakładka Wykres prędkości zawiera głównie dane graficzne w formie wykresu. Na osi poziomej 
umieszczono skalę czasu. Czas wyświetlony jest w formacie godz.:min.:sek. – dokładność 
wyświetlenia czasu zależy od wybranego powiększenia a minimalna odległość czasowa 
pomiędzy sąsiednimi znacznikami jest jednosekundowa. Na głównej osi pionowej (po lewej 
wykresu) naniesiono skalę prędkości w [km/h]. Zaznaczenie opcji Wykres przyspieszeń 
powoduje wyświetlenie czasowego przebiegu przyspieszeń oraz dodatkowej osi pionowej 
umieszczonej po prawej stronie wykresu, wyskalowanej w jednostkach przyspieszenia [m/s2]. 
W oknie wykresu umieszczone są pola wyboru (checkbox), których zaznaczenie powoduje 
odpowiednio: 

 
 Umieszczenie widocznych w oknie wykresu danych graficznych w dokumencie Raport 

tworzonym automatycznie przez program po zainicjowaniu odpowiedniej procedury. 
Dodatkowo jeśli w obszarze wykresu zaznaczono zakres danych poddanych analizie 
(obszar koloru zielonego w oknie wykresu) w raporcie zostaną umieszczone dane 
charakterystyczne(np. prędkość: początkowa, końcowa, średnia, maksymalna) 
z zaznaczonego zakresu analizy dla: czasu, drogi, prędkości i przyspieszenia. 

 Wyświetlenie w oknie wykresu przebiegu prędkości jazdy* w funkcji czasu (* - jest to 
prędkość jazdy wyznaczona w sposób pośredni z prędkości kątowej wału napędowego 
mierzonej na wyjściu skrzyni biegów. Prędkość obwodowa kół napędowych wyznaczona 
w ten sposób jest zbliżona do prędkości jazdy w sytuacji gdy na osi napędowej nie 
występuje poślizg związany z napędem lub hamowaniem lub poślizg jest pomijalnie 
mały). 
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 Wyświetlenie w oknie wykresu przebiegu prędkości jazdy* (*- uwaga j.w.) w funkcji drogi. 
Przebyta droga wyznaczona jest pośrednio poprzez całkowanie numeryczne metodą 
trapezów przebiegu prędkości V(t).  

 Wyświetlenie przebiegu przyspieszenia w funkcji czasu. Przebieg przyspieszenia 
wyznaczony jest poprzez różniczkowanie numeryczne metodą trzypunktową różnic 
centralnych. Wyznaczone wartości przyspieszenia, są przybliżone ze względu na 
jednosekundową częstotliwość próbkowania. Dodatkowym problemem jest 
zaokrąglenie wartości prędkości liniowej do 1 km/h, co w połączeniu z jednosekundową 
częstotliwością rejestracji danych sprawia, że wykres przyspieszenia nie ma przebiegu 
gładkiego i występują na nim skokowe zmiany wartości przyspieszenia(porównaj wykres 
poniżej). Należy mieć również na uwadze, że wyznaczone wartości przyspieszeń są 
wartościami dyskretnymi – wykres powstaje z połączenia kolejnych wartości dyskretnych 
odcinkami prostymi. W ten sposób uzyskujemy przebieg ciągły, którego nie można 
utożsamiać z przebiegiem rzeczywistym (nieznany poza punktami dyskretnymi). 
 

 

  
 
 

4.8.1 Zarządzanie wyświetlaniem w oknie wykresu 

Po wybraniu odpowiedniego przebiegu prędkości opcjonalnie w funkcji czasu lub w funkcji drogi 
(domyślny jest przebieg w funkcji czasu) w oknie wykresu wyświetlany jest wykres dla całego 
przedziału prędkości lub drogi. Zakres wyświetlonych danych zależny jest od zakresu danych 
zawartych w pliku „*.DDD” pobranych z pamięci masowej tachografu cyfrowego lub z pamięci 
rozszerzonej - pliki typu S_(specjalne).  
Wyświetlenie przebiegu przyspieszeń jest opcjonalne i może być włączone/wyłączone 
w dowolnej chwili analizy danych poprzez zaznaczenie lub odznaczenie opcji Wykres 
przyspieszeń. 
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STROWANIE WYŚWIETLANIEM DANYCH NA WYKRESIE 
 
Sterowanie wyświetlaniem danych na wykresie odbywa się poprzez użycie kombinacji klawiszy 
funkcyjny [Ctrl] oraz przycisków i kółka myszy. Zastosowano następujący układ sterowania: 
 

 powiększanie zaznaczonego obszaru: odbywa się kółkiem myszy poprzez obrót 
w kierunku od operatora. Powiększenie obszaru odbywa się wyłącznie względem osi 
poziomej (drogi lub czasu). Oś pionowa skalowana jest automatycznie do danego 
przybliżenia, tak aby widoczny był cały zakres danych względem osi prędkości 
i przyspieszenia.  
 

 
 

 przywrócenie widoku pierwotnego (pełny zakres danych) realizowany jest poprzez: 
dwuklik kółkiem myszy lub CTRL + dwuklik prawym przyciskiem myszy, 
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 wprowadzanie zakresu dla którego obliczane są podstawowe wartości statystyczne: 

dwuklik lewym przyciskiem myszy na wykresie – początek zakresu, drugi dwuklik lewym 
przyciskiem myszy na wykresie – koniec zaznaczania zakresu danych. Dla 
zaznaczonego w powyższy sposób zakresu danych pod wykresem wyświetlone zostaną 
w podgrupach dane: Czas(Data/czas początkowa, Data/czas końcowa, Czas odcinka); 
Droga(Droga początkowa, Droga końcowa, Droga pokonana w odcinku); 
Prędkość(Prędkość początkowa, Prędkość końcowa, Prędkość minimalna, Prędkość 
maksymalna, Prędkość średnia); Przyspieszenie(Przyspieszenie minimalne, 
Przyspieszenie maksymalne, Przyspieszenie średnie). Zaznaczenie może odbywać się 
w prawo lub w lewo(drugi dwuklik na prawo lub na lewo od pierwszej linii wyznaczającej 
początek zakresu danych), natomiast dane analizy wyświetlane są w tabeli 
chronologicznie lub zgodnie z przyrostem drogi.  
UWAGA! – odznaczenie zakresu danych odbywa się poprzez dwuklik lewym 
przyciskiem myszy w dowolnym obszarze wykresu. 

 

 
 dane z konkretnej sekundy – pojedyncze kliknięcie lewym przyciskiem myszy na linii 

wykresu powoduje wyświetlenie w oknie kursora danych zarejestrowanych dla 
bieżącej(wskazanej) sekundy przebiegu jazdy. W oknie kursora wyświetlone są dane 
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dotyczące: Daty i czasu, Drogi, Prędkości, Przyspieszenia. Zestaw danych 
wyświetlonych w oknie kursora jest niezmienny, niezależne od tego czy konkretny punkt 
wskażemy na wykresie prędkości w funkcji czasu lub drogi czy też na wykresie 
przyspieszenia.  
 

 
 

4.9 Zakładka Aktywność kierowcy 
Zakładka Aktywność kierowcy zawiera dane tabelaryczne oraz graficzne w postaci wykresów 
dziennej aktywności kierowcy. W zależności od rodzaju wczytanego pliku w kolumnach tabeli 
pogrupowano następujące dane: 

Z Tachografu Cyfrowego (M_data_godzina_nr rejestracyjny_nr VIN pojazdu.DDD) 
Tabela - Wybrany dzień: 
W pierwszej tabeli poza kolumną wyboru zakresu danych (checkbox), wyszczególniono dwie 
kolumny zawierające dane: Data aktywności, Początkowy stan drogomierza o północy 
w danym dniu. 

 
 
Tabela – Cykle zmian kart w urządzeniu w wybranym dniu: 
Druga tabela zawiera następujące kolumny danych: Nazwisko, Imię, Włożona karta(Typ 
karty/Numer karty/Kraj wydania), Data ważności karty, Data włożenia karty, Stan licznika przy 
włożeniu karty, Slot do którego jest włożona karta, Data wyjęcia karty, Stan licznika przy wyjęciu 
karty, Pojazd poprzednio używany przez kierowcę – kraj, Pojazd poprzednio używany przez 
kierowcę – numer rejestracyjny, Poprzednia data wyciągnięcia karty, Czynności kierowcy 
wprowadzone ręcznie. 
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WYKRES DZIENNEJ AKTYWNOŚCI KIEROWCY 
 
Wykres dziennej aktywności kierowcy przedstawia graficzne zobrazowanie danych zawartych 
w tabeli Dzienna aktywność. W górnej części wykresu znajdują się dwa poziome paski 
obrazujące, patrząc od góry, Status jazdy oraz Status karty. W zależności od koloru pierwszego 
z pasków (por. legenda wykresu) użytkownik programu uzyskuje informacje czy jazda danym 
pojazdem odbywała się w pojedynczej obsadzie (jeden kierowca) czy też w obsadzie 
podwójnej(zespół: kierowca jadący-zmiennik). Wzdłuż poziomej osi czasu aktywności kierowcy 
umieszczono wykresy słupkowe, których zróżnicowana wysokość i barwa odpowiada rodzajowi 
czynności(Dyspozycyjność, Przerwa-odpoczynek, Prowadzenie, Praca – por. legenda 
wykresu) wykonywanych przez kierowcę jadącego lub zmiennika natomiast szerokość jest 
proporcjonalna do czasu realizacji określonej czynności. Obok wykresu umieszczona jest 
Legenda, która pozwala użytkownikowi w łatwy i czytelny sposób interpretować graficzny zapis 
wykresu. 
 

 
 
STROWANIE WYŚWIETLANIEM DANYCH NA WYKRESIE 
 
Sterowanie wyświetlaniem danych na wykresie odbywa się poprzez użycie kombinacji klawiszy 
funkcyjny [Ctrl] oraz przycisków i kółka myszy. Zastosowano następujący układ sterowania: 

 powiększanie zaznaczonego obszaru: odbywa się kółkiem myszy poprzez obrót 
w kierunku od operatora. Powiększenie obszaru odbywa się wyłącznie względem osi 
poziomej (czasu). Oś pionowa skalowana jest automatycznie do danego przybliżenia, 
tak aby widoczny był cały zakres danych. 

 przywrócenie widoku pierwotnego (pełny zakres danych) realizowany jest poprzez: 
dwuklik kółkiem myszy lub CTRL + dwuklik prawym przyciskiem myszy, 
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 dane z konkretnego typu aktywności(pojedynczy słupek danych) – pojedyncze kliknięcie 
lewym przyciskiem myszy na konkretnym segmencie wykresu słupkowego powoduje 
wyświetlenie w oknie kursora danych zarejestrowanych dla bieżącej(wskazanej) 
aktywności. W oknie kursora wyświetlone są dane dotyczące: Rodzaju aktywności np. 
Prowadzenie oraz czasu trwania wskazanego rodzaju aktywności od określonej 
godziny:minuty – do określonej: godziny:minuty. 
 

Tabela – Dane aktywności w wybranym dniu: 
Tabela zawiera następujące kolumny danych: Slot, Status kierowania, Status karty, 
Aktywność(rodzaj aktywności), Czas zmiany. 

 
 

Z Karty kierowcy (C_data_godzina_litera imienia_nazwisko_nr karty kierowcy.DDD) 
 
Tabela - Wybrany dzień: 
W pierwszej tabeli poza kolumną wyboru zakresu danych (checkbox), wyszczególniono dwie 
kolumny zawierające dane: Data aktywności, Pokonany dystans. 

 
 
Tabela – Dane aktywności w wybranym dniu: 
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Tabela zawiera następujące kolumny danych: Slot, Status kierowania, Status karty, 
Aktywność(rodzaj aktywności), Czas zmiany. 
 

 

4.10 Zakładka Prowadzone pojazdy(Karta kierowcy, plik C_) 
 
Zakładka Prowadzone pojazdy zawiera wyłącznie dane tabelaryczne. W kolumnach tabeli 
wyszczególniono dane: Początkowy stan drogomierza, Końcowy stan drogomierza, Data 
rozpoczęcia użytkowania, Data zakończenia użytkowania, Państwo rejestrujące, Numer 
rejestracyjny. 
 

 
 
W pierwszej kolumnie tabeli umieszczone są pola wyboru (checkbox), których zaznaczenie 
powoduje zamieszczenie wskazanej podgrupy danych w dokumencie Raport. 

4.11 Zakładka Miejsce rozpoczęcia/zakończenia pracy  
(Karta kierowcy, plik C_) 

 
Zakładka Miejsce rozpoczęcia/zakończenia pracy zawiera wyłącznie dane tabelaryczne. W 
kolumnach tabeli wyszczególniono dane: Data i godzina wpisu, Typ wpisu, Kraj, Region, Stan 
drogomierza. 
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4.12 Pliki specjalne – analiza danych z pamięci rozszerzonej 
tachografu cyfrowego (Plik specjalny, S_) 

 
Z uwagi na problem utraty danych podczas zdarzeń drogowych oraz ich niewystarczającą 
dokładność dla celów analizy zdarzeń drogowych, firma VDO wprowadziła rozwiązanie 
pozwalające w znacznej mierze zminimalizować wymienione problemy. Dzięki wprowadzonym 
zmianom w najnowszych tachografach cyfrowych, w pliku z danymi dodatkowymi 
(nieobowiązkowymi) rejestrowane są dodatkowe bloki danych, należą do nich m.in.: 

 profile prędkości o wysokiej rozdzielczości (rejestracja z rozdzielczością 4Hz), 
 profile prędkości obrotowej silnika, 
 drogomierz, 

 dodatkowe dane przy zatrzymaniu pojazdu. 
W programie CYBID TachoReader  prędkości jazdy(z częstotliwością 4Hz) ułatwiające 
przeprowadzenie szczegółowych analiz oraz zabezpieczające przed utratą danych 
obowiązkowych.  
Pliki specjalne4 zawierające dane z pamięci rozszerzonej urządzenia rejestrującego (nazwa 
pliku o strukturze: S_data_godzina_nr rejestracyjny_nr VIN pojazdu.DDD) po otwarciu 
w programie CYBID TachoReader ma następujące zakładki(karty): Plik; Informacje ogólne i 
dane techniczne; Zatrzymanie data_godz.min.sek; Hamowanie data_godz._min._sek. 

4.12.1 Plik 

 
PLIK Nazwa pliku 

Rozmiar pliku  

Data ostatniej modyfikacji  

Suma kontrolna  

 

 
 
Dane dotyczące pliku po zaznaczeniu odpowiedniej opcji (checkbox) są umieszczane 
w Raporcie i mogą być przenoszone przez schowek poleceniem Kopiuj. 

4.12.2  Informacje ogólne i dane techniczne 

 
Dane pojazdu 

                                            
4 Plik specjalny – zawiera ponadstandardowe dane zapisane w pamięci urządzenia rejestrującego z wyższą 
częstotliwością rejestracji (4Hz) – z taką częstotliwością rejestrowana jest m.in. prędkość jazdy.  
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Informacje ogólne i 
dane techniczne 

VIN  

Kraj rejestracji  

Numer rejestracyjny  

Data/czas 

Bieżąca data i godzina 

Ostatnie zapisane zdarzenie 

Najstarsze zapisane zdarzenie 

Status karty 

Status złącza karty 

Nazwa firmy/warsztatu 

Data/godzina wczytywania danych  

Państwo wydające kartę 

Typ karty 

Pełny numer karty 

 
 

Tabela – Czynności kontrolne wykonane w odniesieniu do karty w wybranym dniu: 
Tabela zawiera następujące kolumny danych: Dane z karty, Czas kontroli, Typ karty, Państwo 
wydające kartę, Pełny numer karty, Data rozpoczęcia okresu, Data zakończenia okresu. 
 

 
 
W pierwszej kolumnie danych tabelarycznych umieszczone są pola wyboru (checkbox), których 
zaznaczenie powoduje umieszczenie wskazanej podgrupy danych w dokumencie Raport 
tworzonym automatycznie przez program po zainicjowaniu odpowiedniej procedury. 
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Zaznaczony zakres danych można również kopiować przez schowek przy użyciu polecenia 
Kopiuj. 

4.12.3 Blokady firmowe 

Zakładka Blokady firmowe zawiera wyłącznie dane tabelaryczne. W kolumnach tabeli 
wyszczególniono dane: Data/godzina założenia blokady, Data/godzina zdjęcia blokady, Nazwa 
firmy zakładającej blokadę, Adres firmy zakładającej blokadę, Typ karty użytej przy założeniu 
blokady, Kod Państwa wydającego kartę, Numer użytej karty.  

 

4.12.4 Zatrzymanie/Hamowanie data_godz.min.sek 

Zakładka Zatrzymanie/Hamowanie zawiera bloki danych rejestrowane w dwuminutowych 
przedziałach czasowych z częstotliwością 4 Hz. Bloki danych rejestrowane są i zapisane do 
pliku (S_) w przypadku przekroczenie granicznych wartości przyspieszenia (intensywne 
hamowanie). W zależności od tego czy intensywne hamowanie skutkowało zatrzymaniem 
pojazdu czy też nie pliki zapisywane są w blokach: Zatrzymanie data_godz.:min.:sek. lub 
Hamowanie data_godz.:min.:sek. Dane odczytane przez program z danego bloku 
przedstawiane są w formie graficznej(wykresu).  
Standardowo na osi poziomej umieszczono skalę czasu. Czas wyświetlony jest w formacie 
godz.:min.:sek. – dokładność wyświetlenia czasu zależy od wybranego powiększenia 
a minimalna odległość czasowa pomiędzy sąsiednimi znacznikami wynosi 250 ms . Na głównej 
osi pionowej (po lewej wykresu) naniesiono skalę prędkości w [km/h]. Zaznaczenie opcji 
Wykres przyspieszeń powoduje wyświetlenie czasowego przebiegu przyspieszeń oraz 
dodatkowej osi pionowej umieszczonej po prawej stronie wykresu, wyskalowanej w 
jednostkach przyspieszenia [m/s2]. 
W oknie wykresu umieszczone są pola wyboru (checkbox), których zaznaczenie powoduje 
odpowiednio: 

 
 Umieszczenie widocznych w oknie wykresu danych graficznych w dokumencie Raport 

tworzonym automatycznie przez program po zainicjowaniu odpowiedniej procedury. 
Dodatkowo jeśli w obszarze wykresu zaznaczono zakres danych poddanych analizie 
(obszar koloru zielonego w oknie wykresu) w raporcie zostaną umieszczone dane 
charakterystyczne(np. prędkość: początkowa, końcowa, średnia, maksymalna) 
z zaznaczonego zakresu analizy dla: czasu, drogi, prędkości i przyspieszenia. 

 Wyświetlenie w oknie wykresu przebiegu prędkości jazdy* w funkcji czasu (* - jest to 
prędkość jazdy wyznaczona w sposób pośredni z prędkości kątowej wału napędowego 
mierzonej na wyjściu skrzyni biegów.  

 Wyświetlenie w oknie wykresu przebiegu prędkości jazdy* (*- uwaga j.w.) w funkcji drogi. 
Przebyta droga wyznaczona jest pośrednio poprzez całkowanie numeryczne metodą 
trapezów przebiegu prędkości V(t).  
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 Wyświetlenie przebiegu przyspieszenia w funkcji czasu. Przebieg przyspieszenia 
wyznaczony jest poprzez różniczkowanie numeryczne metodą trzypunktową różnic 
centralnych. Wyznaczone wartości przyspieszenia, są przybliżone ze względu na 
jednosekundową częstotliwość próbkowania. Dodatkowym problemem jest 
zaokrąglenie wartości prędkości liniowej do 1 km/h, co w połączeniu z jednosekundową 
częstotliwością rejestracji danych sprawia, że wykres przyspieszenia nie ma przebiegu 
gładkiego i występują na nim skokowe zmiany wartości przyspieszenia(porównaj wykres 
poniżej). Należy mieć również na uwadze, że wyznaczone wartości przyspieszeń są 
wartościami dyskretnymi – wykres powstaje z połączenia kolejnych wartości dyskretnych 
odcinkami prostymi. W ten sposób uzyskujemy przebieg ciągły, którego nie można 
utożsamiać z przebiegiem rzeczywistym (nieznany poza punktami dyskretnymi). 
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5 INFORMACJE DODATKOWE 

5.1 Definicje pojęć 

5.1.1 Dokument 

Podstawowa jednostka informacji obsługiwana przez program. W przypadku programu 
TachoReader są to dane dotyczące czasu pracy kierowcy i parametrów ruchu pojazdu. 
Program nie modyfikuje plików źródłowych zawierających dane odczytane z karty kierowcy lub 
z pamięci masowej tachografu cyfrowego. Dokumentem generowanym przez program jest plik 
Raportu, zawierający wyselekcjonowane dane w formie tekstowej tabelarycznej 
i graficznej(wykres), który może być następnie zapisany w pliku formatu PDF. 

5.1.2 Obszar roboczy  

Jest to cześć okna programu przeznaczona do przeglądania danych, tworzenia i zarządzania 
wykresem przebiegów czasowych prędkości w funkcji i przyspieszenia oraz w funkcji drogi. W 
tym oknie użytkownik dysponuje narzędziami oraz zestawem poleceń niezbędnych do 
przeprowadzenia analizy czasowo danych. Część obiektów okna Wykres ma swoją 
reprezentację w oknie Szkic. 

5.1.3 Zakres danych na wykresie 

Zakres danych jest obszarem wyznaczonym przez użytkownika na wykresie przebiegu zmian 
prędkości, przyspieszenia w funkcji czasu lub drogi.  są pomocniczymi, poziomymi i pionowymi 
liniami rysowanymi na dokumencie. Zakres danych wyznaczają dwie pionowe linie kreskowe, 
wprowadzane na obszar wykresu poprzez podwójne kliknięcie lewym przyciskiem myszy na 
wykresie prędkości. Obszar pomiędzy liniami markowany jest kolorem zielonym. 
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