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Aby przeprowadzić migrację z systemu Windows 7 do systemu
Windows 10, należy pobrać najnowsze wersje oprogramowania
pomiarowego Metric i sterownika. Należy zawsze mieć pod ręką
oryginalną płytę CD z programem Metric, na której znajduje się numer
seryjny. Należy uważnie przeczytać poniższe informacje.

Dziękujemy, że korzystają Państwo z oprogramowania pomiarowego Metric.
Mamy nadzieję, że ta krótka instrukcja pomoże Państwu w aktualizacji
programu i zmianie systemu operacyjnego. W razie problemów jesteśmy do
Państwa dyspozycji również pod numerem telefonu +49 (0)2225-7095700.

1)  Uprawnienia użytkownika podczas aktualizacji

Co najmniej 9-cyfrowy numer seryjny oprogramowania pomiarowego Metric
uprawnia do bezpłatnego pobrania z naszej strony internetowej pełnej wersji
programu. W razie braku oryginalnej płyty CD można wysłać do nas numer
seryjny kamery USB lub kamery analogowej drogą mailową. Na podstawie
tego numeru odnajdziemy w naszej bazie danych właściwy numer seryjny
Metric. Ten numer zostanie wysłany do Państwa mailem.Bezpłatna
aktualizacja oprogramowania pomiarowego Metric przy użyciu 8-cyfrowego
numeru seryjnego nie jest możliwa. Oferujemy wyjątkową okazję: W
przypadku aktualizacji ze starej wersji programu Metric PE do wersji Metric
MT, jej koszt to jedynie różnica w cenie między Metric PE a Metric MT.



2)  Zapisywanie pliku „Metric.opt“ (ustawienia i kalibracja)

Windows XP:

W celu uniknięcia niepotrzebnej pracy, zwłaszcza w przypadku systemów z
wieloma stopniami powiększenia, należy wcześniej zapisać plik zawierający
ustawienia oraz informacje dotyczące kalibracji. W razie migracji z jednego
komputera z systemem operacyjnym Windows XP na inny komputer z
systemem operacyjnym Windows XP lub w przypadku korzystania z systemu
na drugim komputerze (z systemem operacyjnym Windows XP), należy
przejść do katalogu „C” – „Program files” – „Metric” i zapisać dwa pliki
Metric.opt i Metric2.opt na pamięć USB, a następnie skopiować je do katalogu
Metric na nowym lub drugim komputerze. (WAŻNE: Proszę się zapoznać z
informacjami podanymi w punkcie 3 – WIN 10)

W ten sposób wszystkie ustawienia zostaną zachowane, poza klawiszami
skrótów. Mogą one bowiem zostać zmienione przez nowe funkcje – widoczny
jest wtedy symbol klucza. W takim przypadku można zapisać nowy klawisz
skrótu.



3) Przeniesienie pliku „Metric.opt“ na komputer 
    z systemem Windows 10

W przypadku systemu Windows 10 jest to niestety nieco bardziej
skomplikowane. Do komputera należy podłączyć pamięć USB. Następnie
należy w programie zapisać ustawienia Metric na dysku wymiennym.
Jeśli oprogramowanie pomiarowe Metric zostało zainstalowane pod systemem
Windows 7, należy załadować ustawienia Metric z pamięci USB i zapisać je w
katalogu „C” – „Program files” – „Metric”. W przeciwnym wypadku można
jedynie ustawić systemy pomiarowe i dokonać kalibracji jak podczas pierwszej
instalacji.

UWAGA: PUŁAPKA „VIRTUAL STORE”

Po ponownej instalacji Metric, ustawieniu systemów pomiarowych od
nowa i przeprowadzeniu kalibracji, „Ustawienia” te należy zapisać.
Jednak Metric.opt w katalogu „C - Program files (x86) - Metric” będzie
miał tylko 40 KB. Oznacza to, że w tym pliku Metric.opt nie są
zapisywane żadne ustawienia. Są one zapisywane w pliku Metric.opt
w folderze „VirtualStore”.

Wynikają z tego następujące fakty czy też problemy:

1) Aby przejąć plik Metric.opt z 64-bitowego systemu Windows 7, nie
wystarczy go po prostu przekopiować. Należy go przenieść z katalogu
Metric na pamięć USB, jak opisano powyżej (Ustawienia - Zapisz
jako...). 

2) Alternatywnie można skopiować pliki Metric.opt i Metric2.opt w folderze
„VirtualStore”, a następnie załadować i zapisać je w nowym systemie,
jak opisano powyżej, albo nadpisać je w katalogu „C - Program files
(x86) - Metric” oraz dodać do Metric w folderze „VirtualStore”.

3) W przypadku utworzenia kilku użytkowników, po ustawieniu Metric jako
administrator należy koniecznie skopiować pliki Metric.opt i Metric2.opt i
nadpisać je w folderze „VirtualStore” d l a każdego użytkownika. W
przeciwnym razie kalibracje i inne ustawienia nie pojawią się u danych
użytkowników.

4) Jako że „VirtualStore” należy teraz do plików ukrytych, nie będzie
widoczny w nowym systemie. Proszę się zapoznać z naszym
dokumentem  „Znajdowanie ukrytych plików (VirtualStore) w
systemie Windows 10(PDF)”. Ten i inne ważne dokumenty w
formacie PDF są dostępne do pobrania na naszej stronie internetowej w
dziale „Oprogramowanie”.



4) Odinstalowanie starego oprogramowania pomiarowego Metric

UWAGA: Przed zainstalowaniem nowego oprogramowania pomiarowego
Metric starsza wersja programu musi zostać całkowicie odinstalowana.
Prosimy o wcześniejsze zapisanie wszystkich plików programu Excel,
projektów i obrazów, o ile są przechowywane w katalogu Metric. Po
odinstalowaniu programu w Panel sterowania – Programy – Odinstaluj
program należy sprawdzić, czy katalog Metric również został usunięty. Jeśli
nie, należy go także usunąć. W przypadku systemu Windows 10 NALEŻY
koniecznie upewnić się, czy w systemie znajdują się jeszcze kopie pliku
Metric.opt. Należy to sprawdzić, wpisując „Metric.opt” w polu „Szukaj”. Jeśli
ten plik znajduje się na dysku, należy go koniecznie usunąć!

W przypadku starych systemów 32-bitowych może się zdarzyć, że dwa pliki w
katalogu System 32 nie zostaną odinstalowane. Należy je ręcznie usunąć. Aby
to zrobić, należy przejść na dysk „C ” – Windows – System 32 i przewinąć
okno poniżej folderów – następnie kliknąć na dowolny plik i nacisnąć „U”.
Wtedy zaznaczony zostanie pierwszy plik rozpoczynający się na literę „U”.
Należy usunąć pliki „ucKMT.ocx” oraz „ucMotor.oxc”, jeśli jeszcze istnieją.

UWAGA: W trakcie instalacji lub odinstalowywania oprogramowania
lub sterowników kabel USB kamery USB powinien być odłączony od
komputera PC lub laptopa.



5) Pobieranie najnowszej wersji oprogramowania Metric

Na naszej stronie internetowej www.m-service.de należy kliknąć w polską
flagę. Załaduje się strona startowa w języku polskim. Następnie należy kliknąć
w „OPROGRAMOWANIE — pobieranie”:

Teraz należy kliknąć w „Metric — aktualizacje”:

W oknie należy wprowadzić dane kontaktowe oraz numer seryjny, który
znajduje się na płycie CD. W przypadku starszych wersji jest to 9-cyfrowy
numer seryjny. Pierwsze cztery cyfry należy wprowadzić w pierwszym oknie, a
pozostałe pięć cyfr w drugim. Trzecie okno pozostaje puste. Nowsze wersje
mają 14-cyfrowy numer seryjny. W ich przypadku kolejne pięć cyfr należy
wpisać w trzecim oknie. Następnie należy kliknąć „Wysłać”. Nastąpi wtedy
automatyczne przejście do nowego okna, skąd można pobrać najnowszą
wersję programu Metric BE, Metric PE, Metric Plus albo Metric MT.



Należy nacisnąć przycisk „Pobierz”
(dla zaawansowanych: można tu
również znaleźć sumę kontrolną
MD5, która pozwala na sprawdzenie
poprawności pobranego pliku –
odpowiednie oprogramowanie
z n a j d u j e s i ę n a s t r o n i e
„Sterowniki”)

Pobieranie należy potwierdzić, klikając w „Zapisz” i wybierając katalog
docelowy, do którego pliki mają zostać pobrane.

Na pulpicie będzie znajdował się plik instalacyjny. Należy uruchomić go, 
klikając dwukrotnie myszką.

UWAGA: Poniżej znajdują się wskazówki dotyczące
uprawnień administratora pod 64-bitowym systemem

Windows 10, o których należy pamiętać przed rozpoczęciem
instalacji.



Instrukcja dotycząca instalacji pod 64-bitowym
system Windows:

Plik Setup.exe musi zostać uruchomiony z uprawnieniami administratora.

Istnieją dwie możliwości: 

Metoda bezpieczna:

Użytkownik loguje się do systemu jako administrator. Następnie prawym
przyciskiem myszy klika Setup.exe i wybiera „Uruchom jako administrator”.
Należy wykonać to w ten sposób, gdyż w przeciwnym razie Setup.exe nie
zostanie uruchomiony z uprawnieniami administratora.

Metoda ryzykowna:

Użytkownik loguje się do systemu jako zwykły użytkownik. Następnie prawym
przyciskiem myszy kl ika Setup.exe i wybiera „Uruchom jako
administrator”. Działa to jedynie wtedy, gdy konto administratora nie jest
zabezpieczone hasłem. W przeciwnym wypadku pojawi się okno „Kontrola
konta użytkownika” i system zażąda hasła. Gdy to okno wyskoczy, instalacja
nie powiedzie się.

Szczegóły techniczne:

Metric jest aplikacją 32-bitową i w przypadku instalacji pod 64-bitowym
systemem Windows zostanie automatycznie zapisana w katalogu „C:\Program
Files (x86)”. Odpowiednie pliki DLL zostaną automatycznie zapisane w
katalogu „C:\Windows\SysWOW64”. 64-bitowy system Windows zrobi to za
użytkownika. 

Istnieje jeden wyjątek od tej reguły: Gdy instalacja zostanie rozpoczęta z
poziomu zwykłego konta użytkownika, będzie konieczne podanie hasła
administratora (okno „Kontrola konta użytkownika”). 

Spowoduje to, że 64-bitowy system Windows nie wykona automatycznego
przeniesienia tych plików, ponieważ okno „Kontrola konta użytkownika”
zostanie uruchomione w trybie 64-bitowym. W ten sposób wspomniane pliki
DLL zostaną zapisane w katalogu „C:\Windows\system32”, gdzie trafiać mogą
jedynie 64-bitowe pliki DLL. Metric nie odnajdzie ich tam i program się nie
uruchomi.

Wskazówka: Należy pamiętać o instalacji najnowszych sterowników
dla płyty głównej i karty graficznej.



Należy kliknąć „Uruchom”.

Gdy pojawi się okno „Winzip Self-Extractor“, należy kliknąć przycisk
„Setup”. Spakowany plik zostanie automatycznie rozpakowany.

Pojawi się następujące okno. Należy czekać – w zależności od sprzętu
komputerowego instalacja może trochę potrwać. Nie należy przerywać procesu
instalacji, który w przypadku starszych maszyn może zająć do 120 sekund.

Pojawi się okno instalacyjne oprogramowania pomiarowego Metric. Należy
kliknąć „OK”.



Następnie w nowym oknie należy zaakceptować umowę licencyjną.

UWAGA: Zalecamy instalację oprogramowania Metric na partycji „C”,
ponieważ instalacja na innych partycjach dysku może spowodować problemy
związane z systemem raportowania do arkuszy Excel oraz innymi specjalnymi
funkcjami oprogramowania pomiarowego Metric Plus oraz MT, a także z
zapisywaniem ustawień.

W kolejnym oknie można zmienić katalog docelowy. Aby kontynuować
instalację, należy kliknąć w lewy przycisk. 

Na końcu należy potwierdzić ustawienia grupy programów. Należy kliknąć
„Dalej”. Proces instalacji zostanie w ten sposób dokończony.

WAŻNE: Aby można było w pełni korzystać z funkcji Metric (np. zapisywać
ustawienia programu), należy mieć uprawnienia dostępu do katalogów „C -
Program files (X86)- Metric” oraz „Moje dokumenty”.



6) Pobieranie aktualnego sterownika

W trakcie aktualizacji programu należy zaktualizować również sterowniki do
karty Framegrabber (w przypadku systemów z kamerami analogowymi) lub
kamery USB. Należy pamiętać, że zwłaszcza w przypadku starszych wersji
Metric konieczna jest zmiana sterowników. Przed odinstalowaniem sterownika
U-Eye należy odłączyć kamerę USB od systemu. 

Na naszej stronie internetowej www.m-service.de należy kliknąć w polską
flagę. Załaduje się strona startowa w języku polskim. Następnie należy kliknąć
w „OPROGRAMOWANIE — pobieranie”:

Teraz należy kliknąć w „Sterowniki”:

Znajdują się tu wszystkie sterowniki do kart Framegrabber, kamer USB,
urządzeń dongle, a także interfejsów BOBE, SCD oraz IBR. Przed instalacją
sterowników dla kamer U-Eye lub kart Framegrabber należy sprawdzić, czy
korzystamy z systemu 32-bitowego czy 64-bitowego. 



7) Filmy instruktażowe dotyczące dodawania obiektywów 
     i kalibracji ręcznej

Jeśli zapisanie pliku Metric.opt (ustawienia i kalibracja) przed zmianą systemu
operacyjnego nie było możliwe (uszkodzenie  komputera), należy od nowa
ustawić systemy pomiarowe i przeprowadzić kalibrację każdego z nich
(kalibracja ręczna).W razie kłopotów odpowiednie filmy znajdujące się w
pomocy do programu Metric pokażą, co należy zrobić. Cała pomoc do
programu Metric znajduje się wraz z filmami również na naszej stronie
internetowej. Niektóre systemy operacyjne nie mają wymaganych kodeków.
Również one mogą jednak zostać pobrane z naszej strony WWW.

Jeśli nowy system nie jest podłączony do Internetu, filmy instruktażowe mogą
zostać odtworzone w następujący sposób:

Należy przejść do katalogu „C“ – „Program files“ – „Metric“. Znajduje się
tam folder „1031”. W nim z kolei zapisane są pliki wideo: „103101”
dotyczący ustawiania systemów pomiarowych (obiektywów) oraz „103103”
poświęcony kalibracji ręcznej.



Istnieje również możliwość obejrzenia na filmie całego procesu instalacji
oprogramowania (Windows XP) wraz z ustawieniem systemów pomiarowych i
kalibracją. W tym celu należy wejść na podstronę „OPROGRAMOWANIE —
pobieranie”.

NOWOŚĆ OD 2019 ROKU: Dodatkowo oferujemy więcej filmów
szkoleniowych na temat ustawień i funkcji pomiarowych: Można je
znaleźć w dziale „Wideo do funkcji pomiarowych”. Aby otrzymać dane
dostępu, proszę się z nami skontaktować za pośrednictwem poczty
elektronicznej.

UWAGA: W trakcie instalacji lub odinstalowywania oprogramowania
lub sterowników kabel USB kamery USB powinien być odłączony od
komputera PC lub laptopa.

8) Metric nie chce się uruchomić? Pomoże Metric Diagnose!

W razie problemów z uruchomieniem Metric, należy przesłać drogą mailową
zrzut ekranu z komunikatem o błędzie. Aby możliwie szybko udzielić pomocy,
potrzebne są nam informacje na temat konfiguracji systemu. Od 20.12.2012
roku na stronie „OPROGRAMOWANIE — pobieranie” po lewej stronie w
menu pod linkiem „Wymagania systemowe” znajduje się link Metric Diagnose. 

Należy pobrać znajdujący się tam plik ZIP i uruchomić rozpakowany program
dwukrotnie na niego klikając. Klikając na „Save to Clipboard”, można
skopiować dane do pliku Word, WordPad itp., zapisać je i wysłać do nas wraz
ze zrzutem ekranu na adres info@m-service.de.



9) Istotne wskazówki dotyczące konfiguracji komputerów 
stacjonarnych lub laptopów oraz kart graficznych

Na naszej stronie internetowej na stronie „OPROGRAMOWANIE —
pobieranie” można znaleźć link do podstrony „Wymagania systemowe”.
Należy uważnie przeczytać zawartość tej podstrony, żeby uniknąć problemów
podczas instalacji lub uruchomienia oprogramowania pomiarowego Metric
bądź kamer USB lub kart Framegrabber.

WAŻNE: Jeśli to możliwe, należy stosować karty graficzne NVIDIA. Niekiedy w
przypadku kart graficznych ATI występują problemy. W razie gdy podczas
korzystania z systemu z kartą graficzną ATI pojawi się komunikat o błędzie
dotyczącym „Overlay Modus”, należy spróbować następujących rozwiązań:

1) Zainstalować najnowszą wersję Direct X (zdarza się, że na nowych
komputerach zainstalowane są całkowicie nieaktualne sterowniki Direct
X).

2) Zainstalować najnowszy sterownik karty graficznej. (niekiedy na nowych
komputerach zainstalowane są całkowicie nieaktualne sterowniki karty
graficznej).

3)  Wyłączyć akcelerację sprzętową, jeśli była włączona.
4)  Włączyć akcelerację sprzętową, jeśli była wyłączona.

Jeśli te rozwiązania nie pomogą, należy zainstalować w komputerze kartę 
graficzną NVIDIA. Poza tym odsyłamy do punktu 8 „Metric nie chce się 
uruchomić? Pomoże Metric Diagnose!”



Aktualizacja z nowych opcji konfiguracji dla
przyrządów pomiarowych

Zmiany
Przyrządy pomiarowe mogą teraz być kalibrowane przez współczynnik
konwersji dotyczący wartości metrycznych, umożliwiając w ten sposób
przeliczanie wartości, na przykład w odniesieniu do cali. W tym celu ustawienie
"Łączność" posiada opcję "Rozdzielczość" w każdej karcie dotyczącej
pojedynczej osi. Mogą być tutaj wprowadzone liczby zmiennoprzecinkowe.
Uwaga: Po wykonaniu zmiany na cal, jednostka pomiaru musi również zostać
zmieniona na cal.

Po przeprowadzeniu nowej instalacji wartość wynosi 1. Dane z mierników są
następnie pobierane bezpośrednio 1:1 do systemu metrycznego.

Aktualizacja
Podczas aktualizacji z poprzedniej wersji metryki (wcześniejszej, niż 9.00)
wykorzystany zostanie nowy plik opcji, w którym również zapamiętana jest
wartość 1.
Jeśli ustawienia są odczytywane z wcześniejszego pliku opcji, wartość ta
będzie wynosić 0,001, dzięki czemu w przypadku mierników, które są zbyt
małe, stosowany będzie współczynnik 1000. 

Ten problem może zostać rozwiązany w dowolnej chwili poprzez wpisanie
wartości 1 dla każdej z wszystkich osi i kliknięcie "Zastosuj do wszystkich
systemów miar".
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