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ErgoEASER - analiza komputerowego stanowiska pracy oraz obci��e� posturalnych 
Marcin Kuli�ski 

Politechnika Wrocławska 

1. Uruchomienie narz�dzi analizy 

Ekran tytułowy uruchomionego programu pozwala wybra� mi�dzy krótkim wprowadzeniem do programu i 

zagadnie� zwi�zanych z ergonomi� miejsca pracy (przycisk Getting Started), szczegółowym kursem 

identyfikacji zagro�e� na stanowisku pracy i przeciwdziałania tzw. chorobom zawodowym 

(Awareness/Reporting), oraz narz�dziami analizy i oceny stanowiska pracy (Analytic Tools). 

 

Po wci�ni�ciu przycisku Analytic Tools uka�e si� spis narz�dzi mo�liwych do wykorzystania. W obecnej wersji 

s� to: ocena komputerowego stanowiska pracy (przycisk VDT Workstation) i ocena obci��e� zwi�zanych z 

podnoszeniem i przenoszeniem przedmiotów (Lifting). 
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2. Moduł VDT Workstation 

Po wybraniu tego modułu ekran programu przedstawia si� nast�puj�co: 

 

Działanie modułu polega na wskazywaniu miejsc potencjalnego wyst�pienia dolegliwo�ci zwi�zanych z 

niewła�ciw� aran�acj� stanowiska pracy poprzez czerwone znaki X. Przeprowadzenie analizy musi zosta� 

poprzedzone wprowadzeniem wszystkich koniecznych danych. U góry ekranu, poni�ej menu rozwijanego, 

znajduje si� pi�� przycisków uaktywniaj�cych panele wprowadzania ró�nych grup paramentrów: wymiary 

pracuj�cego człowieka (Human), charakterystyka wykonywanej pracy (Job), charakterystyka i wymiary krzesła 

(Chair), urz�dzenia wej�ciowe (Inputs) oraz monitor i uchwyt do dokumentów (Display). W dole ekranu 

umieszczony jest przycisk Assumptions, którego wci�ni�cie przywołuje okno prezentuj�ce zało�enia, jakie 
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odgórnie zostały poczynione wzgl�dem pewnych parametrów stanowiska pracy. Za ka�dym razem, gdy na 

skutek wprowadzonych wielko�ci którekolwiek zało�enie zostanie złamane, przycisk przybierze kolor czerwony. 

Aby wyniki analizy były poprawne, wszystkie zało�enia musz� zosta� spełnione.  

2.1. Panel Human 

Po wybraniu panelu nale�y zmieni� jednostki, w jakich wprowadzane b�d� dane do analizy, z cali na 

centymetry. W tym celu z menu wybieramy pozycj� Variables, nast�pnie Units i zmieniamy English na 

Metric. 

 

Prawa cz��� ekranu jest wspólna dla całego modułu VDT Workstation i przedstawia wizualn� reprezentacj� 

wprowadzanych parametrów; np. je�li zmienimy długo�� ramienia pracuj�cego na symulowanym stanowisku 

człowieka, zostanie to graficznie ukazane. Podobnie b�dzie w przypadku wymiarów krzesła, wysoko�ci 

klawiatury i pozostałych parametrów. Dodatkowo w prawej dolnej cz��ci ekranu znajduje si� pole tekstowe z 

opisem zada�, jakie wykonywane s� na stanowisku, pełni�ce rol� podr�cznych notatek. W ka�dej chwili mo�na 

je edytowa�. Patrz�c od góry, lewa cz��� ekranu przedstawia si� nast�puj�co:  

• Pole wyboru rodzaju wprowadzanych warto�ci - warto�ci zmierzone (Actual Measures) albo warto�ci 

przybli�one (Estimated Measures). W drugim przypadku mamy do wyboru centylowe (statystyczne) 

przykłady, takie jak mała kobieta (Small Female) czy du�y m��czyzna (Large Male).  

• Pole wysoko�ci podkolanowej (Popliteal height). Wielko�� mierzona w pozycji stoj�cej 

wyprostowanej, od podło�a do zgi�cia kolana.  

• Pole swobodnej wysoko�ci łokcia (Elbow rest height). Mierzona w pozycji siedz�cej wyprostowanej, 

przy swobodnie zwisaj�cym ramieniu, od łokcia do płaszczyzny siedziska.  

• Pole wysoko�ci linii wzroku (Eye Height (sitting)). Mierzona w pozycji siedz�cej wyprostowanej, od 

oka do płaszczyzny siedziska.  



4 

• Pole odległo�ci mi�dzyłokciowej (Elbow-to-Elbow). Mierzona w pozycji stoj�cej wyprostowanej, przy 

lu�no zwisaj�cych ramionach, od lewego do prawego łokcia.  

• Pole długo�ci przedramienia (Elbow-to-fingertip). Mierzona przy wyprostowanej dłoni i palcach, od 

łokcia do ko�ca najdłu�szego palca.  

• Pole długo�ci udowej (Buttock-to-Popliteal). Mierzona w pozycji stoj�cej wyprostowanej, od ko�ca 

kr�gosłupa (ko�� krzy�owa) do zgi�cia kolana.  

• Pole rodzaju okularów noszonych przez pracuj�cego (Bifocal glasses required?). Je�li noszone s� 

zwykłe, jednoogniskowe szkła lub operator w ogóle nie potrzebuje okularów, nale�y zaznaczy� opcj� 

N. W przypadku konieczno�ci noszenia okularów dwuogniskowych zaznaczy� Y.  

2.2. Panel Job 

 

• Pole dni pracy w tygodniu (Number of Days / Week). Do wyboru wielko�ci od 1 do 7 (brak dni 

wolnych od pracy).  

• Pole kontroli tempa pracy (Work Pace). Je�li pracownik ma mo�liwo�� regulowania tempa czynno�ci 

zwi�zanych z wykonywan� prac� - zaznaczamy Self controlled. Aktywacja tej opcji jest konieczna dla 

poprawnego przeprowadzenia analizy.  

• Pole długo�ci przerw w pracy (Break Length). Warto�ci podawane w minutach.  

• Pole ilo�ci przerw w pracy (Breaks / hr). Warto�ci podawane jako liczba przerw w ci�gu pojedynczej 

godziny pracy.  

• Pole czasu trwania dnia pracy (Session Duration). Cztery mo�liwo�ci do wyboru: jedna godzina lub 

mniej (=< 1 hr/day), mi�dzy jedn� a dwiema godzinami (=< 2 hrs/day), mi�dzy dwiema a o�mioma 

(=< 8 hrs/day) oraz powy�ej o�miu (> 8 hrs/day).  
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• Pole elementów składowych wykonywanej pracy (Task Components). Nale�y zaznaczy� te czynno�ci, 

które wykonywane s� podczas pracy cz�sto lub stale. Do wyboru: pisanie odr�czne (Hand writing), 

pisanie z u�yciem klawiatury (Keyboard input), operowanie myszk� (Mouse input), odczytywanie 

zawarto�ci monitora (Reading from monitor), odczytywanie zawarto�ci papierów (Reading from 

hard copy).  

2.3. Panel Chair 

 

• Pole wyboru podstawowych parametrów krzesła (Is there a chair?). Je�li stanowisko jest wyposa�one 

w krzesło, wybieramy Yes, w przeciwnym wypadku - No. Dodatkowo mo�emy zaznaczy�, które 

rodzaje podpar� s� dost�pne: podparcie pleców (Back), ramion (Arm) lub stóp (Foot). Obecno�� 

nast�pnych pól do wprowadzania parametrów uzale�niona jest od tego, które z tych opcji zostan� 

zaznaczone.  

• Pole wysoko�ci podparcia pleców (Back Support Height (BSH)). Wielko�� mierzona w pionie, od 

płaszczyzny siedziska do połowy wysoko�ci oparcia (punktu, w którym b�d� opiera� si� plecy).  

• Pole k�ta odchylenia podparcia pleców (Back Support Angle (BSA)). Mierzony mi�dzy pionem a 

płaszczyzn� oparcia.  

• Pole wysoko�ci płaszczyzny siedziska (Seat Pan Height (SPH)). Mierzona w pionie, od podło�a do 

górnej płaszczyzny siedziska.  

• Pole k�ta nachylenia płaszczyzny siedziska (Seat Pan Angle (SPA)). Mierzony mi�dzy poziomem a 

górn� płaszczyzn� siedziska.  

• Pole głeboko�ci płaszczyzny siedziska (Seat Pan Depth (SPD)). Mierzona od przedniej do tylnej 

kraw�dzi płaszczyzny siedziska.  
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• Pole wysoko�ci podłokietników (Arm Support Height (ASH)). Mierzona w pionie, od górnej 

płaszczyzny siedziska do górnej płaszczyzny podłokietnika.  

• Pole odległo�ci mi�dzy podłokietnikami (Arm Support Width (ASW)). Mierzona w poziomie, mi�dzy 

�rodkami lewego i prawego podłokietnika.  

• Pole długo�ci podłokietnika (Arm Support Depth (ASD)). Mierzona od przedniej do tylnej kraw�dzi 

podłokietnika.  

• Pole wysoko�ci podnó�ka (Foot Rest Height (FRH)). Mierzona w pionie, od podło�a do górnej 

płaszczyzny podnó�ka.  

• Pole k�ta nachylenia podnó�ka (Foot Rest Angle (FRA)). Mierzony mi�dzy poziomem a górn� 

płaszczyzn� podnó�ka. Warto�ci dodatnie wskazuj� na to, �e ko�ce podpieranych stóp b�d� uniesione 

do góry, warto�ci ujemne - �e b�d� poni�ej pi�t.  

• Pole odległo�ci podnó�ka (Foot Rest Distance (FRD)). Mierzona w poziomie, od �rodka płaszczyzny 

siedziska do kraw�dzi podnó�ka poło�onej bli�ej krzesła.  

2.4. Panel Inputs 

 

• Pole wysoko�ci klawiatury (Keyboard Height). Wysoko�� mierzona od podło�a do górnej płaszczyzny 

klawiatury.  

• Pole k�ta nachylenia klawiatury (Keyboard Angle). Mierzony mi�dzy poziomem a płaszczyzn�, na 

której le�y klawiatura.  

• Pole odległo�ci klawiatury (Keyboard Distance). Mierzona w poziomie, od �rodka klawiatury do 

płaszczyzny pleców w pozycji siedz�cej wyprostowanej.  
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• Pole wysoko�ci podparcia nadgarstka (Keyboard Wrist Height). Mierzona od górnej płaszczyzny, na 

której umieszczona jest klawiatura, do górnej płaszczyzny podparcia.  

• Pole poło�enia klawiatury wzgl�dem podłu�nej osi ciała (Twisting?). Je�li klawiatura znajduje si� na 

prawo od operatora, zaznaczamy R, je�li na lewo, to zaznaczamy L. W przypadku, gdy klawiatura 

umieszczona jest na wprost - zaznaczamy No.  

• Pole kształtu klawiatury (Sharp Edges?). Je�li klawiatura posiada niezaokr�glone, ostre kraw�dzie lub 

naro�niki, nalezy zaznaczy� Y, w przeciwnym wypadku N.  

• Pole wysoko�ci myszki (Mouse Height). Wysoko�� mierzona od podło�a do górnej płaszczyzny 

myszki.  

• Pole k�ta nachylenia myszki (Mouse Angle). Mierzony mi�dzy poziomem a płaszczyzn�, na której le�y 

myszka.  

• Pole odległo�ci myszki (Mouse Distance). Mierzona w poziomie, od �rodka myszki do płaszczyzny 

pleców w pozycji siedz�cej wyprostowanej.  

• Pole wysoko�ci podparcia nadgarstka (Mouse Wrist Height). Mierzona od górnej płaszczyzny, na 

której umieszczona jest myszka, do górnej płaszczyzny podparcia.  

• Pole poło�enia myszki wzgl�dem r�ki, która ni� operuje (Twisting?). Je�li myszka znajduje si� na 

prawo od r�ki operatora, zaznaczamy R, je�li na lewo, to zaznaczamy L. W przypadku, gdy myszka 

umieszczona jest na wprost r�ki - zaznaczamy No.  

• Pole kształtu myszki (Sharp Edges?). Je�li myszka posiada niezaokr�glone, ostre kraw�dzie lub 

naro�niki, nalezy zaznaczy� Y, w przeciwnym wypadku N.  

2.5. Panel Display 
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• Pole wysoko�ci monitora (Monitor Height). Wysoko�� mierzona jest od podło�a do górnej kraw�dzi 

ekranu monitora.  

• Pole k�ta nachylenia monitora (Monitor Angle). Mierzony mi�dzy poziomem a prost� prostopadł� do 

płaszczyzny ekranu monitora.  

• Pole odległo�ci monitora (Monitor Distance). Mierzona w poziomie, mi�dzy płaszczyzn� ekranu 

monitora a oczami operatora.  

• Pole poło�enia monitora wzgl�dem operatora (Twisting?). Je�li monitor znajduje si� na prawo od 

operatora, zaznaczamy R, je�li na lewo, to zaznaczamy L. W przypadku, gdy monitor umieszczony jest 

na wprost - zaznaczamy No.  

• Pole widoczno�ci obrazu na monitorze (Glare?). Je�li czytelno�� jest zakłócana przez odbicia �wiatła 

na powierzchni ekranu (np. z okna lub lampy), to zaznaczamy Y. W przeciwnym wypadku wybieramy 

N.  

• Pole wysoko�ci uchwytu na dokumenty (Document Holder Height). Wysoko�� mierzona jest od 

podło�a do górnej kraw�dzi dokumentu.  

• Pole k�ta nachylenia uchwytu na dokumenty (Document Holder Angle). Mierzony mi�dzy poziomem 

a prost� prostopadł� do płaszczyzny dokumentu.  

• Pole odległo�ci uchwytu na dokumenty (Document Holder Distance). Mierzona w poziomie, mi�dzy 

płaszczyzn� dokumentu a oczami operatora.  

• Pole poło�enia uchwytu wzgl�dem operatora (Twisting?). Je�li uchwyt z dokumentami znajduje si� na 

prawo od operatora, zaznaczamy R, je�li na lewo, to zaznaczamy L. W przypadku, gdy uchwyt z 

dokumentami umieszczony jest na wprost - zaznaczamy No.  

• Pole widoczno�ci dokumentów (Insufficient Light?). Je�li czytelno�� jest zakłócana przez 

niedostateczne o�wietlenie dokumentów umieszczonych w uchwycie, to zaznaczamy Y. W przeciwnym 

wypadku wybieramy N.  

2.6. Uwagi 

Moduł wyposa�ony jest w kontekstow� pomoc w j�zyku angielskim. Klikni�cie prawym klawiszem myszki na 

wybranym elemencie powoduje pojawienie si� okna z jego opisem. Podczas analizy mo�na u�ywa� dwóch 

niezale�nych zestawów ustawie�: dla sytuacji pocz�tkowej (Initial Values) oraz poprawionego stanowiska 

(Revised Values). Nie tyczy si� to oczywi�cie warto�ci wprowadzanych w panelu Human. Przeł�czenia mi�dzy 

zestawami mo�na dokona� poprzez menu rozwijane (opcja Task) lub przez wybranie zestawu przeł�cznikami 

umieszczonymi w prawym, górnym rogu okna programu (ponad zwizualizowanym stanowiskiem pracy). 

Wyniki pracy zapisa� mo�na przez wybranie z menu rozwijanego File > Save Analysis As..., a zapisan� 

wcze�niej analiz� otworzy� wybieraj�c File > Open Analysis... Mo�liwe jest równie� wygenerowanie i 

zapisanie ekspertyzy, która zawiera ocen� oraz porady odno�nie aran�acji stanowiska pracy, poprzez File > 

Results.  
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3. Moduł Lifting 

Po wybraniu tego modułu ekran programu przedstawia si� nast�puj�co: 

 

Działanie modułu jest analogiczne, jak w przypadku VDT Workstation. Jednak, pomimo wyst�powania wielu 

opcji do wyboru, du�a ich cz��� powoduje złamanie którego� z załoze�, jakimi posługuje si� metoda szacowania 

obci��e�. Dlatego te� w dalszym opisie uwzgl�dnione zostan� jedynie te opcje, które faktycznie daj� si� 

zastosowa� przy wykonywaniu analizy. Dost�pne s� nast�puj�ce panele wprowadzania informacji: sposób 

przenoszenia i pozycja ciała (przycisk Human), charakterystyka czasowa pracy (Job), charakterystyka 

przenoszonych przedmiotów (Object), parametry zwi�zane z miejscem rozpoczynania przenoszenia 

przedmiotów (ORIGin) oraz z ich miejscem docelowym (DESTination).  

3.1. Panel Human 

Po wybraniu panelu nale�y zmieni� jednostki, w jakich wprowadzane b�d� dane do analizy. W tym celu z menu 

wybieramy pozycj� Variables, nast�pnie Units i zmieniamy English na Metric. 
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Okno modułu podzielone jest na trzy główne cz��ci, przy czym lewa i prawa s� wspólne dla wszystkich 

modułów. Po lewej stronie znajduje si� pole wyboru rodzaju pracy ze wzgl�du na ilo�� zró�nicowanych 

czynno�ci. Je�li praca składa si� z jednego rodzaju czynno�ci przenoszenia, wybieramy Single Task Job, je�li 

jest to kilka ró�nych czynno�ci (np. przenoszenie kilku typów przedmiotów lub odkł�danie ich na kilka ró�nych 

wysoko�ci) - Multi-Task Job. W tym przypadku mo�liwe jest dopisywanie nowych zada�, które b�d� posiadały 

osobne charakterystyki, do których dost�p mo�liwy b�dzie po wskazaniu konkretnego zadania na li�cie, która to 

pojawi si� w lewej cz�sci okna. Prawa cz��� okna zawiera natomiast graficzne odwzorowanie stanowiska pracy 

oraz wszystkich zdefiniowanych parametrów (na górze) oraz wykres zale�no�ci mi�dzy ci��arem przenoszonych 

przedmiotów a cz�stotliwo�ci� wykonywanych czynno�ci (na dole). Strefa czerwona oznacza przekroczenie 

dopuszczalnego (bezpiecznego dla zdrowia) obci��enia, zielona - obci��enie dopuszczalne. Na wykresie na 

bie��co odwzorowywany jest maksymalny i �redni ci��ar przenoszonych przedmiotów.  

�rodkowa cz��� okna przedstawia si� nast�puj�co:  

• Pole wyboru ilo�ci pracowników pracuj�cych podczas przenoszenia tego samego przedmiotu (Number 

of People). Do poprawnej analizy nale�y wybra� 1 Person, gdy� model nie uwzgl�dnia wi�kszej liczby 

osób.  

• Pole wyboru ilo�ci r�k u�ywanych podczas przenoszenia przedmiotów (Number of Hands). Nale�y 

wybra� przenoszenie dwiema r�kami (Two Hands).  

• Pole wyboru pozycji ciała, w jakiej wykonywane jest przenoszenie (Lifting Style). Nale�y wybra� 

pozycj� stoj�c� (Standing). Dodatkowo mo�liwe jest okre�lenie uło�enia pleców, mierzone jako k�t 

mi�dzy pionem a płaszczyzn� pleców (Back Posture) oraz nóg, jako k�t mi�dzy pionem a lini� ud (Leg 

Posture). 

3.2. Panel Job 
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• Pole ilo�ci czynno�ci wykonywanych na minut� (Lifts / min).  

• Pole czasu trwania pracy (Continuous Work Time). Podawany jako długo�� dnia pracy w godzinach.  

• Pole czasu potrzebnego na regeneracj� sił (Recovery Time). Warto�ci przy poszczególnych 

mo�liwo�ciach wyboru obliczane s� automatycznie, na podstawie podanego czasu pracy. Je�li praca 

trwa do jednej godziny dziennie, to nale�y wybra� opcj� pierwsz� (obliczan� jako czas pracy × 1.3), 

je�li s� to maksymalnie 2 godziny, nale�y zazanczy� opcj� drug� (obliczan� jako czas pracy × 0.3). W 

przypadku długo�ci czasu pracy od 2 do 8 godzin nale�y wybra� opcj� trzeci� - Standard breaks.  

3.3. Panel Object 
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• Pole ci��aru maksymalnego przenoszonych przedmiotów (Maximum Weight).  

• Pole ci��aru �redniego przenoszonych przedmiotów (Average Weight).  

• Pole poło�enia �rodka ci��ko�ci przenoszonych przedmiotów (Constant center of mass?). Nale�y 

wybra� nieruchomy �rodek ci��ko�ci (Y).  

• Pole wysoko�ci przenoszonego przedmiotu (Height).  

• Pole szeroko�ci przenoszonego przedmiotu (Width).  

• Pole gł�boko�ci przenoszonego przedmiotu (Depth).  

• Pole sposobu trzymania przenoszonego przedmiotu (Handle Style). Je�li przedmiot posiada uchwyty 

lub wyci�cia dla dłoni, wybieramy Good. Je�li brak uchwytów, ale przedmiot daje si� obj�� dło�mi od 

dołu tak, �e palce w stosunku do wn�trza dłoni układaj� si� pod k�tem bliskim 90°, zaznaczamy Fair. 

W przeciwnym wypadku wybieramy uchwyt słaby (Poor).  

• Pole wysoko�ci uchwytu (Hand Height). Wysoko�� mierzona w pionie, od spodniej cz��ci przedmiotu 

do �rodkowych kostek stawów palców dłoni, kiedy obejmuj� uchwyt.  

3.4. Panel ORIGin 

 

• Pole wysoko�ci umieszczenia przedmiotu (Vertical Height). W zale�no�ci od ustawienia opcji 

Measured from: (Floor lub DESTination, czyli wzgl�dem podłogi lub wysoko�ci docelowej) pionowa 

odległo�� mi�dzy �rodkiem dłoni a podłog� lub miejscem docelowym przedmiotu (np. półka).  

• Pole poziomej odległo�ci trzymanego przedmiotu od osi ciała (Horizontal Distance). Mierzona w 

rzucie prostopadłym na płaszczyzn� podłogi, od punktu le��cego dokładnie pomi�dzy kostkami u nóg 

do punktu le��cego dokładnie mi�dzy dło�mi trzymaj�cymi przedmiot.  
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• Pole wysoko�ci kraw�dzi (Ridges / Bin Height). Wielko�� podawana w przypadku, gdy przenoszony 

przedmiot znajduje si� pocz�tkowo np. w skrzyni czy beczce lub inne kraw�dzie go otaczaj�ce 

powoduj� utrudnienie podnoszenia. Wysoko�� mierzona w pionie, od płaszczyzny, na której spoczywa 

przedmiot, do górnego ko�ca kraw�dzi, ponad któr� nale�y go wyci�gn��.  

• Pole k�ta asymetrii poło�enia przedmiotu wzgl�dem pracownika (Angle of Asymmetry). Wielko�� 

ró�n� od 0° nale�y wprowadzi� wtedy, gdy przedmiot podnoszony nie znajduje si� na wprost 

pracownika.  

3.5. Panel DESTination 

 

• Pole stopnia kontroli nad przenoszonym przedmiotem w miejscu docelowym (Significant control at 

DESTination?). Nale�y wybra� Y, gdy pracownik musi wykona� dodatkowe czynno�ci, zanim postawi 

przedmiot w miejscu docelowym (np. zmieni� sposób trzymania, wło�y� przedmiot do pudła, obróci� 

si�). W przeciwnym wypadku zazanczamy N. Kolejne pola do wprowadzania parametrów pojawi� si� 

tylko wtedy, gdy wybrana zostanie opcja Y.  

• Pole wysoko�ci umieszczenia przedmiotu (Vertical Height). W zale�no�ci od ustawienia opcji 

Measured from: (Floor lub ORIGin, czyli wzgl�dem podłogi lub wysoko�ci pocz�tkowej) pionowa 

odległo�� mi�dzy �rodkiem dłoni a podłog� lub miejscem pocz�tkowym przedmiotu.  

• Pole poziomej odległo�ci trzymanego przedmiotu od osi ciała (Horizontal Distance). Patrz punkt 3.4.  

• Pole wysoko�ci kraw�dzi (Ridges / Bin Height). Patrz punkt 3.4.  

• Pole k�ta asymetrii poło�enia przedmiotu wzgl�dem pracownika (Angle of Asymmetry). Wielko�� 

ró�n� od 0° nale�y wprowadzi� wtedy, gdy przedmiot odkładany nie znajduje si� na wprost 

pracownika.  
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3.6. Uwagi 

Moduł wyposa�ony jest w kontekstow� pomoc w j�zyku angielskim. Klikni�cie prawym klawiszem myszki na 

wybranym elemencie powoduje pojawienie si� okna z jego opisem. Podczas analizy mo�na u�ywa� dwóch 

niezale�nych zestawów ustawie�: dla sytuacji pocz�tkowej (Initial Values) oraz poprawionego stanowiska 

(Revised Values).Przeł�czenia mi�dzy zestawami mo�na dokona� poprzez menu rozwijane (opcja Task) lub 

przez wybranie zestawu przeł�cznikami umieszczonymi w prawym, górnym rogu okna programu (ponad 

zwizualizowanym stanowiskiem pracy). Wyniki pracy zapisa� mo�na przez wybranie z menu rozwijanego File > 

Save Analysis As..., a zapisan� wcze�niej analiz� otworzy� wybieraj�c File > Open Analysis... Mo�liwe jest 

równie� wygenerowanie i zapisanie ekspertyzy poprzez File > Results.  
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