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2 Prawa Autorskie i Wyłączenie Odpowiedzialności
2.1 Prawa Autorskie
Niniejsze oprogramowanie oraz wszystkie materiały z nim związane chronione są prawem
autorskim, projekt każdego elementu zawartego w oprogramowaniu chroniony jest prawem do
projektu, a informacje w nim zawarte są poufne.
Oprogramowanie nie może być kopiowane, jego projekt nie może być powielany, a zawarte w
nim informacje nie mogą być wykorzystywane bądź ujawniane bez uprzedniej pisemnej zgody
właściciela i wyłącznie w zakresie przez niego wskazanym. Właścicielem oprogramowania jest
Benedykt Kubica (BQSoft@bqsoft.eu).

2.2 Wyłączenie Odpowiedzialności
Niniejsze oprogramowanie licencjonowane jest w stanie “takim, w jakim jest” bez udzielenia jakichkolwiek
wyraźnych bądź dorozumianych gwarancji czy rękojmi, w tym między innymi gwarancji zgodności z
przeznaczeniem lub przydatności do określonego celu.
Wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z oprogramowania i związanej z nim dokumentacji ponosi
licencjobiorca.
Autor oprogramowania nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkie szkody wynikające z użytkowania
bądź niezdolności do użytkowania niniejszego oprogramowania, nawet w przypadku gdy autor został
powiadomiony o możliwości wystąpienia takich szkód.
Autor oprogramowania w żadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności, w zakresie dopuszczalnym przez
obowiązujące prawo, za jakiekolwiek szkody bezpośrednie, wtórne, przypadkowe, szczególne, moralne lub
inne, w tym za utratę przychodów, przerwy w działalności, utratę informacji handlowych bądź innych strat
finansowych, nawet w przypadku gdy autor został powiadomiony o możliwości wystąpienia takich szkód.

2.3 NFC
Ten program zawiera kod napisany przez Briana Longa (brian@blong.com).
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3 Wprowadzenie
BQGolf jest systemem przeznaczonym do organizacji turniejów golfowych rozgrywanych w różnych
formatach oraz do zbierania i prezentowania wyników tych turniejów.
System składa się z następujących programów:
1. BQGolf – program główny (desktop/laptop),
2. BQGolf Viewer – przeglądarka wyników turniejów w czasie rzeczywistym (desktop/laptop),
3. BQGolf Players – edytor baz danych zawodników (desktop/laptop),
4. BQGolf GC – edytor baz danych pól golfowych (desktop/laptop),
5. BQGolf MViewer – przeglądarka wyników turniejów w czasie rzeczywistym (urządzenia mobilne),
6. BQGolf MScorecard – elektroniczna karta wyników (urządzenia mobilne).
Każdy program ma swoją instrukcję obsługi. Niniejszy dokument odnosi się do programu BQGolf MViewer.
W obecnej wersji program obsługuje tylko rozgrywki typu match play (single i pary).

4 Wymagania Sprzętowe
Urządzenie mobilne z systemem operacyjnym Android w wersji 6.0 lub nowszej oraz aktywne połączenie
internetowe.
Uwaga: korzystanie z Internetu może generować opłaty naliczane przez dostawcę usług internetowych.

5 Obsługa Programu
Po uruchomieniu programu zostanie ponownie załadowany ostatnio przeglądany turniej. Jeśli jest to
pierwsze uruchomienie, zostanie wyświetlony ekran logowania (patrz Log In (Logowanie) na stronie 5).

5.1 Toolbar (Pasek Przycisków)
Menu – wyświetla listę dostępnych opcji i komend (patrz Menu na stronie 4)
Previous Tab – poprzednia zakładka.
Next Tab – następna zakładka.
Competition – lista turniejów znajdujących się w chmurze (patrz Log In (Logowanie)
na stronie 5).
Pobieranie – wyświetla się, gdy program pobiera aktualizacje turniejów. W tym czasie
niektóre funkcje programu mogą być niedostępne.

5.2 Menu
•
•
•
•

Log In – logowanie (patrz Log In (Logowanie) na stronie 5).
Refresh – pobiera z chmury aktualne dane turnieju i wyświetla je w odpowiednich zakładkach.
Competition – wyświetla listę dostępnych turniejów. Należy wybrać jeden z nich, aby wyświetlić jego
aktualne wyniki.
Players – wyświetla listę zawodników wraz z nazwą klubu macierzystego i handikapem dokładnym
(patrz Players (Zawodnicy) na stronie 5).
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•
•
•
•
•
•
•

•
•

Teams – wyświetla listę wszystkich drużyn wraz ze średnimi handikapami (patrz Teams (Drużyny) na
stronie 6).
Matches – wyświetla listę wszystkich meczów wraz z ich wynikami (patrz Matches (Mecze) na stronie
7).
Diagram – wyświetla aktualny diagram rozgrywek (patrz Diagram na stronie 8).
Starting Groups – wyświetla listę grup startowych (patrz Starting Groups (Grupy Startowe) na
stronie 9)
Leaderboard – wyświetla tablicę wyników (patrz Leaderboard (Tablica Wyników) na stronie 10).
League – wyświetla tablice wyników rozgrywek ligowych (patrz League (Liga) na stronie 10).
Share – umożliwia udostępnienie danych do logowania i danych dostępowych chmury innym
użytkownikom za pomocą NFC lub za pośrednictwem kodu QR (patrz Share (Udostępnianie) na
stronie 12).
Settings (Ustawienia) – umożliwia zmianę opcji programu i konfigurację chmury (patrz
Settings (Ustawienia) na stronie 13).
About (O Programie) – wyświetla informacje o programie, numerze jego wersji oraz prawach
autorskich do programu (patrz About (O Programie) na stronie 14).

5.3 Log In (Logowanie)
W polu User należy wpisać nazwę użytkownika, a w polu Password hasło
dostępu.
Nazwę użytkownika oraz hasło udostępnia administrator turnieju.
Jeżeli dane do logowania do turnieju były już wcześniej wprowadzone, to
można wybrać ten turniej i hasło z listy poprzez naciśnięcie strzałek
znajdujących się po prawej stronie.
Można również otrzymać dane do logowania z kodu QR, karty smart lub
z urządzenia innego użytkownika (patrz Share (Udostępnianie) na stronie 12).
Następnie należy nacisnąć [OK]. Program pobierze listę dostępnych turniejów
i wyświetli pierwszy z nich. Aby wybrać inny turniej patrz Toolbar
(Pasek Przycisków) na stronie 4).

5.4 Players (Zawodnicy)
Okienko przedstawia listę wszystkich zawodników wraz z nazwami ich klubów macierzystych oraz
handikapami dokładnymi.
Zawodnicy posortowani są w porządku alfabetycznym.
Aby przejść do grupy nazwisk rozpoczynających się od innej litery, należy dotknąć linii zawierającej niebieską
literę, po czym wybrać literę, do której chce się przejść.
Należy szybko dwukrotnie dotknąć lub dotknąć i przytrzymać nazwisko zawodnika, aby wyświetlić informacje
o wybranym zawodniku.

BQGolf MViewer v 1.2.9
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5.4.1 Player Info (Informacje o Zawodniku)
Okienko zawiera informacje o wybranym zawodniku:
• nazwisko i imię,
• klub macierzysty,
• handikap dokładny,
• kategorię,
• numer telefonu,
• adres e-mail.
Aby wykonać połączenie telefoniczne lub wysłać SMS do wybranej osoby
należy dotknąć odpowiedni numer telefonu.
Aby wysłać e-mail do wybranej osoby należy dotknąć adres e-mail.
Zarówno SMS, jak i e-mail będą już odpowiednio skonfigurowane, aby można
było w prosty sposób wprowadzić informacje o wyniku meczu.
Można również wysłać SMS/e-mail o innej treści. Wystarczy usunąć
predefiniowany tekst.

5.5 Teams (Drużyny)
Okienko przedstawia listę wszystkich drużyn wraz z ich średnimi handikapami dokładnym.
Drużyny posortowane są w porządku alfabetycznym.
W każdej drużynie na pierwszym miejscu wyświetla się nazwisko zawodnika z najniższym handikapem.
Aby przejść do grupy nazwisk rozpoczynających się od innej litery, należy dotknąć linii zawierającej niebieską
literę, po czym wybrać literę, do której chce się przejść.
Należy szybko dwukrotnie dotknąć lub dotknąć i przytrzymać nazwiska drużyny, aby wyświetlić informacje
o wybranej drużynie.
5.5.1 Team Info (Informacje o Drużynie)
Okienko zawiera listę członków drużyny wraz z nazwami ich klubów macierzystych i handikapami dokładnymi.
Na górze okienka wyświetlony jest średni handikap drużyny.
Należy szybko dwukrotnie dotknąć lub dotknąć i przytrzymać nazwisko zawodnika, aby wyświetlić informacje
o wybranym zawodniku.
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5.6 Match Play
5.6.1 Matches (Mecze)
Okienko zawiera listę wszystkich meczów wybranej rundy. Aby wybrać rundę
należy nacisnąć przycisk z nazwą rundy znajdujący się nad listą.
W każdym wierszu podane są nazwiska i imiona zawodników oraz wynik
meczu. Nazwisko zwycięzcy (prowadzącego) zaznaczone jest na zielono,
natomiast nazwisko pokonanego na czerwono. Jeśli mecz jest zremisowany,
to oba nazwiska wyświetlone będą w kolorze niebieskim.
Jeśli oba nazwiska wyświetlone są na czerwono, oznacza to, że obaj zawodnicy
zostali zdyskwalifikowani i żaden z nich nie przechodzi do następnej rundy.
Jeśli nazwiska wyświetlone są na czarno, oznacza to, że mecz się jeszcze nie
odbył.
Jeśli mecz jest w trakcie rozgrywania, to bieżący wynik wyświetlony będzie w
formie DołkiPrzewagi / DołkiDoKońca. Wyniki ukończonych meczów podane
są w zwyczajowej formie opisanej w Regułach R&A/USGA oraz dodatkowo
może przybrać następującą formę:
• PO n – (Play-Off) – mecz zakończył się po dogrywce na n-tym dołku,
• CO n – (Conceded) – mecz został poddany na n-tym dołku,
• DQ – dyskwalifikacja.
Należy szybko dwukrotnie dotknąć lub dotknąć i przytrzymać nazwiska zawodników, aby wyświetlić
szczegółowe informacje o wybranym meczu (patrz poniżej).
5.6.1.1 Match Info (Informacje o Meczu)
Okienko zawiera szczegółowe informacje dotyczące wybranego meczu:
• nazwiska zawodników – każda ze stron ma przypisany przez Komitet
kolor (patrz instrukcja programu głównego BQGolf). Kolory domyślne
to niebieski i żółty. Kolory używane są do prezentowania aktualnego
stanu meczu.
• wynik meczu – jeśli dany mecz jest w trakcie rozgrywania, to bieżący
wynik
meczu
przedstawiony
jest
w
formie
DołkiPrzewagi / DołkiDoKońca. Kiedy mecz się zakończy, to jego wynik
przedstawiony
będzie
w
typowej
formie
DołkiPrzewagi & DołkiDoKońca. Dodatkowo tło wyniku meczu będzie
zgodne z kolorem przypisanym do prowadzącej strony.
• data rozegrania meczu,
• nazwa pola golfowego, na którym mecz został rozegrany,
• tabela dołków – wyświetla dołki w kolorach przypisanych do strony,
która wygrała dany dołek. Dołki zremisowane wyświetlane są
w kolorze szarym, natomiast dołki nierozegrane w kolorze czarnym.
5.6.1.2 Obserwowanie Wyników Meczów w Czasie Rzeczywistym
Jeśli zawodnicy podczas rozgrywki używają elektronicznych kart wyników (BQGolf MScorecard), wówczas
wyniki tych meczów mogą być obserwowane w czasie rzeczywistym. Zawodnicy wprowadzają wyniki po
każdym dołku. Wyniki przesyłane są do systemu w celu dalszego przetwarzania, a następnie dystrybuowane
do innych urządzeń mobilnych i komputerów desktop/laptop, które korzystają z BQGolf Viewer.
Bieżące wyniki pojawią się na liście meczów (patrz wyżej) w formie DołkiPrzewagi / DołkiDoKońca.
BQGolf MViewer v 1.2.9
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Aby obserwować jeden z meczów, to można otworzyć okienko Match Info (Informacje o Meczu) (patrz
strona 7), w którym zarówno wynik meczu, jak i wyniki na poszczególnych dołkach będą uaktualniane na
bieżąco.
Uwaga! Jeśli opcja Send Notyfications (Wysyłaj Powiadomienia) jest włączona, a opcja Finished Matches Only
jest wyłączona (patrz Settings (Ustawienia) na stronie 13), to powiadomienia będą wysyłane po każdej
zmianie wyniku meczu.
5.6.2 Qualification Groups (Grupy Kwalifikacyjne)
Okienko zawiera listę wszystkich grup kwalifikacyjnych wybranej rundy. Aby
wybrać rundę należy nacisnąć przycisk z nazwą rundy znajdujący się nad listą.
Każda grupa zawiera listę zawodników w grupie.
Dla każdego zawodnika wyświetlane są następujące dane:
Miejsce
Nazwisko i imię zawodnika
M – liczba rozegranych meczów
W – liczba wygranych meczów
L – liczba przegranych meczów
E – liczba meczów zremisowanych
P – liczba otrzymanych punktów
S – liczba otrzymanych małych punktów. Obliczanie małych
punktów bazuje na liczbie dołków wygranych/przegranych we
wszystkich meczach. Na przykład, jeśli mecz zakończył się
wynikiem 4&2 to zwycięzca otrzymuje +4 a przegrany -4 małe
punkty.
Zawodnicy zakwalifikowani do następnej rundy wyświetleni są na zielono.
5.6.3 Diagram
Diagram przedstawia w sposób graficzny przebieg
rozgrywek. Opisy rund znajdują się nad
poszczególnymi kolumnami, natomiast wyniki
poszczególnych meczów podane są u zbiegu linii
łączących nazwiska zawodników.
Diagram można powiększyć lub pomniejszyć
wykonując typowe gesty lub przesuwając w górę
(powiększanie) lub w dół (pomniejszanie) suwak
znajdujący się po prawej stronie ekranu.
Należy szybko dwukrotnie dotknąć lub dotknąć i przytrzymać ekran, aby przeskalować diagram tak, by
wypełnił cały ekran.
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5.7 Stroke Play
5.7.1 Starting Groups (Grupy Startowe)
Okienko zawiera listę wszystkich grup startowych.
Dla każdej grupy wyświetlony jest jej numer, czas startu (Time), numer tee
(Tee), z którego grupa startuje oraz listę zawodników w grupie.
Należy nacisnąć jeden z przycisków rundy (znajdujących się nad listą) aby
wyświetlić listę grup startowych dla danej rundy w rozgrywkach złożonych z
dwóch lub więcej rund.
Podobnie jak w liście Players (Zawodnicy) (patrz strona 5) można szybko
dwukrotnie dotknąć lub dotknąć i przytrzymać nazwisko zawodnika, aby
wyświetlić informacje o wybranym zawodniku.
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5.7.2 Leaderboard (Tablica Wyników)
Tablica Wyników zawiera listę wszystkich zawodników/drużyn wraz z ich
aktualnymi wynikami. W zwykłej rozgrywce Stroke Play, Four-Ball oraz Best
Ball (z jednym wynikiem) i klasyfikacją brutto (gross) dodatkowo zostaną
wyświetlone wyniki odniesione do par rozegranych dołków a wyniki brutto na
poszczególnych dołkach zostaną oznaczone następującymi kolorami:
−
Eagle (-2) lub mniej
−
Birdie (-1)
−
Par (0)
−
Bogey (+1)
−
Double Bogey (+2) lub więcej
−
Dołek skreślony.
W rozgrywkach Best Ball (z dwoma lub więcej wynikami), Yellow Ball i 1-2-3
Tablica Wyników przedstawia punkty zdobyte przez każdą z drużyn.
Rodzaj klasyfikacji przedstawiony jest nad Tablicą Wyników.
Należy nacisnąć jeden z przycisków rundy (znajdujących się nad listą) aby
wyświetlić wyniki dla danej rundy w rozgrywkach złożonych z dwóch lub więcej rund.
Tablica wyników odświeżana jest z częstotliwością zdefiniowaną w Settings (Ustawienia) (patrz strona 13)
lub po naciśnięciu Menu | Refresh.

5.8 League (Liga)
5.8.1 Match Play
W rozgrywkach ligowych match play zawodnicy rozgrywają typowe mecze
i otrzymują punkty zależnie of wyniku meczu. Zwykle zwycięzca otrzymuje 1
punkt a pokonany 0 punktów. W przypadku remisu obaj zawodnicy otrzymują
po 0.5 punktu.
Dwie tabele wyświetlane są w zakładce League.
Górna jest tabelą ligi, która przedstawia wszystkich zawodników, informacje o
rozegranych meczach i zdobytych punktach:
− M – liczba rozegranych meczów
− W – liczba meczów wygranych
− L – liczba meczów przegranych
− E – liczba meczów zremisowanych
− P – liczba zdobytych punktów
− SP – liczba zdobytych małych punktów. Małe punkty obliczane są na
podstawie liczby dołków wygranych/przegranych. Np. jeśli wynikiem
meczu jest 4&2 to zwycięzca otrzymuje +4 punkty a pokonany -4
punkty.
Zwycięzcą ligi jest zawodnik, który zbierze największą liczbę punktów (P). Jeśli dwóch lub więcej zawodników
zbierz tę samą liczbę punktów, zwycięzcą zostanie zawodnik który:
1. wygra najwięcej meczów, następnie
2. rozegra najwięcej meczów, następnie
3. zdobędzie najwięcej małych punktów.
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Dolna tabela przedstawia listę meczów rozegranych przez zawodnika wybranego w górnej tabeli.
Nazwisko i imię wybranego zawodnika oraz nazwa pola golfowego, na którym odbył się mecz, zostaną
wyświetlone nad tabelą, która zawiera:
− Date – datę rozegrania meczu
− Opponent – nazwisko i imię przeciwnika wyświetlone w kolorach
o czerwonym jeśli wybrany zawodnik wygrał mecz
o zielonym jeśli wybrany zawodnik przegrał mecz
o niebieskim w przypadku remisu.
− Result – wynik meczu lub
o CO n – jeśli mecz został poddany (conceded) na dołku n
o PO n – jeśli mecz został rozstrzygnięty w dogrywce po dołku n
o DQ – dyskwalifikacja.
5.8.2 Match Play With Rounds
Jeśli rozgrywka ligowa rozgrywana jest według rund to można utworzyć harmonogram (Schedule) takich
rozgrywek.
Harmonogram (Schedule) przedstawi listę wszystkich rund i wszystkich zawodników podzielonych na rundy.
Rundy utworzone są w taki sposób, żeby jeden zawodnik mógł rozegrać jeden mecz w rundzie (dniu).
Podwójne wiersze wyświetlane są w naprzemiennych kolorach wskazując grupy startowe czterech
zawodników.
5.8.3 Stroke Play
W rozgrywkach ligowych stroke play zawodnicy rozgrywają typowe rundy.
Wyniki wszystkich rund są sumowane i wyświetlane w poszczególnych
kolumnach.
Kolejność zawodników zależy od wybranego sposobu klasyfikacji. Na przykład
w rozgrywce Brutto (Gross) wszyscy zawodnicy będą posortowani według
wyników brutto a najniższy wynik jest najlepszy. W rozgrywce Stableford
(STBF) wszyscy zawodnicy będą posortowani według wyników STBF a
najwyższy wynik jest najlepszy.
Dodatkowo, każda runda może mieć przypisaną określoną liczbę punktów.
Zawodnik otrzyma punkty w zależności od zajętego miejsca. Zwycięzcą takiej
rozgrywki jest zawodnik, który zbierze największą liczbę punktów.
Dwie tabele wyświetlane są w zakładce League.
Górna jest tabelą ligi, która przedstawia wszystkich zawodników, informacje o
rozegranych rundach i zdobytych punktach:
− R – liczba rozegranych rund
− G – wynik brutto
− N – wynik netto
− GS – wynik brutto Stableford
− NS – wynik netto Stableford
− P – liczba zdobytych punktów.
Zwycięzcą ligi jest zawodnik, który ma najlepszy wynik (najniższy brutto/netto lub najwyższy Stableford) lub
zbierze największą liczbę punktów (P).
Dolna tabela przedstawia listę wszystkich rund rozegranych przez zawodnika wybranego w górnej tabeli.
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Nazwisko i imię wybranego zawodnika oraz nazwa pola golfowego, na którym została rozegrana dana runda,
zostaną wyświetlone nad tabelą, która zawiera:
− Date – datę rozegrania rundy
− Round Description– opis/nazwa rundy
− G – wynik Brutto (Gross)
− N – wynik Netto (Nett)
− GS – wynik Brutto Stableford (Gross Stableford)
− NS – wynik Netto Stableford (Nett Stableford)

5.9 Share (Udostępnianie)
Można udostępnić innym użytkownikom dane do logowania lub dane
dostępowe chmury.
Można tego dokonać za pomocą NFC lub za pośrednictwem kodu QR.
Najpierw należy wybrać dane do udostępnienia, tj. login lub z dostępnych
chmur wybrać tę, której dane mają być udostępnione.
Jeśli po naciśnięciu przycisku [Cloud] nie wyświetla się lista dostępnych chmur,
oznacza to, że nie ma żadnych chmur, które można by udostępnić (program
używa chmury podstawowej BQGolf).
Następnie należy wybrać:
• QR – po naciśnięciu przycisku [QR] program wygeneruje i wyświetli na
ekranie kod QR zawierający wybrane dane.
Na urządzeniu odbiorczym należy wybrać Menu|Log In lub
Menu|Settings|Cloud i nacisnąć przycisk [QR]. Zostanie uruchomiony
skaner kodów QR. Należy zbliżyć obiektyw aparatu fotograficznego
urządzenia odbiorczego do ekranu urządzenia nadawczego. Po
sczytaniu kodu skaner wyłączy się automatycznie.
UWAGA: dane dostępowe niektórych chmur mogą być dość pokaźnych rozmiarów i skanowanie
takiego kodu QR może być utrudnione.
• NFC – oba urządzenia mobilne (nadawca i odbiorca) muszą być wyposażone w NFC oraz na obu
rządzeniach funkcja NFC musi być włączona (patrz Ustawienia urządzenia).
Po naciśnięciu przycisku [NFC] pojawi się okienko z informacją co zostało przesłane.
Na urządzeniu odbiorczym należy wybrać Menu|Log In lub Menu|Settings|Cloud i nacisnąć przycisk
[NFC]. Następnie należy zbliżyć oba urządzania ich tylnymi stronami i po usłyszeniu sygnału
dźwiękowego (informującego o nawiązaniu łączności), kiedy oba ekrany się pomniejszą, dotknąć
ekranu na urządzeniu nadawczym. Wybrane dane zostaną przesłane do urządzenia odbiorczego.
Jeśli dane zostaną z powodzeniem odebrane na urządzeniu odbiorczym, to:
• jeśli przesłane były dane do logowania, to odebrane dane zostaną wyświetlone w odpowiednich
polach ekranu logowania;
• jeśli przesłane były dane dostępowe chmury, to chmura zostanie skonfigurowana stosownie do tych
danych.
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5.10 Settings (Ustawienia)
5.10.1 General (Ogólne)
• Notifications (Powiadomienia)
o Send Notifications (Wysyłaj Powiadomienia) – jeśli opcja ta jest
włączona, to program po pobraniu uaktualnienia danych turnieju
sprawdzi, które wyniki zmieniły się od poprzedniego
uaktualnienia i wyśle powiadomienia do użytkownika
o wszystkich
nowych
wynikach.
Patrz
Notifications
(Powiadomienia) na stronie 14.
o Finished Matches Only (Tylko Mecze Zakończone) – jeśli opcja ta
jest włączona, to tylko powiadomienia o zakończonych meczach
będą wysyłane. W przeciwnym razie wszystkie powiadomienia po
każdej zmianie wyniku meczów (również tych, które są w trakcie
rozgrywania) będą wysyłane. Włącz tę opcję, aby ograniczyć
liczbę wysyłanych powiadomień kiedy mecze rozgrywane są
z wykorzystaniem
BQGol Scorecard
(patrz
Obserwowanie Wyników Meczów na stronie 7).
• Check for Competition Updates (Sprawdź Uaktualnienia Turnieju) –
określa czas, jak często mają być sprawdzane uaktualnienia turnieju (1 godzina jest wartością
domyślną). Wybierz Never (Nigdy), aby nie pobierać uaktualnień automatycznie. Wówczas można
uaktualnienia pobierać w sposób ręczny poprzez wybranie opcji Refresh z menu (patrz Menu na
stronie 4).
5.10.2 Cloud (Chmura)
Na górze ekranu wyświetla się nazwa chmury, do której program jest
podłączony. Aby podłączyć się do innej chmury należy wybrać jedną
z poniższych opcji:
• Existing Cloud – wyświetli się lista chmur, do których dostęp już
wcześniej został uzyskany. Należy wybrać jedną z nich.
• File – dla chmur, do których dane dostępowe są dużych rozmiarów
i w sytuacji, kiedy urządzenie nie posiada NFC oraz skanowanie kodu
QR jest niemożliwe, administrator turnieju/klubu może wygenerować
na swojej konsoli plik graficzny z kodem QR i przesłać go e-mailem do
użytkownika. Użytkownik odczytując e-mail musi zapisać otrzymany
plik na swoim urządzeniu (patrz instrukcja obsługi poczty), a następnie
naciskając przycisk [File] wybrać go z wyświetlonej listy. Program
odczyta niezbędne dane i skonfiguruje chmurę.
Plik graficzny ma nazwę CLOUDQR.PNG.
• Camera – zostanie włączony skaner kodów QR. Należy skierować
aparat fotograficzny na otrzymany kod QR. Po zeskanowaniu kodu
program skonfiguruje odpowiednio chmurę.
UWAGA: dane konfiguracyjne niektórych chmur mogą być dość pokaźnych rozmiarów i skanowanie
takiego kodu QR może być utrudnione.
• NFC – Po naciśnięciu przycisku [NFC] program przejdzie w tryb oczekiwania na połączenie z innym
urządzeniem mobilnym lub kartą Smart Card.
Jeśli dane mają być pobrane z:
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karty Smart Card – należy przyłożyć kartę Smart Card do tyłu urządzenia (karta Smart Card
powinna być przygotowana przez Komitet za pomocą programu głównego BQGolf).
− innego urządzenia mobilnego – oba urządzenia mobilne (nadawca i odbiorca) muszą być
wyposażone w NFC oraz na obu rządzeniach funkcja NFC musi być włączona (patrz
Ustawienia urządzenia).
Należy zbliżyć oba urządzania ich tylnymi stronami i po usłyszeniu sygnału dźwiękowego,
kiedy oba ekrany się pomniejszą, dotknąć ekranu na urządzeniu nadawczym.
Po otrzymaniu danych program odpowiednio skonfiguruje chmurę.

5.11 Notifications (Powiadomienia)
Jeśli powiadomienia są włączone (patrz Settings (Ustawienia) na stronie 13), to program po pobraniu
aktualizacji wyników turnieju porówna je z poprzednimi wynikami i, jeśli dane te się zmieniły, wygeneruje
odpowiednie powiadomienia. Każde powiadomienie zawiera następujące informacje:
• nazwę turnieju,
• nazwiska zawodników; nazwisko
zwycięzcy znajduje się na pierwszej
pozycji,
• wynik meczu,
• datę rozegrania meczu,
• nazwę pola golfowego, na którym mecz został rozegrany.
Aby wyświetlić dany turniej i mecz, należy otworzyć powiadomienia i dotknąć wybrane powiadomienie.
Sposób wyświetlania powiadomień oraz rozkład informacji w nich zawartych zależy od typu urządzenia
mobilnego.
Więcej informacji na temat powiadomień można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia mobilnego.

5.12 About (O Programie)
Wyświetla informacje o programie, numerze jego wersji oraz prawach autorskich do programu.
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