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topoXplore to zaawansowane oprogramowanie GIS 
GIS stworzone, aby w pełni wykorzystać w terenie 
posiadane dane przestrzenne, a także aby zbierać 
nowe dane za pomocą odbiornika GNSS lub innych 
urządzeń pomiarowych. Oprogramowanie pracuje na 
platformach Windows oraz Windows Mobile. 
 

Po instalacji, uruchom program z pulpitu urządzenia 
mobilnego lub pulpitu/menu Start na komputerze. 
 

Ekran startowy pozwala na utworzenie nowego 
projektu ①, pomiar punktów ②, linii ③, poligonów 
④, otwarcie istniejącego projektu ⑤ lub użycie 
zapisa-nego szablonu do utworzenia nowego 
projektu ⑥: 

 
 

 Nowy projekt: można podać nazwę projektu ①, 
wybrać folder gdzie zostanie zapisany ②, wybrać 
preferowany format danych ③, wybrać projekcję ④, 
wczytać istniejący słownik kodów ⑤:  
 

 
Projekcja może być wybrana ① według regionów ② 
oraz państw ③. Można wyszukiwać projekcje ④, 
tworzyć nowe ⑤ lub modyfikować istniejące ⑥. 

 

 Panel Status GNSS można otworzyć ikoną . Z tego 
panelu wybierając Ustaw można otworzyć ustawienia 
GNSS aby wybrać projekcję ①, wczytać geoidę ②, 
ustawić parametry jakości pomiaru ③, port i prędkość 
komunikacji z odbiornikiem ④, lub wykorzystać opcję 
automatycznego znajdowania odbiornika ⑤. 

 

Ikony lub  otwierają panel Pomiar GNSS. Można 
stworzyć nową warstwę lub wybrać istniejącą do 
zbierania danych GNSS. Można uruchomić/zakończyć 
① lub wstrzymać odczyt pozycji ②, wybrać warstwę do 
zbierania danych ③, ustawić funkcję uśredniania ④. 
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Panel Warstwy otwierany ikonami  i  oferuje 
ustawienia widoczności warstw ①, informacji ②, 
blokady i edycji ③, konfigurację warstw ④, 

klasyfikacji ⑤ i etykietowania ⑥. Ikona  tworzy 

nową warstwę, ikona  dodaje do mapy istniejącą 
warstwę. 

 

Ikona  otwiera panel podkładów mapowych 
online. Program wyświetla wybrany z listy lub 

skonfigurowany serwis WMS, WMTS lub TMS jako 
mapę podkładową.

 

 Program zapewnia wiele Narzędzi do nawigacji na 
mapie, informacji o obiektach, pomiaru odległości  
i powierzchni, tworzenia nowych elementów 
przestrzennych oraz modyfikacji istniejących: 

 Powiększ do całego zakresu 

 Powiększ okno 

 Przesuń mapę 

 Informacja 

 Szukaj w danych opisowych 

 Zmierz 

 Wskaż cel (nawigacja do celu) 

 Utwórz punkt, linię, poligon 

 Przesuń, obróć, Skaluj 

Usuń element 

 Edycja wierzchołków 

 Dodaj linię graniczną pomiędzy poligonami 

 Strefa buforowa 

 Pomiary i domiary (prostokątny/biegunowy) 

 Wybór obiektu 

 Dalmierz laserowy 
 

 Panel Rekord otwierany ikoną  wyświetla atrybuty 
rekordów formacie listy lub drzewa. Można edytować 
atrybuty ①, dodać nowy atrybut ②, powiększyć mapę 
do rekordu ③, nawigować do rekordu ④, ponownie 
zmierzyć obiekt ⑤. Menu ⑥ oferuje narzędzia do 
zarządzania danymi. 

 
Narzędzie [+] dodaje Nowe pole danych do warstwy, 
aby umożliwić zbieranie nowych atrybutów. Można 
ustawić nazwę pola ①, wartość domyślną ②, typ, 
szerokość i miejsca po przecinku ③, regułę ④, oraz 
zdefiniować słownik kodów ⑤, gdzie [+] dodaje nowy 
kod i nazwę. 
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