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Wymagania systemowe 

Wersja mobilna:  

• Windows Mobile® 5.x (lub nowszy)  

lub Windows Embedded Handheld 6.x, 

• Procesor typu ARM, XScale lub OMAP 

o częstotliwości co najmniej 400 MHz, 

• 32 MB RAM, 

• Port kart SD lub microSD, 

• Port USB, 

• Wyświetlacz dotykowy o rozdzielczości 

co najmniej 240 x 320 px, przystosowany 

do pracy w terenie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wersja desktop: 

• Program Dropbox (zalecany) 
https://www.dropbox.com/downloading?os=win 

• Microsoft ActiveSync 4.5 (dla systemu Win XP) 

http://www.microsoft.com/enus/download/details.

aspx?id=15 

• Mobile Device Center 6.1 (dla systemów nowszych) 

http://www.microsoft.com/enus/download/details.

aspx?id=14 (32 bit) 

http://www.microsoft.com/enus/download/details.

aspx?id=3182 (64 bit) 

• Microsoft NET Framework 4.5 

http://www.microsoft.com/enus/download/details.

aspx?id=30653 

• Microsoft NET Framework 3.5 (dla Win XP) 

http://www.microsoft.com/enus/download/details.

aspx?id=21 

 

Obsługiwane systemy operacyjne: 
• Windows 8 (Pro, Enterprise, Home Premium; 

32 i 64-bit), 

• Windows 7 (Ultimate, Enterprise, Professional, 

Home Premium; 32 i 64-bit SP1), 

• Windows XP Professional Edition (32-bit SP3), 

• Windows XP Professional Edition (64-bit SP2). 
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1. Co zawiera pudełko? 

Twoje pudełko z programem DigiTerra Explorer 7 zawiera odpowiednio 

przygotowaną kartę SD. Jest to jedyny element, niezbędny do uruchomienia 

oprogramowania w pełnej wersji. Licencja DTE7 pozwala na użytkowanie programu, 

zarówno na urządzeniu przenośnym, jak i na stanowisku komputerowym (więcej 

informacji na temat komputerowej wersji aplikacji znajdziesz w rozdz. 8). 

Jeśli zakupiłeś odbiornik GPS z już zainstalowaną kartą SD – przejdź od razu do sekcji "Jak uruchomić program przy 

pomocy skrótu?".  

2. Co zawiera karta SD? 

Karta SD zawiera oprogramowanie DigiTerra Explorer 7, które nie 

wymaga już żadnej aktywacji, czy też rejestracji przez Internet. Pracę 

z aplikacją możesz więc rozpocząć natychmiast. 

Zawartość karty możesz sprawdzić w eksploratorze plików swojego 

urządzenia, w folderze "Storage Card". Karta powinna zawierać 

następujące foldery: 

• "2577" – folder startowy aplikacji; umożliwia ekspresową 

i    automatyczną instalację programu DigiTerra Explorer 7 

po pierwszym włożeniu karty SD odbiornika, 

• "Bin" – folder zawierający pliki aplikacji mobilnej oraz informacje 

geograficzne, 

• "eGPS" – dane interfejsu programowego połączeń GNSS 

dla urządzeń Topcona, 

• "Geoids" – folder z plikami geoid, 

• "Help" – pliki wbudowanego menu pomocy, 

• "Maps" – przykładowe dane i cyfrowe mapy podkładowe, 

przydatne podczas nauki obsługi programu i korzystania z tzw. 

"tutoriali" (filmików szkoleniowych),  

• "MapTemplates" – folder przeznaczony na tworzone przez Ciebie 

szablony map (zawiera również przykładowe szablony), 

• "Scripts" – skrypty przeznaczone dla specjalnych ustawień GNSS, 

• "Templates" – szablony atrybutów, przyspieszające pozyskiwanie 

danych w terenie, 

• "TreeVolume" – słownik kodów dla pomiarów, związanych z oceną 

objętości drzewostanu. 
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3. Jak zainicjalizować start programu? 

Instalacja programu DigiTerra Explorer 7 jest niezwykle prosta. Po pierwszym włożeniu karty SD do Twojego 

odbiornika i uruchomieniu urządzenia, automatyczny instalator rozpocznie kopiowanie niezbędnych plików.  

 

  

 

Po zakończeniu instalacji kliknij przycisk OK – pojawi się okno wyboru języka. Odnajdź na liście język polski, 

ponownie kliknij przycisk OK i poczekaj krótką chwilę na uruchomienie programu. 

Proces instalacji jest jednorazowy dla każdego urządzenia. Od tej pory po każdym wyjęciu i ponownym włożeniu 

karty SD do odbiornika program będzie natychmiast gotowy do pracy. 
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4. Jak uruchomić program przy pomocy skrótu? 

Podczas instalacji programu, na pulpicie Twojego odbiornika został utworzony skrót, umożliwiający szybki dostęp 

do aplikacji DigiTerra Explorer 7 z poziomu głównego ekranu. Aby z niego skorzystać wystarczy kliknąć widoczną 

ikonę DigiTerry (lewy rysunek).  

Oprogramowanie możesz uruchomić również na dwa inne sposoby: 

− z poziomu Menu Start – klikając taką samą ikonę (środkowy rysunek), 

− z poziomu Eksploratora Plików – przechodząc na kartę SD do folderu "Bin" i uruchamiając plik "DTExp7" 

(prawy rysunek). 

   

  

5. Jak ustanowić połączenie GPS? 

Ustanowienie połączenia jest bardzo ważną procedurą, która musi zostać przeprowadzona na każdym urządzeniu 

z oprogramowaniem GPS. Podobnie jak w przypadku instalacji programu - jest to proces jednorazowy, co oznacza, 

że wprowadzone dane zostaną zapisane w ustawieniach programu. 

Aplikacja DigiTerra Explorer 7 umożliwia łatwe połączenie z odbiornikami GNSS, obsługującymi protokół NMEA. 

W chwili obecnej praktycznie wszystkie dostępne na rynku urządzenia spełniają to wymaganie. 

Pamiętaj, że jeśli w połączeniu z oprogramowaniem DTE7 chcesz używać odbiornika zewnętrznego 

(jak np. SXBlue) – w pierwszej kolejności musisz ustanowić połączenie (najlepiej przy użyciu technologii Bluetooth) 

pomiędzy odbiornikiem i kontrolerem. W tym celu skorzystaj z menedżera połączeń bezprzewodowych systemu 

Windows Mobile (Settings > Connections > Wireless Manager). 

Jeśli korzystasz z odbiornika wbudowanego w kontroler (np. MobileMapper 10, MobileMapper 120) program 

automatycznie odnajdzie sensor – należy jedynie zdefiniować parametry połączenia. 
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Automatyczne ustanowienie połączenia 
 

• Rozwiń piąte od lewej menu poprzez kliknięcie na niewielkiej strzałce z jego prawej strony. 

• Kliknij przycisk Status (dawniej: GPS/GNSS Status). 

• Kliknij przycisk Ustaw w prawym dolnym rogu ekranu. 

• Kliknij ikonę Lornetki i poczekaj aż program dokona automatycznego ustawienia portu komunikacyjnego 

i prędkości transmisji danych. 

   

• Po wyświetleniu komunikatu o odnalezieniu portu, kliknij przycisk OK w prawym górnym rogu okienka, 

a następnie kolejny raz OK – prawym dolnym rogu ekranu. Powrócisz do ekranu satelitów. 

• Kliknij przycisk OK po raz trzeci, aby wrócić do głównego widoku mapy. 

   

Kiedy połączenie GPS zostanie ustanowione, program będzie otrzymywał komunikaty NMEA z odbiornika GPS. 

Pozwoli to na ustalenie trójwymiarowej pozycji użytkownika (w tym celu odbiornik musi śledzić co najmniej 

4 satelity) na elipsoidzie WGS-84 (matematycznej aproksymacji powierzchni Ziemi). Inicjalizacja urządzenia może 

potrwać od 2-3 sekund do nawet 5 minut – w zależności od czasu, który upłynął od jego ostatniego użycia oraz 
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od zmiany położenia użytkownika w tym czasie. Regularne użytkowanie odbiornika zapewnia szybką i trwałą 

inicjalizację. 

Dane widoczne w prawym dolnym rogu ekranu obrazują jakość wyznaczenia Twojej pozycji. Do czasu, aż zostanie 

ona określona z odpowiednią dokładnością, współrzędne będą wyświetlane na czerwonym tle (w tym momencie 

pozyskiwanie danych nie jest możliwe). Odbiornik będzie gotowy do pracy, gdy kolor tła zmieni się na zielony (tryb 

autonomiczny) lub niebieski – oznaczający odebranie korekt DGPS z systemów SBAS i ustalenie położenia 

z wysoką dokładnością. 

Więcej informacji na temat ustawień GPS znajdziesz w instrukcji obsługi programu DigiTerra Explorer 7. 

Ręczne ustanowienie połączenia 
 

Ręczne nawiązanie połączenia jest możliwe w przypadku, gdy znasz wymagany numer portu komunikacyjnego 

oraz prędkość transmisji danych. Pamiętaj, że ustawienia te są zależne od modelu Twojego odbiornika, 

a informacje na ten temat powinieneś odnaleźć w dołączonej do niego instrukcji. 

Numery portów i prędkości transmisji danych dla wybranych odbiorników marki Spectra Precision (Ashtech): 

Model odbiornika Numer portu Prędkość transmisji 

MobileMapper 6 COM1 9 600 

MobileMapper 10 COM3 9 600 

MobileMapper T41 COM2 38 400 

MobileMapper 120/220 COM2 115 200 

• Otwórz okno Ustawień GPS – zgodnie z procedurą podaną w poprzednim podrozdziale. 

• Rozwiń listę obok napisu Port i wybierz odpowiedni port komunikacyjny. 

• Rozwiń listę obok napisu Prędkość i wskaż prędkość transmisji, przypisaną do Twojego odbiornika. 

  

Gdy połączenie zostanie nawiązane wykonaj dalsze działania, opisane w poprzednim podrozdziale (zamknij okno 

ustawień i wróć do głównego okna mapy). 
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6. Zacznijmy pomiary! 

Po inicjalizacji Twojego odbiornika należy jeszcze wybrać istniejącą warstwę (zawierającą już jakieś elementy 

geometrii) lub stworzyć całkiem nową warstwę, na której będą zapisywane obiekty punktowe, liniowe 

i powierzchniowe. 

Czynności przygotowawcze 
 

• Uruchom program DigiTerra Explorer 7 i rozwiń pierwsze menu, widoczne w lewym dolnym rogu ekranu, 

klikając na niewielką strzałkę. 

• Kliknij przycisk Mapa, a następnie wybierz z menu opcję Nowa mapa. 

• Kliknij na przycisku Projekcja i wybierz odpowiedni układ współrzędnych, w którym chcesz pracować. Polskie 

układy współrzędnych znajdują się w grupie układów Eastern Europe > Poland. Po wybraniu układu wskaż 

jeszcze system odniesienia (w przypadku układów PUWG 1992 i 2000 jest to ERTS89). 

   

WAŻNE: możesz dodać najczęściej używane układy współrzędnych do zakładki Ulubione (pierwsza zakładka 

na rozwijanej liście u góry ekranu). W tym celu po zaznaczeniu wybranego układu kliknij przycisk Zmień i zaznacz 

pole obok napisu Dodaj do ulubionych. Następnie potwierdź przyciskiem OK. 

Wszyscy, którzy użytkują odbiorniki GPS poszukują przede wszystkim informacji o swoim aktualnym położeniu. 

Jednak same współrzędne bardzo często są niewystarczające do odpowiedniej orientacji w terenie. Nieraz 

potrzebujemy również danych geograficznych na temat obszaru, w którym się znajdujemy. Informacji tych 

dostarczają nam odpowiednie Mapy Podkładowe, które mogą stać się integralną częścią naszego projektu. Do ich 

wczytania niezbędne jest jedynie jakiekolwiek połączenie naszego odbiornika z Internetem (Wi-Fi, modem GPRS, 

czy nawet kabel USB). 

Aby dodać do rysunku mapę podkładową: 

• Rozwiń pierwsze menu, widoczne w lewym dolnym rogu ekranu, klikając na niewielką strzałkę. 

• Kliknij przycisk Mapy podkładowe. 

• Przejdź do ostatniej zakładki – Warstwy TMS i zaznacz pole obok napisu Use Google Maps Satellite. 
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• Kliknij przycisk Dodaj mapę podkładową w prawym dolnym rogu ekranu i poczekaj chwilę na załadowanie 

danych. 

 

 

Tworzenie warstw do zapisu danych 
 

W niniejszym podrozdziale dowiesz się jak wykonać prosty pomiar obszaru. 

• Kliknij na ikonie satelity w górnej części ramki ekranu. 

• Kliknij przycisk Nowa warstwa, aby utworzyć warstwę do zapisu Twoich pomiarów. 
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• Program wygeneruje dla Twojej warstwy automatyczną nazwę. Aby ją zmienić przejdź do folderu, w którym 

chcesz, aby nowa warstwa została zapisana lub utwórz nowy folder. Wykorzystaj w tym celu przyciski 

nawigacyjne: 

- przejście do góry o jeden poziom, 

- przejście na samą górę drzewa folderów, 

- utworzenie nowego folderu. 

• Rozwiń listę Typ i wskaż format pliku, w którym zostanie zapisana warstwa (zalecamy format SHP – ESRI 

Shape). Po wprowadzeniu wszystkich niezbędnych ustawień kliknij przycisk OK w prawym górnym rogu ekranu. 

• Wybierz rodzaj geometrii, który będzie przechowywany w stworzonej warstwie. W jednej warstwie może być 

przechowywany tylko jeden typ geometrii (punkty, linie lub obszary). W tym przykładzie będziemy działać 

na warstwie obszarowej. Kliknij przycisk OK w lewym dolnym rogu ekranu, aby potwierdzić swój wybór. 

   

 

WAŻNE: Pamiętaj, aby co jakiś czas wykonywać na komputerze kopie zapasowe danych, przechowywanych 

na karcie SD. 
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• Kliknij przycisk , aby zobaczyć wszystkie opcje pomiaru GNSS. 

• W okienku obok napisu Odległość wpisz wartość 2. Dzięki temu program będzie automatycznie zapisywał 

wierzchołki poligonu co 2 metry. Pozostałe okienka pozostaw puste. 

WAŻNE: Okienko Średnia służy do uśredniania pozycji z zadanej liczby wyznaczeń (np. 30 lub 60 – przydatne 

podczas pomiaru punktów). Okienko Pomiń umożliwia pominięcie zapisu zadanej liczby obserwacji (np. jeśli 

w  okienku tym wpiszemy wartość 5, program będzie zapisywał pozycję co 5 sekund – przy odbiorniku 

o częstotliwości 1 Hz). 

   

• Ustaw się w miejscu, z którego chcesz rozpocząć pomiar i naciśnij przycisk . Zauważ, że przycisk ten 

zmieni swój wygląd na , umożliwiając zatrzymanie pomiarów. 

• Jeśli chcesz zobaczyć swoją aktualną pozycję, kliknij przycisk . 

• Aby zwiększyć lub zmniejszyć zbliżenie, użyj przycisków [+] i [-], umiejscowionych na ramce interfejsu. 

Do przesuwania ekranu używaj strzałek. Zauważ, że podczas tych działań DigiTerra pobiera z serwisu TMS 

niezbędne kafelki mapy podkładowej. 
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• Aby zakończyć pomiary kliknij przycisk . Pamiętaj o tym, że nie musisz wracać do punktu początkowego 

– program automatycznie zamknie pomierzony wielobok, łącząc punkt startowy z punktem końcowym. 

• Kliknij przycisk Tak, aby potwierdzić zakończenie pomiarów. 

• Wypełnij pola domyślnego formularza atrybutów, a następnie kliknij przycisk OK. 

   

• Jeśli wypełniłeś pole Etykieta, program automatycznie wyświetli tekst na ekranie obok zapisanego obiektu. 

• Zapisz projekt mapy. Rozwiń pierwsze menu, widoczne w lewym dolnym rogu ekranu, klikając na niewielką 

strzałkę i wybierz opcję Mapy. 

• Wybierz opcję Zapisz mapę. 

  

• Kliknij przycisk OK w lewym dolnym rogu, aby zapisać mapę. Jeśli chcesz zmienić jej nazwę, format mapy lub 

miejsce zapisu pliku, kliknij na przycisku u góry ekranu. Po wprowadzeniu odpowiednich zmian kliknij przycisk 

OK. 
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7. Jak wyjść z programu? 

• Rozwiń pierwsze menu, widoczne w lewym dolnym rogu ekranu, klikając na niewielką strzałkę. 

• Kliknij przycisk Zakończ na samym dole menu i potwierdź zakończenie pracy przyciskiem OK. 

  

8. Jak zainstalować program DigiTerra Explorer 7 na komputerze? 

Aktualny plik instalacyjny komputerowej wersji programu znajdziesz zawsze na stronie: 

http://www.digiterra.hu/en/support/downloads/3-digiterra-explorer.html 
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Po pobraniu instalatora należy uruchomić plik i postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. 

 

WAŻNE: Komputerowa wersja programu może zostać zainstalowana na dowolnej liczbie stanowisk. Należy jednak 

pamiętać o tym, że pełną funkcjonalność uzyska ona jedynie po podłączeniu do komputera urządzenia 

przenośnego z zainstalowaną w środku kartą SD z programem DigiTerra Explorer 7. Do poprawnego połączenia 

wystarczy aplikacja Microsoft ActiveSync (dla systemu Windows XP) lub Windows Mobile Device Center 

(integralny element systemów Windows Vista i Windows 7). W razie problemów z połączeniem skontaktuj się 

z administratorem swojego systemu lub pomocą techniczną firmy SmallGIS. 

UWAGA: na podanej wyżej stronie znajdziesz również dwa rodzaje plików, zawierających najnowszą wersję 

DigiTerry w wersji mobilnej: 

− plik "mobile for SD card" – archiwum w formacie ZIP, będące kopią domyślnej zawartości karty SD 

z programem (por. rozdz. 2), 

− plik "mobile CAB installer" – automatyczny instalator programu, który można skopiować na odbiornik, 

a następnie uruchomić z poziomu urządzenia. 

9. Ważne informacje 

Szczegółowe omówienie wszystkich funkcji programu DigiTerra Explorer 7 znajdziesz w dołączonej do programu 

Instrukcji obsługi. Możesz również odwiedzić stronę internetową, zawierającą dokumentację oprogramowania: 

http://www.digiterra.hu/en/support/documentation.html 

Firma DigiTerra Ltd. jako producent oprogramowania zapewnia gwarancję na dostarczane karty SD na okres 

jednego roku od daty zakupu oprogramowania. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia wynikłe na skutek 

niewłaściwego użytkowania, a także przypadki zagubienia lub kradzieży karty SD. 
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W razie jakichkolwiek pytań, dotyczących oprogramowania DigiTerra Explorer 7 skontaktuj się z jego polskim 

dystrybutorem – firmą SmallGIS lub bezpośrednio z producentem – firmą DigiTerra Information Services Ltd. 

 

SmallGIS Sp. z o.o. DigiTerra Information Services Ltd. 

ul. Wadowicka 8a H-1025 Budapest, 

30-415 Kraków Csévi u.6. 

tel.: 12 295 08 28, wewn. 103 

e-mail: gps@smallgis.pl 

 

 

 


