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Licencja
Umowa Licencyjna Użytkownika oprogramowania "MAPAN-LAS" licencjonowanego przez
firmę Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "KRAMEKO" Sp. z o.o. w Krakowie.
Niniejsza Umowa Licencyjna Użytkownika oprogramowania "MAPAN-LAS" licencjonowanego przez firmę
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "KRAMEKO" Sp. z o.o. (zwana dalej "UMOWĄ LICENCYJNĄ")
stanowi prawnie wiążącą umowę pomiędzy osobą fizyczną lub prawną (zwaną dalej "LICENCJOBIORCĄ") i
firmą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "KRAMEKO" Sp. z o.o. (zwaną dalej "LICENCJODAWCĄ"),
której przedmiotem jest produkt określony powyżej (zwany dalej "OPROGRAMOWANIEM").
Do OPROGRAMOWANIA zalicza się oprogramowanie komputera łącznie z wszelką dokumentacją
elektroniczną. Instalując, kopiując lub używając w jakikolwiek inny sposób OPROGRAMOWANIE,
LICENCJOBIORCA zobowiązuje się przestrzegać postanowień niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ.
Jeśli LICENCJOBIORCA nie zgadza się przestrzegać postanowień UMOWY LICENCYJNEJ,
LICENCJODAWCA nie udziela mu licencji na OPROGRAMOWANIE. W takim przypadku
LICENCJOBIORCA nie ma prawa instalować OPROGRAMOWANIA ani z niego korzystać.

Licencja na oprogramowanie
OPROGRAMOWANIE jest chronione prawem autorskim, postanowieniami umów międzynarodowych oraz
innym ustawodawstwem i umowami międzynarodowymi o ochronie praw własności intelektualnej.
1. Oświadczenia.
LICENCJODAWCA oświadcza, że posiada pełnię praw do OPROGRAMOWANIA będącego przedmiotem
niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ.
2. Udzielenie licencji.
Niniejsza umowa licencyjna przyznaje LICENCJOBIORCY następujące prawa:
· LICENCJOBIORCA może zainstalować OPROGRAMOWANIE na stanowiskach komputerowych
(stacji roboczej, komputerze przenośnym lub innym cyfrowym urządzeniu elektronicznym) w zależności
od ilości wykupionych licencji i rodzajów klucza zabezpieczającego.
· LICENCJODAWCA ustala następujące warunki instalacji oprogramowania:
a) W przypadku zakupu 1 licencji, do OPROGRAMOWANIA dołączany jest jednostanowiskowy
klucz zabezpieczający (TASP, HASP-Memo-4) lub sieciowy klucz zabezpieczający HASP Net-5.
LICENCJOBIORCA ma prawo zainstalować OPROGRAMOWANIAE na 5 stanowiskach.
b) W przypadku zakupu 2 do 4 licencji, do OPROGRAMOWANIA dołączany jest sieciowy klucz
zabezpieczający HASP Net-5. LICENCJOBIORCA ma prawo zainstalować
OPROGRAMOWANIAE na 5 stanowiskach.
c) W przypadku zakupu 5 do 9 licencji, do OPROGRAMOWANIA dołączany jest sieciowy klucz
zabezpieczający HASP Net-10. LICENCJOBIORCA ma prawo zainstalować
OPROGRAMOWANIAE na 15 stanowiskach.
d) W przypadku zakupu 10 do 14 licencji, do OPROGRAMOWANIA dołączane są sieciowe klucze
zabezpieczając HASP Net według wyboru LICENCJOBIORCY. LICENCJOBIORCA ma prawo
zainstalować OPROGRAMOWANIAE na 25 stanowiskach.
e) W przypadku zakupu 15 do 19 licencji, do OPROGRAMOWANIA dołączane są sieciowe klucze
zabezpieczając HASP Net według wyboru LICENCJOBIORCY. LICENCJOBIORCA ma prawo
zainstalować OPROGRAMOWANIAE na 35 stanowiskach.
f) W przypadku zakupu 20 do 24 licencji, do OPROGRAMOWANIA dołączane są sieciowe klucze
zabezpieczając HASP Net według wyboru LICENCJOBIORCY. LICENCJOBIORCA ma prawo
zainstalować OPROGRAMOWANIAE na 45 stanowiskach.
g) W przypadku zakupu 25 do 29 licencji, do OPROGRAMOWANIA dołączane są sieciowe klucze
zabezpieczając HASP Net według wyboru LICENCJOBIORCY. LICENCJOBIORCA ma prawo
zainstalować OPROGRAMOWANIAE na 55 stanowiskach.
h) W przypadku zakupu 30 do 34 licencji, do OPROGRAMOWANIA dołączane są sieciowe klucze
zabezpieczając HASP Net według wyboru LICENCJOBIORCY. LICENCJOBIORCA ma prawo
zainstalować OPROGRAMOWANIAE na 65 stanowiskach.
· LICENCJODAWCA udziela LICENCJOBIORCY, zaś LICENCJOBIORCA nabywa niewyłączne i
KRAMEKO
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·

niezbywalne prawo do korzystania z załączonego egzemplarza OPROGRAMOWANIA (w formie kodu
wynikowego). OPROGRAMOWANIE oraz wszelkie prawa z nim związane (ze wszystkim adaptacjami
i kopiami włącznie) pozostają własnością LICENCJODAWCY.
LICENCJODAWCA gwarantuje nieodpłatne nabywanie 2 kolejnych wersji upgrade'ów
OPROGRAMOWANIA. Upgrade 2 kolejnych wersji liczony jest w następujący sposób:
a) Przykład 1- Upgrade z wersji 1.0 do wersji 1.2 (np. z 1.0.0 do wersji 1.2.9 włącznie)
b) Przykład 2- Upgrade z wersji 1.5 do wersji 1.7 (np. z 1.5.3 do wersji 1.7.9 włącznie )
c) Przykład 3- Upgrade z wersji 1.3 do wersji 1.5 (np. z 1.3.8 do wersji 1.5.9 włącznie )
d) itp.

3. Ograniczenia licencji:
· LICENCJOBIORCA nie może wynajmować, wydzierżawiać, wypożyczać, oddawać w leasing, udzielać
licencji, prowadzić dystrybucji, dokonywać transferu, odstępować nieodpłatnie, kopiować, reprodukować,
modyfikować OPROGRAMOWANIA. Nie może on również przekazać na stałe swoich praw wynikających
z niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ innej osobie fizycznej lub prawnej.
· LICENCJOBIORCA zobowiązuje się do nie usuwania i do nie zasłaniania wzmianek o prawach autorskich
ani znaków firmowych i towarowych LICENCJODAWCY.
· LICENCJOBIORCA jest uprawniony do jednoczesnego korzystania z OPROGRAMOWANIA na tylu
stanowiskach ile licencji nabył oraz wykorzystywania go do własnych potrzeb.
· LICENCJOBIORCA zobowiązuje się przedsięwziąć wszelkie uzasadnione kroki w celu ochrony
OPROGRAMOWANIA przed kopiowaniem i użytkowaniem ich przez nie upoważnione osoby. Kod
źródłowy OPROGRAMOWANIA stanowi własność LICENCJODAWCY i zawiera tajemnice firmowe
LICENCJODAWCY. Odtwarzanie, dekompilacja lub deasemblacja OPROGRAMOWANIA jest
zabroniona. Zabronione jest również dokonywanie wszelkich modyfikacji OPROGRAMOWANIA lub jego
części składowych.
· Wszystkie prawa, które nie zostały wyraźnie udzielone LICENCJOBIORCY na podstawie niniejszej
umowy są zastrzeżone dla LICENCJODAWCY.
· Niezależnie od jakichkolwiek innych uprawnień LICENCJODAWCA ma prawo w każdej chwili rozwiązać
niniejszą UMOWĘ LICENCYJNĄ, jeśli LICENCJOBIORCA nie przestrzega jej postanowień. W takim
wypadku LICENCJOBIORCA ma obowiązek zniszczyć wszystkie posiadane kopie
OPROGRAMOWANIA i wszystkie jego składniki.
4. Licencja na użycie OPROGRAMOWANIA udzielana jest LICENCJOBIORCY odpłatnie. W tej sytuacji
LICENCJOBIORCA powinien przed użyciem OPROGRAMOWANIA uiścić odpowiednią opłatę
bezpośrednio LICENCJODAWCY lub wskazanej przez niego firmie posiadającej status dystrybutora
OPROGRAMOWANIA. Oznacza to zakupienie przez LICENCJOBIORCĘ licencji na użycie
OPROGRAMOWANIA.
5. Licencja na użycie OPROGRAMOWANIA może zostać udzielana LICENCJOBIORCY nieodpłatnie na czas
nieokreślony dla dowolnej wersji OPROGRAMOWANIA. W takiej sytuacji LICENCJOBIORCA musi
zawrzeć pisemną "UMOWĘ UDZIELENIA LICENCJI" z LICENCJODAWCA. Pisemna "UMOWA
UDZIELENIA LICENCJI" oznacza posiadanie licencji na użycie OPROGRAMOWANIA zgodnie z
zapisami niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ wraz dodatkowymi zapisami zawartymi w "UMOWIE
UDZIELENIA LICENCJI".

Pomoc techniczna i serwis
1. LICENCJODAWCA zapewnia pomoc techniczną polegającą na udzielaniu odpowiedzi na pytania
przekazywane pocztą elektroniczną na podany przez LICENCJODAWCĘ adres i związane ściśle z
użytkowaniem OPROGRAMOWANIA. LICENCJODAWCA nie gwarantuje rozwiązania każdego problemu
technicznego, który pojawi się w związku z użytkowaniem OPROGRAMOWANIA.
2. LICENCJODAWCA zapewnia serwis OPROGRAMOWANIA polegający na usunięciu usterek
OPROGRAMOWANIA, po uprzednim przekazaniu pocztą elektroniczną na podany przez
LICENCJODAWCĘ adres, dokładnego opisu usterki w OPROGRAMOWANIU. LICENCJODAWCA
dołoży wszelkich starań do naprawy usterki, jednakże nie gwarantuje rozwiązania każdego zgłoszonego
problemu, który pojawi się w związku z użytkowaniem OPROGRAMOWANIA.
3. LICENCJODAWCA nie serwisuje OPROGRAMOWANIA, w sposób wskazany w ust. 2, jeżeli dostępne są
nowsze wersje upgrade'ów OPROGRAMOWANIA, które zgłoszonych usterek nie posiadają. W pozostałych
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wypadkach, z zastrzeżeniem ust. 2 zd. 2, wykonane w ramach serwisu zmiany zostaną wprowadzone tylko do
najnowszej, dostępnej w chwili serwisowania, wersji upgrade'u OPRPOGRAMOWANIA.
4. Każde dodatkowe lub nowe składniki OPROGRAMOWANIA przekazane w ramach pomocy technicznej
LICENCJOBIORCY stanowią integralną część OPROGRAMOWANIA i podlegają postanowieniom
niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ.

Ograniczenie rękojmi (gwarancji)
1. Mimo, że LICENCJODAWCA przetestował OPROGRAMOWANIE i sprawdził dokumentację do niego, to
nie udziela on żadnej gwarancji, wyrażonej lub domniemanej w odniesieniu do OPROGRAMOWANIA lub
dokumentacji, jego jakości, funkcjonowania oraz odpowiedniości do konkretnego celu czy wymagań
LICENCJOBIORCY. W rezultacie LICENCJODAWCA udziela licencji na użytkowanie
OPROGRAMOWANIA oraz dokumentacji do niego w takiej postaci, w jakiej one występują, zaś
LICENCJOBIORCA przyjmuje na siebie całe ryzyko związane z ich jakością i funkcjonalnością.
2. Niniejszą umową LICENCJODAWCA wyłącza swoją odpowiedzialność za jakąkolwiek szkodę (łącznie z
pośrednimi albo bezpośrednimi szkodami z tytułu utraty zysków związanych z prowadzeniem
przedsiębiorstwa, szkodami wynikłymi z przerw w działalności gospodarczej lub utraty informacji
gospodarczej oraz innymi szkodami o charakterze majątkowym), będącą następstwem używania albo
niemożliwości użycia OPROGRAMOWANIA, nawet jeśli LICENCJODAWCA został zawiadomiony o
możliwości wystąpienia takich szkód. LICENCJODAWCA nie jest w szczególności odpowiedzialny za
jakiekolwiek dane zapamiętane za pomocą OPROGRAMOWANIA oraz za szkody związane z utratą tych
danych. Postanowienie niniejsze rozszerza się również na firmy posiadające status dystrybutora
OPROGRAMOWANIA.
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MapaMLas wprowadzenie

2.1

Witam w programie MapanMLas

wersja <EMAIL>
P.W."KRAMEKO" Sp. z o.o.
30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 108
<EMAIL>

www.krameko.com.pl
Przeglądarka Leśnej Mapy Numerycznej
MAPAN-LAS została opracowana dla
jednostek organizacyjnych Lasów
Państwowych w celu ułatwienia i
przyspieszenia pracy leśników.
Jest to aplikacja współpracująca wyłącznie z
Microsoft Windows Mobile (system operacyjny
przeznaczony dla palmtopów PocketPC,
Palmofonów oraz dla smartphone'ów) nie działa
na komputerach PC.

KRAMEKO
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2.2

Instalacja programu
Proszę zainstalować aplikację MapanMLas postępując według poniższych wskazówek:
Do instalacji niezbędne będą aplikacje, które umożliwią komunikację urządzenia GPS (PocketPC) z
komputerem stacjonarnym (dostarczone wraz z oprogramowaniem MapanMLas)

Uruchamiamy aplikację Mikcrosoft ActiveSync 4.2.exe następnie postępujemy zgodnie z
instrukcjami pojawiającymi się na ekranie. Po zakończeniu instalacji należy ponownie uruchomić
komputer.

Następnie łączymy urządzenie GPS z komputerem stacjonarnym za pośrednictwem kabla USB
dostarczonego wraz ze sprzętem. Nowe urządzenie zostanie automatycznie rozpoznane i
zainstalowane.
Kolejnym krokiem będzie przeprowadzenie synchronizacji połączonych urządzeń, należy postępować
według poniższych wskazań.

MapanMLAS

Odznaczyć wszystkie elementy, jak na zrzucie poniżej

KRAMEKO
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Po zakończeniu instalacji pojawi sie okno z informacją że urządzenia zostały połączone.

Następnie nie rozłączając urządzeń uruchamiamy aplikację NETCFSetapv2.msi i postępujemy
zgodnie z instrukcjami aż do pojawienia sie poniższego okna, wówczas przechodzimy na urządzenia
GPS (PocketPC)

MapanMLAS

wybieramy lokalizację do zainstalowania programu:

Pojawi sie okno postępu instalacji:

KRAMEKO

13

Po zakończeniu instalacji należy ponownie uruchomić urzadzenie GPS

Nastepnie należy skopiować Program MapanMLas wraz z dołączonymi aplikacjami do urzadzenie
GPS

Pomocny nam bedzie przy tym zainstalowany wcześniej program Microsoft activeSync

MapanMLAS

Naciskamy przycisk,
pojawi nam sie okno eksploratora plików znajdujacych się na
urzadzeniu, przechodzimy na karte pamięci zamieszczonej w palmtopie, według poniższej ścieżki i
tworzymy katalog np.: "Instalki" do którego wgrywamy dostarczone aplikacje.

Po skopiowaniu aplikacji do urządzenia GPS należy zainstalować je na palmtopie. W tym celu
odnajdujemy aplikacje na urządzeniu PocketPC i wskazując kolejne pliki rozpoczynamy instalacje.

KRAMEKO
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Wybieramy lokalizację do zainstalowania programu (proponuję wybrać kartę, aby nie zajmować
pamięci urządzenia):

Pojawi sie okno postępu instalacji

MapanMLAS

Analogicznie postępujemy z pozostałymi aplikacjami
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MapanMLAS

Ostatnim etapem instalacji jest wgranie katalogu "Dane" zawierającego dane wektorowe na
urządzenie GPS do katalogu, w którym został zainstalowany program MapanMLas (według poniższej
ścieżki).
Posługujemy się przy tym aplikacją ActiveSync (podobnie jak wyżej)

W menu start na urządzeniu GPS pojawi się ikonka
uruchamiamy program 19 .

, klikając na nią

KRAMEKO
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2.3

Pierwsze uruchomienie programu
Po zakończeniu procedury instalacyjnej w menu start na urządzeniu GPS pojawi się ikonka
, klikając na nią uruchamiamy program.

MapanMLAS

Przy pierwszym uruchomieniu programu pojawi się informacja dotycząca rejestracji oprogramowania

Do zarejestrowania programu niezbędny będzie plik MapanMLas.lic. Został on utworzony podczas
instalacji programu MapanMLas w katalogu, w którym zainstalowano program MapanMLas (według
poniższej ścieżki):

Plik MapanMLas.lic należy wysłać w załączniku do dostawcy oprogramowania na adres mailowy:

m.karas@krameko.com.pl

W mailu zwrotnym dostarczony zostanie zarejestrowany plik MapanMLas.lic, którym należy zastąpić
poprzednią wersję pliku.
Po zakończeniu procedury rejestracyjnej ponownie uruchamiamy program klikając na ikonę w menu
start:

KRAMEKO
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2.4

Opis funkcji
Aby poznać funkcje programu MapanMLas kliknij na interesujący cię temat paska Mapan
Zawartość menu :
Menu Mapan

23
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Opis funkcji

3.1

Menu Mapan

Aby poznać funkcje menu Mapan kliknij na interesujące cię polecenie.
Zamknij 24
Nazwa obiektu 24
Plik 26
GPS 31
Legenda 36
Pokaż całość 37
Podziałka 38
Wsp.Wgs/92 39

MapanMLAS

3.1.1

Zamknij
Polecenie Menu Mapan które powoduje zakończenie pracy z programem.

3.1.2

Nazwa obiektu
Polecenie menu Mapan, za pomoca którego wczytywane są dane wektorowe do programu.
Po wskazaniu "nazwa obiektu" (np.:ŚWIDWIN) rozwija się lista leśnictw do wczytania

Następnie wybierając interesujace nas leśnictwo program przedstawia nam propozycje wczytania
wszystkich warstw wektorowych znajdujacych sie w wybranym leśnictwie.

Polecenie TAK spowoduje wczytanie przygotowanego projektu i wyświetlenie dostępnych warstw
wektorowych na ekranie urządzenia GPS:

KRAMEKO
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Polecenie NIE spowoduje wyłącznie wczytanie projektu, co pozwoli na wyświetlenie tylko
interesujących nas warstw z polecenia Menu Plik 26 .

MapanMLAS

3.1.3

Menu Plik

Aby poznać funkcje menu Plik kliknij na interesujące cię polecenie.
Otwórz warstwę... 27
Otwórz projekt... 28
Zapisz projekt jako... 29
Zapisz projekt ogólny 30

KRAMEKO
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3.1.3.1

Otwórz warstwę
Polecenie menu plik "Otwórz warstwę" pozwala na otwieranie dostępnych warstw wektorowych.

Wybieramy interesującą nas warstwę i potwierdzamy przyciskiem OK

MapanMLAS

3.1.3.2

Otwórz projekt

Polecenie menu plik "Otwórz Projekt" pozwala na otwieranie zapisanych wcześniej projektów.

Wybieramy dostępny projekt i potwierdzamy przyciskiem OK

KRAMEKO
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3.1.3.3

Zapisz projekt jako
Polecenie menu plik "Zapisz projekt jako" pozwala na zapisywanie przygotowanych projektów.

Po naciśnięciu na pole Nazwa:, w dolnej części wyświetlacza pojawi sie klawiatura dotykowa, dzięki
której wprowadzamy nazwę nowego projektu. Program automatycznie zapisuje projekty w katalogu
"Dane". Ścieżka dostępu do zapisanych danych jest prezentowana na wyświetlaczu. Projekt można
ponownie wczytać korzystając z polecenia Otwórz projekt... 28
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3.1.3.4

Zapisz projekt ogólny

Polecenie menu plik "Zapisz projekt ogólny" pozwala na nadpisanie wczytanego wcześniej projektu:

Program przy tej operacji żąda potwierdzenia:
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3.1.4

Menu GPS

Aby poznać funkcje menu GPS kliknij na interesujące cię polecenie.
Ustawienia... 32
Centruj pozycję 36
Wyczyść pozycjęGPS
Powiększ 36

36
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3.1.4.1

Ustawienia

Polecenie menu GPS "Ustawienia" pozwala na konfigurację GPS-a zainstalowanego w urz:dzeniu.
W zakładce GPS wybieramy rodzaj urządzenia GPS

Przycisk Szukaj uruchamia proces wyszukiwania dostępnych urządzeń GPS:
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Po wyszukaniu urządzeń GPS, przyciskając Start rozpocznie się wyszukiwanie sygnałów radiowych
nadawanych przez system 24 satelitów umieszczonych na orbitach okołoziemskich. Sygnał z minimum
czterech satelitów określa położenie z dokładnością do kilku-kilkunastu metrów.

W zakładce Pozycja wyświetlane są dane dostarczane z urządzenia GPS.

MapanMLAS

Jeżeli sygnał jest słaby, tzn. urządzenie łączy sie z mniej niż czterema satelitami, wówczas pola nie są
uzupełnione.

W zakładce Satelity wyświetlane są informacje dotyczące satelitów z którymi GPS nawiązał łączność.
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W zakładce Pomiary wyświetlane są dane dostarczone z urządzenia GPS w postaci graficznej:

W Zakładce Precyzja możemy ustawić precyzję pionową i poziomą. Parametry regulujemy
przesuwając suwakami.

Przycisk Mapa pozwala powrócić do okna mapy.
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3.1.4.2

Centruj pozycję
Polecenie menu GPS "Ustawienia" po wybraniu którego aktualna pozycja odczytywana przez GPS-a
jest wyswietlana w oknie mapy

3.1.4.3

Wyczyść pozycję GPS
Polecenie menu GPS "Ustawienia" Czyści pozycje GPS

3.1.4.4

Powiększ
Polecenie menu GPS "Ustawienia"

3.1.5

Menu Legenda

Polecenie Menu Mapan wywołuje okno dialogowe pozwalajace na zmianę sposobu wyswietlania
obiektów w oknie mapy
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3.1.6

Pokaż całość

Polecenie Menu Mapan, które powoduje wyświetlenie pełnego zakresu wszystkich warstw widocznych
w oknie mapy.
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3.1.7

Podziałka
Polecenie Menu Mapan, które powoduje wyświetlenie pod oknem mapy podziałki .
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3.1.8

Wsp.WGS/92
Polecenie Menu Mapan, które pozwala na zmianę odwzorowania wyświetlanych współrzednych
wskazanego punktu z WGS na 92 lub z odwzorowania 92 na WGS.

Współrzędne wyświetlane są w górnej części okna mapy po naciśnięciu przycicku selekcja
wskazaniu punktu na oknie mapy.

45
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4.1

Przesuwanie okna
Polecenie nazywane "łapką" , które pozwala użytkownikowi na "przytrzymanie" okna i przesuwanie go
w dowolnym kierunku. Aby przesunąć okno mapy należy przy włączonej funkcji przytrzymać rysik na
oknie mapy i przesunąć w dowolnym kierunku, nie odrywając rysika od ekranu.

4.2

Powiększ wskazany obszar
Funkcja umożliwiająca użytkownikowi powiększenie wskazanego obszaru.
Aby powiększyć interesujący nas obszar mapy należy przy włączonej funkcji przytrzymać rysik na oknie
mapy i zaznaczyć obszar do powiekszenia.

4.3

Powiększanie
Polecenie, które po wybraniu powiększa cały widok w oknie mapy.

4.4

Zmniejszanie
Polecenie, które po wybraniu pomniejsza cały widok w oknie mapy.

4.5

Informacje o obiekcie ...
Funkcja umożliwiająca uzyskanie informacji o wskazanym obiekcie.
Informacje zebrane są w tabelach ukrytych pod zakładkami.
Warstwa : Opis
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Warstwa : Geometria

Wydz.

MapanMLAS

Gat.

Wskaz.
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Dz.

Szerokość kolumn oraz wierszy można dowolnie zmieniać poprzez wskazanie krawędzi i
przeciągnięcie bez odrywania rysika od wyświetlacza.

4.6

Selekcja
Funkcja umożliwiająca wyświetlanie w górnej części okna mapy współrzędnych wskazanego punktu.
Aby wyświetlić współrzędne należy przy włączonej funkcji wybrać rysikiem interesujący nas punkt na
oknie mapy. Współrzędne mogą być wyświetlane w odwzorowaniu WGS lub 92.
Odwzorowanie zmieniamy poleceniem Menu Mapan Wsp.WGS/92 39 .
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4.7

Edycja
Funkcja pozwalająca wstawiać linie łamane (np.drogę leśną) na mapę, w warstwie będącej w
trybie edycji 36 . Po uruchomieniu polecenia należy wskazać rysikiem miejsce, gdzie ma zaczynać się
łamana, następnie wskazać wszystkie punkty załamania linii. Po wprowadzeniu punktów należy
zakończyć obiekt poprzez wskazanie polecenia Zakończ obiekt 47 w menu 46 przycisku edycja, lub
wybrać polecenie Nowa-Linia 47 .

4.7.1

Menu edycja

Menu podręczne przycisku edycja rozwija strzałka

.
Zakończ obiekt 47
Nowa - Linia 47
Dodaj punkt z Gps 47
Usuń ostatni punkt 47
Usuń ostatni obiekt 47
Usuń wszystkie obiekty 47
Zapisz edycję jako ... 47
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4.7.1.1

Zakończ obiekt
Polecenie, które po wybraniu zakańcza wektoryzowaną linię.

4.7.1.2

Nowa - Linia
Polecenie, które po wybraniu zakończa wektoryzowaną linię i pozwala użytnikowi na wprowadzenie
nowej linii na mapę.

4.7.1.3

Dodaj punkt z Gps
Funkcja ta działa podczas pracy z włączonym urządzeniem GPS. Pozwala na wprowadzenie punktu
załamania linii na mapę poprzez wskazanie rysikiem. Początkiem linii jest aktualne, rzeczywiste
położenie urządzenia GPS.

4.7.1.4

Usuń ostatni punkt
Polecenie, które po wybraniu usuwa ostatni wprowadzony punkt z mapy.

4.7.1.5

Usuń ostatni obiekt
Polecenie, które po wybraniu usuwa ostatni wprowadzony obiekt z mapy.

4.7.1.6

Usuń wszystkie obiekty
Polecenie, które po wybraniu usuwa wszystkie obiekty wprowadzone na mapę.

4.7.1.7

Zapisz edycję jako ...
Polecenie, które pozwala zapisać wprowadzone obiekty na mapę jako nową warstwę. Po wywołaniu
polecenia z menu ukazuje się okno dialogowe, w którym użytkownik definiuje nazwę pliku.

Po naciśnięciu na pole Nazwa:, w dolnej części wyświetlacza pojawi sie klawiatura dotykowa, dzięki
której wprowadzamy nazwę nowego projektu. Następnie przyciskamy OK. Program zapisuje nową
warstwę z rozszerzeniem (*.shp ) w katalogu "Dane". Ścieżka dostępu do zapisanych danych jest
prezentowana na wyświetlaczu.
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4.8

Pasek języka
Funkcja ta wyświetla klawiaturę dotykową oraz umożliwia zmianę języka pisania.
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