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HI 2 

Wskazówki dla administratorów systemu 

 

Cel 
Wsparcie administratora systemu podczas przygotowania  

komputerów PC / Laptopów 

Czas - brak danych - 
Miejsce - brak danych - 
Materiały - brak danych - 
Przygotowanie  - nie jest wymagane - 

Wskazówki 
Udzielenie wskazówek administratorom w celu przygotowania 
komputerów PC / laptopów, a także zainstalowania EasyGPS, 
Google Earth   

 
 
1 Przygotowanie komputerów PC/laptopów:   

 Ogólne przygotowanie: dokonanie transferu danych za pomocą pendrive’a  

 Na każdym komputerze PC / laptopie utworzony zostanie jeden folder projektowy 
(nazwa = skrócona nazwa projektu) z uprawnieniami do odczytu i edycji dla uczniów. 
Utworzone zostaną w nim podfoldery (nazwa = nr zespołu projektowego) 

 Każdy laptop wyposażony jest w:  

 Windows   

 Word 

 Excel 

 PowerPoint 

 Internet  

 Dodatkowo na każdym laptopie znajdą się następujące instalacje: 

 EasyGPS (bezpłatnie pobrany z internetu: www.easygps.com)    

 Google Earth (plik pobrany w wersji bezpłatnej z Internetu: www.earth.google.com) 

 Oprogramowanie do obróbki zdjęć 

 Wszystkie foldery muszą być zabezpieczone na laptopie i po ponownym włączeniu 
komputera PC / laptopa  dostępne do dalszej pracy. (ważne w przypadku komputerów 
szkolnych!) 

 Jeżeli istnieje możliwość: Ze wszystkich stanowisk PC / laptopów możliwe jest wysyłanie  
dokumentów do wydruku (najlepiej także wydruk kolorowy) 

2 Instalacja poszczególnych programów 

2.1 EasyGPS  

EasyGPS (produkcji TopoGrafix) jest bezpłatną aplikacją przeznaczoną do transferu danych w 
plikach gpx między odbiornikiem GPS (marki Garmin, Magellan lub Lowrance GPS) a 
komputerem PC / laptopem.  

 

http://www.easygps.com/
http://www.earth.google.com/


             
 

                                                
 

  2 von 2 

 
 

 

 

HI 2 

Wskazówki dla administratorów systemu 

Etapy instalacji: 

 Plik do pobrania ze strony: www.easygps.com  

 1 etap: Należy kliknąć „Download EasyGPS“ 

 2 etap: Należy kliknąć „Download Free”  

Po udanej instalacji ikona EasyGPS pojawi się na ekranie. Program można uruchomić klikając 
dwukrotnie na ikonkę. 

Pamiętaj: Przed pierwszym przeniesieniem danych należy na liście menu pod „Edit / 
Preferences“ jednorazowo wprowadzić ustawienia odbiornika GPS, jednostki oraz system 
współrzędnych! 

2.2 Google Earth  

Etapy instalacji: 

 Plik do pobrania ze strony: www.earth.google.de  

 2 etap: Należy kliknąć „Downloads“ (Wersja bezpłatna!) 

 2 etap: Należy kliknąć „Wyraź zgodę i ściągnij plik“  

Wskazówka: Jeżeli po instalacji Google Earth używ się bez dostępu do internetu, to w 
wysokiej rozdzielczości pojawią się jedynie te obszary, które były używane (ostatnio) z 
aktywnym dostępem do Internetu. Inne obszary można wprawdzie zobaczyć, ale są one 
widoczne w znacznie niższej rozdzielczości, tzn. są nieostre.  

 

Notatki: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.easygps.com/
http://www.earth.google.de/

