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Instalacja MDT ver. 7  
 

 

 

 

Wymagania systemowe 

 Do prawidłowego działania programu, komputer powinien posiadać co najmniej: 

  Hardware 

 Processor Intel® Core™2 Duo lub AMD® Athlon™ X2 lub lepszy.  

 300 Mb wolnego miejsca na dysku.  

 1Gb RAM lub więcej.  

 Karta graficzna – 1024x768 pikseli, kompatybilne  z Open GL. 

 Myszka lub digitizer. 

 Opcjonalnie drukarka lub ploter. 

 

  Software 

 Windows  XP, Vista, 7 lub 8, wersje 32/64 bitowe. 

 AutoCAD od 2004 do 2015 lub inne kompatybilne. 

 BricsCAD 12, 13 lub 14. 

 ZWCAD+ 2012, ZWCAD+ 2014 lub ZWCAD+ 2015. 
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Menu początkowe 

 

 Włóż płytę instalacyjną do CD-ROM’u. Menu początkowe powinno pojawić się 

automatycznie. Jeśli to nie nastąpi, proszę wejść do folderu głównego płyty CD oraz 

uruchomić plik autorun.exe. W menu początkowym masz możliwość instalacji programu 

lub zaznajomienia się z dokumentacją.  

 

 

 

Aby zainstalować MDT, proszę nacisnąć przycisk Install. 

Dokumentacja znajduje się w formacie PDF. Aby je otworzyć będziesz potrzebował 

programu Acrobat Reader lub innego obsługującego format PDF. Jeśli program nie jest 

zainstalowany w systemie, możesz go zainstalować wybierając przycisk Get Adobe 

Reader. 

Poniżej znajduje się szczegółowy opis zawartości poszczególnych plików 

dokumentacji. 

 Instalation manual (PL Instrukcja obsługi): Instrukcja instalacji programu MDT. 

 Customization manual (PL Instrukcja konfiguracji): Instrukcja zawierająca 

szczegółowe opcje dostosowania programu do swoich potrzeb takie jak parametry 

programu, stałe, kolory itp. 

 User manual (PL Podręcznik Użytkownika): Instrukcja wprowadzająca 

użytkownika w podstawowe funkcje programu na bazie konkretnych przykładów. 

Jeśli jesteś nowym użytkownikiem, zalecamy zaznajomienie się z przedstawionymi 

tam przykładami, które dotykają większości podstawowych aspektów programu. 

 Reference manual (PL Podręcznik): Szczegółowe omówienie wszystkich funkcji 

programu.  
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Proces instalacji 

 

 Włóż płytę do CD-ROM’u i uruchom plik setup.exe. Uruchomiona zostanie 

procedura instalacji.  

 Przeczytaj postanowienia licencyjne. Jeśli ich nie akceptujesz, proszę przerwać 

instalację i zwrócić program dostawcy.  

 Proszę wybrać wersje programu CAD, dla którego zostanie zainstalowane MDT.  

 

 Możliwe opcje: 

 Files for AutoCAD: zainstalowane zostaną pliki niezbędne do uruchomienia 

programu MDT na platformie AutoCAD począwszy od wersji 2004.  

 Files for BricsCAD: zainstalowane zostaną pliki niezbędne do uruchomienia 

programu MDT na platformie BricsCAD począwszy od wersji 12. 

 Files for ZWCAD: zainstalowane zostaną pliki niezbędne do uruchomienia 

programu MDT na platformie ZWCAD. 

 Documentation: Dokumentacja programu w formacie PDF. 

 Samples: Pliki potrzebne do uruchomienia przykładowych lekcji zawartych w 

podręczniku użytkownika (User manual) 

Po wybraniu odpowiednich komponentów programu, wybierz folder do instalacji 

oraz folder z przykładowymi lekcjami (Samples). Następnie wpisz nazwę dla folderu 

programu w Menu Start i uruchom instalację.  

Gdy instalacja dobiegnie końca może pojawić się komunikat o braku sterowników 

Sentinel Driver, w przypadku, gdy instalator nie wykryje ich w systemie. Do poprawnego 

działania klucza programu konieczne są sterowniki co najmniej w wersji 7. Instalator 

może zażądać ponownego uruchomienia komputera. 
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Po instalacji 

 

Podłączanie klucza USB 

Po instalacji programu, podłącz klucz USB do komputera. System powinien 

automatycznie rozpoznać urządzenie i zainstalować odpowiednie sterowniki. Jeśli 

to nie nastąpi możliwe, że wymagana jest instalacja najnowszych sterowników 

Sentinel Driver. W innym przypadku zalecamy przeczytanie dokumentacji 

wsparcia technicznego.  

 

Licencja sieciowa 

Jeśli zakupiłeś program w wersji sieciowej, możesz włożyć klucz USB do 

innego komputera, który będzie pracował jako serwer licencji. W takim 

komputerze musisz zainstalować najpierw sterowniki Sentinel Driver poprzez 

uruchomienie Utilities->Sentinel Driver z głównego folderu na płycie CD. Możesz 

również znaleźć instalator w folderze \AutoPlay\Docs, plik setup.exe. 

Na komputerach klientów nie ma potrzeby ręcznego definiowania serwera. 

Program automatycznie szuka licencji w sieci lokalnej. Jeżeli serwer jest w innej 

podsieci, należy skonfigurować klienta. Aby to zrobić, uruchom swój program CAD 

z uprawnieniami administratora (prawy klawisz myszy na ikonie programu -> 

uruchom jako administrator) i wpisz w wierszu poleceń: 

MDT6_SERVIDOR [Enter] 

W oknie wybierz Fixed Server i wpisz nazwę komputera-serwera i jego 

adres IP.  

 

Nauka 

Program zawiera Podręcznik Użytkownika (User manual) z praktycznymi 

przykładami rozwiązywanymi krok po kroku. Jeśli jesteś nowym użytkownikiem 

programu, zalecamy zaznajomienie się z tym dokumentem przed przystąpieniem 

do pracy na prawdziwych projektach. Zalecamy również przeczytać Podręcznik 

(Reference manual), aby poznać wszystkie możliwości oferowane przez program. 

 

Dalsza konfiguracja 

Aplikacje firmy Aplitop umożliwiają użytkownikowi szeroką konfigurację. W 

ustawieniach mogą być zmienione liczne parametry takie jak nazwy warstw, 

definicje bloków, domyślne wartości parametrów itd. W Instrukcji konfiguracji 

(Customization manual) znajdują się szczegółowe informacje na ten temat. 
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Rozwiązywanie problemów 

 

Program instalacyjny automatycznie instaluje sterowniki do klucza USB. 

Tylko w przypadku pobierania sieciowej licencji konieczne jest wykonanie 

dodatkowej konfiguracji. 

Jeśli program wyświetli wiadomość  "ERROR: Hardlock not found" lub 

podobną, możliwe, że sterowniki Sentinel Drivers nie zostały poprawnie 

zainstalowane. W celu wykonania poprawnej instalacji uruchom plik setup.exe 

znajdujący się w folderze "AutoPlay\Docs” na płycie CD. Po instalacji uruchom 

ponownie komputer. 

Jeśli w programie CAD nie pojawia się menu MDT lub jakaś funkcja je 

usunęła, wpisz w wierszu poleceń programu CAD: 

MDT7_MENU [Enter] 

W ten sam sposób, jeśli nie pojawia się wstążka MDT w AutoCAD 2010 lub 

nowszym, wpisz w wierszu poleceń: 

MDT7_MENU2 [Enter] 

Możliwe jest również korzystanie z paska narzędzi MDT. By go wyświetlić 

wpisz w wierszu poleceń: 

MDT7_TB [Enter] 

 

Zgodność 

 

Aplikacje firmy Aplitop są zgodne w zakresie współdziałania między 

aplikacjami dostarczanymi przez innych producentów programów CAD, dlatego nie 

powinno być problemów z uruchamianiem plików za pomocą innego 

oprogramowania CAD. 

Z powodu różnorodności istniejącego oprogramowania CAD nie jest 

jednakże możliwe zagwarantowanie pełnej zgodności między nimi. Prosimy o 

kontakt z naszym działem wsparcia technicznego w celu rozwiązania tego typu 

problemów. 

 

 

 


