Instruccions de descàrrega ràpida del

MiraMon
------------------Pots efectuar la descàrrega des d’aquesta adreça:

https://www.miramon.cat/mus/cat/index.htm
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El ZIP amb la versió completa que es descarrega, d’uns 420 Mbyte, conté tot el programa.
Amb una connexió de 600 Megabits per segon de velocitat de descàrrega (ràpida, ordinador
punxat per cable a la xarxa) el procés triga aproximadament un minut.
Un cop descarregat, és molt convenient que desbloqueu l'arxiu
des de l'Explorador de fitxers del Windows seleccionant-lo amb
el botó dret del ratolí i escollint l'opció “Propietats”, com es
mostra a la il·lustració.
Amb això s’eviten avisos innecessaris de programari antivirus com
ara el Defender.

Un cop descarregat i desblocat, cal descomprimir el ZIP (amb botó dret “Extreu tot” a la
majoria de sistemes operatius actuals) i de dintre en sortiran dos fitxers:
• Un de gros que conté el programa en si (MiraMon.mmz).
• El petit instal·lador Inst_MM9.exe. Aquest programa és el que cal executar per a
efectuar la instal·lació.
(Nota: En alguns sistemes operatius i configuracions pot ser que l'usuari no tingui prou privilegis per
defecte. En aquest cas cal fer l'execució de l'instal·lador fent clic amb el botó dret del ratolí sobre
l'executable i seleccionant "Executa'l com a Administrador".)

Accepta les opcions per defecte. T’apareixeran
caixetins de:
- Carpetes a crear (respon sí a tot)
- Vinculacions d’extensions de fitxers (deixa
les opcions per defecte a no ser que
sàpigues que algun format concret no el
vols vincular al MiraMon)
Si tens dubtes, pots escriure a:
suport@miramon.uab.cat i t’atendran

Sempre ens agrada que et registris 
simplement enviant el teu correu electrònic a:
contacte@miramon.uab.cat
amb el tema: registre
Aquest registre és totalment voluntari. El CREAF-UAB només utilitzarà les dades en comunicacions
relacionades amb el MiraMon, programari de Teledetecció i SIG, i serà l’única institució amb accés a elles.
Tens dret a modificar i esborrar aquestes dades en qualsevol moment a través del mateix contacte.
....

Continua el document amb la Instal·lació de les Col·leccions Preferides 

Instal·lació de les Col·leccions Preferides
• Un cop obris el MiraMon apareixeran, a la part esquerra de la
caixa de presentació, els enllaços per a instal·lar les
Col·leccions Preferides (CP). Les CP són un conjunt d’enllaços
ràpids a capes típiques (MDE, ortofotos ICGC, PEIN, etc).
• A les següents diapositives expliquem com instal·lar-les.
Suggerim instal·lar, com a mínim, la de Catalunya-ETRS89.
• Nota que una de les opcions permet obrir una
pàgina web amb dotzenes d’enllaços addicionals
(mapes edàfics, de clima, etc).
És aquesta 
• Si desitges generar una Col·lecció Preferida Corporativa amb
els mapes que típicament fas servir a la teva Direcció General,
Departament, Ajuntament, etc, pots llegir aquí com. Escriunos en cas de dubte.

Descarrega i instal·la les col·leccions preferides que vulguis.
La suggerida per a l’Administració de la Generalitat i Ajuntaments és:
Catalunya+MDE ETRS89,
que també pots
descarregar directament
aquí o aquí i fer doble clic
per instal·lar-la.

En fer clic sobre les diferents col·leccions
es descarregaran els fitxers que es podran
instal·lar en la carpeta que hagis
configurat en la instal·lació, típicament:

C:\Mapes\ColleccionsPreferides

En obrir una nova sessió del MiraMon apareixeran les col·leccions instal·lades.
Moltes col·leccions porten incorporats diccionaris de topònims (+50000 per col·lecció) que
permeten cerca per noms de llocs.
En qualsevol moment se’n poden descarregar de noves, o en pots crear de pròpies, com hem
indicat.
Recorda que si tens dubtes pots escriure a suport@miramon.uab.cat i t’atendran

Més informació,
descàrregues,
cursos, notícies,
etc, al nostre

web:
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document: aquí
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