
PDA
Pro výraz PDA (zkratka anglického termínu Personal Digital Assistant) se v češtině používá 
ekvivalent kapesní počítač. Význam slova "kapesní" nejlépe demonstrují následující 
fotografie.

Dělení:

Vzhled
Dotyková x fyzická klávesnice

Používané operační systémy
V současné době jsou dva aktuálně používané operační systémy kapesních počítačů. První z 
nich je Microsoft Pocket PC (existující ve verzích 2000, 2002 a 2003). Druhý Palm OS 
(doprodávají se přístroje s Palm OS 4.x a mezi novinkami narazíme již výhradně na Palm OS 
5.x) firmy Palm.

Pocket PC – operační systém od společnosti Microsoft, který v současné době existuje ve 
verzích Pocket PC 2000, 2002 a 2003. Dnes se již prodávají výhradně modely s barevným 
displejem, rozlišení displeje je zde standardně 240 x 320 pixelů, již se ale objevují také s 
rozlišením 480 x 640. Všechny kapesní počítače s operačním systémem Pocket PC mají 
standardně zabudovanou podporu multimédií (mikrofon, reproduktor i stereo výstup). Velká 
výhoda je podobnost s operačním systémem Windows, který je dobře známý uživatelům 
stolních počítačů. Dříve oproti Palmům měly větší rozměry a hmotnost přístrojů. U Pocket PC 
je také častěji k vidění více slotů pro paměťové karty, prakticky výhradně v kombinaci 
CompactFlash + SecureDigital. 

Palm – využívá operační systém Palm OS od stejnojmenné firmy Palm, Inc (nejnovější verze 
Palm OS 5.x). Většina modelů má v současné době barevný displej, rozlišení od 160 x 160 
přes 320 x 320 až po 320 x 480 pixelů. Dnes multimédia, lze srovnat s Pocket PC. Na rozdíl 
od Pocket PC ale není pravidlem, že u přístroje nalezneme vždy mikrofon, reproduktor i stereo 
výstup. Až na výjimky podporuje naprostá většina Palm OS mašinek pouze jeden typ 
paměťových médií. Zásadní výhodou Palmů je oproti Pocket PC mnohem nižší cena 
základních modelů - nový kapesní počítač s Palm OS lze koupit i za cenu menší než 3 000,- 
Kč.



SecureDigital sloty u Palm OS i Pocket PC dnes obvykle podporují tzv. SDIO, tedy Secure 
Digital Input/Output - možnost používat externí komponenty v SD slotu - GPS, FM rádia, 
Wi-Fi atd.

Linux - plně srovnatelný s Pocket PC co do výkonu, rozšiřitelnosti i multimédií. Značnou 
nevýhodou je ovšem méně dostupných aplikací než na dvě výše uvedené platformy 
(přinejmenším je zde méně na výběr) a nevalná "sehnatelnost" těchto strojů u nás.

Základní funkce (Palm OS)
Diář (Date Book)
zaznamenávání a plánování schůzek, jednání…

Úkoly (To Do List)
Evidence úkolů (den splnění, priority…)

Zápisník (Memo Pad)
Do zápisníku lze zapisovat poznámky. Ty lze v PalmDesktopu 
snadno přenášet do/z jiných desktop textových aplikací.

Adresář (Address Book)
Aplikace umožňuje zaznamenat kontaktní informace o Vašich 
přátelích, či obchodních partnerech. Umožňuje zadat až pět 
telefonních čísel, adresu, e-mail a čtyři uživatelská. Ke každému 
kontaktu lze vložit poznámku. Všechny údaje lze třídit i rychle 
vyhledávat.

Elektronická pošta (E-mail)
Přímo v Palmu můžete pracovat s elektronickou poštou. Aplikace 
umožňuje vytvářet e-maily, které se při synchronizaci přenesou do 
příslušného e-mailového programu. Rovněž se z tohoto desktop programu vaše e-maily 
načtou do PalmOS počítače.

Evidence výdajů (Expense)
Program na evidenci výdajů - například při služebních cestách a podobně.

Kalkulátor (Calculator)
Základní kalkulátor s jednoduchými funkcemi.

Synchronizace a přenos dat (HotSync)
Synchronizace je proces, při kterém se přenášejí data mezi kapesním a stolním 
počítačem/notebookem. Umožňuje nahrávat do PDA nové programy, aktualizovat data.

Zabezpečení (Secur ity)
Nabízí variabilní zabezpeční důvěrných dat. Umožní zamknout počítač (bez vložení hesla 
nejde vůbec spustit), či zamezí (popřípadě zamaskuje) zobrazení vámi vybraných dat, která 



jste označili jako důvěrná.

Nastavení (Prefs)
Umožňuje nastavit a přizpůsobit kapesní počítač dle požadavků uživatele (formát zobrazení 
dat, kalibraci displeje, přiřazení různých aplikací tlačítkům, aktuální datum a čas, úroveň 
zvuku, informace o majiteli a mnoho dalších).

Souhrn hlavních pojmů

ActiveSync
Synchronizační program pro operační systém PocketPC.

Dotyková obrazovka
Obrazovky kapesních počítačů jsou schopny snímat tlak a pozici doteku. Toto je také základní 
způsob ovládání kapesních počítačů, kdy se absence klávesnice se nahrazuje buď virtuální 
klávesnicí na displeji či rozpoznáváním písma psaného na displeji (viz graffiti).

EPOC32
Operační systém používaný u kapesních počítačů PSION firmy Psion Teklogix.

Pozn. Nově by tento operační systém použit u komunikátoru Nokia 9210.

Graffiti
Způsob rozpoznávání rukou psaného písma na dotykovém displeji. Jedna část displeje je 
vyhrazena jako tzv. Graffiti ploška na kterou se píší perem znaky v přesně definovaném sledu 
tahů a systém na základě tohoto sledu rozpoznává o jaké písmeno se jedná.

Handheld
Handheld je druh kapesního počítače vyráběného s klávesnicí. Někdy se u nich můžete setkat 
také s označením mininotebook či malý notebook.

HotSync
Synchronizační program pro operační systém PalmOS.

Kolébka
Zařízení do kterého se vkládá kapesní počítač za účelem synchronizace a u modelů 
vybavených dobíjitelnou baterií i dobíjení. Kolébka usnadňuje manipulaci a eliminuje 
množství kabelů na pracovním stole.

Mobile Internet
Bezdrátové připojení k internetu prostřednictvím mobilního telefonu (IrDA či sériový kabel) a 
některého druhu datových přenosů v síti GSM (do budoucna i UMTS) jako jsou např. GSM 
datové přenosy, HSCSD nebo GPRS.

Palm
Název výrobce kapesních počítačů, pro které je používán operační systém PalmOS. Samotný 
pojem Palm definuje konkurenční platformu pro PocketPC.



PAN
Personal Area Network – osobní bezdrátová síť založená na bezdrátové technologii 
Bluetooth.

PDA
Personal Digital Assistent, v překladu tedy osobní digitální asistent. Anglická zkratka 
označující souhrnně všechny kapesní počítače bez rozdílu platforem.
Pozn. Někde se můžete také setkat s ne zcela přesným pojmem Pocket Digital Assistent.

PIM
Personal Information Management souhrnně označuje tzv. diářové aplikace, které umožňují 
vést informace o schůzkách, kontaktech či úkolech.

PocketPC
Platforma kapesních počítačů s operačním systémem Microsoft PocketPC 2002 (či 
předchozími verzemi operačních systémů společnosti Microsoft určenými pro kapesní 
počítače).

Stylus
Pero které se používá pro psaní na dotykovou obrazovku. Ve většině případů je umístěno 
přímo v těle kapesního počítače.

Synchronizace
Možnost aktualizovat změny provedené v kapesním počítači oproti programu na Vašem 
osobním počítači (např. Microsoft Outlook či Lotus Notes) a také naopak přenést změny z PC 
do PDA. Fyzicky synchronizace probíhá pomocí připojení přes sériové či USB, alternativně 
bezdrátové rozhraní a obslužný program na osobním počítači.
Vir tuální klávesnice
Miniaturní klávesnice, která se zobrazí zespodu displeje a dotek perem na zobrazené políčko 
nahrazuje stisknutí klávesy u klasické klávesnice.

Seznam výrobců PDA

• Acer
• Alaska Computers
• AlphaSmart
• Antelope Technologies
• Apple
• ARCHOS
• ASUS
• ATI
• Audiovox
• Bahia 21
• BenQ
• Bernina
• BSQUARE
• Casio
• CDL
• CellStar
• CMC Magnetics Corporation
• Compal communications
• Compaq

• Dell
• Dream of Telecommunication
• E-TEN
• EIA
• EmergTech
• Epson
• Eten
• Eurotel
• FIC
• Fujitsu Siemens
• GAME PARK
• GARMIN
• Gateway
• GENIA
• Gizmondo Europe Ltd.
• GSL
• G.MATE
• HandEra
• Handspring

• Hitachi
• HP
• HTC
• IBM
• Intel
• Intrinsyc
• INVAIR Technologies
• iRiver
• Kodak
• Kyocera
• Legend
• Lenovo
• LG Electronics
• Matsushita
• Medion
• Microsoft
• MiTAC
• mmO2
• MOBIONE TECHNOLOGY



• Motorola
• MSI
• NEC
• Neonode
• Nintendo
• Nokia
• Northwestern Bell Phones
• Novatek
• NTT DoCoMo
• Orange
• Pacific Digital Corporation
• Packard Bell
• Palm
• Palmax
• palmOne
• Panasonic
• Philips
• Pogo Technology
• ProMON
• ProSence
• Proximus
• Psion
• Psion Teklogix
• QDI Legend
• Research In Motion
• SAGEM
• Samsung
• Sendo
• Sharp
• Siemens
• Sierra Wireless
• Softfield Technologies
• Sony
• Sony Ericsson
• Speedtech Instruments

• Symbol Technologies
• T-Mobile
• Tapwave
• Tel.Me.
• Tiqit
• Toshiba
• Trimble
• Tripod Data Systems
• ViewSonic
• WebLink Wireless
• Zayo Technologies

http://palmare.idnes.cz/Palm_Hard.html    Přehled současných modelů PDA počítačů 
http://support.esri.com/index.cfm?fa=software.gateway    GIS software pro PDA
http://www.svetpda.cz/
http://pocketpc.cz/devices.php 
http://www.geotronics.cz/gpsgis1.htm       nabídka výrobků od firmy Trimble

GeoExplorer CE - GPS přij ímač s integrovaným CE počítačem 
Kompaktní bezkabelový systém pro pořizování a aktualizaci dat ve vaší dlani je skutečným 
převratem ve světě GPS pro GIS. 



• GPS, anténa, Windows CE počítač v jediné odolné 
schránce, žádné kabely

• Vysoká odolnost, vodotěsná úprava, nárazuvzdorný, 
prachotěsný

• Dotykový barevný displej s vysokým rozlišením
• Interní Li-Ion akumulátor (>10 hodin měření)
• Podpora GSM komunikace, připojení k ISP, síti 

(internet, e-mail, IMS…)
• Vestavěný přijímač EGNOS diferenčních 
• Přenos dat do PC přes USB
• Interní paměť až 512 MB
• Možnost připojení externí antény, externího napájení, 

externích senzorů (hledačky, dálkoměry…)
• Možnost volby řídícího a GIS softwaru (TerraSync, ArcPad, GPScorrect, 

OnDemand…)
• Podpora zobrazení map v různých formátech a národních souřadnicových systémech 

(S-JTSK…)

GeoExplorer CE je k dispozici ve dvou verzích a mnoha modifikacích. GeoXT / GeoXM
GeoXT - špičkový GPS přijímač s EVEREST technologií pro měření v obtížných podmínkách 
(les, zástavba). 12-ti kanálový přijímač umožňuje sběr kódových dat submetrové přesnosti i 
fázových dat decimetrové přesnosti (do 30 cm). Je schopen mj. přijímat korekce EGNOS a 
dosahovat bez dalších nákladů DGPS přesnosti bez referenční stanice.
GeoXM - GPS přijímač určený hlavně pro mobilní GIS. 8 kanálů, umožňuje sběr kódových 
dat metrové přesnosti. Je schopen mj. přijímat korekce EGNOS a dosahovat bez dalších 
nákladů běžné DGPS přesnosti bez referenční stanice.

Systém GeoXT / GeoXM se skládá z těchto komponent:
GPS přijímač integrovaný v jedné schránce s Windows CE počítačem a GPS anténou, 
pouzdro, dotyková tužka
Trimble kancelářský modul pro nabíjení a datový přenos
Zdroj, napájecí kabel, USB kabel pro datový přenos

Přesnost DGPS (okamžitá):

Postprocesní diferenční korekce GeoXT.......................submetrová
GeoXM.......................1 - 5 m

Fázové zpracování GeoXT.......................30 cm (10 minut)



Pathfinder Pocket - nejmenší z rodiny GPS pro sběr  dat do GIS 
Nová řada systémů GPS, jejímž jádrem je cenově dostupný kapesní GPS přijímač. Ideální pro 
efektivní sběr dat do GIS.

Systém Pathfinder Pocket se skládá z těchto komponent:
Kapesní GPS přijímač
Magnetická GPS anténa
GPS baseballová čepice navržené speciálně pro umístění GPS antény
Li-Ion baterie ( více než 10 h měření )
Zdroj, napájecí kabel
Volitelný GIS řídící software ( TerraSync..)
Volitelný zpracovatelský software ( Pathfinder Office )
Volitelná ovládací jednotka TSCe, Pocket/Handheld/Palm PC ( Compaq iPAQ, HP 
Jornada...), terénní PC...

Pathfinder Power - kombinovaný GPS / DGPS přij ímač nové generace 
Tato řada GPS splňuje všechny atributy komfortního a přesného sběru dat do GIS a mapování. 
Jejich jádrem jsou kompaktní GPS / DGPS přijímače Pathfinder Power nové generace 
vybavené špičkovou hardwarovou a firmwarovou technologií.

• Kompaktní kombinovaný GPS / DGPS systém
• Lehký, odolný, vodotěsný, ideální pro práci i ve velmi těžkých podmímkách
• GPS / DGPS přijímač a GPS / DGPS anténa integrovány v jediné schránce
• Schopnost příjmu a aplikace DGPS korekcí satelitních systémů OmniSTAR, LandStar
• Schopnost příjmu EGNOS diferenčních korekcí zdarma!
• NMEA výstup, TSIP vstup a výstup, RTCM vstup
• Everest technologie - 100% měření v lese
• Možnost připojení externího napájení (vozidlo, kamkordérová baterie), externích 

senzorů (hledačky, dálkoměry…)
• Možnost volby řídící jednotky - TSCe, Pocket/Handheld/Palm PC (Compaq iPAQ, HP 

Jornada...)
• Možnost volby řídícího a GIS softwaru ( TerraSync, ArcPad, GPScorrect, 

OnDemand...)
• Podpora zobrazení map v různých formátech a národních souřadnicových systémech 

(S-JTSK…)

Systém Pathfinder Power se skládá z těchto komponent:
Kombinovaný GPS/DGPS přijímač + GPS/DGPS anténa, 12ti kanálový GPS přijímač je 
integrován s anténou v jedné schránce
Batoh s nosnou dvoudílnou tyčkou
Data/Power kabel, RTCM/NMEA kabel
Kamkordérové baterie, 2 ks
Pouzdro na GPS anténu



TSCe řídící jednotka s pouzdrem
Trimble kancelářský modul pro nabíjení a datový přenos
Kabely pro přenos dat, napájení
Řídící GIS software TerraSync, zpracovatelský software Pathfinder Office

Přesnost DGPS (okamžitá):
Postprocesní diferenční korekce Horizontální.......................50 cm + 1 ppm
Vertikální ......................submetr + 2 ppm

Fázové zpracování Horizontální......................30 cm + 5 ppm(5 minut)
.......................................10 cm + 5 ppm(20 minut)
s centimetrovým softwarem............1 cm + 5 ppm(45 minut)
Satelitní diferenční korekce ...........submetrová

Pathfinder ProXR / ProXRS - nejpřesnější a nejuniverzálnější GPS / DGPS systém pro GIS 
Špičkové standardy pro sběr dat a aktualizace GIS a mapování. Tyto neustále inovované 
systémy jsou nyní dostupné v mnoha variantách. Jejich jádrem jsou GPS přijímače Pathfinder 
Pro XR a Pathfinder Pro XRS vybavené nejmodernější hardwarovou a firmwarovou 
technologií.

Kombinovaný GPS / DGPS systém*
Odolný, vodotěsný, ideální pro práci i ve velmi těžkých podmínkách s maximálními nároky na 
přesnost
Schopnost příjmu a aplikace DGPS korekcí satelitních systémů*
Schopnost příjmu EGNOS diferenčních korekcí zdarma!
NMEA výstup, TSIP vstup a výstup, RTCM vstup
Everest technologie – 100% měření v lese
Možnost připojení externího napájení (vozidlo, kamkordérová baterie), elektronických 
senzorů (hledačky, dálkoměry…) 
Možnost volby řídící jednotky – TSCe, Pocket/Handheld/Palm PC (Compaq iPAQ, HP 
Jornada…), terénní PC… 
Možnost volby řídícího a GIS softwaru (TerraSync, ArcPad, GPScorrect, OnDemand…) 
Podpora zobrazení map v různých formátech a národních souřadnicových systémech 
(S-JTSK…)

Systém Pathfinder ProXR/ProXRS se skládá z těchto komponent:
Kombinovaný 12ti kanálový GPS/DGPS přijímač + GPS/DGPS anténa
Batoh s nosnou dvoudílnou tyčkou
Data/Power kabel, RTCM/NMEA kabel
Kamkordérové baterie, 2 ks
Pouzdro na GPS anténu
TSCe řídící jednotka s pouzdrem



Trimble kancelářský modul pro nabíjení a datový přenos
Kabely pro přenos dat, napájení
Řídící GIS software TerraSync
Zpracovatelský software Pathfinder Office

Přesnost DGPS (okamžitá):
Postprocesní diferenční korekce Horizontální.......................40 cm + 1 ppm
Vertikální .......................submetr + 2 ppm

Fázové zpracování Horizontální......................30 cm + 5 ppm(5 minut)
.......................................10 cm + 5 ppm(20 minut)
s centimetrovým softwarem............1 cm + 5 ppm(45 minut)
Satelitní diferenční korekce ...........submetrová

Trimble Recon – mimořádně odolný polní počítač / ovládací jednotka GPS
Trimble Recon je určen pro profesionální ovládání GPS přijímačů v terénu. Svou konstrukcí 
překonává i ty nejtvrdší požadavky. Dostatečně robustní a přitom velmi kompaktní a lehká 
konstrukce splňuje s rezervou i armádní specifikace pro vibrace, pád, teplotní rozsah a 
vodovzdornost.
Základem jednotky je Windows CE handheld počítač se špičkovými parametry.

Procesor 400 MHz, Intel
Operační systém Windows CE.net
64 MB high-speed SD-RAM
128 MB interní flash disk
Barevný TFT displej s podsvícením, 240 x 320 pixelů
10 hardwarových tlačítek, virtuální klávesnice
Hmotnost 0.49 kg včetně baterie
Rozměry 16.5 x 9.5 x 4.5 cm
Operační teplotní rozsah – 10 až + 60ºC
Vysoká odolnost proti vodě, pádu, vibracím (detaily viz 
datasheet ke stažení)
Baterie pro 15 h nepřetržitého provozu
Sériový a USB port
2 CompactFlash sloty využitelné např. pro rozšíření paměti nebo Bluetooth komunikaci
Bohaté standardní vybavení a software (detaily viz datasheet ke stažení)
Možnost řízení všech Trimble GPS přijímačů (př. Pathfinder Pocket, Pathfinder ProXR…)
Možnost instalace uživatelských aplikací a softwaru podle potřeb zákazníka



Ovládací jednotka Trimble TSCe
Windows CE operační systém
64 MB RAM, 128 MB data
Dotykový grafický barevný TFT displej 
320 x 240 mm
Hmotnost 0.99 kg včetně akumulátoru
Rozsah teplot –20°C až +60°C 
(paměť –30°C až +60°C)
Vodotěsný, prachotěsný, odolný proti nárazu, pádu, 
vibracím
Sériový port RS-232 (COM2)
26-pin multiport (COM2, USB, Ethernet, power, audio)
Infraport (COM3)
Profesionální software TerraSync pro sběr dat a aktualizace GIS

TerraSync software
Software pro GeoCE, Pocket PC a Windows CE polní počítače a ovládací jednotky
Určen pro profesionální sběr, ověřování a aktualizaci* dat pro GIS
Podpora zobrazení rastrových dat* BMP, JPEG, Mr SID, ArcIMS, OGIS IMS
Podpora importu vektorových dat*
Podpora přenosu a zobrazení dat z GIS IMS* (Internet Map Servery)
Podpora digitalizace
Přehledné navigační funkce
Možnost grafického výběru navigačních cílů*(z mapy)
Přehledné animované grafické i numerické plánování měření
Podpora oboustranného přenosu dat e-mailem včetně souborů ve formátu SSF nebo Shapefile
Pokročilé funkce – bodové prvky v rámci liniových, průměrování poloh pro přesné určení 
lomových liniových bodů, odsazení…
Podpora laserových dálkoměrů a jiných elektronických senzorů
Možnost kombinace dat pro postprocessing a diferencovaných v reálném čase
Podpora práce s datovými knihovnami (neomezený rozsah a větvení prvků, atributů), filtrace 
dat, aktualizace*GIS
Podpora a ukládání kódových i fázových měření

GPScorrect software
Rozšíření mobilního GIS softwaru ESRI ArcPad
Datailní nastavení GPS
Plánování observací přímo v terénu
Ukládání naměřených dat pro DGPS postprocessing !
Podporuje ArcPad od verze 6.0
Přidává další menu
Startuje automaticky na pozadí při spuštění ArcPadu
Podporuje Trimble GPS pro mapování, sběr dat, zemědělství
Brána do světa DGPS – posunuje ArcPad na kvalitativně vyšší úroveň !


