
Instrukcja instalacji i użytkowania programu do rozliczeń godzin
dydaktycznych spoza gmachu MiNI PW (także z domu).

 1 Instalacja programu

Na stronie wydziału po zalogowaniu do działu „pracownicy” w zakładce „informacje” 
znaleźć można link do potrzebnego pliku oraz do tej instrukcji. Plik o nazwie 
„RGD_Home.exe” należy pobrać na docelowy komputer. Paczka z aplikacją jest dość 
duża, około 40MB więc pobieranie może chwilę potrwać w zależności od szybkości 
łącza z Internetem.

Pobrany plik należy uruchomić (kliknąć), pojawi się  komunikat:

który należy zaakceptować wybierając opcję „Uruchom” (Run). Następnie pojawi się 
prośba o podanie lokalizacji docelowej dla programu:

Można oczywiście podać dowolną lokalizację, dla wygody da się to zrobić klikając w 
guzik oznaczony „ … ”:



Zaznaczyć „Pulpit” (Desktop) lub wybrać inny katalog. Aplikacja rozpakuje się we 
wskazanej lokalizacji do podkatalogu „RGD”. Po wybraniu lokalizacji powróci okienko 
ze ścieżką:



 Należy wybrać opcję „Rozpakuj” (Extract), aplikacja sama rozpakuje się:

a w wybranej lokalizacji pojawi się folder „RGD”:

Na tym kończy się proces instalacji.

 2 Użytkowanie programu

Należy otworzyć folder RGD i odnaleźć w nim dwa pliki (1) PolaczMiNI i (2) RGD2:



Jeśli mamy już w systemie program putty to warto go zaktualizować, stare wersje nie połączą się z 
naszym serwerem, najnowsze putty można pobrać:

https://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/latest.html

W archiwum załączamy wersję aktualną putty, można z niej skorzystać.

Najpierw uruchamiamy plik (1) polaczMiNI. W zależności od tego czy łączyliśmy się już wcześniej
z wydziałem z domu może pojawić się komunikat podobny do tego:

Jeśli się pojawi, zgadzamy się (opcja Yes), jeśli komunikat się nie pojawia nie oznacza to 
jeszcze problemów. Komunikat może pojawić się tylko podczas pierwszego uruchomienia.

https://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/latest.html


Kolejnym krokiem jest pojawienie się okna logowania:

W oknie tym należy podać login i hasło takie jak do poczty wydziałowej nie poczty PW ani
nie starej poczty ma alphie. Jeśli podane dane logowania będą poprawne okno powinno 
pozostać aktywne a w środku powinien migać znak zachęty świadczący o otwarciu 
połączenia. UWAGA podczas podawania hasła nie pojawiają się żadne znaki na ekranie.

Powyższy zrzut jest jedynie poglądowy, komunikaty jakie się pojawią będą troszkę inne.

Jeśli żadne z 2 powyższych okien się nie pojawiło to może oznaczać brak łączności z 
wydziałem, od pewnego czasu filtrujemy z których sieci można się łączyć, jeśli Państwa 
sieć nie jest na liście to proszę wejść na stronę: https://myip.eu/ i przekazać na adres 
M.Borkowski@mini.pw.edu.pl swój numer IPv4 który się na tej stronie wyświetli. Dodam 
podsieć i będzie można przejść dalej.

Teraz czas na uruchomienie aplikacji właściwej czyli (2) RGD2 jeśli od razu pojawia się 
okno logowania do systemu rozliczania godzin takie to:

mailto:M.Borkowski@mini.pw.edu.pl
https://myip.eu/


to oznacza, że aplikacja prawidłowo połączyła się z serwerem wydziałowym i można 
rozpocząć pracę z programem. Jeśli jednak najpierw pojawia się okno z błędem:

to należy upewnić się czy okno otwarte za pomocą skryptu (1) PolaczMiNI jest nadal 
aktywne.

Po zakończeniu pracy z aplikacją należy zamknąć okno (1).  W razie przypadkowego 
wyjścia z programu (2) nie jest konieczne wyłączenie okna (1) i ponowne jego 
uruchomienie przed kolejnym otwarciem aplikacji, można od razu włączyć program RGD2.

 3 Zgłaszanie problemów z działaniem aplikacji

Wszystkie problemy związane z połączeniem aplikacji z serwerem wydziałowym 
rozwiązuje laboratorium informatyki, problemy z samą aplikacją rozwiązuje Centrum 
Informatyzacji PW.  Wszystkie problemy z aplikacją należy zgłaszać do laboratorium 
informatyki p.323 g.MiNI lub mailowo na adres M.Borkowski@mini.pw.edu.pl. Błędy 
samej aplikacji będą przekazywane do CIPW ale wg stanu obecnego nie ma gwarancji 
szybkiego ich naprawienia.
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