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INFORMACJE OGÓLNE
PRZEZNACZENIE APLIKACJI „MAKROBY 2”
Aplikacja „Makroby 2” jest dostępnym przez przeglądarkę internetową narzędziem, służącym
do gromadzenia w postaci cyfrowej dokumentacji monitoringu makrobentosu rzek, na którą
składają się zapisane w protokołach terenowych i protokołach procedur laboratoryjnych:
• charakterystyki fizyczno-geograficzne i geologiczne stanowisk monitoringowych
(punktów pomiarowo-kontrolnych);
• wyniki obserwacji i pomiarów zróżnicowania siedliskowego oraz nasilenia
antropopresji w obrębie stanowisk monitoringowych i w ich otoczeniu;
• charakterystyki pobranych próbek makrobezkręgowców bentosowych;
• informacje o przebiegu opracowania
makrobezkręgowców bentosowych;

w

laboratorium

pobranych

próbek

• wyniki oznaczeń taksonomicznych makrobezkręgowców z pobranych próbek.
Na podstawie zgromadzonych danych, wykorzystując wbudowane moduły statystyczne,
użytkownik systemu może wykonać obliczenia miar biologicznych (metriksów) niezbędne do
dokonania oceny stanu (potencjału) ekologicznego wód w punkcie pomiarowo-kontrolnym
(ppk), a także w jednolitej części wód powierzchniowych (rzek) (JCWP) oraz może
generować raporty w postaci pliku w formacie Excel-a.

UŻYTKOWNICY BAZY DANYCH
Ze względu na charakter pracy z bazą danych (zadania) wyróżnia się następujące grupy
użytkowników o określonym zakresie czynności i zróżnicowanym statusie dostępu do
narzędzia:
• badacz - wprowadzający do systemu dane uzyskane podczas prac terenowych i analiz
laboratoryjnych;
• ekspert wojewódzki (WIOS Centrala) / ekspert zewnętrzny (WIOŚ Centrala) zarządzający merytorycznie bazą danych na poziomie danego województwa;
•

ekspert GIOŚ / ekspert zewnętrzny GIOŚ - zarządzający merytorycznie bazą danych
na poziomie krajowym;

• administrator – osoba administrująca systemem;
• użytkownik zewnętrzny – osoba, która po uzyskaniu zgody administratora systemu
korzysta z zasobów informacji zgromadzonych w systemie.
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UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW BAZY DANYCH

Opisani powyżej użytkownicy, po zalogowaniu się do systemu mają możliwość wykonania
następujących operacji:
•

badacz:
o wprowadza dane do systemu;
o wyszukuje raporty;
o
wytwarza raport xls z pomiarów;

•

ekspert wojewódzki (WIOŚ Centrala) / ekspert zewnętrzny (WIOŚ Centrala):
o wyszukuje raporty sporządzone przez podlegle osoby;
o akceptuje raporty z obszaru danego województwa;
o poprawia i modyfikuje raport z pomiaru;
o wytwarza raport xls z wyszukanych pomiarów;
o oblicza stan (potencjał) ekologiczny wód;

•

ekspert GIOŚ / ekspert zewnętrzny GIOŚ:
o ma wszystkie uprawnienia eksperta wojewódzkiego;
o dodaje wpisy (hasła) do słownika;
o dokonuje zmiany (korekty) danych punktu pomiarowo-kontrolnego (ppk);
o może określić granice klas dla typów biotycznych rzek;

•

administrator:
o nadaje, koryguje i cofa uprawnienia użytkownikom systemu;
o tworzy raport xls z pomiaru.
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INSTRUKCJE OPERACYJNE
URUCHOMIENIE APLIKACJI

Uruchomienie aplikacji odbywa się poprzez otwarcie przeglądarki internetowej FireFox bądź
IE w wersji 7.0 i wybranie adresu aplikacji https:// ………………………………………..oraz
wprowadzenie loginu i hasła użytkownika

WPROWADZENIE DANYCH Z PROTOKOŁU TERENOWEGO

Wprowadzanie danych z obserwacji i pomiarów terenowych oraz wyników oznaczeń
makrobezkręgowców bentosowych jest podstawową i najczęściej wykorzystywaną funkcją
systemu „Makroby 2”.
Dane z protokołu terenowego wprowadza się na strony internetowe, kolejno wyświetlane
przez aplikację „Makroby 2”. Układ i kolejność haseł na tych stronach są podobne jak w
używanych obecnie formularzach „papierowych”.
Każda strona formularza „papierowego” jest przenoszona na osobną stronę internetową
zwaną w dalszej części opisu zakładką albo stroną.
Użytkownik, po zalogowaniu, wybiera link „Raporty” znajdujący się w górnym lewym rogu
ekranu a następnie z nowo otwartej strony wybiera link „Zarządzaj raportami”.
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Po otworzeniu kolejnej strony, użytkownik może dodać do bazy danych nowy raport,
dokończyć raport rozpoczęty lub wyszukać raport wprowadzony wcześniej.
W celu wpisania do bazy danych nowego pomiaru należy kliknąć guzik „Dodaj nowy
pomiar” znajdujący się po lewej stronie ekranu.

Otwiera się pierwsza strona wprowadzanego raportu, zawierająca informacje o stanowisku –
„Dane podstawowe”.
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Dane z protokołu terenowego należy wpisywać kolejno, od początku strony do końca.
Widoczne na ekranie szare pola są zablokowane przed wypełnianiem przez użytkownika.
System wypełnia je automatycznie z wbudowanych słowników, na podstawie danych
wpisanych przez użytkownika w pozostałych polach. Przykładowo, zabarwione na szaro pole
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”Nazwa rzeki” nie reaguje na próbę wypełnienia go przez użytkownika. Nazwa badanej rzeki
pojawia się na nim samorzutnie po wybraniu przez użytkownika kodu punktu pomiarowokontrolnego z listy rozwijanej „Kod ppk”.
Może zdarzyć się, że któreś z szarych pól nie zostanie wypełnione automatycznie – oznacza
to, że punkt pomiarowy (ppk), którego to dotyczy nie miał skonfigurowanej potrzebnej danej
w słownikach znajdujących się w bazie danych. Nie będzie to jednak miało wpływu na
poprawność zapisu wprowadzonego raportu.
Przy wpisywaniu dat należy posłużyć się wbudowanym kalendarzem. Po kliknięciu
ikonki znajdującej się przy polu „*Data wypełnienia protokołu” i otwarciu się kalendarza
należy wybrać odpowiednią datę z protokołu terenowego.
Istnieje możliwość dodania do raportu zdjęcia stanowiska. Odbywa się to poprzez naciśnięcie
przycisku „Przeglądaj” i wybranie pliku zawierającego zdjęcie stanowiska. Plik ten musi
posiadać rozszerzenie JPG.

Po wybraniu pliku, należy kliknąć przycisk „Wyślij” celem przekopiowania pliku na server.
Podczas wprowadzania do bazy informacji szczególną uwagę należy zwracać na pola ze
znakiem gwiazdki *, które bezwzględnie wymagają wypełnienia. Brak w takim polu wpisanej
informacji blokuje przejście do dalszych stron/zakładek. Odnosi się to do całej aplikacji.
Pole (sekcja) „Pokrycie terenu” wymaga wypełnienia w taki sposób, aby wartość każdej
pozycji (pola) była wielokrotnością liczby 10 ( 10,20,30,40 …100 ), zaś suma wartości
wpisanych wynosiła 100.
Po wypełnieniu wszystkich pól widocznych na tej zakładce/stronie należy wcisnąć przycisk
„Dalej” widoczny w prawej, górnej części okna.
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System pilnuje, aby każde pole zostało wypełnione według ściśle ustalonych zasad ( format
wpisywanych danych, suma kontrolna itd.). Jeżeli któreś z pól oznaczonych gwiazdką* nie
zostało wypełnione, lub dane zostały wprowadzone w nieprawidłowym formacie, po
naciśnięciu przycisku „Dalej” nie nastąpi przejście do kolejnej strony/zakładki. W takim
wypadku użytkownikowi zostanie przedstawiona informacja o przyczynie zablokowania
systemu. Przy polu niewypełnionym lub wypełnionym nieprawidłowo zostanie wyświetlony
komunikat o błędzie, zaś samo pole tekstowe zostanie podświetlone na czerwono. Należy
wtedy uzupełnić lub skorygować wymaganą informację, a następnie ponownie kliknąć
przycisk „Dalej”.

Przedstawiony sposób informowania użytkownika o pozostawieniu pól niewypełnionych lub
wypełnionych błędnie odnosi się do wszystkich kolejnych zakładek/stron.
Po poprawnym wypełnieniu wszystkich pól i naciśnięciu przycisku „Dalej” nastąpi przejście
do zakładki „Informacje o stanowisku”
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Zakładka ta składa się z podwójnej tabeli zawierającej informacje o mikrosiedliskach. Każda
z tabelek zawiera większą ilość rekordów niż zmieści się na ekranie monitora, dlatego też aby
wyświetlić pozostałe rekordy należy skorzystać z suwaka znajdującego się z prawej strony
każdej z tabelek.
W przypadku konieczności powrotu do poprzednich zakładek należy kliknąć na nazwę danej
zakładki znajdującą się w górnej części okna.

Po poprawnym wypełnieniu formularza, należy wcisnąć przycisk „Dalej” znajdujący się w
prawym, górnym rogu. Otworzy się zakładka „Morfologia i hydrologia strumienia”.
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Należy wypełnić wszystkie pola po kolei zwracając uwagę na konieczność podania wartości
w polach oznaczonych gwiazdkami „*”.
W przypadku konieczności powrotu do poprzednich stron należy kliknąć na odpowiednią
nazwę w górnej części okna.

Po poprawnym wypełnieniu formularza należy wcisnąć przycisk „Dalej” znajdujący się w
prawym, górnym rogu. Otworzy się zakładka „Formy antropopresji w obrębie stanowiska”.
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Należy wypełnić wszystkie pola po kolei, zwracając uwagę na konieczność podania wartości
w polach oznaczonych gwiazdkami „*”.
W przypadku potrzeby powrotu do poprzednich zakładek należy kliknąć odpowiednią nazwę
w górnej części okna.
Po poprawnym wypełnieniu formularza należy wcisnąć przycisk „Dalej” w prawym, górnym
rogu okna.
Otworzy się zakładka „Zanieczyszczenia w obrębie stanowiska”.

Należy wypełnić wszystkie pola po kolei zwracając uwagę na konieczność podania wartości
w polach oznaczonych gwiazdkami „*”.
W przypadku potrzeby powrotu do poprzednich zakładek należy kliknąć na odpowiednią
nazwę w górnej części okna.
Po poprawnym wypełnieniu formularza należy wcisnąć przycisk „Dalej” znajdujący się w
prawym, górnym rogu. Otworzy się zakładka „Cechy fizykochemiczne wody na stanowisku”.
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Należy wypełnić wszystkie pola po kolei zwracając uwagę na konieczność podania wartości
w polach oznaczonych gwiazdkami „*”.
W celu wpisania wartości w polu „Próbki cząstkowe” należy kliknąć przycisk „Dodaj”
znajdujący się pod tabelą tej sekcji.

12

Spowoduje to otwarcie okienka z miejscem na wpisanie stosownych wartości.

Po wpisaniu wartości we wszystkie widoczne pola należy nacisnąć przycisk „Zapisz”.
W celu edycji danego rekordu z tabeli należy go zaznaczyć, wówczas guzik „Edytuj” stanie
się dostępny – należy go kliknąć.
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Analogicznie, przy pomocy guzika „Usuń” odbywa się kasowanie uprzednio wpisanego
rekordu.
Pole „Użytkowanie zlewni” należy wypełnić tak, aby wartość przy każdym z pól była
wielokrotnością liczby 10 ( 10,20,30,40 …100 ), a suma wszystkich wartości wpisanych w tej
sekcji była równa 100.
W przypadku potrzeby powrotu do poprzednich zakładek, należy kliknąć odpowiednią nazwę
w górnej części okna.
Po poprawnym wypełnieniu formularza należy wcisnąć przycisk „Dalej” znajdujący się w
prawym, górnym rogu, co pozwoli przejść do zakładki „Protokół procedur laboratoryjnych” .

WPROWADZENIE DANYCH Z PROTOKOŁU PROCEDUR
LABORATORYJNYCH

Protokół procedur laboratoryjnych powstaje zwykle później od protokołu terenowego.
Wprowadzając zawarte w nim dane należy powrócić do raportu z danego ppk, częściowo już
wypełnionego informacjami z protokołu terenowego.
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Należy wypełnić wszystkie pola po kolei zwracając uwagę na konieczność podania wartości
w polach oznaczonych gwiazdkami „*”.
Widoczne na formularzu pola w kolorze szarym są wypełniane automatycznie na podstawie
danych wpisanych w pierwszej zakładce „Informacje o stanowisku”.
Pola w sekcji „Lista taksonomiczna” przyjmują całkowite wartości liczbowe. Wyjątek
stanowią grupy: Porifera, Cnidaria i Bryozoa , w których przypadku aplikacja akceptuje
także literę ‘X’, jeśli liczba osobników nie była możliwa do oszacowania.
W razie otrzeby powrotu do którejś z poprzednich zakładek należy kliknąć jej nazwę w
górnej części okna.
Po poprawnym wypełnieniu formularza należy wcisnąć przycisk „Dalej” znajdujący się w
prawym, górnym rogu. Otworzy się zakładka „Formularz laboratoryjny”
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Strona ta składa się z tabelki, w którą należy wpisać nazwy taksonów makrozoobentosu
stwierdzonych podczas badania i ich liczebność.
W celu wpisania nowego rekordu należy kliknąć przycisk „Dodaj” znajdujący się pod tabelką.

Otwarcie nowego okienka może zająć kilka sekund.
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Wpisywanie zidentyfikowanych taksonów do bazy danych następuje w trzech krokach.
Pierwszym jest wskazanie ogólnej kategorii: „Gromada”, do której należy dany takson.
Następuje wtedy aktywacja pola „Grupa/Rodzina”.
Drugim – wybór odpowiedniej jednostki w polu „Grupa/Rodzina”. Powoduje to aktywację
pola kategorii „Takson”.
Trzecim – wybranie właściwej pozycji z pola „Takson” i wpisanie liczby osobników danego
taksonu.
Po zakończeniu operacji należy kliknąć guzik „Zapisz” znajdujący się na dole okna.

Okno z ostatnio dodanym rekordem zniknie odsłaniając tabelę zawierającą wszystkie
wprowadzone z danego ppk taksony makrobezkręgowców bentosowych wraz z liczebnością.

W celu edycji bądź skasowania uprzednio wpisanych wartości należy zaznaczyć dany rekord
i, w zależności od potrzeby, kliknąć guzik „Edytuj” lub „Usuń”.
Po poprawnym wypełnieniu formularza należy wcisnąć przycisk „Dalej” znajdujący się w
prawym, górnym rogu. Otworzy się zakładka „Ocena- wynik klasyfikacji”.
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Okno to służy podsumowaniu przeprowadzonego pomiaru. Wartości w tym oknie nie są
wymagane. Kliknięcie guzika „Zapisz” spowoduje zapamiętanie wszystkich danych
wprowadzonych w ostatniej sesji.
Otworzy się strona, dająca możliwość wyszukania wprowadzonych pomiarów, lub
rozpoczęcia nowego badania. W tym momencie widoczne jest na niej ostatnie dodane
badanie.
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WYSZUKIWANIE RAPORTÓW

W celu wyszukania danego raportu należy:
• kliknąć zakładkę "Raporty" znajdującą się na górze strony;

• kliknąć napis „Zarządzaj raportami”.

Otworzy się strona dająca możliwość wyszukania pomiarów według kilku kryteriów.

19

Każda z wartości może być wyszukana na podstawie wzorca wybieranego z rozwijanej listy.
Użytkownik ma do wyboru możliwość wyszukania wszystkich badań których ID równe jest
wartości wpisanej w pole „ID” albo badań o ID niższym od wpisanego itd.
W przypadku wyszukiwania wg dat istnieje możliwość wybrania konkretnych przedziałów
czasowych.

Należy wybrać wzorzec dopasowany do wartości, wg których będzie wyszukiwany raport,
wpisać konkretne kryteria wyszukiwania i nacisnąć przycisk „Szukaj”.
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Jeśli jakiekolwiek badania spełniły kryteria podane do wyszukania, zostaną one wyświetlone.
W celu uzyskania/edycji danego pomiaru należy go naznaczyć i kliknąć przycisk „Edytuj”.

UZUPEŁNIANIE DANYCH Z ZAPISANEGO POMIARU

Może zdarzyć się, że podczas wpisywania wyników badania użytkownik nie będzie
dysponował wszystkimi niezbędnymi danymi. Jeśli te braki nie przeszkodzą w zapisaniu
pomiaru, można powrócić do niego po skompletowaniu danych.
W celu uzupełnienia raportu należy:
• kliknąć zakładkę "Raporty" znajdującą się na górze strony;
• wyszukać potrzebny raport
„Wyszukiwanie raportów.”

zgodnie

z

opisem

z

rozdziału

Po wyszukaniu raportów i kliknięciu na guzik „Edytuj” otworzy się formularz „Informacje o
stanowisku”. W kolejnych krokach należy postępować zgodnie z opisami z rozdziału
„Wprowadzanie danych z protokołu terenowego”.

DOKOŃCZENIE NIEZAPISANEGO POMIARU

Może zdarzyć się, że podczas wpisywania danych do protokołu użytkownik nie będzie
dysponował wszystkimi potrzebnymi danymi. Braki te będą uniemożliwiały zapis badania.
Może także mieć miejsce nieprzewidziane zdarzenie zmuszające użytkownika do przerwania
wprowadzania pomiaru ( wygaśniecie sesji przeglądarki, usterka serwera, brak prądu, itd.).
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Operacje wykonane do momentu przerwania wprowadzania pomiaru zostaną zapisane, dzięki
temu istnieje możliwość dokończenia rozpoczętego protokołu/badania.
W celu uzupełnienia danego raportu należy:
• kliknąć zakładkę "Raporty" znajdująca się na górze strony;
• kliknąć napis „Zarządzaj raportami”.

Otworzy się strona dająca możliwość wyszukania pomiarów według dowolnych kryteriów.
Należy kliknąć przycisk „Dokończ pomiar”

.
Spowoduje to otwarcie okna prezentującego wszystkie niezapisane protokoły, które
wymagają dokończenia.
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Należy wybrać potrzebne badanie i kliknąć „Dokończ pomiar”. Jeśli któryś z pomiarów
znalazł się tam przez pomyłkę, należy go skasować klikając „Usuń”.
Wybranie danego pomiaru w celu dokończenia i kliknięcie guzika „Dokończ pomiar”
spowoduje otwarcie tego protokołu. Następnie należy postępować zgodnie z zaleceniami z
rozdziału „Wprowadzanie danych z protokołu terenowego”.
WERYFIKACJA DANYCH

Jest to funkcja dostępna dla użytkownika ekspert WIOŚ / ekspert zewnętrzny WIOŚ,
polegająca na zaakceptowaniu danych wprowadzonych do raportu.
Aby zaakceptować raport i tym samym wyrazić zgodę na uwzględnienie go w liczeniu klasy
wody należy odszukać raport zgodnie z instrukcjami zawartymi w rozdziale „Wyszukiwanie
raportów”, sprawdzić go ewentualnie pod kątem poprawności wprowadzonych danych,
zaznaczyć na głównej stronie wyszukiwania raportów, po czym kliknąć przycisk „Akceptuj”.
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Poprawne wykonanie operacji skutkuje umieszczeniem informacji o zatwierdzeniu danego
raportu.

OBLICZANIE WSKAŹNIKA STANU EKOLOGICZNEGO WÓD

W celu oceny stanu ekologicznego wód w ppk bądź też w JCWP należy wybrać zakładkę
„Raporty” klikając na jej nagłówek, po czym wybrać zakładkę „Zarządzaj raportami”.
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W nowo otwartej zakładce należy kliknąć przycisk „Wylicz stan wód”
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Spowoduje to otwarcie poniższego okna

Po kliknięciu przycisku „Wyszukiwanie” należy postępować zgodnie z zasadami opisanymi
w rozdziale „Wyszukiwanie Raportów”.
Na stronie tej prezentowane są tylko raporty posiadające status akceptacji ‘ekspert wios’ bądź
też ‘ekspert zewnętrzny’.
Po zaznaczeniu pojedynczego lub też kilku badań należących do tego samego PPK bądź tej
samej JCWP, guziki „Wylicz stan JCWP” oraz „Wylicz stan PPK” staną się dostępne. Należy
kliknąć jeden z nich celem obliczenia klasy wody w ppk, bądź też w jcwp.

26

Obliczony wynik zostanie wyświetlony w nowym okienku. Będzie znajdowała się tam
informacja o wartościach wskaźników MMI wraz z ICMI oraz o klasie wyliczonej na
podstawie tych wskaźników. W celu zapisania wyniku należy kliknąć przycisk „Zapisz”

PRZEGLĄDANIE OCEN STANU EKOLOGICZNEGO WÓD

Aby zobaczyć uprzednie obliczenia klasy wód w ppk, bądź też w JCWP należy wybrać
zakładkę „Raporty” klikając na jej nagłówek, po czym wybrać zakładkę „Zarządzaj
raportami”.
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W nowo otwartej zakładce należy kliknąć przycisk „Miary PPK/JCWP”
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Spowoduje to otwarcie poniższego okna

W celu wyszukania konkretnego wyniku należy skorzystać z opcji zaawansowanego
wyszukiwania poprzez naciśniecie przycisku „Wyszukiwanie”. Spowoduje to rozwinięcie
sekcji wyszukiwania gdzie istnieje możliwość wyszukania klasy obliczonej konkretnego dnia
dla ppk lub JCWP .
Lista obliczonych klas znajduje się poniżej w liście prezentującej w lewej części klasę wody
wraz z podstawowymi informacjami oraz po kliknięciu na nią, w prawej części okna
pojawiają się raporty na podstawie których została wyliczona dana klasa.

Aby zamknąć okno kliknij przycisk „OK.” znajdujący się w prawym dolnym rogu okna.
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EKSPORTOWANIE DANYCH DO PLIKÓW EXCELOWYCH

Aplikacja umożliwia wyeksportowanie wykonanych protokołów do plików excelowych. W
tym celu należy wyszukać raporty zgodnie z informacjami zawartymi w rozdziale
„Wyszukiwanie raportu”, zaznaczyć dane pomiary i nacisnąć przycisk „Generuj raport xls”.

Pojawi się okienko zapisu. Należy zapisać plik lokalnie na komputerze klikając przycisk
„OK.”

ADMINISTRACJA SŁOWNIKAMI

Operacje tą należy przeprowadzać ze szczególną uwagą i troską o poprawność danych.
Wgranie niewłaściwych definicji może spowodować uszkodzenie systemu.
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Słowniki zawierają skonfigurowane dane dotyczące:
• definicji danego punktu pomiarowego;
• taksonów mogących wystąpić na stanowisku pomiarowym;
• mikrosiedlisk;
• granic klas wody;
• 0,05 i 0,95 percentyla dla metrixow dla biotycznych typów wód;
• ogólnych informacji wysapujących w formularzach w postaci list
wyboru.
Edycja słowników następuje poprzez wgranie odpowiednio skonfigurowanych plików Excel,
bądź też poprzez bezpośrednią zmianę wartości na stronie internetowej.
Panel zarządzania słownikami dostępny jest dla eksperta GIOŚ / eksperta zewnętrznego GIOŚ
po kliknięciu na guzik „Słowniki” znajdujący się w górnej części okna strony startowej.

Edycja słownika ogólnego

W celu edycji danych ze słownika ogólnego należy wybrać klucz identyfikujący definicję,
którą chcemy zmodyfikować, poczym wpisać nową wartość, którą chcemy dodać do
istniejących aktualnie w systemie. W trakcie tej czynności należy zachować szczególną
uwagę gdyż wartość raz dodana nie może być usunięta.
Następnie należy określić kolejność, w jakiej nowy atrybut ma być prezentowany.
Lista definicji jest stała i nie ma możliwości dodania nowych
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Edycja słownika mikrosiedlisk

W celu edycji słownika mikrosiedlisk należy kliknąć na zakładkę „Dodaj nowy wpis do
słownika mikrosiedlisk” oraz wybrać plik zawierający definicje mikrosiedlisk i nacisnąć
przycisk „Wyślij”.

W trakcie tej czynności należy zachować szczególną uwagę gdyż wartość raz dodana nie
może być usunięta.

Słownik punktów ppk

W celu edycji danych opisujących punkty ppk należy przygotować plik zawierający definicję
kodów ppk oraz plik zawierający definicje rzek. Oba pliki muszą posiadać ściśle określoną
strukturę.
Plik, zawierający definicję punktów ppk należy wczytać w pole „Plik kodów ppk”. Plik z
definicjami rzek należy natomiast wczytać w pole „Plik rzek”.

W trakcie powyższych czynności należy zachować wyjątkową ostrożność gdyż wartość
raz dodana nie może być usunięta, a błędnie wgrane definicje punktów mogą
uniemożliwić korzystanie z systemu. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji należy
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zwrócić się do administratora GIOŚ w celem przeprowadzenia ręcznego czyszczenia
bazy danych.

Słownik gatunków

W celu edycji słownika taksonów należy wybrać zakładkę „Dodaj nowy wpis do słownika
taksonów”, po czym wgrać odpowiednio przygotowany plik Excel zawierający nowe
definicja gatunków.
Następnie należy kliknąć przycisk „Wyślij”. Po wykonanej operacji zostanie wyświetlona
informacja o jej przebiegu i ewentualnych problemach.

W trakcie powyższych czynności należy zachować wyjątkową ostrożność gdyż wartość
raz dodana nie może być usunięta, a błędnie wgrane definicje punktów mogą
uniemożliwić korzystanie z systemu. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji należy
zwrócić się do administratora GIOŚ w celem przeprowadzenia ręcznego czyszczenia
bazy danych.
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Definicje granic klas wody

Definicje te wykorzystywane są w momencie liczenia klasy wody w ppk oraz jcwp. Ze
skonfigurowanymi wartościami porównywane są wyniki liczenia MMI oraz IMCI.
Wartości raz skonfigurowane mogą być modyfikowane bez obawy o poprawność działania
systemu.

W celu dodania nowej definicji granic należy kliknąć zakładkę „Dodaj nowy wpis do
słownika klas” i kliknąć przycisk „Dodaj”. Pojawi się sekcja umożliwiająca przypisanie
wartości granicznych dla każdej z pięciu klas wody.

Granice można określać w przedziale <0,1>. Każda klasa wody powinna zatem zawierać
przedziały będące wartościami zmienno przecinkowymi z opisanego zakresu. Po wpisaniu
wartości górnego przedziału dla każdej klasy system automatycznie dopasuje dolną granicę
dla kolejnej klasy.
Należy zwrócić uwagę, aby wartości były wpisywane w kolejno następujących po sobie
przedziałach.

Granice mogą być różne w zależności od typu biotycznego wód. Dlatego też należy
koniecznie określić typ biotyczny
Zmiany zdefiniowanych granic można dokonać poprzez zaznaczenie typu biotycznego,
którego zmiany dotyczą. Spowoduje to otwarcie sekcji z definicjami granic dla wybranego
typu.
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Definicje percentyli dla biotycznych typów wód
Zdefiniowanie prawidłowych percentyli dla typów wód jest konieczne do poprawnego
wyliczenia klasy wody w PPK oraz JCWP.
Pojedynczy wpis do słownika definiuje 0,05 i 0,95 percentyl dla metrixów dla każdego z
biotycznego typu wód z osobna.
W celu dodania nowej definicji granic należy kliknąć zakładkę „Dodaj nowy wpis do
słownika percentyli” i po ukazaniu się właściwego ekranu nacisnąć przycisk „Dodaj”.

Po pojawieniu się sekcji widocznej w prawej części okna należy podać odpowiedni numer
biotycznego typu wód oraz podać wartości percentyli dla każdego z metrixów z osobna.
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Zapisanie operacji nastąpi po naciśnięciu przycisku „Zapisz” widocznego w dolnej części
strony.
Edycja definicji słownika odbywa się po wyborze go z listy znajdującej się w lewej części
okna. Wartości zdefiniowane w bazie danych zostaną automatycznie załadowane i będzie
możliwa ich modyfikacja. Zapisanie modyfikacji nastąpi po naciśnięciu przycisku „Zapisz”

ADMINISTRACJA UŻYTKOWNIKAMI SYSTEMU

Funkcja ta dostępna jest dla administratora aplikacji. W celu dodania nowego użytkownika,
bądź tez edycji danych już istniejącego, należy z zakładki „Administracja” wybrać zakładkę
„Zarządzaj użytkownikami systemu”.
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W celu dodania nowego użytkownika należy kliknąć przycisk „Nowy użytkownik”
znajdujący się pod widoczną tabelką. Spowoduje to otwarcie nowego okna. Należy wypełnić
wszystkie wymagane przez system pola.

Niezależnie od roli dodawanego/edytowanego użytkownika należy zawsze zaznaczyć rolę
„Role_user”. Jest to rola konieczna do poprawnego zalogowania się do systemu.
W celu edycji istniejącego już użytkownika należy wyszukać go na stronie „Zarządzaj
użytkownikami” poprzez określenie wartości dla pól znajdujących się w górnej części tabelki
i naciśniecie przycisku ‘Enter’ znajdującego się na klawiaturze.
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Następnie należy zaznaczyć wybrany rekord i kliknąć przycisk „Edytuj”. W celu skasowania
wyszukanego użytkownika należy zaznaczyć dany rekord i nacisnąć przycisk „Kasuj”.

PROBLEMY Z UŻYTKOWANIEM BAZY

W przypadku wystąpienia problemów z funkcjonowaniem w aplikacji informacja o tym
zostanie wyświetlona na akranie monitora. W takim przypadku należy skopiować tekst
wyświetlonego komunikatu i wraz z szczegółową informacją o wykonanej operacji wysłać do
administratora aplikacji.
Szczegółowe informacje o wykonywanej operacji powinny zawierać:
• dokładną godzinę wykonania operacji;
• wprowadzone dane;
• jaka czynność spowodowała wystąpienia problemu;
• czy problem nadal występuje przy powtórnych próbach wykonania operacji;
• informację wyświetloną na ekranie monitora;
• zrzut ekranu.
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