ArtemisFishFarming

1 Zagon programa
Po zagonu programa je potrebno vnesti uporabniško ime in geslo uporabnika:
Če uporabljate demo verzijo programa, v
polje uporabnikvpišete besedo uporabnik:
Uporabnik : uporabnik
Geslo :

Po vnosu uporabniškega imena in gesla uporabnika program omogoči uporabo vseh
možnosti, ki so dosegljive s klikom na posamezen gumb na levi strani ekrana. Te
možnosti so:
•
•
•

Šifranti
Podatki o ribah
Ribogojnica

•
•
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Orodja
O programu

2 Ikone, ki se uporabljajo v programu
Vnos podatkov
Popravljanje podatkov
Pregled podatkov

Brisanje vrste zaloge
Nastavitev pravic
Predogled dokumenta
Prenos podatkov na zunanji medij
Tiskanje podatkov
Izhod
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3 Šifranti
Po izbiri možnosti programa 'Šifranti', se na ekranu pokaže menu z vsemi možnimi
izbirami.

Z miško se postavimo na izbrano možnost v menuju in pritisnemo levi gumb na miški. Na
ekranu se pokažejo vse možnosti šifrantov.
V šifrante vnašamo podatke, ki jih bomo v programu kasneje večkrat uporabljali. Tako
nam ne bo potrebno pri vsakem vnosu podatkov vnašati vseh podatkov, pač pa jih bomo
lahko izbrali iz že vnesenega šifranta. S tem načinom vnosa podatkov se možnost napak
zmanjša in vnos podatkov je hitrejši.

Opis posameznih možnosti vnosa šifrantov
3.1 Uporabniki:
Vnašamo podatke o posameznem uporabniku programa.
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Uporabniku, ki mu želimo dovoliti
dostop do programa dodelimo šifro
uporabnika, uporabniško ime in
geslo, ki ga bo uporabljal za vstop
v program. Vsakemu uporabniku
dodelimo tudi jezik, ki ga uporablja
(slovensko, nemško). Če je vnesen
jezik SI bodo vsi menuji slovenski,
drugače pa bodo v jeziku, ki smo
ga dodelili uporabniku.

3.2 Šifrant voda:
Vnašamo podatke o vodah, ki jih upravlja ribiška družina.

Za vsako vodo vnesemo šifro vode in
naziv vode. Podatke lahko razvrstimo
po šifri ali nazivu.

3.3 Šifrant rib:
Vnašamo podatke o ribah, katere vlagamo v vode ali vzrejamo v ribogojnici.

Za vsako ribo vnesemo šifro ribe, naziv
in mesec v katerem se riba izvali – pri
pregledu je to kolona na ekranu
Zač.leta, pri vnosu podatka pa vnos v
polje Zečetek leta
Če vnesemo mesec izvalitve, program
upošteva kot začetek leta podatek, ki
smo ga vnesli v program. V primeru, da
tega podatka ne vnesemo, program za
leto uporablja normalno leto, od
januarja do decembra.
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3.4 Šifrant mer:
Vnašamo podatke o merah rib, katere bomo uporabljali pri vnosu markiranja ali vlaganja.

Mere vnesemo tako, kot jih želimo
kasneje uporabljati pri vlaganjih. Bolj
točne kot želimo imeti podatke o
vlaganjih, več mer moramo vnesti.

3.5 Šifrant vlaganj:
Vnašamo podatke o namenu vlaganja rib v reke.

Vnašamo šifro vlaganja in naziv
vlaganj. Šifrant vlaganj si pripravimo
glede na vlaganja, ki jih izvajamo v
teku leta.
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3.6 Šifrant enot ribogojnice:
Vnašamo podatke o enotah, s katerimi razpolaga ribogojnica.

Vnašamo enote ribogojnice, ki jih
imamo v upravljanju.
Vnesemo šifro enote in naziv enote.
Šifro enote si izberemo sami, vsaka
enota mora imeti drugačno šifro.Vsaka
enota ima lahko drugačno konfiguracijo
bazenov in vališč.

3.7 Šifrant vzrejnih mest ribogojnice:
Vnašamo vzrejna mesta, s katerimi se ukvarja ribogojnica in s katerimi sestavimo
posamezno enoto ribogojnice.

Vnašamo šifro, naziv in rang
vzrejnega mesta. Z rangom
vzrejnega mesta določimo ali ima
vzrejno mesto možnost vnosa
dodatnega vzrejnega mesta z
višjim rangom, ali pa je samostojno
vzrejno mesto. Mesto z višjim rangom
lahko vstavimo v mesto z nižjim
rangom. Obratno ni mogoče. Korita ne
moremo vstaviti v valilnik. Valilnik pa
lahko vstavimo v korito.
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3.8 Šifrant opisa vremena:
Vnašamo opis vremena, ki ga bomo uporabljali pri vnosu podatkov.

Vnašamo naziv vremena, s katerim
opišemo podatke o vremenu v želenem
obdobju.

3.9 Šifrant opisa čistosti vode:
Vnašamo opis čistosti vode, ki ga bomo uporabljali pri vnosu podatkov.

Vnašamo naziv vremena, s katerim
opišemo čistost vode v želenem
obdobju.
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3.10 Šifrant starosti rib:
Vnašamo opis starosti rib, ki ga bomo uporabljali pri vnosu podatkov o vlaganjih rib.

Vnašamo naziv starosti, s katerim
opišemo podatke o starosti rib.

3.11 Šifrant zdravljenja rib:
Vnašamo zdravilo s katerim zdravimo ribe v primeru bolezni.

Vnašamo šifro zdravila in naziv
zdravila.
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4 Podatki o ribah
Po izbiri možnosti programa 'Podatki o ribah' se na ekranu pokaže menu z možnimi
izbirami.

4.1 Matična jata rib:
Tu so zbrani vsi podatki o matični jati rib, za katero vodimo podatke o meritvah in
smukanju. Na ekranu vidimo podatke o markici ribe, kodo porekla ribe, datum
markiranja, spol in starost ribe ob zapisu v register matične jate in opombe. Starost ribe
določimo ob markiranju ribe in je kasneje ne spreminjamo.
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Za vsako ribo vnašamo naslednje podatke :

Vse podatke lahko naknadno dopolnimo ali popravimo, če je potrebno.
Na zavihku 'Podatki o ribi' vidimo vse meritve ki so bile opravljene za to ribo tekom
vseh let za katere zbiramo podatke. Vsaka meritev je zapisana v svoji vrstici.
Na ekranu vidimo datum meritve, velikost in težo ribe. Zraven vsake meritve lahko tudi
pripišemo opombe, ki smo jih opazili pri meritvi.

Na zavihku 'Smukanje' vidimo podatke o posameznih smukanjih izbrane ribe.
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Smukanje ribe lahko opravimo dvakrat, zato so tudi podatki o številu iker in teži iker
vpisani dvakrat, za prvo in drugo smukanje ločeno. Na tem zavihku podatke o
smukanju samo vidimo, vnašajo se drugje.

Podatke o meritvah in smukanju lahko v tem pregledu pregledujemo. Možen je tudi vnos
podatkov o ribi, vendar je za vnos podatkov namenjen drugi del programa in je smiselno
da vnos podatkov izvajamo tam. To sta možnosti 'Smukanje izbranih rib' in 'Meritev
in markiranje rib'.

4.2 Vlaganje rib v vode:
Pri vlaganju rib v vode imamo možnost pregleda podatkov o posameznem vlaganju. Na
ekranu v zavihku 'Vlaganja', vidimo podatke o številki vlaganja, datumu vlaganja,opis
vlaganja, opombo, količino in težo vloženih rib. Količina rib in teža rib sta skupni za
celotno vlaganje. Količina in teža posamezne velikosti vloženih rib so vidne v zavihku
'Specifikacija'. Podatke imamo razvrščene po številki vlaganja ali datumu vlaganja.
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Pri vnosu vlaganja se pod 'Vlaganja' vnašajo podatki o datumu vlaganja, opis vlaganja
in opombe.

Na zavihku 'Specifikacija', pa vidimo in vnašamo vse ostale podatke o vlaganju.

Vnesemo vse podatke o posamezni količini vlaganja, lokaciji vlaganja, velikosti, teži in
starosti rib, ki jih vlagamo.
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4.3 Smukanje izbranih rib:
Po izbiri te možnosti programa, se na ekranu pokaže pregled vseh smukanj razvrščenih
po vrstnem redu kot smo jih vnašali. Na prvem zavihku 'Smukanje', vidimo zaporedno
številko smukanja, datum in opombo.

Vnos ali popravljanje podatka o smukanju.

Na drugem zavihku 'Podatki o ribah' vidimo podatke za vse ribe, ki so bile osmukane
na tem smukanju. Za vsako ribo vidimo številko ribe – markico ribe, podatke o teži,
lokacijo kjer se riba nahaja,težo in število iker za oba smukanja, težo na določeno število
iker in opombo. Vsako ribo smukamo dvakrat v okviru enega smukanja, zato sta za težo
in število iker namenjena dva polja.
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Vnos ali popravljanje podatkov o posameznem smukanju izbrane ribe.

4.4 Meritve in markiranje rib:
Pri meritvah in markiranju rib se vnesejo osnovni podatki o ribi, ki jo bomo imeli v jati
plemenk, in bomo spremljali njen razvoj ali smukanje. Na ekranu v zavihku 'Markiranje'
vidimo zaporedno številko, datum in opombo.

Vnos ali poravljanje podatkov.

Na zavihku 'Podatki o ribah' vidimo datum meritve, velikost, težo in lokacijo ribe in
opombo ki ji lahko vpišemo za vsako ribo.
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Vnos in poravilo podatkov o ribi. Teža ribe se vnaša v gramih, velikost ribe pa v
centimetrih. Starost ribe je ocenjena starost ribe pri prvem markiranju, kasneje tega
podatka ni potrebno spreminjati, razen če smo opazili napako pri določanju starosti ribe.
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5 Ribogojnica
Po izbiri možnosti programa 'Ribogojnica', se na ekranu pokaže meni z vsemi možnimi
izbirami.

Z miško se postavimo na izbrano možnost v meniju in pritisnemo levi gumb na miški. Na
ekranu se pokažejo vse možnosti ribogojnice. Na sredini ekrana vidimo podatek za katero
sezono so podatki ki jih bomo obdelovali.

5.1 Vodni dnevnik:
V vodnem dnevniku vidimo pregled podatkov o vodi v posamezni enoti ribogojnice.
Podatke vnesemo vsak dan, za vsako enoto posebej. Ti podatki se bodo uporabljali tudi
kasneje pri vnosu drugih podatkov.
Na ekranu vidimo podatke o datumu in uri vnosa, temperaturi vode in zraka,opisu vode
in vremena.
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Vnos ali popravljanje podatkov. Opis vode in vremena izberemo iz šifranta ki smo si ga
pripravili že prej, ali pa opis vnesemo vsakokrat posebej. Priporočeno je, da si vse
šifrante uredimo pred začetkom dela, tako bodo podatki pri vseh vnosih enaki in jih bomo
lahko primerjali med sabo.

5.2 Vzrejne sezone:
Izberemo si vzrejno sezono, za katero bomo podatke obdelovali. V primeru, da sezona še
ne obstaja, jo odpremo na novo. Sezono izberemo tako, da se z miško postavimo
na želeno sezono in dvakrat pritisnemo na levo tipko miške. Aktivna sezona ima
polje 'A' označeno z zeleno kljukico.
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Ko boste obdelovali podatke o vzreji rib bo na ekranu samo pregled podatkov za
izbrano vzrejno sezono. Prav tako si za vsako vzrejno sezono postavite podatke o
ribogojnici na novo.

5.3 Postavitev enote ribogojnice:
Za vsako sezono si lahko ribogojnico postavimo na novo.
Pri postavitvi ribogojnice moramo upoštevati rang
vzrejnih mest, zato si najprej pripravimo šifrant
vzrejnih mest ribogojnice. Potek postavitve je sledeč:
če želimo dodati novo vzrejno mesto, najprej izberemo
enoto (npr. »Vališče«) ali vzrejno mesto (npr. »Korito
A«), potem s klikom na ikono »Dodaj« dodamo novo
vzrejno mesto, kot pod-enoto vzrejnega mesta ali enote.
Kot je opisano že pri šifrantu vzrejnih mest lahko v enote
(ali vzrejna mesta) dodajate samo vzrejna mesta, ki
imajo rang višji od mesta, kamor vzrejno mesto dodajate.
Npr.: Če ima korito rang 1, valilnik pa rang 2, lahko
valilnik dodate v korito, obratno pa ne. Pri dodajanju
vzrejnih mest moramo vsakemu vzrejnemu mestu določiti
oznako, ki mora biti enolična (dve vzrejni mesti ne moreta
imeti enake oznake, na kar nas program tudi opozori), ter
naziv oznake.
Če želite spremeni ime vzrejnega mesta se postavimo na
izbrano vzrejno mesto in kliknemo na ikono »Popravi«.
Vzrejno mesto lahko s klikom na ikono »Briši« tudi
zbrišemo iz postavitve ribogojnice.

5.4 Vzreja rib:
Pri vzreji rib se na ekranu pokaže konfiguracija ribogojnice. Izberemo si enoto in vzrejno
mesto za katerega želimo vnašati podatke. Izberemo ga tako, da se z miško postavimo
na vzrejno mesto in ga kliknemo z levo tipko miške.
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Vnos podatkov - vhod. Vnašamo podatke o vhodni količini in vrsti ribe ali iker, poreklu
in mestu iz katerega smo ribe ali ikre prinesli, prav tako se vnese tudi velikost. Podatke
vnašamo za vsako vzrejno mesto posebej. Na voljo sta tudi mesti za vnos opombe in
opisa podatkov. V opombo vnesemo krajše opombe ki se nanašajo na vhod, v opisu pa
lahko vnesemo daljše opise ali kakršnekoli druge podatke, ki so pomembni za vnhod.

Vnos podatkov - kalo. Vnašamo dnevne podatke o kalu ali korekturi vhodnih podatkov
za vzrejno mesto. Prav tako izpolnimo podatke o opombi. To naredimo tako, da se z
miško postavimo na opombo ki bi jo radi označili in kliknemo na levi gumb miške. V
kvadratu zraven opisa opombe se pokaže zelena kljukica. Če jo želimo izbrisati, postopek
ponovimo. Vnos korekture je potreben v primeru da smo opazili da vhodna količina ni
pravilna. V takem primeru vnesemo korekturo. (Če smo imeli vhodno količino 6000
mladic in smo kasneje odkrili da jih je samo 5890, novo vrednost vnesemo kot
korekturo. Program bo kot vhodno vrednost uporabljal novo vneseno
korekturno vrednost. Vsi izračuni se bodo izvajali z zadnjo vneseno korekturno
vrednostjo kot da je to pravilna vhodna vrednost.)

Vnos podatkov – Izhod. Pri izhodu vnesemo podatke podobno kot pri vhodi. Za isto
vzrejno mesto imamo lahko več izhodov. V polje 'Prenos v' se vnesejo podatki v katero
vzrejno mesto se prenesejo ikre ali ribe. V izbranem vzrejnem mestu se samodejno
naredi vhod za enako količino za katero je bil narejen izhod.
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Vnos podatkov – popravi
V tem primeru so vsi podatki odprti za vnašanje ali spreminjanje. Pri tem je potrebno biti
še posebej pozoren, da so podatki ki jih želimo spremeniti pravi. Napačno vneseni
podatki vplivajo na vse izračune in poročila.
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6 Orodja
Po izbiri možnosti programa 'Orodja',se na ekranu pokaže menu z vsemi možnimi
izbirami.

6.1 Urejanje datotek
Urejanje datotek (indeksiranje). Indeksiranje je potrebno vedno kadar se vam računalnik
ugasne med delom. Pri indeksiranju program podatke, ki so v računalniku, razvrsti po
vrstnem redu kot je bil zahtevan ob vnosu podatkov.

6.2 Dodaj polja
Dodajanje polj, ob nadgradnjah programa dodamo polja v datoteke, ki jih prej v
programu še ni bilo, pa so potrebna za delovanje programa.

6.3 Priprava za prenos na DVD
Program pripravi podatke za arhiviranje in shranjevanje na DVD ali CD medij.
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