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Adresy do bazy:
Login dla uczestników warsztatów:

Nazwa użytkownika: user1

Hasło: user1

Instrukcja obsługi:

http://zarrig.pl/instrukcja/

Strona startowa:

http://zarrig.pl/

Baza:

https://zarrig.pl/baza/

UWAGA!!! Strona działa najlepiej w Chrome i Firefox na komputerze.

Na urządzeniach mobilnych najlepiej używać Firefox.

http://zarrig.pl/


Posługiwanie 
się bazą 
danych:

Użytkownik oraz hasło są tworzone przez administratora systemu
Hasło można później zmienić. 
Login tworzony jest od imienia i nazwiska np.
user.andrzej.lysko

UWAGA!!! Proszę unikać:
• polskich znaków (będzie problem podczas wpisywania na 

komputerach bez polskiego układu klawiatury),
• Spacji (zamiast spacji proszę użyć znaku _ np. has_lo,
• Wielkość liter zarówno w loginie jak i haśle ma znaczenie: 

„Haslo”, to nie to samo co „haslo”,
• Hasło można zmienić po zalogowaniu,
• Login raz ustalony jest możliwy do zmiany tylko przez admina.



Tabela: stanowisko
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Okno dodawania nowego stanowiska:
• uzupełniamy koniecznie pola z gwiazdką,
• Kopiując współrzędne z mapy i wstawiając je w pole GPS Google kwadrat atpol wstawi się automatycznie
• Warunkiem automatycznego uzupełnienia pola „atpol” jest to aby po dodaniu współrzędnych w polu GPS 

Google pole „atpol” było puste.
UWAGA!!!
Aby stanowisko pokazało się na mapie, musi być dodany co najmniej jeden gatunek!!!!

mapa

Mapa z 
punktami z GPS
Dodawanie pliku 
gpx

Umożliwia skopiowanie wpisanych 
danych do kilku stanowisk

Umożliwia otworzenie kilku pól wpisywania danych stanowiska 
i dodanie ich za jednym razem



Stanowisko można też dodać bezpośrednio z mapy.
W tym celu należy kliknąć w lokalizację na mapie tak jak pokazano poniżej.
Pole Gps Google uzupełni się automatycznie.
Pole atpol wygeneruje się automatycznie po zapisaniu stanowiska.

UWAGA!!!
Aby stanowisko pokazało się na mapie, musi być dodany co najmniej jeden gatunek!!!!



Mapa z punktami GPS
W oknie dodawania stanowiska należy wybrać ikonę tak jak poniżej

Dodawanie pliku gpx

Następnie podać ścieżkę do pliku gpx (używane m.in. Przez GPS Garmin).
Uwaga!!!! Musi być to plik z punktami a nie ścieżką.



Eksport wszystkich lub wybranych excel (trzeba zezwolić na otwarcie pliku)

Drukowanie wszystkich wybranych danych lub bieżącej strony

Opcja dostępna po zaznaczeniu kilku rekordów
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Porównywanie

Drukowanie

Usuwanie

Drukowanie etykiet zielnika (możliwe gdy dodany jest gatunek)



Edycja rekordu stanowiska

Kopiowanie rekordu jako inne stanowisko

Usuwanie rekordu

Pusty rekord oznacza, że dane zostały Ci udostępnione 
i nie jesteś ich właścicielem

mapa

Kolor zielony:  jesteś właścicielem rekordu

Kolor czerwony:  
rekord został Ci udostępniony przez
Innego użytkownika bazy

Edycja gatunków dla stanowiska

Można edytować pojedyncze 
rekordy bezpośrednio w tabeli



Pole szybkiego przeszukiwania danych po słowach kluczowych lub fragmencie danych opisanych w nagłówku stanowiska
Dotyczy pól:
• Rok notowania
• Autor
• Atpol
• Siedlisko
• Uwagi
• Id

UWAGA!!! Opcja ta nie wyszukuje danych mieszanych tj. występujących w różnych polach np. Autor i Atpol
Do tego typu wyszukiwania służy filtr zaawansowany



Filtr zaawansowany
Umożliwia przeszukiwanie danych po wielu polach i kryteriach
Obsługuje:
• Rok notowania: równe, większe, mniejsze, w przedziale (pomiędzy datami)
• Autor, lokalizacja, atpol, siedlisko,uwagi: dowolny fragment tekstu 

np. %owak% wyszukuje wszystkie pola z fragmentem wyrazu „owak” np. Nowak, Owakowski itp.
N%, wyszukuje wszystkie wyrazy zaczynające się na „N”,
No%k, wyszykuje wszystkie wyrazy zaczynające się na „No” i kończące się na „k”



Pole sortowania danych:
Można dodawać sortowanie po wielu rekordach



Tabela dodawania gatunków do stanowiska

Dodawanie gatunku z pola wyboru.
Trzeba wpisać fragmenty nazwy pola ma 
charakter autouzupełniania

Dodawanie więcej niż jednego rekordu



Szybkie dodawanie
Moduł mający na celu przyśpieszenie dodawania gatunków do stanowiska.
Wpisuje się pierwsze trzy litery każdego członu nazwy np. „abialb” doda gatunek „Abies alba”
Wszystko zatwierdza się enterem

Przykład stanowiska udostępnionego przez innego użytkowanika

Czerwony x – nie jesteś właścicielem rekordu
Zielony x – jesteś właścicielem rekordu

UWAGA!!!
Często występuje konieczność 
wpisywania gatunków np. 
pospolitych występujących w 
wielu stanowiskach.
W tym celu najlepiej zrobić 
stanowisko z wzorcowymi 
gatunkami i wpisywać jego id
w polu do kopiowania.
Gatunki zostaną dodane 
automatycznie.



Udostępnianie danych innym użytkownikom bazy

Baza danym posiada możliwość wymiany danych pomiędzy użytkownikami z zachowaniem ich autorstwa.
W zakładce udostępnianie, należy dodać użytkownika któremu chce się dane udostępnić.

UWAGA!!!
• Udostępniając dane upewnij się, że są one prawidłowe,
• Traci się nad nimi częściową kontrolę np. nie można ich skasować bez zgody użytkownika któremu się je udostępniło,
• Wszystkie zmiany widzą obaj użytkownicy,
• Można dodawać i kasować rekordy gatunków, których jest się właścicielem



Tabela zestawienia

Tabela służy do zaawansowanego filtrowania i eksportu danych .
Zawiera wszystkie informacje zawarte w atrybutach.
Można tutaj za pomocą filtra zaawansowanego wyszukać np. wszystkie stanowiska zawierające konkretne gatunki.



Zakładka map
1. Mapa rastrowa ogólnogeograficzna. Licencja atlas 

FloraPomeranicaOrientalis,
2. Mapa leśna. Licencja atlas FloraPomeranicaOrientalis,
3. Mapa schwematyczna. Licencja atlas FloraPomeranicaOrientalis,
4. Numeryczny model terenu. Licencja atlas FloraPomeranicaOrientalis,
5. Mapa internetowa. Mapy użyte jako podkłady posiadają ograniczoną 

licencję. Proszę się z nią zapoznać,
6. Dane punktowe do GoogleEarth Desktop (format KML),
7. Dane punktowe i mapy ratrowe eksportowane do projektu QGIS. 

Licencja atlas FloraPomeranicaOrientalis.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

UWAGA!!!
Otwarcie danych w QGIS umożliwia ich analizę, eksport do innych formatów, filtrowanie danych.
Dane punktowe są eksportowane w formacie GML.
Punkty wprowadzone w siatce 2,5x2,5 km automatycznie przekształcane są do pozostałych rozmiarów kartogramu.



Tabela: statystyki wprowadzonych danych

Umożliwia użytkownikowi podgląd statystyk wprowadzonych danych po dacie wprowadzenia do systemu.



Licencja aktualnie wyświetlanego podkładu mapowego

Warstwy mapy

Pełny ekran.
UWAGA!!!
Ogranicza część funkcji

Widok domyślny

Wyszukiwanie lokalizacji po adresie

Moduł śledzenia GPS



UWAGA!!!
W mapie zaimplementowano moduł śledzenia GPS.
Będąc w terenie proszę otworzyć mapę, włączyć GPS i zezwolić na udostępnienie lokalizacji.
Aktualna lokalizacja użytkownika pojawi się jako kropka na mapie z kołem określającym dokładność pozycjonowania.
Wymagane jest połączenie z internetem.

lokalizacja

Dokładność pozycjonowania

W aplikacji komórkowej można dodawać
stanowisko z pozycji GPS.



Będąc w terenie można bezpośrednio dodawać punkt stanowiska, poprzez kliknięcie „dodaj” w oknie .
Pole GPS Google uzupełnione zostanie automatycznie. 
Pozostałe pola należy uzupełnić ręcznie oprócz pola atpol, które wygeneruje się samo.
UWAGA!!!
Aby stanowisko pokazało się na mapie, musi być dodany co najmniej jeden gatunek!!!!


