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Vsebuje:  

Dokument vsebuje analizo obstoječe verzije aplikacije BIOS ter razdelan predlog za 
njeno novo različico. Gre za prenos baze in aplikacije na novejšo platformo, nadgradnjo 
nekaterih ključnih funkcionalnosti in poenostavitev nekaterih postopkov, predvsem pri 
kreiranju novih serij podatkov.  
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1 Uvod 

Zavod za ribištvo Slovenije zbira in obdeluje podatke o stanju rib in drugih vodnih živali, 
pa tudi o stanju biotopa, kjer le te živijo. V preteklosti so bili ti podatki zbrani v papirni 
obliki, kasneje v digitalni obliki v raznih tabelah (Excel,..), nato pa so jih začeli prenašati 
v namensko podatkovno bazo. 

Prva verzija podatkovne baze je bila MS Access, vnosne maske pa so bile prav tako 
narejene v Accessu. Kasneje se je izkazalo, da ta rešitev ni dovolj fleksibilna, zato je bil 
leta 2009 izpeljan prehod na podatkovno bazo PostgreSQL in na intranetni uporabniški 
vmesnik, izdelan v PHP. 

Programska rešitev se imenuje BIOS – biološka podatkovna zbirka. V njej se vodi 
podatke o ribah, glavonožcih, sesalcih in drugih živalskih vrstah, pa tudi stanje 
vegetacije, brežin itd. Spremljajo tudi določene parametre vode, beležijo meteorološke 
podatke ob času vzorčenja itd. Vsa vzorčenja so geolocirana. BIOS aplikacija je 
namenjena izključno vnosu podatkov v podatkovno bazo. Repoting, analize in prikaz se 
izvajajo ločeno. 

Iz podatkovne baze nato zaposleni na Zavodu izdelujejo različne analize, povzetke,… in 
jo na splošno uporabljajo za svoje raziskovalno delo. Za analizo uporabljajo različna 
orodja, s katerimi se »priklapljajo« na bazo. 

Poleg analiz se podatki uporabljajo še za javni prikaz na portalu BIOSweb 
(http://www.biosweb.org/). Tam se prikazujejo podatki iz vzorčenj, ki pripadajo 
»javnim« projektom. Podatki za javni prikaz se prepišejo v ločene tabele v nočni 
obdelavi. 

V zadnjem času se je izkazalo, da BIOS tak kot je ni dovolj fleksibilen, uporabniški 
vmesniki so na nekaterih mestih zastareli, prav tako ne omogoča enostavnega kreiranja 
novih serij. Poleg tega se v aplikaciji pojavljajo določene funkcije, ki bodisi niso bile 
nikoli implementirane, ali pa se več ne uporabljajo. Zato se je naročnik odločil, da je 
aplikacijo potrebno napisati na novo.  

Dokument v nadaljevanju pokriva prav to. Gre za prenos baze in aplikacije na novejšo 
platformo, nadgradnjo nekaterih ključnih funkcionalnosti in poenostavitev nekaterih 
postopkov, predvsem pri kreiranju novih serij podatkov.  

1.1 Cilji 

Pri nadgradnji sistema je potrebno zasledovati naslednje cilje: 

 Izdelava nove aplikacije na sodobnejšem frameworku (porgramskem ogrodju), 
ki bo omogočal hitro delovanje v sodobnih brskalnikih, ter enostavne 
nadgradnje v prihodnosti. 

 Možnost dodajanja in administriranja serij skozi uporabniški vmesnik – 
trenutno se nove serije dodaja s pomočjo neposrednega vpisovanja v 
podatkovno bazo 

 Izdelava uporabniških vmesnikov in poenostavitev vnašanja, predvsem v 
tabelah z veliko podatki. 

 Izločitev funkcionalnosti, katere bodisi niso bile nikoli implementirane, ali pa se 
več ne uporabljajo. 

 Ločitev podatkovne baze za BIOSweb, tako da bo možno aplikacijo instalirati na 
ločene strežnike. Posledično je zagotovljena tudi višja stopnja varnosti. 

 Razne manjše dopolnitve in predelave po željah naročnika. 

http://www.biosweb.org/
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1.2 Povzetek obstoječega stanja 

Sledi kratek povzetek obstoječega stanja aplikacije BIOS in podatkovne baze. Celotna 
analiza je sicer zapisana v naslednjem poglavju. 

1.2.1 Arhitektura 

BIOS je Web aplikacija, spisana v jeziku PHP. Na nivoju uporabniškega vmesnika se 
uporabljajo knjižnice Jquery in JqueryUI.  

1.2.1.1 Uporabniški vmesnik 

Uporabniški vmesniki za vnos so definirani v podatkovni bazi na nivoju serij, hkrati pa je 
marsikaj tudi v PHP. Posledica je, da se občasno pojavijo kontradikcije med definicijo v 
bazi in programsko kodo. Zato se lahko zgodi, da aplikacija ob določeni kombinaciji 
podatkov (v definiciji serije) ne deluje pravilno. 

1.2.1.2 Poslovna logika 

Veliko poslovne logike je na bazi v različnih funkcijah (stored procedures). Predvsem 
gre za funkcije, ki tvorijo podatkovne strukture za BIOSweb in za dostop iz zunanjih 
orodji (t.i. »vt« tabele).  

Glede na to, da gre za aplikacijo, namenjeno vnosu podatkov, aplikacija nima »poslovne 
logike« v klasičnem smislu obdelave podatkov in raznih preračunov. Pač pa poslovno 
logiko tvorijo pravila za kreiranje kompleksnih obrazcev na osnovi podatkovnih 
struktur v bazi, prav tako pa tudi logika za validacijo vnesenih podatkov.  

1.2.1.3 Podatkovna baza 

Za podatkovno bazo se uporablja PostgreSQL1 verzija 9.1.24. Uporabljajo tudi razširitev 
PostGIS2. 

Podatkovna baza obsega preko 250 tabel, blizu 200 viewov, več kot 1200 funkcij, 
trigerje itd. Entitete so razdeljene v 5 shem. 

Več o obstoječi podatkovni bazi je zapisanega v ločenem poglavju »Struktura obstoječe 
podatkovne baze«. 

1.2.2 Verzije 

Zavod za ribištvo Slovenije uporablja tri verzije portala BIOS: 

 Produkcijska verzija vsebuje prave podatke in se uporablja za analize ter tudi 
kot izhodišče za BIOSweb. 

 BiosDev se uporablja za testiranje novih funkcionalnosti. Med razvojem se tu 
nahaja zadnja stabilna verzija, ki pa je NOVEJŠA od produkcijske verzije.  

 Peskovnik je čista kopija produkcijske verzije, vsako noč se prepiše produkcija v 
peskovnik. Peskovnik je namenjen »igranju«: preizkušanju raznih skript, 
izobraževanju uporabnikov, testiranju določenih scenarijev, ki jih ne želimo 
testirati na produkciji itd.  

                                                             

 

1 PostgreSQL is a powerful, open source object-relational database system with over 30 
years of active development that has earned it a strong reputation for reliability, feature 
robustness, and performance. 

2 PostGIS is a spatial database extender for PostgreSQL object-relational database. It 
adds support for geographic objects allowing location queries to be run in SQL. 
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1.2.3 Ostale informacije  

1.2.3.1 O formah: 

BIOS vsebuje univerzalne obrazce, katere nato prilagodijo za vsako serijo posebej. 
Prilagoditve se izvajajo striktno v podatkovnih strukturah, saj v zavodu ne želijo biti 
odvisni od razvijalcev programske opreme vsakič, ko pridobijo kak nov projekt ali 
začnejo z novim načinom vzorčenja.  

Posledično se v programskih strukturah določijo:  

 Polja -  določijo lahko kateri parametri se bodo vnašali oziroma katera polja 
bodo prikazali na maskah 

 Validacija: določi se katera polja so obvezna in katera neobvezna.  
 Labele (nicknames) – za vsako serijo posebej se lahko določi kako se bo katero 

polje imenovalo na uporabniškem vmesniku. 
 Zaporedje prikaza – določi se v kakšnem vrstnem redu se bodo polja prikazala,  
 Izbirna polja (dropdown): vrednosti teh se določajo v šifrantih. (glej spodaj) 

1.2.3.2 Izbirna polja  - dropdowni:  

Šifranti so skupni vsem serijam. Zato se za vsako serijo posebej konfigurira podmnožica 
iz zaloge vrednosti v določenem šifrantu. Uporabnik potem lahko izbira le med temi 
vrednostmi.  

V tej konfiguraciji se določa:  

 Katere vrednosti bodo sploh prikazane; 
 kako bo zgledal opis posameznega vnosa. 

Če gre za vrste žvali: lahko je npr najprej slovensko in potem znanstveno ali 
obratno  
Shrani se neke vrste »formatter«, ki določa kako je stvar prikazana v dropdownu 

 zaporedje prikaza ni določeno 

Med vsakim šifrantom in uporabo tega šifranta je ena tabela many-to-many ki določa 
vse zgoraj našteto. 

1.2.3.3 Zemljevid - GIS 

Aplikacija BIOS ima integriran zemljevid, kjer se prikazujejo podatki iz GIS-a. 
Omogočeno je iskanje po koordinatah, po slojih. Uporablja se koordinatne sisteme 
GaussKrueger in WGS84, vpeljujejo pa tudi novega D96/TM. 

1.3 Obseg tega dokumenta 

Namen dokumenta je pripraviti funkcionalno specifikacijo novega sistema BIOS. V ta 
namen ta dokument vsebuje naslednje:  

 Analizo obstoječega stanja, s poudarkom na zgradbi podatkovne baze 
 Popis in analizo želenih sprememb in dodelav programa BIOS 
 Predlog rešitve, ki vsebuje:  

o Popis in analizo primerov uporabe (PU) 
o Arhitekturno rešitev aplikacije 
o Predlog nove podatkovne baze 
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2 Analiza obstoječega stanja 

Analiza obstoječega stanja, ki vsebuje: 

 popis obstoječih funkcionalnosti  in primerov uporabe (PU) 
 popis podatkovnih struktur,  
 popis uporabniških vmesnikov 
 analiza kako so serije zapisane 

2.1 Primeri uporabe 

Obstoječa aplikacija BIOS ima kar nekaj primerov uporabe, katere je potrebno podpreti 
tudi v novem sistemu. Najpomembnejša primera uporabe sta oba vezana na vnos 
podatkov. Gre za naslednja načina vnosov: 

 Standarden vnos vzorčenja (tudi »kaskadni vnos« ali »vnos v kaskadi«) in 
 Neposredni vnos osebkov 

Poleg tega so pomembni še naslednji primeri uporabe: 

 Izbira serije  
 Pregled, dodajanje in urejanje lokalitet 
 Urejanje šifrantov Metode in Taksonomija 
 GIS Atlas – izbira lokalitet 

Za urejanje uporabnikov imamo primere uporabe:  

 Pregled, dodajanje in urejanje uporabnikov 
 Pregled, dodajanje in urejanje uporabniških skupin 
 Serije in pravice nad serijami 

Vsakemu porabniku so na voljo tudi 

 Prijava. 
 Sprememba gesla in  
 Odjava iz sistema 

2.1.1 Prijava v sistem 
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2.1.2 Osnovni meni 

Spodnja slika prikazuje obstoječo strukturo menijev: 

 

2.1.3 Uporabniki in pravice 

BIOS ima dokaj razdelan sistem za dodeljevanje pravic posameznim uporabnikom.  

Tako uporabniki kot pravice so določene v podatkovni bazi. Tam je račun za vsakega 
uporabnika, ki se prijavlja v aplikacijo. Vsak uporabnik ima tako svoj nivo pravic, poleg 
tega se natanko določi katere serije lahko vnaša. Podatkovna struktura je podrobneje 
opisana v poglavju Struktura obstoječe podatkovne baze  Uporabniki in pravice. Tu pa 
so prikazani le uporabniški vmesniki, ki se uporabljajo za ta namen: 

2.1.3.1 Menjava gesla 

 

2.1.3.2 Uporabniki 

Seznam: 

 

 

Dodajanje in urejanje  
Korak 1: izbira uporabnika: 
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Korak 2a: maska za dodajanje uporabnika: 

Korak 2b: maska za urejanje uporabnika: 

 

Urejanje skupin, katerim pripada uporabnik:  
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2.1.3.3 Skupine 

Seznam skupin: 

 

 

Dodajanje nove skupine uporabnikov: 

 

 

Preimenovanje skupine uporabnikov: 
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Urejanje pravic, ki jih ima posamezna skupina: 

Pravice: Dostop do serij: 

 

 

.. 

 

 

2.1.3.4 Serije 

Meni Administracija – Administracija Serij.  

Trenutno imamo samo ime in opis serije, zgolj toliko, kolikor potrbujemo za nastavljanje 
pravic uporabnikov.  NE urejamo pa uporabniških vmesnikov za vzorčenja, vzorce, 
podvzorce itd… 

Urejanje serij najbrž ne spada v klasične šifrante, a je povezan s pravicami, zato se v 
obstoječi verziji BIOS ureja tu: 
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Seznam serij: 

 

Urejanje serije (samo osnovne lastnosti): 

 

Info: dodajo nekaj serij  na leto, običajno le, ko se spremeni metodologija vzorčenja. 

V tem vmesniku lahko kreirajo novo serijo. Večinoma pa ustvarijo kopijo in potem 
urejajo podatke v bazi. 
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2.1.4 Izbira serije 

Pri vnosu podatkov vedno delamo z aktivno serijo, katero izberemo v meniju »Izbor 
serije«: 

 

Pred vsakim vnosom podatkov mora uporabnik izbrati serijo!  

2.1.5 Lokalitete 

Obstajata dva tipa lokalitet: referenčne lokalitete in »navadne« lokalitete.  

Lokaliteta predstavlja natančen opis določene lokacije ob določenem času. Ima mnoge 
lastnost, ki se vnašajo že na osnovni maski (glej spodaj).  

Poleg tega ima lokaliteta še nekaj dodatnih mask, na katerih urejamo:  

 vodni tok 
 substrat 
 naklon brežine 
 reguliranost in 
 vegetacijo 

Maske za vnose se konfigurirajo za vsako serij posebej.  

Glej poglavja  
Struktura obstoječe podatkovne baze  Geografija in  
Kako so definirane serije  Konfigurabilna polja po posameznih tabelah  

Trenutno se lokaliteta dodaja LOČENO, mimo vzorčenja, a v povezavi s serijo.  

Dogaja se, da uporabnik pozabi vnesti lokaliteto in gre direktno na vnos vzorčenja. 
Potem pa mora tam izbrati kar eno, zapreti vzorčenje, naredit pravo lokaliteto in potem 
odpreti vzorčenje ter zamenjati lokaliteto za novo.  

Želja je, da se doda gumb na samem vzorčenju in da se lokaliteto lahko doda neposredno 
od tam. 
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2.1.5.1 Seznam in iskalnik: 

 

2.1.5.2 Dodajanje nove lokalitete 

Nova lokaliteta se doda skozi ločen meni: 

 Odpre se vnosna maska, ki je tudi vezana na serijo. 
 Lokaliteta NI specifična za serijo, samo njena MASKA ZA VNOS je specifična za 

serijo.  
 Država, ime lokalitete,…  
 Če jo greš naknadno UREJAT, se prikažejo vsa polja (obrazec NI več odvisen od 

serije) 
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2.1.5.3 Urejanje lokalitete: 

 

2.1.5.3.1 Urejanje – vodni tok: 

Vsota vrstic mora biti 100% 

 

 

2.1.5.3.2 Urejanje – substrat: 

Vsota vrstic mora biti 100% 

 

2.1.5.3.3 Urejanje – naklon brežine 

Vsota vrstic mora biti 100% 
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2.1.5.3.4 Reguliranost: 

Vsota vrstic mora biti 100% 

 

2.1.5.3.5 Vegetacija: 

 

2.1.6 Standarden vnos vzorčenja 

Gre za način, kjer novo vzorčenje vnašamo po vrsti, podobno kot je razloženo niže v 
poglavju o »podatkovni strukturi vzorčenja«. Takemu načinu rečemo tudi »kaskadni 
vnos« ali »vnos v kaskadi«.  

Uporabnik najprej izbere serijo (PU »Izbira serije«), nato pa odpre meni »Vzorčenje«. Od 
tu dalje poteka postopek po zaporedju Vzorčenje Vrsta   Podvzorec  Osebek (kaj 
si dejansko ujel): 

 Vzorčenje, izbira obstoječega ali dodajanje novega:  
privzeto je izbrano zadnje vzorčenje 

 Vzorčenje vnos osnovnih podatkov 
 Vzorčevalci: seznam, dodajanje in urejanje seznama 
 Abiotski parametri – ločen grid s podatki o lokaciji vzorčenja 
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 Vrste 
 Podvzorci 
 Osebki 
 Biometrija 
 Interakcija – interakcije med vrstami, npr kaj ima v želodcu, kakšne parazite 

ima,… 

2.1.6.1 Vzorčenje  tbl_sampling 

Uporabnik lahko izbere obstoječe vzorčenje, lahko pa vnese novega. Ob vnosu novega 
mora vnesti določene podatke. Kateri so ti podatki, je odvisno od izbrane serije.  

Definicija polj je v tbl_form_series. 

2.1.6.1.1 Izbira vzorčenja 

 

2.1.6.1.2 Novo vzorčenje 
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2.1.6.1.3 Osnovni ekran vzorčenja - urejanje 

 

2.1.6.1.4 Abiotski parametri - Tbl_sampling_point 

Iz vzorčenja, abiotski parametri, vmesnik, dodaja se vrstice, vsaka vrstica ima polja za 
vse meritve, ima tudi pare, npr globina + izbira globinometra. Gauge+mersko število 

Je konfigurabilna  na nivoju serije 

Seznam (zelo dolga forma): 

 

 

 

Noga seznama: 

 

2.1.6.1.5 Vzorčevalci  

Dodajaš jih na nivoju vzorca, zaloga vrednosti je določena na nivoju serije 
tbl_series_person 
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Seznam: 

 

Dodajanje in urejanje: 

 

 

2.1.6.1.6 Določevalci 

 

 

2.1.6.1.7 Lokaliteta - locality 

Izbere se lokaliteta, prikaže lokalitete za zadnjih 14 dni. Običajno se za vzorčenje doda 
nov zapis, ni pa OBVEZNO, lahko uporabiš tudi obstoječega.  

V tem primeru se NE naredi kopija, zgolj referenca na Locality 

2.1.6.2 Vrste – tbl_sampling 

Odpre vmesnik za vrste, izbereš neko vrsto. … vnašaš jih lahko več naenkrat.  
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Seznam: 

 

Noga seznama: 

 

2.1.6.3 Sortirke – tbl_subsample 

Tu se določi kako se bo obdelala določena vrsta, v enem ali večih podvzorcih. Določi se 
tudi ali bodo obdelani vsi osebki, ali le določen delež če gre za delež, se vnese skupno 
maso in obdelano maso  

 

2.1.6.4 Osebki – tbl_specimen 

Tu se vnašajo posamezne ribe.  

Vnos poteka tabelarično. Za število vrstic se uporablja nastavitev iz tbl_right – glej v 
nadaljevanju. Tudi ta maska (kot večina) je definirana  v tbl_form_series.  
Ta določa tudi kateri stolpci se kopirajo iz zadnje vrstice, ko dodaš novo (polje field 
carry over). , true kopira, sicer ne. 

Velikost pagerja je določena v isti tabeli tbl_right: privzeto število vrstic v večvrstičnih 
obrazcih, največje število vrstic v večvrstičnih obrazcih. 

Imajo iskalnik, da se hitro najde prava stran in jo tudi označi 

Številka osebka je generirana avtomatsko, največja št osebka V SERIJI (ne v vzorčenju). 
To pomeni:  

1. Znotraj serije se vzorčenja VEDNO vnašajo v takem zaporedju, kot so številke na 
listih  

2. Posledično so v številčenju lahko luknje, če so denimo na obrazcih za eno 
vzorčenje luknje v številkah.  

3. V tem primeru se vnaša najprej nekaj iz enega vzorčenja, pa nekaj iz drugega, in 
potem spet nekaj v prvo vzorčenje  

4. Znotraj serije pa ne sme biti lukenj! 

Seznam (zelo dolga forma): 
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Seznam – noga: 

 

2.1.6.4.1 Biometrija 

Za vsak specimen (osebek) lahko vnesemo mnogo meritev: 

 

Katere meritve so na voljo je odvisno od vrste, to je definirano v tbl_specimen_biometry. 

2.1.6.4.2 Interakcija 

Tu vnašamo interakcije med vrstami.  
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2.1.6.4.3 Interakcija z vrsto 

Tu vnašamo vrste, s katerimi je potekala določena interakcija : 

 

2.1.7 Neposredni vnos osebkov 

Na nekaterih serijah je omogočen t.i. »neposredni vnos osebkov«. Gre za način, kjer se 
ujete osebke vnaša neposredno, brez da bi morali napolniti kaskado Vrsta   Podvzorec 
 Osebek.  Taka serija ima gumb »Neposreden vnos osebkov«. Klik nanj odpre posebno 
masko za vnos.  

Odpre se maska podobna tisti za vnos osebkov, ki pa ima še dodatna polja, s katerimi bo 
sistem kasneje samodejno lahko dopolnil še manjkajoči del kaskade (vrste, 
podvzorci,…). Rezultati se shranjujejo v ločeno tabelo (tbl_specimen_temp).  

Kaskada se »napolni« s posebnim ukazom »Prenesi«. Takrat se podatki prenesejo v 
kaskado podatkovnih tabel.  

Ta postopek je možno ponoviti večkrat, vse dokler se podatki ne spreminjajo 
NEPOSREDNO v kaskadi. Če pa uporabnik naknadno kaj spremeni neposredno na 
vzorcu, potem prenos iz neposrednega vnosa  ni več možen. Gumb se onemogoči.  

2.1.7.1.1 Dostop do neposrednega vnosa 
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2.1.7.1.2 Neposredni vnos osebkov 

 

2.1.7.1.3 Glava: 

  
 

 
 

 

 

2.1.8 Šifranti 

2.1.8.1 Metode 

Tu govorimo o opisu različnih metod za opravljanje vzorčenja. Ker so metode zelo 
različne, gre tudi tu za konfigurabilne maske. 

Gre za drevesni prikaz, zadaj je Nested set model. Podrobnejši opis podatkovne 
strukture se nahaja v poglavju Struktura obstoječe baze Metode. 
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Drevo: 

 

Urejanje in dodajanje dela samo v tistih vejah, kjer je uporabniški vmesnik določen v 
tabeli tbl_method_form.  

Tam maska lahko zgleda takole: 

 

Kjer maska v tabeli tbl_method_form ni definirana, je prazno:

 

2.1.8.2 Taksonomija 

Tudi tu gre za drevesni prikaz, zadaj je Nested set model. 
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Drevo: 

 

Urejanje taksona: 

 

Dodajanje: 

 

2.1.9 Ostali primeri uporabe 

Ostali primeri uporabe so razvidni iz analize uporabniških vmesnikov obstoječe 
specifikacije – glej spodaj. 
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2.1.9.1 GIS Atlas 

V tem meniju je edina stvar, ki se uporablja, Izbor lokacij – grafični izbor. Uporablja se, 
ko delaš poizvedbe za neko območje, označiš področje.  

Ko delajo SELECT nad nekimi podatki, jih zanimajo samo podatki iz določenega 
območja. Zato v tem meniju uporabljajo »free hand poligon« – grafični izbor: s tem 
uporabnik izbere točke in shrani ID-je lokacij v neko tabelo.  

Le to nato lahko uporabiš za »selectanje« vzorčenj v tistih poizvedbah, ki se izvajajo 
Accessu.  

Tabela za rezultate: Tbl_locality_select  

Glej tudi poglavje 3 – želeno stanje 

 

2.1.9.2 GIS Telemetrija 

Ta funkcionalnost se odstrani. 

2.1.9.3 GIS Filtri 

Ta funkcionalnost se odstrani. 
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2.2 Struktura obstoječe podatkovne baze 

V tem poglavju je obdelana zgradba obstoječe podatkovne baze. Nekateri deli analize so 
že izločeni v posamezne dodatne dokumente: 

 FSS.P01.002 - priloga namen posameznih tabel.docx 
 FSS priloga - BIOS baza razlaga polj.xlsx 
 FSS priloga - BIOS baza seznam fieldov na konfigurabilnih formah.xlsx 
 bios_main_tables.pdf 

2.2.1 Podatkovna baza - splošno 

Obstoječa podatkovna baza se nadgrajuje že od leta 2009. Odkar uporabljajo to bazo, so 
že večkrat dodajali polja, tabele in drugo. Nekatere nadgradnje so potekale gladko, 
včasih pa se pri tem pojavi tudi kak problem. Tako bi npr. bilo kar nekaj težav, če bi 
morali med dve povezani tabeli vrinit vmesno tabelo.  

Podatkovna baza vsebuje več kot 250 tabel in okrog 200 viewov, razporejenih v 5 
shem. Poleg tega je v njej še veliko funkcij itd.  

2.2.1.1 Verzija serverja 

Trenutno je v uporabi PostgreSQL, verzija 9.1.24.  

Podatki iz baze:  
PostgreSQL 9.1.24lts2 on x86_64-unknown-linux-gnu, compiled by gcc (Debian 4.7.2-5) 
4.7.2, 64-bit 

2.2.1.2 PostGIS 

Za GIS podatke se uporablja dodatek PostGIS, verzija 2.0.1 

Podatki iz baze: 
POSTGIS="2.0.1 r9979" GEOS="3.3.3-CAPI-1.7.4" PROJ="Rel. 4.8.0, 6 March 2012" 
GDAL="GDAL 1.9.0, released 2011/12/29" LIBXML="2.7.8" RASTER" 

2.2.1.3 Velikost baze  

Trenutno je 7 GB, prej je bila 21GB. Pred časom so opustili auditing, saj so tam imeli 45 
milijonov zapisov, zaradi česar je podatkovna baza postala zelo velika. Audit so sedaj 
močno  poenostavili in sedaj je baza dosti manjša.  

2.2.1.4 Sheme 

Podatkovna baza ima trenutno 5 shem. Večina tabel je v shemi »public«. 

2.2.1.4.1 administration 

Ta shema vsebuje 4 tabele:  

 administration.tbl_auditing 
 administration.tbl_metadata_no_of_records_by_table_date_person 
 administration.tbl_metadata_no_of_records_by_table_year_person 
 administration.tbl_metadata_tables 
 admn.vw_admin_group_privileges 

2.2.1.4.2 public  

To je največja shema v sistemu. Vsebuje:  

 1256 funkcij 
 26 sekvenc 
 242 tabel 
 18 trigerjev 
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 177 viewov 

Vsebina te sheme je nekoliko pomešana. Tu se nahajajo tabele s podatki, tabele za 
konfiguracijo uporabniških vmesnikov, vsi šifranti itd.  

Prav tako so tu tabel, katerih imena se začnejo z vt in so namenjene njihovim 
uporabnikom za izdelavo analiz. Te tabele so tudi denormalizirane, da uporabnikom ni 
treba vedeti kako so »polinkani« vsi šifranti v podatkovnih tabelah. Tu so tudi osnovni 
preračuni, sploh tisti ki se izvajajo vedno enako. Iz vt tabel lahko vsak uporabnik izbira 
po lastnih željah. Za to uporabljajo Access. 

Tabele po prefiksih:  

 tbl_* - tabele s podatki 
 tlkp_* - tabele s šifranti 
 vt_* - denormalizirane tabele za dostop iz Access-a 

2.2.1.4.3 reports 

Vsebuje 32 tabel  

To je relativno nova shema, katero so vpeljali pol leta nazaj. Tu so tabele, ki vsebujejo 
neke fiksne reporte. To je predpisano s strani EU.  

2.2.1.4.4 web 

V njej so podatki, ki jih prikazuje BIOS web. Podatki se v okviru nočne obdelave vsako 
noč pobrišejo in se naredijo nove tabele. 

Vsebuje 31 tabel in  4 viewe in tudi funkcijo web.return_shape 

2.2.1.4.5 zrsvn 

Vsebuje 2 tabeli 

To je shema, do katere dostopa Zavod z varstvo naravne dediščine – zaradi lažjega 
urejanja pravic uporabnikov v bazi. 

Trenutno se še ne generira, se pa bo. 

2.2.1.5 Funkcije 

Jih je ogromno, večina jih je najbrž prišla s PostGIS-om. Potrebno jih bo proučiti sproti, 
med migracijo. 

2.2.1.6 Seznam tabel 

Seznam tabel v bazi se nahaja v ločeni prilogi »FSS, priloga 1: Namen posameznih 
objektov v obstoječi bazi«  
(datoteka FSS.P01.002 - priloga namen posameznih tabel.docx) 

2.2.1.7 Polja 

Večina polj v bazi ima dodan opis, ki razlaga pomen polja. V shemi administration 
obstaja view vw_admin_table_column_comment, ki vse te komentarje vrne v eni 
tabeli.  

Rezultat je shranjen v datoteki »FSS priloga - BIOS baza razlaga polj.xlsx«. Za razlago 
vsakega polja posebej priporočam uporabo le te. 

Določena polja se ponavljajo - koncept last-change : 

 created_personid,  
 created_ts,  
 updated_person_id,  
 updated_ts: 
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2.2.1.8 Primarni ključi  

so integerji. 

PK je integer, NI pa autonumber. Sami določijo številko. Zgolj v nekaterih tabelah imajo 
»autonumber«, narejen s sekvenco v Postgresu 

Marsikje se uporabljajo »composit keys« ali sestavljeni ključi. V vseh tabelah kjer so 
podatki, je primarni ključ sestavljen iz več polj.  

2.2.1.9 Zgodovinske tabele 

Večina tabel s podatki ima še history tabelo. To so vpeljali lani.  

V *_histroy tabelo gre ob vsakem zapisu trenutna verzija (se pravi je v history tudi 
»živa« verzija.  To se dogaja čisto na nivoju baze, za to se porablja trigger in ustrezne 
funkcije. Zato ta sistem dela tudi preko PgAdmin, tudi če tam spremeni.  

To naj se ohrani. 

2.2.1.10 Slike 

V bazi imajo tudi slike (v resnici le reference na sliko – pot do slike, ni BLOB).  

Slike se dodajajo na nivojih: 

 Lokalitete 
 Vzorčenja 
 Vrste 
 Osebki 
 Generične slike 

2.2.1.11 Merske enote 

Vse meritve v mm, vse mase v gramih, ni ločenega šifranta merskih enot. 

Časi so v UTC, kar zna biti včasih problem.  

2.2.1.12 Nočna obdelava 

Vsako noč se zaženejo določene skripte, ki denormalizirajo bazo. Kreira se: 

 shema Web,  
 shema Reports –  

o namenjena v sem živim poročilom,  
o sem naj bi šle tudi VT tabele  

 Zrsvn se BO, se še ne  
 VT tabele v shemi public 

2.2.2 Podatkovna struktura vzorčenja 

To poglavje popisuje podatkovno strukturo, v katero se vnašajo podatki o vzorčenju.  

Strukturo posameznega vzorčenja prikazuje spodnja slika: 
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Celotna definicija je v ločenem fajlu bios_main_tables.pdf 

Vsako vzorčenje (sampling) se nahaja 
znotraj posamezne »serije«. Na nivoju 
serije so definirana vnosna polja, filtri 
za šifrante itd… Serije so popisane v 
naslednjem poglavju.  

Sledi popis tabel, v katere se vnašajo 
podatki iz vzorčenja:  

 tbl_sampling 
 tbl_locality 
 tbl_sampling_point 
 tbl_sample 
 tbl_subsample 
 tbl_specimen 
 tbl_specimen_biometry 
 tbl_specimen_interaction 
 tbl_specimen_interaction_taxon 

2.2.2.1 Vzorčenje – tbl_sampling 

Podatki o vzorčenju. Vnos podatkov v 
tabelo se izvaja z BIOS aplikacijo 
(tlkp_right.right_id=14; vnosni obrazec 
"Vzorčenje") 

V tej tabeli so zapisni podatki o samem 
vzorčenju, rezultati vzorčenja pa so 
shranjeni naprej, v naslednjih tabelah.  

Vzorčijo primarno ribe, so pa začeli tudi 
vidro. Podatkovna baza pa je zasnovana  
tako, da bi lahko vzorčili najrazličnejše 
vrste živali.  

Primarni ključ je kompoziten, 
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 series_id in (definicija serije ) 
 sampling_id. (1,2,… znotraj serije) 

Če imamo npr 2 vzorčenji, ki sta v isti seriji (npr 15), je prvo 15/1. Če ponovimo, bo 
15/2, pri tem je 15/1 parent. 

Povezave na druge tabele:  

 tlkp_project (project_id): Znotraj serije imamo lahko več različnih projektov. Vsi 
imajo isto metodologijo dela.  

 sampling_parent_id  
tbl_sampling (series_id, sampling_id) je parent vzorčenje  
Vzorčenja imajo lahko drevesno strukturo, se pravi imajo parenta. Večina pa jih 
nima, gre iz roota. 

 Series_parent_id? (lahko da je višek) 
 tbl_locality (locality_id): vzorčenje ima lokaliteto, glej spodaj opis 
 tbl_method (method_id) – določa metodo vzorčenja 

določena je dvakrat enkrat z »bait_id« in enkrat z »method_id«  
 tlkp_document_type (document_type_id) - Šifrant, vrsta dokumenta 
 tlkp_hight_measurement (hight_measurement_id) : način meritve višine 
 tlkp_length_measurement (length_measurement_id): način meritve dolžine 
 tlkp_width_measurement (width_measurement_id): način določitve širine 
 tlkp_metier (metier_id) 
 tlkp_record_status (record_status_id): Šifrant, status vzorčenja 
 tlkp_sampling_selectivity (sampling_selectivity_id): Šifrant, kako je bil določen 

podvzorec 
 tlkp_vessel (vessel_id): Šifrant plovil 

Tabela ima zgodovinsko tabelo tbl_sampling_history. 

2.2.2.2 Lokalitete – tbl_locality 

Lokalitete: 
to so v bistvu lokacije na katerih je bilo 
izvedeno vzorčenje.  

V osnovi obstajata dva tipa lokalitet:  

 Referenčne lokalitete (tudi 
administrativne lokalitete) in  

 Lokalitete vzorčenja 

Lokaliteta vzorčenja se uporabi samo 
enkrat, se vnese vsakič na novo. Edina izjema 
je, če se je v istem dnevu na isti lokaciji 
izvedlo več vzorčenj. Če pa prideš na isto 
mesto čez denimo 1 mesec, je to druga 
lokaliteta 

Lokaliteta ima veliko detajlov, ki so zapisani 
bodisi v tej tabel, ali pa v povezanih tabelah. 
Npr Id, ime, opis, GIS podatek: shape , 
lokacija, največja globina, dodatni parametri 
(npr naklon brežine),… detajlov imajo res 
ogromno, lokalitete so opredeljene zelo 
natančno. 

Vse podrobnejše informacije o Lokalitetah se 
nahajajo v Geografija Lokalitete 
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2.2.2.3 Abiotski parametri (tbl_sampling_point) 

Podatki o abiotskih parametrih na mestu vzorčenja. Vnos podatkov v tabelo se izvaja z 
BIOS aplikacijo (tlkp_right.right_id=10; vnosni obrazec "Abiotski parametri") 

Gre za vse mogoče parametre o vzorčenju: čas, lokacijo, temperaturo, instrumente,… 

Abiotski parametri so časovno in prostorsko opredeljeni parametri (npr. globina, 
temperature, prevodnost vode…), ki se zbirajo v času vzorčenja. 

Vnos podatkov o vzorčenju (tbl_sampling) je predpogoj za nadaljevanje z vnosom 
abiotskih parametrov (tbl_sampling_point),  

Ta tabela ima ogromno povezav na merilnike:  

 altitude_gauge_id: tlkp_gauge 
(gauge_id): višinomer 

 anemometer_id:  tlkp_gauge 
(gauge_id) 

 anemometer_direction_id: 
tlkp_gauge (gauge_id)  

 barometer_id: tlkp_gauge 
(gauge_id) 

 conductometer_id: tlkp_gauge 
(gauge_id) 

 depth_gauge_id: tlkp_gauge 
(gauge_id) 

 gps_id: tlkp_gauge (gauge_id) 
 hygrometer_id: tlkp_gauge 

(gauge_id) 
 oximeter_dissolved_id: tlkp_gauge 

(gauge_id) 
 oximeter_saturation_id: tlkp_gauge 

(gauge_id)  
 phmeter_id: tlkp_gauge (gauge_id)  
 salinity_gauge_id: tlkp_gauge 

(gauge_id)  
 secchi_disc_id: tlkp_gauge 

(gauge_id)  
 thermometer_air_id: tlkp_gauge 

(gauge_id) 
 thermometer_bottom_id: 

tlkp_gauge (gauge_id) 
 thermometer_water_id: tlkp_gauge 

(gauge_id) 
 waves_direction_gauge_id: 

tlkp_gauge (gauge_id) 

Povezave na druge zunanje entitete:  

 beaufort_id:  tlkp_beaufort 
(beaufort_id) : Boforjeva lestvica od 
0 do 12 

 datum_id: tlkp_datum (datum_id): 
Način zapisa koordinat.  

 water_level_id:  tlkp_water_level 
(water_level_id): Vodostaj – opisno 

 water_turbidity_id: 
tlkp_water_turbidity (water_turbidity_id) : Vidljivost v vodi 
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 wind_direction_id:  tlkp_cardinal_direction (cardinal_direction_id) : Smeri neba 

Tabela ima tudi history tabelo tbl_sampling_point_history. 

2.2.2.4 Vzorec - tbl_sample 

Taksoni, najdeni pri vzorčenju. Vnos 
podatkov v tabelo se izvaja z BIOS 
aplikacijo (tlkp_right.right_id=16; vnosni 
obrazec "Vzorec") 

V to tabelo se naredi en zapis za vsako 
vrsto, najdeno v vzorčenju. Zadaj je 
šifrant vrst (taxon), potem se določi iz 
dropdowna vrste. Pri vsakem vzorčenju 
so na izbiro le vrste, ki so »ciljane« za to 
vzorčenje.  

Zunanje povezave:  

 tbl_sampling (series_id, 
sampling_id) – nadrejeno 
vzorčenje 

 tbl_taxon (taxon_id) – vrsta 
 tlkp_taxon_status (taxon_status_id)  
 tlkp_determination_status (determination_status_id) - kako točno je bila 

določena vrsta 

Ima tudi svojo history tabelo tbl_sample_history. 

2.2.2.5 Podvzorec - tbl_subsample 

Podatki o podvzorcih taksona. Vnos 
podatkov v tabelo se izvaja z BIOS 
aplikacijo (tlkp_right.right_id=13; vnosni 
obrazec "Podvzorec") 

Pri vzorčenju se lahko zgodi, da je v enem 
vzorčenju nepregledno mnogo rib. Zato jih 
delijo na podvzorce, tipično na velike in 
male ribe. Velikih je manj, malih je 
ogromno. 

V tem primeru se običajno velike obdela v 
celoti. Pri malih pa se vzame nek 
podvzorec, npr iz 15kg samo 200g. V tabeli 
se zabeleži maso celotne sortirke in maso 
vzorca. Pri analizah se potem uporabi sklepni račun. 

Tabela je povezana na naslednje entitete: 

 tbl_sample preko ključev (series_id, sampling_id, taxon_id) 
 sort_id: tlkp_sort  - Koda sortirke vrste 
 sort_status_id: tlkp_sort_status - Koda statusa sortirke vrste 
 tbl_taxon - vrsta 

Ima tudi svojo history tabelo tbl_subsample_history. 
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2.2.2.6 Osebki – tbl_specimen 

Podatki o osebkih. Vnos podatkov v 
tabelo se izvaja z BIOS aplikacijo 
(tlkp_right.right_id=12; vnosni obrazec 
"Osebki").  

En vnos v to tabelo predstavlja 
posamezen osebek, ki je bil izmerjen.  

Ker so ribe lahko markirane se zgodi, da 
isti osebek lahko ujamemo v različnih 
serijah. V tem primeru se nastavi 
series_parent_id in 
specimen_parent_id. Parenti so vedno 
od PRVEGA izlova oziroma ko je bilo 
opravljeno markiranje. 

Primarni ključ je kompoziten, 

 series_id in (definicija serije ) 
 specimen_id. (1,2,… znotraj 

serije) 

Povezave na druge tabele:  

 balance1_id: tlkp_gauge - Koda 
tehtnice s katero je bila 
izmerjena masa osebka  

 balance2_id: tlkp_gauge - Koda 
tehtnice s katero je bila 
izmerjena masa spolnih organov 

 balance3_id: tlkp_gauge - koda 
tehtnice s katero je bila 
izmerjena masa vsebine želodca 

 balance4_id: tlkp_gauge - Koda 
tehtnice s katero je bila 
izmerjena masa spolnih celic 

 bm1: tlkp_class_biometry - 
Biometrični podatek odvisen od 
taksonomske skupine, ki ji 
osebek pripada.  
Šifrant tlkp_class_biometry se 
opušča, preveriti kaj je s podatki. 

 bm2: tlkp_class_biometry – isto 
kot prejšnji 

 bm3: tlkp_class_biometry – isto kot prejšnji 
 bm4: tlkp_class_biometry – isto kot prejšnji 
 bm5: tlkp_class_biometry – isto kot prejšnji 
 tlkp_gonad_maturity (gonad_maturity_id) Koda stopnje razvitosti spolnih 

organov 
 method_age1_id: tlkp_method_age - koda metode za oceno starosti osebka  
 method_age2_id: tlkp_method_age - koda metode za oceno starosti osebka  
 method_age3_id: tlkp_method_age - koda metode za oceno starosti osebka  
 person_age1_id : tbl_person  - koda osebe, ki je ocenila starost osebka 
 person_age2_id : tbl_person  - koda osebe, ki je ocenila starost osebka 
 person_age3_id : tbl_person  - koda osebe, ki je ocenila starost osebka 
 sex_id: tlkp_sex -  določitev spola osebkov 
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 sort_id: tlkp_sort – sortirke ??? 
 sort_status_id: tlkp_sort_status - Nekak status sortirke? 
 specimen_condition_id: tlkp_specimen_condition - V kakšnem stanju je osebek 
 stomach_content_condition_id: tlkp_specimen_condition – v kakšnem stanju 

je vsebina želodca.  
POZOR: isti šifrant kot prejšnja, a druga many-to-many tabela 

 stomach_fulness_id: tlkp_stomach_fulness - Kako poln je želodec osebka 
 tag_id: tlkp_tag – referenca na značko (tag) na ribi, ki je bila markirana 
 tag_status_id tlkp_tag_status – status značke (taga) 
 taxon_id: tbl_taxon : vrsta 
 parent: (series_parent_id, specimen_parent_id): tbl_specimen  
 fk_subsample (series_id, sampling_id, taxon_id, sort_id, sort_status_id): 

tbl_subsample  

Številka osebka je generirana avtomatsko, največja št osebka V SERIJI (ne v vzorčenju) + 
1. Znotraj vzorčenja so lahko luknje, znotraj serije pa ne.  

POZOR: Če bi nekdo hotel vnašati paralelno, bi prišlo do težave. Se pravi bi lahko dva 
vnašalca dobila isto SN in potem bi prišlo do napake. Bojan pravi, naj se s tem ne 
ukvarjamo (concurrency is not an issue). 

Tabela ima tudi history tabelo tbl_specimen_history. 

2.2.2.7 Biometrija - tbl_specimen_biometry 

Podrobnejši biometrični podatki o osebkih. Vnos podatkov v tabelo se izvaja z BIOS 
aplikacijo (tlkp_right.right_id=29; vnosni obrazec "Biometrija") 

Vsakemu osebku lahko dodamo še mnogo meritev, ki so bile opravljene na njem. Primer:  
»število škržnih trnov na spodnjem delu škržnega loka«…  

Obstajajo meritve ki so števne, imaš pa tudi meritve, ki potrebujejo mersko enoto 
(dolžina, masa,…).  

Relacija je naslednja: 

 

Katero meritev smo vnesli določa referenca na šifrant tlkp_biometry, v katerem so 
naštete vse možne meritve.  
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Ta tabela ima svojo history tabelo tbl_specimen_biometry_history. 

Več informacij je na voljo v dokumentu BIOS_dev_interactions_and_biometry_v01.01.pdf 

2.2.2.8 Interakcije med vrstami - tbl_specimen_interaction 

Tabela vsebuje podatke o posamezni enoti (npr. vsebini posameznega želodca) na kateri 
se izvaja zajem podatkov o interakciji. 

Pri analizi posameznega osebka lahko ugotovimo »interakcije« med različni vrstami.  

Ekološko gledano so to interakcije kot na primer:  

 Če ribi odpremo želodec, vidimo s čim se hrani. Riba je plenilec, vrste v želodcu 
pa so pen  

 Če ima riba zajedavce, potem je riba gostitelj, zajedavske vrste pa so pač 
zajedavci. 

 Simbioza 

Seznam vseh možnih interakcij se nahaja v šifrantu tlkp_interaction_type. Kje pa je bila 
zaznana interakcija (koža, želodec,…) ,je določeno v šifrantu 
tklp_interaction_data_source. 

Ta tabela ima poseben primarni ključ, ki je določen kot »autonumber« (sequence). 

Tabela ima tudi history tabelo tbl_ specimen_interaction_history. 
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Spodaj vidimo relacije med entitetami: 

 

2.2.2.9 tbl_specimen_interaction_taxon 

Tabela vsebuje podatke o taksonih, ki so 
sodelovali v interakciji z osebkom iz 
tbl_specimen. 

To pomeni: če imamo zapis v tabeli 
»tbl_specimen_interaction« in smo 
določili eno ali več vrst (taxon), s 
katerimi je osebek imel inetrakcijo, se 
ustvarijo zapisi v tej tabeli za vsako 
vrsto.  

NPR, če v želodcu najdemo več vrst rib, 
gre ta eno interakcijo z več vrstami. V 
tem primeru imamo en zapis v tabeli 
tbl_specimen_interaction in več 
zapisov v tabeli 
tbl_specimen_interaction_taxonb. 

Povezave:  

 determination_status_id:  tlkp_determination_status - kako točno je bila 
določena vrsta 

 specimen_interaction_id: tbl_specimen_interaction – za katero interakcijo gre… 

Tabela ima tudi history tabelo tbl_ specimen_interaction_taxon_history. 

2.2.2.10 Osebe, ki so sodelovale pri vzorčenju - tbl_sampling_staff 

Osebe, ki so sodelovale pri vzorčenju. Vnos podatkov v tabelo se izvaja z BIOS aplikacijo 
(tlkp_right.right_id=15; vnosni obrazec "Vzorčevalci") 



   

 

 

40 

To je many-to-many tabela ki opredeljuje, kdo je sodeloval pri katerem vzorčenju. 
Zraven definira tudi njegovo vlogo. 

Povezuje:  

 tbl_sampling (series_id, sampling_id) – katero vzorčenje 
 tbl_person (person_id) – katera oseba 
 tlkp_staff_function (staff_function_id) – v kateri vlogi 

2.2.2.11 Osebe (ljudje) - tbl_determination_staff 

Na vzorčenje so »pripeti« ljudje, ki so sodelovali pri »diagnostiki« oziroma pri določanju 
vrst. Podatek je zapisan v tabeli tbl_determination_staff.  

Včasih je diagnostika vrste težka, eni so boljši v tem, drugi slabši. Zato imajo pri težavnih 
vrstah vpisano tudi kdo jo je določil. Ta funkcija se uporablja redko, pri kritičnih 
določitvah, večinoma se ne uporablja. 

Tbl_determination_staff ima reference na  

 tbl_person (person_id); osebe 
 tbl_sample (series_id, sampling_id, taxon_id): vzorci 

2.2.2.12 Neposredni vnos osebkov - tbl_specimen_temp 

Vnos podatkov v tabelo se izvaja z BIOS aplikacijo (tlkp_right.right_id=22; vnosni 
obrazec "Osebki - neposredni vnos"). Podatki iz vmesnika OSEBKI-neposredni vnos, 
namenjeni prenosu v povezane tabele: tbl_sample, tbl_subsampling in tbl_specimen. V 
tbl_sample se prenesejo taxon_id in taxon_original. V tbl_subsampling se prenese število 
osebkov in vsota specimen_mass, ki predstavljata število in maso v podvzorcu sortirke. 
Masa v sortirki se izračuna z upoštevanjem lovnosti. V tbl_specimen se prenesejo 
podatki o osebkih. 

Zelo podobno kot vnos osebkov, le da se vnaša na četrtem mestu  
Vzorec Podvzorec Vrsta Osebek 

Pri neposrednem vnosu se vnese vsa polja za Osebek + nujna polja za kaskado Vzorec 
Podvzorec Vrsta. 

Neposredni vnos se shranjuje v tabelo tbl_specimen_temp, ki ima parametre iz 
tbl_specimen in še ključne parametre iz tabele tbl_ subsample in tbl_sample  
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2.2.3 Popis pomožnih podatkovnih struktur 

2.2.3.1 Projekt - tlkp_project 

Projekt je neke vrste šifrant, na vzorčenju ga zgolj 
izberemo.  

Relacija s serijami: vsak projekt ima lahko več serij in vsaka 
serija ima lahko več projektov. V bazi trenutno obstaja 166 
projektov.  

Včasih se isti projekt uporablja na več serijah. Npr imamo 
podvojeno serijo zato , da lahko dve ekipi delata na istem 
projektu. Ti dve seriji sta potem del istega projekta.  

Druga možnost pa je, da se ista serija meritev izvaja v okviru 
več projektov.  

Obstaja many-to-many tabela »tbl_series_project« ki pove s katerimi serijami je 
povezan kateri projekt.  

2.2.3.2 Taksonomija - tbl_taxon 

Šifrant taksonov. Hierarhični model: nested set model. Vnos podatkov v tabelo se izvaja 
z BIOS aplikacijo (tlkp_right.right_id=9; vnosni obrazec "Taksonomija"). 

Vsebuje živalske vrste, lahko tudi rastlinske vrste in tudi abioto (npr smeti). Vsebuje 
izvirno ime, status vrste,…  

Primer:  

 

Trenutno deluje zelo počasi. 

Taksonomija ima tudi svojo history tabelo tbl_taxon_history. 

2.2.3.3 Metode – tbl_method 

Šifrant metod vzorčenja. Hierarhični model: nested set model. Vnos podatkov v tabelo 
se izvaja z BIOS aplikacijo (tlkp_right.right_id=7; vnosni obrazec "Metode"). 

Tu govorimo o opisu metode za opravljanje vzorčenja. Ker so metode zelo različne, gre 
tudi tu za konfigurabilne maske. Npr:  

 enkrat je potrebno opisat eno ribiško mrežo 
 drugič električni agregat  
 ali pa neko sredstvo za omamljanje rib – kemija. 
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Tabela za te podatke se imenuje tbl_method. Trenutno ima za opis 20 numeričnih polj, 
ki pa pri različnih metodah pomenijo različne stvari.  

Kaj pomeni katero polje je definirano v Tbl_form_method – definicija vnosnih mask za 
vnašaje metod. Gre za podobno strukturo kot form series. 

Ko se dodaja node v drevesno strukturo, imamo na razpolago  metode »dodaj ZA« in 
»dodaj V«. 

 Dodaj V doda podvnos v obstoječi vnos. Če je bil obstoječi prej LIST, potem 
postane VEJA (ker ima childa) 

 Dodaj ZA doda v istem nivoju, siblinga.  

Povezano s tabelami: 

 tbl_media (media_type_id, media_id) – kaj je to? 

Ima tudi svojo history tabelo tbl_method_history. 

Ko se bo predelovalo ta del, je potrebno proučiti to in tbl_form_method tabelo. 

2.2.3.3.1 tbl_form_method 

Ta del deluje na podobne način kot serije, le da se uporablja zgolj na šifrantu Metod 
(nested set model) 

Tabela:  

 

Podrobnejši opis polj je v dokumentu form_method.html. 

Tabela je namenjena upravljanju vnosnega obrazca (right_id = 7; vnosni obrazec 
"Metode").  

Ko se bo predelovalo ta del, je potrebno proučiti to in tbl_method tabelo. 

2.2.3.3.2 Predlog za predelavo 

Lahko bi opustili sistem N polj, ki v različnih vejah pomenijo različne stvari. Namesto 
tega bi lahko vpeljali dictionary (Key/Value).  

Ključi – keys bi lahko bili v eni ločeni tabeli, skupaj z imeni v različnih jezikih. 

Potem se lahko avtomatsko kreirajo reporting tabele glede na konfiguracijo.  

Glej: 

 https://dba.stackexchange.com/questions/130950/column-name-in-separate-
table-sql-server 

https://dba.stackexchange.com/questions/130950/column-name-in-separate-table-sql-server
https://dba.stackexchange.com/questions/130950/column-name-in-separate-table-sql-server
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 https://devjef.wordpress.com/2016/08/29/easy-pivot-from-key-value-pairs-
to-columns/ 

2.2.3.4 Šifranti za vzorčenje 

V tem poglavju so našteti šifranti, ki se uporabljajo pri vzorčenjih. Gre za vse možne 
vrednosti šifrantov na vseh serijah – katere vrednosti so vidne v določeni seriji pa je 
odvisno od vnosov v tabele tbl_series_* - glej opis spodaj v sekciji »kako so serije 
zapisane« 

2.2.3.4.1 tlkp_document_type 

Šifrant, vrsta dokumenta. Vsebuje:  

 neznan 
 drugo 
 ladijski dnevnik EU 
 ladijski dnevnik MED 
 dovolilnica-dnevna 
 dovolilnica-tedenska 
 član ZŠRM (agregirani podatki) 
 član ZŠRM - podvodna puška 
 član ZŠRM 
 elektronski ladijski dnevnik 
 poročilo o ulovu 

2.2.3.4.2 tlkp_hight_measurement 

Šifrant, način meritve višine:  

 neznano 
 drugo 
 izmerjeno 
 ocenjeno 

2.2.3.4.3 tlkp_length_measurement 

Šifrant, način meritve dolžine:  

 neznano 
 drugo 
 izmerjeno 
 GPS 
 ocenjeno 

2.2.3.4.4 tlkp_width_measurement 

Šifrant, način določitve širine: 

 neznano 
 drugo 
 izmerjeno 
 0,4 (Shindo, 1973 Ref#504) 
 0,66 (Shindo, 1973 Ref#504) 
 0,5 (Pauly, 1980 Ref#5288) 
 0,6 (Klima, 1976 Ref#5287) 
 na osnovi predhodnih meritev 
 ocenjeno 

Ima nekaj čudnih vrednosti 

https://devjef.wordpress.com/2016/08/29/easy-pivot-from-key-value-pairs-to-columns/
https://devjef.wordpress.com/2016/08/29/easy-pivot-from-key-value-pairs-to-columns/
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2.2.3.4.5 tlkp_metier 

Nek šifrant, se razjasni ped implementacijo:  

Metier_sl Metier_en Metier_description 
FPO_DEF_0_0_0 FPO_DEF_0_0_0 vrše, pridnene vrste 
FYK_DEF_0_0_0 FYK_DEF_0_0_0 kogoli, pridnene vrste 
GND_SPF_0_0_0 GND_SPF_0_0_0 viseče mreže, male pelagične ribe 
GNS_DEF_>=16_0_0 GNS_DEF_>=16_0_0 stoječe zabodne mreže, pridnene vrste 
GNS_SLP_>=16_0_0 GNS_SLP_>=16_0_0 stoječe zabodne mreže, male in velike 

pelagične ribe 
GTR_DEF_>=16_0_0 GTR_DEF_>=16_0_0 trislojne mreže, pridnene vrste 
LHP_LHM_CEP_0_0_0 LHP_LHM_CEP_0_0_0 ročne ribiške vrvice in ribiške palice, 

glavonožci 
LHP_LHM_FIF_0_0_0 LHP_LHM_FIF_0_0_0 ročne ribiške vrvice in ribiške palice, 

ribe 
LLS_DEF_0_0_0 LLS_DEF_0_0_0 stoječi parangali, pridnene vrste 
OTB_DEF_>=40_0_0 OTB_DEF_>=40_0_0 pridnene vlečne mreže s širilkami, 

pridnene vrste 
OTM_MPD_>=20_0_0 OTM_MPD_>=20_0_0 pelagične vlečne mreže s širilkami, 

pelagične in pridnene vrste 
PS_SPF_>=14_0_0 PS_SPF_>=14_0_0 zaporne plavarice, male pelagične ribe 
PTM_SPF_>=20_0_0 PTM_SPF_>=20_0_0 pelagične vlečne mreže upravljane z 

dveh plovil, male pelagične ribe 
OTHER__0_0 OTHER__0_0 drugo 
LTL_LPF__0_0 LTL_LPF__0_0 panule 
GTN_DEF_>16_0_0 GTN_DEF_>16_0_0 sestavljene zabodne in zapletne mreže 
RF RF prostočasni ribolov 
Akvakultura Aquaculture akvakultura 
OTM_SPF_>=20_0_0 OTM_SPF_>=20_0_0 pelagične vlečne mreže s širilkami, 

male pelagične ribe 

2.2.3.4.6 tlkp_record_status 

Šifrant, status vzorčenja: 

 vnos 
 vnos zaključen 
 pregled 
 produkcijski podatki 

2.2.3.4.7 tlkp_sampling_selectivity 

Šifrant, kako je bil določen podvzorec:  

 Neznano 
 Celotni vzorec 
 Naključni podvzorec 
 Pristranski podvzorec 

2.2.3.4.8 tlkp_vessel 

Šifrant plovil - za razdelat, ko bo potrebno 

2.2.3.4.9 tlkp_determination_status 

Šifrant, kako točno je bila določena vrsta:  

 pravilnost določitve ni znana 
 določitev dvomljiva 
 določitev nedvomna 
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Uporaba v tbl_sample in še kje… 

2.2.3.4.10 tlkp_taxon_status 

Nek šifrant, ko se določa vrste na vzorcu:  

 neznano 
 ciljna vrsta 
 naključna vrsta 

2.2.3.4.11 tlkp_beaufort 

Boforjeva lestvica od 0 do 12 

2.2.3.4.12 tlkp_datum 

Način zapisa koordinat: 

 neznano 
 drugo 
 D48/GK 
 European 1950 
 WGS72 
 WGS84 
 D48 
 WGS66 
 ETRS89/TM 
 D96/TM 

2.2.3.4.13 tlkp_water_level 

Vodostaj – opisno:  

 nizek 
 srednji 
 visok 

2.2.3.4.14 Tlkp_water_turbidity 

Vidljivost v vodi 

 kalna 
 delno bistra 
 bistra 

2.2.3.4.15 tlkp_cardinal_direction 

Smeri neba. Šifrant vsebuje 16 osnovni smeri:  

 S (348.76° - 11.25°) 
 SSW (11.25° - 33.75°) 
 SV (33.76° - 56.25°) 
 VSV (56.26° - 78.75°) 
 V (78.76° - 101.25°) 
 VJV (101.26° - 123.75°) 
 JV (123.76° - 146.25°) 
 JJV (146.26° - 168.75°) 
 J (168.76° - 191.25°) 
 JJZ (191.26° - 213.75°) 
 JZ (213.76° - 236.25°) 
 ZJZ (236.26° - 258.75°) 
 Z (258.76° - 281.25°) 
 ZSZ (281.26° - 303.75°) 
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 SZ (303.76° - 326.25°) 
 SSZ (326.26° - 348.75°) 

2.2.3.4.16 tlkp_staff_function 

Šifrant - funkcije vzorčevalcev: 

 neznana 
 druga 
 vodja vzorčenja 
 vzorčevalec 
 pomočnik vzorčevalca 
 določevalec 
 dvigovalec mrež 
 nastavljalec mrež 
 posadka plovila 
 potapljač 
 namestitev instrumenta 
 prenos podatkov z instrumenta 
 avtor 
 urednik 
 oseba v mediju 
 intervjuvanec 
 prevajalec 
 obdelava slike 
 fotograf / snemalec 

2.2.3.4.17 tlkp_cloudiness 

Šifrant oblačnosti 

 neznano 
 drugo 
 pretežno jasno (0-10%) 
 delno jasno (10-30%) 
 spremenljivo oblačno (30-50%) 
 pretežno oblačno (50-80%) 
 oblačno (80-100%) 
 Sky clear 
 1/8 of sky covered or less, but not zero 
 2/8 of sky covered 
 3/8 of sky covered 
 4/8 of sky covered 
 5/8 of sky covered 
 6/8 of sky covered 
 7/8 of sky covered or more, but not 8/8 
 8/8 of sky completely covered, no breaks  
 jasno 
 delno oblačno 
 oblačno 

2.2.3.4.18 tlkp_field_equipment 

Seznam opreme za delo na terenu – 56 vnosov. Nekaj primerov: 

 Pinceta 130 mm 
 Hladilna skrinja 25 L 
 Navadni svinčnik 
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Ima referenco na tlkp_field_equipment_category 

2.2.3.4.19 tlkp_field_equipment_category 

Kategorije opreme za delo na terenu. Šifrant, ki ima naslednje vrednosti:  

 dovoljenja 
 priročniki 
 zemljevidi 
 fotografska oprema 
 obrazci 
 pisarniški pribor 
 merilni instrumenti 
 vzorčevalniki 
 secirno orodje 
 posode za shranjevanje 
 kemikalije 
 baterije 
 drugo 
 zaščitna oprema 

2.2.3.4.20 tlkp_gonad_maturity 

Šifrant. Imena stopenj zrelosti spolnih organov. Dodajanje novih podatkov poteka preko 
MS Access vnosnih obrazcev. 

V šifrantu je cca 80 vnosov 

Tu so še štirje drugi šifranti:  

 tlkp_gonad_maturity_conversion 
 tlkp_gonad_maturity_description 
 tlkp_gonad_maturity_picture 
 tlkp_gonad_maturity_scale 

Treba je še proučiti pred implementacijo. 

2.2.3.4.21 tlkp_sex 

Šifrant za določitev spola osebkov: 

 samica 
 samec 
 obojespolnik 
 neugotovljeno 
 nepregledano 
 mešano 

2.2.3.4.22 tlkp_sort 

Sortirke - 124 vrstic, ne razumem čisto.  

2.2.3.4.23 tlkp_sort_status 

Šifrant – nekak status osebka? 

 neznano 
 obdržano 
 zavrženo 
 zapuščeno 
 izpuščeno 
 izgubljeno-živ 
 izgubljeno-mrtev 
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 opazovano 

2.2.3.4.24 tlkp_specimen_condition 

V kakšnem stanju je osebek. Uporablja se tudi za vsebino želodca. 

 konzerviran v alkoholu 
 odtaljen 
 svež 
 dekalcificiran 
 konzerviran v formalinu 
 neznano 
 suha masa 
 pepel 
 živ 
 mešano 

2.2.3.4.25 tlkp_stomach_fulness 

Kako poln je želodec osebka:  

 prazen 
 1/4 poln 
 1/2 poln 
 3/4 poln 
 poln 
 prazen 
 vsebuje ostanke hrane 

2.2.3.4.26 Tlkp_tag 

Seznam vseh značk (tagov). Preko 13.000 zapisov 

2.2.3.4.27 tlkp_tag_status 

Interakcija z značkami:  

 namestitev značke 
 najdba in izpustitev označenega osebka 
 najdba označenega osebka in odstranitev značke 
 najdba označenega osebka in odstranitev osebka 
 najdba označenega osebka in namestitev nove značke 

2.2.3.4.28 tlkp_class_biometry 

Opis iz podatkovne tabele: 

»Šifrant. Opuščam uporabo tabele. Namesto z njo sem 16.7.2010 pričel pretvarjati meritve 
v intervale razredov s funkcijo FLOOR (glej npr. vw_specimen). Sicer se tabela še vedno 
uporablja v nekaterih poizvedbah (npr. vw_class_biometry_group_20mm).« 

Se opusti. 

2.2.3.4.29 tlkp_method_age 

Na kakšen način je bila določena starost osebka. Trenutne vrednosti so:  

 neznano 
 branje otolitov - raven makrostruktur 
 branje otolitov - raven mikrostruktur 
 branje lusk 
 ocenjeno po izkustvu 
 analiza dolžinskih frekvenc 
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 LAK 
 ocenjeno po letnicah (želve) 

2.2.3.4.30 Gauges 

Merilne priprave 

Ali bi dodali checkboxe za tipe gauge-ov? 

Trenutno to ni problem, ker dela v bazi. 
Ko pa bo za to narejen UI, bi bilo najbrž 
smiselno dodati 18 checkboxov 

Dodaten šifrant »vloge gaugeov« ni 
smiselen, ker je itak potreben poseg v 
bazo, če se doda tip merilnega 
instrumenta 

2.2.4 Geografija 

2.2.4.1 Lokalitete splošno 

Predstavlja območja (lokalitete), ki jih definiraš v BIOS-u.  

Imamo naslednje tipe lokalitet: 

 Točka, (večina) 
 Linija 
 Poligon  
 Multipoligon 

Geografski podatki o lokalitetah so zapisani v bazi podatkovni field »geometry« - za ta 
namen se uporablja plugin PostGIS 

V osnovi obstajata dva tipa lokalitet:  

 Referenčne lokalitete (tudi administrativne lokalitete) in  
 Lokalitete vzorčenja 

Lahko gre za različne lokalitet. Nekaj primerov:  

 slovensko morje 
 Republika Slovenija 
 Vipava (reka) 
 Občine 
 Področje nature 2000 
 slovensko morje, tržaški zaliv, Jadransko morje 
 Točno določena lokacija enega vzorčenja (točka) 
 Del reke (linija ali poligon) 
 Vsi jadranski otoki (multi poligin) 

Lokaliteta ima veliko detajlov, ki so zapisani bodisi v tej tabel, ali pa v povezanih tabelah. 
Npr Id, ime, opis, GIS podatek: shape , lokacija, največja globina, dodatni parametri (npr 
naklon brežine),… detajlov imajo res ogromno, lokalitete so opredeljene zelo natančno. 

Lokaliteta vzorčenja se uporabi samo enkrat, se vnese vsakič na novo. Taka lokaliteta 
pomeni stanje v nekem trenutku.  

Za vnos lahko klonirajo staro lokaliteto in potem samo vnesejo spremembe. Ni pa 
relacije parent-child. Uporaba lokalitete pri zajemu vzorčenja je opisana zgoraj v sekciji 
Podatkovna struktura vzorčenja Lokalitete – tbl_locality. 

Imajo tudi administrativne lokalitete, npr območje ribiške družine, revirji,…. 



   

 

 

50 

Administrativne lokalitete se tudi lahko spremenijo, npr spremembe občinskih mej. Zato 
imajo lokalitete tudi datum od-do. Do je pri živih prazen. 

Obe vrsti lokalitet sta v isti bazi Je nek boolean, ki označuje »referenčne lokalitete«, true 
je referenčna, false ni. 

2.2.4.2 Lokalitete - tbl_locality  

Podatki o lokalitetah. Vnos podatkov v tabelo se izvaja z BIOS aplikacijo 
(tlkp_right.right_id=6; vnosni obrazec "Lokalitete"). Pravilo glede referenčnih lokalitet: 
če velja pogoj is_reference_locality = TRUE, potem ne sme biti vrednosti v polju 
locality_centroid. 

V bazi trenutno obstaja nekaj več kot 15.000 lokalitet. 

Tu je mnogo polj, ki definirajo samo lokaliteto:  

field type comment 

locality_id integer Koda lokalitete.  

locality_name characte
r varying 

Ime lokalitete.  

locality_name_category
_id 

integer Koda tipa zemljepisnega imena. 

locality_description text Opis lokalitete.  

location_source_id integer Koda vira lokalitete. 

location_source_descri
ption 

text Opis vira lokalitete. 

location_accuracy integer Natančnost georeferenciranja lokalitete - 
največje razdalje napake (maximum error 
distance). Enota mere: meter [m].  

country_id integer sl: Koda države. / en: Country code. 

salinity_class_id integer sl: Koda razreda slanosti vode. / en: Salinity 
class code. 

water_dynamics_id integer Koda tipa dinamike vode. 

beginning_date date Datum, od katerega je bila lokaliteta v uporabi.  

ending_date date Datum, do katerega je bila lokaliteta v uporabi.  

notes text Opombe 

created_person_id integer Koda vnašalca podatkov.  

created_ts timest.+
TZ 

Datum in čas vnosa zapisa. 

updated_person_id integer Koda osebe, ki je zadnja spremenila katerikoli 
podatek v zapisu. 

updated_ts timest.+
TZ 

Datum in čas zadnje spremembe kateregakoli 
podatka v zapisu. 

record_delete boolean TRUE" - zapis se izključi iz uporabe.  

riverbed_width numeric Dejanska Širina struge. Enota mere: meter [m]. 

shadiness integer Zasenčenost lokalitete [%]. 

locality_place_id integer Koda mesta na lokaliteti. 

water_depth numeric Največja globina vodnega telesa na zadevni 
lokaliteti. Enota mere: meter. 

locality_area numeric Površina lokalitete. Enota mere: kvadratni 
meter. 

locality_elevation numeric Nadmorska višina lokalitete. Enota mere: meter. 

locality_centroid  Transformacija izvirnega podatka iz polj 
locality_wgs84 ali  locality_d48gk ali  
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locality_d96tm. Transformirani shape 
pretvorjen v centroid 

locality_wgs84  Izvirni podatek v sistemu WGS84. 

locality_d48gk  Izvirni podatek v sistemu D48/GK. 

locality_d96tm  Izvirni podatek v sistemu D96/TM. 

locality_shape  Transformacija izvirnega podatka iz polj 
locality_wgs84 ali locality_d48gk ali 
locality_d96tm 

is_reference_locality boolean 
 

Zunanje povezave: 

 tlkp_country (country_id): določa državo?!? 
 tlkp_locality_name_category (locality_name_category_id): Tip – kategorija  

lokalitete 
 tlkp_locality_place (locality_place_id): neke vrste »prostor« lokalitete 
 tlkp_salinity_class (salinity_class_id): razred slanosti vode 
 tlkp_water_dynamics (water_dynamics_id): tekoča/stoječa voda – šifrant 

Ta tabela ima svojo history tabelo tbl_locality_history. 

2.2.4.2.1 tlkp_locality_name_category 

Tip – kategorija  lokalitete, npr:  

 naselje, mesto, "imena krajev";"domicilonimi" 
 … 
 tekoča voda, reka, potok, hudournik, nestalni tok, "hidronimi";"potamonimi" 
 kanal (odprt), "hidronimi";"potamonimi" 
 izvir, "hidronimi";"potamonimi" 
 .. 
 Morje, "hidronimi";"mareonimi" 
 del morja, morski zaliv, morski pristan, "hidronimi";"mareonimi" 
 soline, "hidronimi";"mareonimi" 
 gorovje, hribovje, gričevje, "oronimi";"oronimi" 
 … 
 Država, "horonimi";"regionimi" 
 Občina, "horonimi";"regionimi" 
 … 
 ribiški okoliš, "drugo";"drugo" 
 … 

Kategorija lokalitete je opredeljena z naslednjimi parametri:  

 locality_name_category_sl: Ime kategorije imena lokalitete. 
 locality_name_category1:  1. kategorija imena lokalitete. 
 locality_name_category2:  2. kategorija imena lokalitete. 

Uporablja se pri lokalitetah 

2.2.4.2.2 tlkp_locality_place 

neke vrste »prostor« lokalitete, preprost šifrant.  

Ima vrednosti:  

 breg - izven glavnega toka 
 breg - glavni tok 
 vmes - izven glavnega toka 
 vmes - glavni tok 
 sredina - izven glavnega toka 
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 sredina - glavni tok 

Uporablja se pri lokalitetah 

2.2.4.2.3 tlkp_salinity_class 

razred slanosti vode 

Vrednosti:  

 neznano 
 drugo 
 celinske vode 
 brakične vode (0.5‰ do slanosti morske vode) 
 morske vode 
 vode s širokim razponom slanosti (0.5‰ do slanosti višje kot v morski vodi) 

Uporablja se pri lokalitetah 

2.2.4.2.4 tlkp_water_dynamics 

tekoča/stoječa voda – šifrant  

Ima vrednosti:  

 neznano 
 drugo 
 tekoča voda 
 stoječa voda 

Uporablja se pri lokalitetah 

2.2.4.3 Reguliranost brežin - tbl_locality_bank_regulation in tlkp_bank_regulation 

Reguliranost brežin, ki se pojavljajo na lokaliteti. Vnos podatkov v tabelo se izvaja z BIOS 
aplikacijo (tlkp_right.right_id=20; vnosni obrazec "Reguliranost brežine"). 

Na vsaki lokaliteti je potrebno določit kako so regulirane brežine. Načine regulacije 
določa šifrant tlkp_bank_regulation. Tabela tbl_locality_bank_regulation pa 
predstavlja many-to-many relacijo med lokaliteto in tipom reguliranosti brežin v 
procentih, tako da je vsota za eno lokaliteto točno 100% 

2.2.4.3.1 tlkp_bank_regulation 

Določa tipe reguliranosti brežin 

Ima naslednje vrednosti:  

 neregulirano 
 sonaravno regulirano 
 regulirano 
 neregulirano 
 samo vrezana struga 
 utrjeno z drevjem 
 lesena regulacija 
 kamnomet (~45°) 
 kamniti zid (vertikala) 
 beton 
 gradbeni odpadki 
 ni podatka 

Ima reference na Biblio in Media – ne vem točno zakaj 

Ima polje bank_regulation_scale :lestvica, po kateri je izdelan šifrant regulacij brežin. 
Potrebno še pojasnit… 
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2.2.4.3.2 tbl_locality_bank_regulation 

Tabela tbl_locality_bank_regulation predstavlja many-to-many relacijo med 
tbl_locality (lokaliteto) in šifrantom tlkp_bank_regulation (tipom reguliranosti brežin) 
v procentih, tako da je vsota za eno lokaliteto točno 100% 

2.2.4.4 Nakloni brežin  - tbl_locality_bank_slope in tlkp_bank_slope 

Nakloni brežin, ki se pojavljajo na lokaliteti. Vnos podatkov v tabelo se izvaja z BIOS 
aplikacijo (tlkp_right.right_id=19; vnosni obrazec "Naklon brežine") 

Povezano je z naslednjimi tabelami: 

 tlkp_bank_slope (bank_slope_id) 
 tbl_locality (locality_id) 

2.2.4.4.1 tlkp_bank_slope 

Določa nabor (kategorije) nagibov brežin. Možni so naslednji nagibi: 

 <45° 
 =45° 
 >45° 
 =90° 
 ni podatka 

2.2.4.4.2 tbl_locality_bank_slope 

Tabela tbl_locality_bank_slope predstavlja many-to-many relacijo med tbl_locality 
(lokaliteto) in šifrantom tlkp_bank_slope (nagibi brežin) v procentih, tako da je vsota 
za eno lokaliteto točno 100% 

2.2.4.5 Habitati - tbl_locality_habitat in tlkp_habitat 

Slika prikazuje povezavo med lokaliteto, habitatom in vegetacijo: 

 

Podrobnejši opis polj je v dokumentu locality_habitat_vegetation_cover.html 
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Tipi habitatov, ki se pojavljajo na lokaliteti. Vnos podatkov v tabelo se izvaja z BIOS 
aplikacijo (tlkp_right.right_id=21?; vnosni obrazec "Lokalitete", gumb POKRIVNOST 
VEGETACIJE, vnosni obrazec HABITAT). 

2.2.4.5.1 tlkp_habitat 

Šifrant habitatov. Trenutno ima naslednje vnose: 

 do 20 m od vodnega območja 
 do 100 m od vodnega območja 
 vodno območje 
 obrežno območje 
 nadobrežno območje v 100 m pasu 
 počivališča 
 skrivališča 

2.2.4.5.2 tbl_locality_habitat 

many-to-many tabela, ki povezuje lokalitete in habitate. Za razliko od prejšnjih dveh tu 
NI procentov. 

Povezano je z naslednjimi tabelami: 

 tlkp_habitat (habitat_id) 
 tbl_locality (locality_id) 

2.2.4.6 Pokrivnost vegetacije - tbl_locality_vegetation_cover in tlkp_vegetation_cover 

Kot kaže, mora vsak vnos v tabelo tbl_locality_habitat imeti še določeno pokritost z 
vegetacijo, spet do 100%. To se vnaša tukaj: 

2.2.4.6.1 tbl_locality_vegetation_cover 

Pokrivnost vegetacije, ki se pojavlja na lokaliteti. Vnos podatkov v tabelo se izvaja z BIOS 
aplikacijo (tlkp_right.right_id=21; vnosni obrazec "Pokrivnost vegetacije") 

Ta tabela ima povezavo tudi na tbl_locality_habitat (zgoraj), katero je potrebno še 
razjasnit.  

Pomembna polja: 

 locality_id : koda lokalitete vzorčenja. 
 habitat_id : koda habitata. 
 vegetation_cover_id : koda rastlinske združbe. 
 vegetation_cover_share : delež območja z določeno rastlinsko združbo [%]. 

Povezave: 

 tbl_locality_habitat (locality_id, habitat_id) 
 tlkp_vegetation_cover (vegetation_cover_id) 

2.2.4.7 Habitat in vegetacija  

2.2.4.7.1 tlkp_habitat – habitati 

Šifrant habitatov. Trenutno vsebuje 7 različnih habitatov: 

 do 20 m od vodnega območja 
 do 100 m od vodnega območja 
 vodno območje 
 obrežno območje 
 nadobrežno območje v 100 m pasu 
 počivališča 
 skrivališča 
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Ima tri vsebinska polja:  

 habitat_sl: slovensko ime 
 habitat_en:Angleško ime habitata. 
 habitat_description: Opis habitata 
  

Ima polje habitat_scale, ki pomeni »Lestvica, po kateri je izdelan šifrant habitatov.«. Za 
razjasnit. 

Prav tako ima polje biblio_id  - Literarni vir šifranta habitatov – za razjasnit 

Tabela je povezana z : 

 tbl_media (media_type_id, media_id) – kaj je to? 

2.2.4.7.2 tlkp_vegetation_cover – tipi vegetacije? 

Ta šifrant najbrž določa tipe vegetacije, ki se lahko pojavijo. Vsebuje 43 vnosov. 

Nekaj primerov:  

 neporaščeno 
 makrofiti 
 alge 
 bakterijske obloge 
 … 
 travišče 
 grmišče 
 drevje 
 njive in vrtovi 
 … 
 potopljene korenine dreves 
 rastlinski ostanki 
 vodna površina brez rastja 
 kopno brez rastja 
 … 

Struktura je delno podobna prejšnjemu. Ima tri vsebinska polja:  

   vegetation_cover_sl: ime rastlinske združbe. 
   vegetation_cover_en: angleško ime rastlinske združbe. 
   vegetation_cover_: opis rastlinske združbe 

Tudi tu so reference na media in biblio??? 

2.2.4.7.3 tbl_form_vegetation_cover_habitat 

Vnosni obrazec za pokrivnost vegetacije? To je za raziskat... 

Gre za čisto navadno many-to-many tabelo, brez dodatnih pol, ki povezuje dva šifranta: 
tlkp_habitat in tlkp_vegetation 

Tabela je povezana z : 

 tlkp_habitat (habitat_id) 
 tlkp_vegetation_cover (vegetation_cover_id) 

Najbrž določa kateri tipi vegetacije se SMEJO uporabit v katerem habitatu. Npr:  

Vnos iz tlkp_habitat 1;"do 20 m od vodnega območja" ima naslednje vnose iz 
tlkp_vegetation_cover: 

 30: "vodna površina brez rastja" 
 31: "kopno brez rastja" 
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 32: "travišča" 
 33: "posamezni grmi in drevesa" 
 34: "drevesa v pasu 2-5 m" 
 35: "drevesa v pasu 5-15 m" 

2.2.4.8 vodni tok - tbl_locality_stream_channel_flow in tlkp_stream_channel_flow 

Vsaka lokaliteta ima določene vodne tokove, katerih vsota mora biti 100%  

2.2.4.8.1 tbl_locality_stream_channel_flow 

Vodni tokovi, ki se pojavljajo na lokaliteti. Vnos podatkov v tabelo se izvaja z BIOS 
aplikacijo (tlkp_right.right_id=17; vnosni obrazec "Vodni tok") 

Tudi tu naj bi posamezna lokaliteta imela vsoto 100% 

Podatki so naslednji: 

 stream_channel_flow_id : koda vodnega toka. 
 stream_channel_flow_share: delež območja z določenim vodnim tokom [%]. 
 stream_channel_flow_depth globina vode na območju z določenim vodnim 

tokom [m]. 
 depth_gauge_id : koda instrumenta, s katerim je bila izmerjena globina. 
 Notes:  

Tabela je povezana z naslednjimi tabelami: 

 tbl_locality (locality_id) - lokaliteta 
 tlkp_gauge (gauge_id) – globinomer - koda instrumenta, s katerim je bila 

izmerjena globina. 
 tlkp_stream_channel_flow (stream_channel_flow_id) 

2.2.4.8.2 tlkp_stream_channel_flow 

Ta šifrant ima naslednjo zalogo vrednosti:  

 brzice 
 laminarni tok 
 tolmun 
 ni podatka 
 ni toka 
 enakomerni tok - ravno dno 
 enakomerni tok - razgibano dno 
 brzica 
 tolmun 
 zatok - brez toka 
 zatok - povratni tok 
 žepek 
 breg-tolmun 
 breg-tek 
 breg brzica 
 sredina-tolmun 
 sredina-tek 
 sredina-brzica 

Zraven ima še stream_channel_flow_scale  - to je lestvica, po kateri so povzete kategorije 
vodnega toka. Za razjasnit. 

2.2.4.9 Substrati (podlage) - tbl_locality_substrate in tlkp_substrate 

Vsaka lokaliteta ima določene substrate (podlage), katerih vsota mora biti 100%  
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2.2.4.9.1 tbl_locality_substrate 

Substrati, ki se pojavljajo na lokaliteti. Vnos podatkov v tabelo se izvaja z BIOS aplikacijo 
(tlkp_right.right_id=18; vnosni obrazec "Substrat") 

Tabela je povezana z naslednjimi tabelami: 

 tbl_locality (locality_id) – lokaliteta 
 tlkp_substrate (substrate_id) 

2.2.4.9.2 tlkp_substrate 

Šifrant substratov:  

 mulj/blato 
 pesek 
 gramoz 
 prod 
 kamenje 
 skale 
 matična kamnina 
 lehnjak 
 ni viden 
 ni podatka 
 beton 
 glina 

2.2.4.10 tbl_locality_select 

Vnos podatkov v tabelo se izvaja z BIOS aplikacijo, z očrtanjem centroidov lokalitet 
(GIS/ATLAS/Sloji ZZRS/Lokalitete - centroidi/Orodja/Freehand Polygon). Tabela se 
nato uporablja le pri poizvedbah. 

Ko delaš poizvedbe za neko območje, označiš področje in shraniš ID-je lokacij v neko 
tabelo. Nato jih uporabiš za »selectanje« - tiste poizvedbe, ki jih delajo v Accessu.  

2.2.4.11 PostGIS – extension za Postgres 

Kartografske podlage imajo iz geodetske uprave, a niso del baze. Imajo pravico do njih 
kot javni zavod.  

WGS84, Gauss-Krueger – matematika zadaj je v spatial_ref_sys, tu so prostorski sistemi 
in ti se samo sklicuješ na to.  

Tabela spatial_ref_sys se sama generira, ko instaliraš PostGIS, v njej so pretvorbeni 
parametri… slovenskega sistema ni, (bikubna transformacija), elipsoid.  

Ponoči se med ostalim požene en SQL, ki njihova vzorčenja poveže s temi 
administrativnimi lokalitetami, tako da za vsako vzorčenje vedo natančno katerim 
administrativnim pripada (funkcija ST_contains).  
Kompleten GIS imajo v bazi, ni več shp fajlov (kot prej).  

2.2.4.12 Gumb »shp 2 sql« 

Lokalitete: preden jih uvozijo naredijo shp fajle. Ime datoteke je sestavljeno iz ID-ja in 
sistema (WGS84, GK).  

Ta gumb sproži en programček, ki zadeve zapiše v tabelo tbl_locality, shp prepiše v 
mapo »obdelane«.  

Če želijo urejati lokaliteto, naredijo nov shp in ponovno zaženejo obdelavo. To »povozi« 
staro definicijo.  
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2.2.4.13 Tbl_locality_select - skupine lokalitet iz Atlasa 

Vsebina te tabele se uporablja za »selectanje« vzorčenj po geografskem ključu – 
govorimo o tistih poizvedbah, ki jih delajo v Accessu.  

Izbor lokacij: Meni GIS  Atlas: 

grafični izbor: ko delaš poizvedbe za neko območje, označiš področje in shraniš ID-je 
lokacij v neko tabelo. 

Razlaga referenčnih poligonov:  
Referenčni poligoni so neke geografske enote, npr:  

 Meje občin,  
 ribiški okoliši,  
 otoki 
 natura območja, 
 … 

ZA VSE OSTALE (nereferenčne) LOKALITETE se izračuna pripadnost vsem referenčnim 
lokalitetam. Vsaka lokaliteta bodisi SPADA, ali pa NE SPADA v določen referenčni 
poligon. 

Sistem vsako noč izračuna katere lokalitete so vsebovane v katerem od referenčnih 
poligonov. Za to se uporablja ST_contains funkcija iz PostGIS plugina 

2.2.5 Biometrija 

Katere meritve lahko izvajamo na osebku, je pogojeno s taksonomijo. Npr, za ribe se 
vnašajo drugi parametri, kot za glavonožce. To zadevo se trenutno ureja v Accessu. 

2.2.5.1 tlkp_biometry 

Šifrant vseh možnih parametrov ki se merijo, je v tlkp_biometry. Opisuje kaj vse lahko 
merimo pri vzorcih. Obstaja 226 meritev, ki jih lahko opravimo.  Povezano z 
tlkp_biometry_scale 

2.2.5.2 tlkp_biometry_scale 

Biometrična lestvica, povezano tudi s taksonom. Zraven je tudi referenca na sliko, ki 
najbrž kaže kako se to izvaja? 

tlkp_biometry_scale so »skale« teh meritev, obstajajo na neki lestvici – tu je opisana 
sama lestvica (od-do), tukaj je določen takson.  Se pravi, določen zapis v 
tlkp_biometry_scale pove, da se bo ta meritev izvajala na tej veji taksonomije 
(referencira določen node v taksonomskem drevesu).  

tlkp_biometry_scale  vsebuje tudi povezavo med taksonomijo in veličinami, ki se 
merijo. To je določeno v polju taxon_id.  

Tabela trenutno vsebuje 42 zapisov 
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2.2.6 Media 

Gre za neko medijsko knjižnico, ki se uporablja v marsikateri entiteti Tabele so 
povezane kot kaže slika:  

 

Potrebno je pregledat tabele: 

table table_ 
purpose 

row_count comment 

tbl_media data 8295 Tabela še ni povezana z BIOS 
aplikacijo. Dodajanje novih podatkov 
poteka preko MS Access vnosnih 
obrazcev. Tabela se uporablja samo v 
poizvedbah. 

tbl_media_content data 290 

tbl_media_depository data 7989 

tbl_media_locality data 2445 

tbl_media_method data 4 

tbl_media_person data 7991 

tbl_media_ranking data 480 

tbl_media_sampling data 1163 

tbl_media_specimen data 2403 

tbl_media_taxon data 17382 

tbl_media_use Data 992 

Opis posameznih polj se nahaja v dokumentu bios_media.html 

2.2.7 Uporabniki in pravice 

BIOS ima dokaj razdela sistem za dodeljevanje pravic posameznim uporabnikom.  
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Tako uporabniki kot pravice so določene v podatkovni  bazi. Tam je račun za vsakega 
uporabnika, ki se prijavlja v aplikacijo. Vsak uporabnik ima tako svoj nivo pravic, poleg 
tega se natanko določi katere serije lahko vnaša.  

2.2.7.1 Tbl_person 

Uporabniki so določeni v tabeli tbl_person.  

Šifrant oseb. Vnos podatkov v tabelo se izvaja neposredno v tabelo ali z BIOS aplikacijo 
(tlkp_right.right_id=3; vnosni obrazec "Uporabniki") 

To so osebe, ki sodelujejo kjerkoli v bazi (od avtorjev knjig, do njihovih uporabnikov)  

Če gre za uporabnike, imajo prav tu noter username in password. Tu je tudi podatek ali 
je oseba relevantna za BIOS in ali je aktivna. 

Osebo lahko za določen čas tudi deaktiviramo, npr če gre zna porodniško, se jo 
deaktivira.  

Ta tabela ima tudi svojo history tabelo tbl_person_history. 

2.2.7.2 Pravice uporabnikov v programu 

Pravice uporabnikov v programu so določene dvonivojsko: 

1. Vsak uporabnik spada v določene grupe (tlkp_usergroup) 
Pripadnost je določena v many-to-many tabeli tbl_person_usergroup 

2. Vsaka grupa ima določene pravice (Tlkp_right) 
Pripadnost je določena v many-to-many tabeli Tbl_usergroup_right 
 

2.2.7.2.1 tbl_person_usergroup 

Gre za many-to-many tabelo ki določa, kateri uporabnik spada v katero skupino 
uporabnikov.  

Tabela je zelo preprosta in ima le dva vitalna zunanja ključa:  

 tbl_person (person_id): katera oseba spada v grupo in  
 tlkp_usergroup (usergroup_id): v katero grupo 

2.2.7.2.2 tlkp_usergroup 

Gre za šifrant skupin uporabnikov.  

Trenutno ima naslednje vrednosti:  
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usergroup_id usergroup_name is_active 
1 "admin" TRUE 
2 "sprememba gesla" TRUE 
3 "admin_users" TRUE 
4 "marine" TRUE 
5 "inland" TRUE 
6 "biocen" FALSE 
7 "metode" TRUE 
8 "tagging" TRUE 
9 "fish watcher inland" TRUE 
10 "fish watcher marine" TRUE 
11 "telemetry" TRUE 
12 "mne" TRUE 
13 "taksonomija" TRUE 
14 "marine_student" TRUE 
15 "" TRUE 
16 "VIPava" TRUE 
17 "LASCA" TRUE 

2.2.7.2.3 Tbl_usergroup_right 

Tabela, ki povezuje usergroup s posamezno konkretno pravico. 

Zelo preprosta many-to-many tabela z dvema zunanjima referencama:  

 tlkp_usergroup (usergroup_id): katera skupina… 
 tlkp_right (right_id): …ima katero pravico 

Slika prikazuje relacijo: 

 

2.2.7.2.4 Tlkp_right 

Seznam »pravic« na nivoju aplikacije BIOS 

Še za pojasnit točno kako to deluje. 

1 1 Sprememba 
gesla 

password_chang
e.inc 

Sprememba gesla     

2 6 Odjava '' Odjava     
3 2 Uporabniki users.inc Uporabniki 10    
4 2 Serije series.inc Serije 30    
5 2 Skupine usergroups.inc Skupine 20    
6 7 Lokalitete localities.inc 1000 Lokaliteta    tbl_locality 
7 3 Metode methods.inc Metode    tbl_method 
8 4 Izbor serije select_series.inc Izbor serije     
9 3 Taksonomija taxon.inc Taksonomija    tbl_taxon 
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10 0 Abiotski 
parametri 

'' 2010 Abiotski 
parametri 

 2
0 

20
0 

tbl_sampling_point 

11 0 Določevalci '' 2035 Določevalci    tbl_determination_staff 
12 0 Osebki specimen.inc 2050 Osebki  1

8 
50
0 

tbl_specimen 

13 0 Podvzorec '' 2040 Podvzorci    tbl_subsample 
14 5 Vzorčenje sampling.inc 2000 Vzorčenje    tbl_sampling 
15 0 Vzorčevalci '' 2020 Vzorčevalci    tbl_sampling_staff 
16 0 Vzorec '' 2030 Vrste    tbl_sample 
17 0 Vodni tok  1010 Vodni tok    tbl_locality_stream_cha

nnel_flow 
18 0 Substrat  1020 Substrat    tbl_locality_substrate 
19 0 Naklon 

brežine 
 1030 Naklon 

brežine 
   tbl_locality_bank_slope 

20 0 Reguliranost 
brežine 

 1040 
Reguliranost 
brežine 

   tbl_locality_bank_regula
tion 

21 0 Pokrivnost 
vegetacije 

 1050 Pokrivnost 
vegetacije 

   tbl_locality_vegetation_
cover 

22 0 Osebki - 
neposredni 
vnos 

directspecimen.i
nc 

2025 Osebki - 
neposredni vnos 

 1
8 

50
0 

tbl_specimen_temp 

23 8 Telemetrija telemetry/anten
na.inc 

All data involving 
antennas 

30 3 10
0 

 

24 8 Atlas telemetry/atlas.i
nc 

Telemetry data 10    

25 0 Add antenna 
coordinates 

add_antenna_coo
rdinates.inc 

Interface 
displayed in 
dialog for adding 
coordinates 

 3 10
0 

 

26 8 Prostorski 
podatki 

telemetry/spatia
l_data.inc 

Export/Import 
shp files 

20    

27 8 Sestavljeni 
Filtri 

telemetry/comp
osite_filter_data.i
nc 

Filter data from 
tbl_telemetry_arc
hive 

50    

28 8 Glavni Filtri telemetry/main_
filter_data.inc 

Filter data from 
tbl_telemetry_arc
hive 

40    

29 0 Biometrija  2055 Biometrija    tbl_specimen_biometry 
30 0 Tip 

interakcije 
 2056 Tip 

interakcije 
   tbl_specimen_interactio

n 
31 0 Interakcija z 

vrsto 
 2057 Interakcija z 

vrsto 
   tbl_specimen_interactio

n_taxon 
         

Uporablja se tudi za upravljanje menijev in vnosnih obrazcev spletne aplikacije BIOS.  

Tu se nahaja seznam vseh UI obrazcev, ki so v aplikaciji. Ta se hkrati uporablja tudi za 
določanje pravic, pa tudi v tbl_form_series za določanje kateri vnos pripada kateremu 
obrazcu.  

2.2.7.3 Pravice nad serijami 

Pravice uporabnika so določene tudi nad posameznimi serijami.  

Le te so prav tako določene dvonivojsko, pri tem da je prvi nivo enak:  

1. Vsak uporabnik spada v določene grupe (tlkp_usergroup) 
Pripadnost je določena v many-to-many tabeli tbl_person_usergroup 

2. Vsaka grupa ima določeno do katerih serij lahko dostopa (Tlkp_series) 
Pripadnost je določena v many-to-many tabeli Tbl_usergroup_series 

2.2.7.3.1 Tbl_usergroup_series 

Tabela, ki povezuje usergroup s posamezno serijo. 

Zelo preprosta many-to-many tabela z dvema zunanjima referencama:  
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 tlkp_usergroup (usergroup_id): katera skupina… 
 tlkp_series (series_id): …ima katero pravico 

Slika prikazuje relacijo: 

 

2.2.8 Komunikacija z zunanjimi sistemi 

Program BIOS je povezan z drugimi programi in sistemi:  

 Analize preko Accessa 
 QGis 
 Uvoz shape fajlov 
 Uvoz CSV iz ministrstva 

2.2.8.1 Access: 

Uporabniki za potrebe analiz dostopajo neposredno do Postgres baze. To počnejo z 
uporabo Accessa. Za ta namen so si v preteklih letih pripravili mnoge kompleksne 
poizvedbe. Zaželeno je, da se ohrani enaka struktura baze, da bo to delovalo še naprej. 

Vsako noč generirajo denormalizirane tabele za namen reportinga. Ni pomembno iz 
katerega šifranta je kaj in kako je povezano. Prav do teh tabel uporabniki nato  
dostopajo preko MS Access. Tu morajo biti zelo fleksibilni, ni možno delat fiksnih 
reportov, ker z vsakim projektom pridejo neke nove zahteve, tega ne morejo fiksirat. 
Pogosto gre za znanstveno-raziskovalno delo, ker šele z določenimi poizvedbami pridejo 
do zaključkov.  

Prav tako se Access uporablja kot UI za vnos nekaterih šifrantov. 

2.2.8.2 QGis  

QGis samo bere podatke. Za ta namen se povezuje direktno na bazo.  

 Vzpostavi se povezava na bazo 
 Izbereš view ali tabelo, ki vsebuje polje tipa Geometry oz Geography 
 To doda »sloj« v Gis sistem. 

2.2.8.3 Uvoz shape fajlov 

Ta del je na kratko opisan že zgoraj.  
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2.2.8.4 Uvoz CSV podatkov iz Ministrstva za kmetijstvo 

Gre za podatke o izlovu, ki jih letno pridobijo iz Ministrstva za kmetijstvo. Ta uvoz 
poteka skozi Access: 

 Bojan uvozi podatke v Access 
 Uredi stolpce, podatke, popravi napake,… 
 Potem se izvede Append 

Podatki so pogosto polni šuma, npr da se pojavljajo neobstoječe vrste ali neobstoječi 
datumi, 29.2, 30.2, 31.2.  

2.2.9 Ostale tabele in šifranti 

2.2.9.1 tlkp_language 

Šifrant jezikov.  

Trenutno vsebuje 18 jezikov. Uporablja se za tbl_form_series_label in še za kaj…Ker gre 
za preprost šifrant, nima povezav na zunanje tabele.  

2.2.9.2 tbl_pubblished 

Tabela ni povezana z BIOS aplikacijio. Dodajanje novih podatkov poteka preko MS 
Access vnosnih obrazcev ali z SQL skripto. Tabela se uporablja samo v poizvedbah. 

Slika:  

 

Podrobnejši opis strukture je v dokumentu bios_pubblished_data.html 

2.2.9.3 tbl_vms 

Podatki iz sistema VMS, ki jih zbira MKGP. Tabela ni povezana z BIOS aplikacijio. 
Dodajanje novih podatkov poteka z SQL skripto. Tabela se uporablja samo v poizvedbah.  

2.2.9.4 Tbl_akl - Age length key 

Metapodatki o starostno dolžinskem ključu (en: Age length key). Tabelo naredil Bojan 
Marčeta, dne 10.7.2018. 

Reference na: 
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 tbl_taxon 
 tlkp_sex 
 tbl_media 
 tbl_locality 
 tlkp_country 
 tlkp_biometry 

Treba še pojasnit pred implementacijo. 

Dodatno: poglej tudi tbl_alk_data: (Starostno dolžinski ključ (en: Age length key). 
Tabelo naredil Bojan Marčeta, dne 10.7.2018.) 

2.2.9.5 tbl_security_login 

Pred implementacijo je potrebna razlaga te tabele… 

2.2.9.6 tbl_specimen_delete_temp 

Verjetno je tabela povezana z "neposrednim vnosom osebkov". 

Vsebuje 380.000 zapisov??? 

2.2.9.7 tbl_specimen_sort_temp 

Verjetno je tabela povezana z "neposrednim vnosom osebkov" 

2.2.9.8 tbl_telemetry 

Projekt trenutno ni aktiven. Tabela je morda uporabljena v BIOS aplikaciji: 
GIS/TELEMETRIJA' 

2.2.9.9 tbl_telemetry_archive 

Projekt trenutno ni aktiven. Tabela je morda uporabljena v BIOS aplikaciji: 
GIS/TELEMETRIJA' 

2.2.9.10 tbl_telemetry_archive_temp 

Table used for passing filtered values from tbl_telemetry_archive to tbl_telemetry/only 
temporary data is inside 

Projekt trenutno ni aktiven. Tabela je morda uporabljena v BIOS aplikaciji: 
GIS/TELEMETRIJA' 

2.2.9.11 tbl_telemetry_imported_file 

Projekt trenutno ni aktiven. Tabela je morda uporabljena v BIOS aplikaciji: 
GIS/TELEMETRIJA' 

2.2.9.12 tbl_collection 

Zbirka rib. Vnos podatkov v tabelo se še ne izvaja z BIOS aplikacijo. Vse etikete na ribah, 
ki se nanašajo na series_id = 1, so brez vodilne "1". Za vse ostale serije so oznake na 
etiketah sestavljene iz series_id in specimen_id (npr. 3.48421). 

Dodatno: glej tudi tbl_collection_container (Posode za shranjevanje zbirke ter njihova 
lokacija/skladišče.) 

2.2.9.13 tbl_failed_telemetry_log 

Projekt trenutno ni aktiven. Tabela je morda uporabljena v BIOS aplikaciji: 
GIS/TELEMETRIJA ali GIS/GLAVNI FILTRI ali GIS/SESTAVLJENI FILTRI  

2.2.9.14 tbl_filter_master_slave 

Vmesna tabela za master/slave tabele. Projekt trenutno ni aktiven. Tabela je morda 
uporabljena v BIOS aplikaciji: GIS/TELEMETRIJA ali GIS/GLAVNI FILTRI ali 
GIS/SESTAVLJENI FILTRI 
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2.2.9.15 tbl_filtering_history 

Projekt trenutno ni aktiven. Tabela je morda uporabljena v BIOS aplikaciji: 
GIS/TELEMETRIJA ali GIS/GLAVNI FILTRI ali GIS/SESTAVLJENI FILTRI 

2.2.9.16 tbl_fish_price 

Cene ribiških proizvodov, na kilogram, brez DDV, v časovnem intervalu kot je razviden iz 
podatkov v tabeli. Vir cen prve prodaje je MKGP-Inforib; anketne vprašalnike zbira 
ZZRS, podatke pa obdeluje Edvard Avdič Mravlje. Tabela ni povezana z BIOS aplikacijio. 
Dodajanje novih podatkov poteka z SQL skripto. Tabela se uporablja samo v poizvedbah. 

2.2.9.17 tbl_fleet_register 

Register slovenskega ribiškega ladjevja. Podatki so preneseni z naslova: 
http://ec.europa.eu/fisheries/fleet/index.cfm?method=Download.menu. Postopek 
osveževanja podatkov: v začetku koledarskega leta se izbriše vse zapise v tabeli ter doda 
novo, celotno zgodovino dogodkov. Vsebina polj in šifranti so skladni s COMMISSION 
REGULATION (EC) No 26/2004 of 30 December 2003 on the Community fishing fleet 
register. 

2.2.9.18 tbl_landing_taxa_reconstruction 

Parametri za rekonstrukcijo podatkov iz ladijskih dnevnikov (series_id = 13). Tabela ni 
povezana z BIOS aplikacijio. Dodajanje novih podatkov poteka z SQL skripto. Tabela se 
uporablja samo v poizvedbah. 

2.2.9.19 tbl_length_weight_relationship 

Tabela ni povezana z BIOS aplikacijo. Dodajanje novih podatkov poteka z SQL skripto. 
Tabela se uporablja samo v poizvedbah. 

Podatke se uporablja za oceno mase pri osebkih, za katere je znana le dolžina. 

Ima svojo history tabelo tbl_length_weight_relationship_history 
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2.3 Kako so definirane serije 

2.3.1 Uvod 

Osnova vseh vnosov so Serije. Serija predstavlja nek skupek meritev, skupek 
posameznih zbiranj podatkov – vzorčenj.  

Vsak protokol vzorčenja, ki je različen od drugega, ima svojo serijo podatkov.  

Lahko se tudi zgodi, da sta dve seriji popolnoma enaki, identični. To pa zato, da lahko 
omogočijo hkratno delo dvema ekipama na terenu. Znotraj posamezne serije se namreč 
uporabljajo sistemi primarnih ključev, ki so integerji in želijo, da potekajo v določenem 
zaporedju.  

To poglavje se posveča načinu zapisa definicije serije. 

2.3.1.1 Povezava serije s projekti 

Vzorčenja, ki pripadajo eni seriji, lahko pripadajo večim  projektom. Skupno pa jim je, da 
imajo enak način vzorčenja, enak način zbiranja podatkov. Isti podatki so zahtevani v 
vseh teh projektih v neki seriji. 

S stališča serije je »projekt« zgolj eden od šifrantov. Relacija je med serijo in projektom  
je opisana v nadaljevanju 

2.3.1.2 Konfigurabilne maske  

Maske za vnos podatkov, ki so opredeljeni v prejšnjem sklopu »Podatkovna struktura 
vzorčenja«, so definirane v podatkovni bazi. Naročnik želi, da maske ostanejo 
konfigurabilne - absolutno pa ne smejo biti predprogramirane za različne serije.  

Pri določanju novih serij želijo biti namreč avtonomni, saj lahko »čez noč« dobijo nov 
projekt, zato morajo biti sposobni sami vzpostavit nove forme.  

2.3.1.3 Podatkovna struktura vzorčenja 

Tabele, opisane zgoraj, imajo VSA polja, ki se lahko pojavijo v podatkih pri katerikoli 
seriji.  

Če npr damo dve seriji podatkov eno zraven druge vidimo, da so nekatere celice prazne 
v eni seriji, nekatere v drugi seriji Tako vidnost, kot tudi obveznost polj, se določijo z 
nastavitvami serije.  
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2.3.2 Nova serija 

Spodnja slika prikazuje kako naj poteka vnos nove serije:  

 

Vir: Bojan Marčeta, ZZRS 

Osnovna polja, ki bodo vidna na vnosnih maskah, so definirana v tabeli tbl_form_series. 
Ta večjezične obrazce imamo dodatno še tbl_form_series_label. 
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Kjer gre za izbirnike (drop_down polja), se le ti izbirajo iz šifrantov, vendar ne med 
vsemi vrednostmi. V vsaki seriji za vsak šifrant določimo PODMNOŽICO iz pripadajočega 
šifranta. Le ta potem predstavlja ZALOGO VREDNOSTI za določeno serijo.  

Te relacije so določene v tabelah tbl_series_*. Takih tabel je kar 61! Opisane so v 
poglavju Tabele za zapis definicije serij  Tbl_series_*.   

2.3.2.1 Urejanje »serij«: 

Treba je izdelati uporabniški vmesnik za urejanje konfiguracije serij. To je eden glavnih 
ciljev projekta!  

Za dodajanje in urejanje serij trenutno ni nobenega uporabniškega vmesnika. Trenutno 
se celotna administracija form in dropdownov vrši neposredno na bazi. V novi verziji 
moa biti grafični vmesnik, ki bo omogočal vsem uporabnikom z določeno pravico 
administrirat te  zapise.  

Hkrati pa je treba upoštevati željo naročnika, ki se ne želi odpovedati možnosti 
direktnega vnosa v bazo. 

2.3.2.2 Kloniranje serij 

Sedaj novo serijo največkrat naredijo tako, da klonirajo eno od obstoječih serij. Za ta 
namen imajo SQL skripto za kloniranje serije. Trenutno dodajanje nove serije poteka 
zgolj z uporabo omenjene SQL skripte, katera izvede »inserte« v mnoge tabele.  

Skripta :tbl_form_series - glej Prilogo 1, SQL skripta v datoteki FSS.P02.001 - priloga SQL 
skripte.docx 

Čeprav nekatere serije izhajajo iz drugih (zaradi kloniranja), vseeno serije niso drevesno 
urejene. 

2.3.3 Tabele za zapis definicije serij 

Administracija spletnega obrazca bo še naprej potekala prek tabele tbl_form_series. 
Administracija spustnih seznamov bo potekala prek tabel tbl_series_*. Poleg tega se tu 
pojavlja še veliko drugih tabel in šifrantov, ki so opisane v nadaljevanju. 

2.3.3.1 Seznam serij - Tklp_series 

Seznam serij se nahaja v tlkp_series. 

Imamo naslednja polja: 

field default 
value 

Nulls type comment 

series_id 
 

NO integer Koda serije podatkov. 

series_sl 
 

NO character 
varying 

Ime serije podatkov. 

series_en 
 

YES character 
varying 

Angleško ime serije podatkov. 

series_description 
 

YES text Opis serije podatkov. 

notes 
 

YES text Opombe. 

created_person_id 
 

NO integer Koda vnašalca podatkov. 

created_ts now() NO timest.+TZ Datum in čas vnosa zapisa. 

updated_person_id 
 

NO integer Koda osebe, ki je zadnja spremenila 
katerikoli podatek v zapisu. 

updated_ts now() NO timest.+TZ Datum in čas zadnje spremembe 
kateregakoli podatka v zapisu. 

record_delete FALSE NO boolean Zapis se izključi iz uporabe. 



   

 

 

70 

is_quantitative 
 

YES boolean Vrednost TRUE pomeni, da podatki iz 
serije omogočajo kvantifikacijo (npr. 
izračun indeksov abundance itd.) 

field_of_work_id 
 

NO integer Področje, na katero se nanaša serija 
podatkov: 1 - morsko ribištvo; 2 - 
sladkovodno ribištvo; 3 - morsko + 
sladkovodno ribištvo 

Field_of_work – ni šifrant, ampak ima tri vrednosti:  

1 - morsko ribištvo;  
2 - sladkovodno ribištvo;  
3 - morsko + sladkovodno ribištvo 

IsQuanitative – ali je možna kvantitativna obdelava – pomembno za obdelavo v Accessu 

2.3.3.2 Tbl_form_series 

Tabela je namenjena upravljanju vnosnih obrazcev (right_id IN (6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 29, 30, 31). 

To je glavna tabela za konfigurabilne maske. Tu so določeni vsi vnosni obrazci, za 
vseh 21 obrazcev. 

Zraven je tudi right_id, ki definira pravice in obrazce. 

Ima naslednja polja: 

field 
default 
value Nulls type comment 

series_id  NO integer Pove kateri seriji pripada. 

right_id  NO integer 
sl: Koda vnosnega obrazca. / en: Data 
entry form code. 

field_id  NO integer Koda polja – glej šifrant tlkp_field 

field_label_number  YES integer 
Zaporedna številka polja na vnosnem 
obrazcu.  

field_label_name  YES 
character 
varying 

Ime polja na vnosnem obrazcu.  
Privzeto je enaka, kot v tlkp_field 

data_entry_form 
_defaul_value  YES 

character 
varying Privzeta vrednost na vnosnem obrazcu.  

notes  YES text 

Opombe 
Kje se prikazujejo? Ali je ideja, da gredo 
na mouse-over (tooltexttip) 

field_on_paper_form  NO boolean Polje se uporabi na protokolarnem listu. 
field_on_data 
_entry_form  NO boolean Polje se uporabi na vnosnem obrazcu.  
required_on_data 
_entry_form  NO boolean 

 'TRUE' - vnos vrednosti je zahteva;  
'FALSE' - vnos vrednosti ni obvezen.  

created_person_id  NO integer 
sl: Koda vnašalca podatkov. / en: Code 
of the person who created the record. 

created_ts now() NO timest.+TZ 
sl: Datum in čas vnosa zapisa. / en: 
Timestamp of record creation. 

updated_person_id  NO integer  

updated_ts now() NO timest.+TZ  

record_delete FALSE NO boolean 

TRUE" - zapis se izključi iz uporabe 
Ali to pomeni da je polje obstajalo na 
maski, sedaj ga pa ni več? 

field_interdependence  YES 
character 
varying 

Za naprej: 
Soodvisna polja. ID-ji polj (field_id), 
ločeni z vejico. Za ta polja je obvezen 
vnos v skupini.  
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carryover FALSE NO boolean 

Za naprej: Vrednost TRUE - vsebina 
polja se pri večvrstičnih obrazcih 
prenese v nov zapis. 

Tabela ima naslednje povezave na druge tabele:  

 tlkp_series (series_id): kateri seriji pripada določen vnos 
 tlkp_field (field_id): na katero od konfigurabilnih polj se vnos nanaša – glej 

šifrant tlkp_field 

 tlkp_right (right_id) – pravice oziroma obrazci, glej Tlkp_right–pravice. 

To bomo razširili: 

 večjezičnost  -glej spodaj Tbl_form_series_label 
 description – opisi, nasveti za vnos, tudi večjezično,  
 zvezdica naj se generira samodejno (zdaj jo dajo v description) 
 validation pravila (obveznost – neobveznost) 
 interdependency – povezana polja (soodvisnost polj): če vpišeš meritev, potem 

moraš tudi izbrati instrument 
o primer: če jih našteješ tu, morajo biti izpolnjeni vsi ali noben.  
o Problem je, ker povezuješ dve polji iz te tabele, kam vpišeš? 
o katero polje sploh vpišeš kam in kakšen je pogoj? 

npr: obvezen, če je polje »?« različno od null 
 carryover: večvrstični obrazci: katera polja se prenašajo v naslednjo vrstico 

(npr pri osebkih) . Trenutno je to določeno v programski kodi, po novem pa bi 
bilo s tem poljem. To naj deluje že pred insertom, na formi, ko stvar še ni bila 
poslana na bazo… 

Slika prikazuje kako so definirana konfigurabilna polja v podatkovni bazi: 

 

Podrobnejši opis je v dokumentu form_series.html 

2.3.3.3 Tbl_form_series_label 

Priprava za večjezičnost, ni še implementirano.  

V tej tabeli se bodo nahajale labele in opisi za posamezno polje v vseh izbranih jezikih.  
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Trenutno se labele črpajo iz tbl_form_series, v tej tabeli pa so zapisani samo v 
slovenskem jeziku.  

Tabela ima naslednje povezave na druge tabele:  

 tbl_form_series (series_id, field_id) – za katero polje na seriji na obrazcu 
 tlkp_language (language_id): v katerem jeziku 

Polja z izrazi so:  

 field label name 
 field content description 

2.3.3.4 Tlkp_field – šifrant polj  

Opis vseh polj.  
To, kar je tu, se bo uporabilo za privzeto vrednost v spodnjih tabelah  

Glej »FSS priloga - BIOS baza seznam fieldov na konfigurabilnih formah.xlsx«. 

2.3.3.5 Tbl_series_* 

Vse te tabele predstavljajo podmnožice iz posameznih šifrantov, ki se uporabljajo na 
neki seriji.  

2.3.3.5.1 Drop_down polje 

V tabelah tbl_series_* se nahaja polje drop_down, ki vsebuje formulo za določitev 
prikaza v šifrantu – neke vrste formatter. 

Tu bi bilo koristno najti neko enostavno rešitev za urejanje 

2.3.3.5.2 tbl_series_bait 

Vir: tbl_method 
Uporaba: tbl_sampling 
Razlaga: Vabe ??? 
Formula drop_down  "tbl_method.method_id || ' - ' || tbl_method.method_sl" 

Pomembna polja: 

 series_id: Koda serije vzorčenja. 
 method_id: Koda vabe. 

2.3.3.5.3 tbl_series_bank_regulation 

Vir: tlkp_bank_regulation 
Uporaba: tbl_locality_bank_regulation 
Razlaga: Ureditev brežine 
Formula drop_down  "tlkp_bank_regulation.bank_regulation_id || ' - ' || 

tlkp_bank_regulation.bank_regulation_sl" 
Pomembna polja: 

 series_id: Koda serije vzorčenja. 
 bank_regulation_id: Koda reguliranosti brežine. 

2.3.3.5.4 tbl_series_bank_regulation 

Vir: tlkp_bank_slope 
Uporaba: tbl_locality_bank_slope 
Razlaga: nagib brežine 

Pomembna polja: 

 series_id: Koda serije vzorčenja. 
 bank_slope_id:  Koda razreda naklona brežine. 
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2.3.3.5.5 tbl_series_beaufort 

Vir: tlkp_beaufort 
Uporaba: tbl_sampling_point 
Razlaga: nagib brežine 

Pomembna polja: 

 series_id: Koda serije vzorčenja. 
 beaufort_id integer: Koda stopnje moči vetra po Beaufortovi lestvici.. 

2.3.3.5.6 tbl_series_biometry 

Vir: tlkp_biometry 
Uporaba: tbl_specimen_biometry 
Razlaga: Kaj se lahko meri?!?! 
Formula (bolj 
zapletena) 

"tlkp_biometry.biometry_scale_id || ' - ' || 
tlkp_biometry.biometry_acronym || ' (' || 
tlkp_biometry.biometry_sl || ')'" 

Pomembna polja: 

 series_id: Koda serije vzorčenja. 
 biometry_id: Koda biometrične kategorije. 

2.3.3.5.7 tbl_series_cloudiness 

Vir: tlkp_cloudiness 
Uporaba: ??? 
Razlaga: ??? 

Pomembna polja: 

 series_id: Koda serije vzorčenja. 
 cloudiness_id : Koda oblačnosti... 

2.3.3.5.8 tbl_series_datum 

Vir: tlkp_datum 
Uporaba: tbl_sampling_point 
Razlaga: geodetski datum, ki se sme uporabit 

Pomembna polja: 

 series_id: Koda serije vzorčenja. 
 datum_id :  Koda geodetskega datuma.  

2.3.3.5.9 tbl_series_determination_status 

Vir: tlkp_determination_status 
Uporaba: tbl_sample 
Razlaga: Kako točno je bila določena vrsta 

Pomembna polja: 

 series_id: Koda serije vzorčenja. 
 determination_status_id: Koda statusa določitve taksona. 

2.3.3.5.10 tbl_series_document_type 

Vir: tlkp_document_type 
Uporaba: tbl_sampling 
Razlaga: vrsta dokumenta 

Pomembna polja: 

 series_id: Koda serije vzorčenja. 
 document_type_id :  Koda tipa dokumenta.. 
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2.3.3.5.11 tbl_series_field_equipment 

Vir: tlkp_field_equipment 
Uporaba: ??? 
Razlaga: Uporabljena oprema ???  

Pomembna polja: 

 series_id: Koda serije vzorčenja. 
 field_equipment_id : Koda terenske opreme... 

2.3.3.5.12 tbl_series_gauge_* 

Vse spodaj opisane tabele predstavljajo  podmnožico merilnikov (gauges), ki se lahko 
uporabljajo pri določeni seriji.  

Gre za naslednje tabele:  

 tbl_series_gauge_altitude_gauge 
 tbl_series_gauge_anemometer 
 tbl_series_gauge_anemometer_direction 
 tbl_series_gauge_barometer 
 tbl_series_gauge_conductometer 
 tbl_series_gauge_depth_gauge 
 tbl_series_gauge_gps 
 tbl_series_gauge_hygrometer 
 tbl_series_gauge_oximeter_dissolved 
 tbl_series_gauge_oximeter_saturation 
 tbl_series_gauge_phmeter 
 tbl_series_gauge_salinity_gauge 
 tbl_series_gauge_secchi 
 tbl_series_gauge_thermometer_air 
 tbl_series_gauge_thermometer_bottom 
 tbl_series_gauge_thermometer_water 
 tbl_series_gauge_waves_direction 

Vsi se uporabljajo v Abiotskih parametrih (tbl_sampling_point). 

Vsi imajo vir v tabeli tlkp_gauge 

2.3.3.5.13 tbl_series_gonad_maturity_scale 

Administracija spustnega seznama.  

Za vsako serijo podatkov določa vsebino in prikaz spustnega seznama. S tabelo se določi, 
katere lestvice se bodo prikazale v spustnih seznamih določene serije podatkov. Nato se 
v spustnih seznamih prikažejo vrednosti iz tlkp_gonad_maturity. Glede na to, kateri 
taksonomski skupini pripada vrsta, za katero vnašamo podatke o osebkih (tbl_specimen 
ali tbl_specimen_temp), se v spustnem seznamu prikaže ustrezna lestvica. 

Vir: tlkp_gonad_maturity_scale 
Uporaba: tbl_specimen ali tbl_specimen_temp 
Razlaga: zrelost spolnih organov  

Pomembna polja: 

 series_id: Koda serije vzorčenja. 
 gonad_maturity_scale_id : Koda lestvice zrelosti spolnih organov... 

2.3.3.5.14 tbl_series_habitat 

Vir: tlkp_habitat 
Uporaba: tbl_locality_habitat 
Razlaga: habitat  



   

 

 

75 

Pomembna polja: 

 series_id: Koda serije vzorčenja. 
 habitat_id: koda habitata. 

2.3.3.5.15 tbl_series_hight_measurement 

Vir: tlkp_hight_measurement 
Uporaba: tbl_sampling 
Razlaga: Meritev višine vzorčnega mesta?  

Pomembna polja: 

 series_id: Koda serije vzorčenja. 
 hight_measurement_id: Koda načina merjenja višine vzorčnega mesta.. 

2.3.3.5.16 tbl_series_length_measurement 

Vir: tlkp_length_measurement 
Uporaba: tbl_sampling 
Razlaga: Meritev dolžine vzorčnega mesta 

Pomembna polja: 

 series_id: Koda serije vzorčenja. 
 length_measurement_id : koda načina merjenja dolžine vzorčnega mesta... 

2.3.3.5.17 tbl_series_width_measurement 

Vir: tlkp_width_measurement 
Uporaba: tbl_sampling 
Razlaga: Način merjenja širine vzorčnega mesta 

Pomembna polja: 

 series_id: Koda serije vzorčenja. 
 width_measurement_id : koda načina merjenja širine vzorčnega mesta. 

2.3.3.5.18 tbl_series_interaction_data_source 

Vir: tlkp_interaction_data_source 
Uporaba: tbl_specimen_interaction?? 
Razlaga: od kod je pridobljen material?  

Pomembna polja: 

 series_id: Koda serije vzorčenja. 
 interaction_data_source_id : koda enote iz katere je pridobljen biološki material.. 

2.3.3.5.19 tbl_series_interaction_taxon 

Najverjetneje gre za omejitev vrst, s katerimi sploh lahko zabeležimo interakcijo. 

Vir: tbl_taxon 
Uporaba: tbl_specimen_interaction?? 
Razlaga: S katerimi vrstami je lahko interakcija?  

Pomembna polja: 

 series_id: Koda serije vzorčenja. 
 taxon_id : koda taksona.  

2.3.3.5.20 tbl_series_interaction_type 

Najverjetneje gre za omejitev vrst, s katerimi sploh lahko zabeležimo interakcijo. 

Vir: tlkp_interaction_type 
Uporaba: tbl_specimen_interaction?? 
Razlaga: S katerimi vrstami je lahko interakcija?  
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Pomembna polja: 

 series_id: Koda serije vzorčenja. 
 interaction_type_id : koda tipa medvrstnega vpliva..  

2.3.3.5.21 tbl_series_locality_place 

Vir: tlkp_locality_place 
Uporaba: tbl_locality 
Razlaga: neke vrste »prostor« lokalitete, preprost šifrant  

Pomembna polja: 

 series_id: Koda serije vzorčenja. 
 locality_place_id : Koda mesta na lokaliteti...  

2.3.3.5.22 tbl_series_method 

Vir: tbl_method 
Uporaba: tbl_sampling 
Razlaga: Seznam dovoljenih metod  

Pomembna polja: 

 series_id: Koda serije vzorčenja. 
 method_id : koda metode vzorčenja 

2.3.3.5.23 tbl_series_method_age 

Vir: tlkp_method_age 
Uporaba:  
Razlaga: Dovoljene metode za določanje starosti organizmov 

Pomembna polja: 

 series_id: Koda serije vzorčenja. 
 method_age_id : Koda metode za določanje starosti organizmov. 

2.3.3.5.24 tbl_series_metier 

Vir: tlkp_metier 
Uporaba: Tbl_sampling 
Razlaga:  

Pomembna polja: 

 series_id: Koda serije vzorčenja. 
 metier_id : Koda metierja.. 

2.3.3.5.25 tbl_series_person 

Vir: tbl_person 
Uporaba:  
Razlaga: Šifrant oseb 

Pomembna polja: 

 series_id: Koda serije vzorčenja. 
 person_id : Koda osebe 

2.3.3.5.26 tbl_series_project 

Vir: tlkp_project 
Uporaba: Tbl_sampling 
Razlaga: Najbrž katere projekte smemo izbrati na vzorčenju 

Pomembna polja: 

 series_id: Koda serije vzorčenja. 
 project_id : Koda projekta 
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2.3.3.5.27 tbl_series_sampling_selectivity 

Vir: tlkp_sampling_selectivity 
Uporaba: Tbl_sampling 
Razlaga: Kako je bil določen podvzorec 

Pomembna polja: 

 series_id: Koda serije vzorčenja. 
 sampling_selectivity_id : koda selektivnosti vzorčenja 

2.3.3.5.28 tbl_series_sex 

Vir: tlkp_sex 
Uporaba: Tbl_specimen 
Razlaga: Spol osebka 

Pomembna polja: 

 series_id: Koda serije vzorčenja. 
 sex_id : koda spola 

2.3.3.5.29 tbl_series_sort 

Vir: tlkp_sort 
Uporaba: Tbl_specimen 
Razlaga: sortirke 

Pomembna polja: 

 series_id: Koda serije vzorčenja. 
 sort_id: Koda sortirke 

2.3.3.5.30 tbl_series_sort_status 

Vir: tlkp_sort_status 
Uporaba: Tbl specimen 
Razlaga:  

Pomembna polja: 

 series_id: Koda serije vzorčenja. 
 sort_status_id : Koda statusa sortirke 

2.3.3.5.31 tbl_series_specimen_balance 

Vir: tlkp_gauge 
Uporaba:  
Razlaga:  

Pomembna polja: 

 series_id: Koda serije vzorčenja. 
 specimen_balance_id : koda merilnega instrumenta. 

2.3.3.5.32 tbl_series_specimen_condition 

Vir: tlkp_specimen_condition 
Uporaba: Tbl_specimen 
Razlaga: V kakšnem stanju je osebek – za OSEBEK 

Pomembna polja: 

 series_id: Koda serije vzorčenja. 
 specimen_condition_id : koda stanja osebka ob meritvah. 

2.3.3.5.33 tbl_series_staff_function 

Vir: tlkp_staff_function 
Uporaba: tbl_sampling_staff 
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Razlaga: Vloga določene osebe pri vzorčenju 
Pomembna polja: 

 series_id: Koda serije vzorčenja. 
 staff_function_id : koda funkcije osebja. 

2.3.3.5.34 tbl_series_stomach_content_condition 

Vir: tlkp_specimen_condition 
Uporaba: Tbl_specimen 
Razlaga: Stanje želodca pri obdelavi 

Pomembna polja: 

 series_id: Koda serije vzorčenja. 
 specimen_condition_id : koda stanja vsebine želodca ob obdelavi.. 

2.3.3.5.35 tbl_series_stomach_fulness 

Vir: tlkp_stomach_fulness 
Uporaba: Tbl_specimen 
Razlaga: Polnost  želodca pri obdelavi 

Pomembna polja: 

 series_id: Koda serije vzorčenja. 
 stomach_fulness_id : koda stopnje polnosti želodca... 

2.3.3.5.36 tbl_series_stream_channel_flow 

Vir: tlkp_stream_channel_flow 
Uporaba:  
Razlaga: Tok, opisno 

Pomembna polja: 

 series_id: Koda serije vzorčenja. 
 stream_channel_flow_id : koda vodnega toka.... 

2.3.3.5.37 tbl_series_substrate 

Vir: tlkp_substrate 
Uporaba: tbl_locality_substrate 
Razlaga: Katere substrate smemo uporabiti pri lokalitetah na tej seriji 

Pomembna polja: 

 series_id: Koda serije vzorčenja. 
 substrate_id : koda substrata 

2.3.3.5.38 tbl_series_tag_status 

Vir: tlkp_tag_status 
Uporaba: Tbl_specimen 
Razlaga: Status značke 

Pomembna polja: 

 series_id: Koda serije vzorčenja. 
 tag_status_id : koda statusa značke. 

2.3.3.5.39 tbl_series_taxon 

Vir: tbl_taxon 
Uporaba: tbl_sample 
Razlaga: vrste 

Pomembna polja: 

 series_id: Koda serije vzorčenja. 
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 taxon_id : Koda taksona.. 

2.3.3.5.40 tbl_series_taxon_status 

Vir: tlkp_taxon_status 
Uporaba: tbl_sample 
Razlaga: Kako smo prišli do te vrste 

Pomembna polja: 

 series_id: Koda serije vzorčenja. 
 taxon_id : Koda taksona.. 

2.3.3.5.41 tbl_series_vegetation_cover 

Vir: tlkp_vegetation_cover 
Uporaba: tbl_locality_habitat 
Razlaga: Vegetacija  

Pomembna polja: 

 series_id: Koda serije vzorčenja. 
 vegetation_cover_id: koda rastlinske združbe.. 

2.3.3.5.42 tbl_series_vessel 

Vir: tlkp_vessel 
Uporaba: tbl_sampling 
Razlaga: Seznam razpoložljivih plovil  

Pomembna polja: 

 series_id: Koda serije vzorčenja. 
 vessel_id: koda plovila 

2.3.3.5.43 tbl_series_water_level 

Vir: tlkp_water_level 
Uporaba: Abiotski parametri (tbl_sampling_point) 
Razlaga: Nivoji vode - vodostaj  

Pomembna polja: 

 series_id: Koda serije vzorčenja. 
 water_level_id: koda vodostaja. 

2.3.3.5.44 tbl_series_water_turbidity 

Vir: tlkp_water_turbidity 
Uporaba: Abiotski parametri (tbl_sampling_point) 
Razlaga: vidljivost – kalnost vode 

Pomembna polja: 

 series_id: Koda serije vzorčenja. 
 water_turbidity_id: koda kalnosti vode. 

2.3.3.5.45 tbl_series_wind_direction 

Vir: tlkp_cardinal_direction 
Uporaba: Abiotski parametri (tbl_sampling_point) 
Razlaga: Smer vetra 

Pomembna polja: 

 series_id: Koda serije vzorčenja. 
 cardinal_direction_id: koda kardinalne smeri.. 
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2.3.3.6 Interakcije 

2.3.3.6.1 tbl_form_interaction 

Tabela je namenjena upravljanju vnosnega obrazca (right_id = 30; vnosni obrazec "Tip 
interakcije"). V njej se določi kateri interaction_type_id in interaction_data_source_id se 
prikazujejo v spustnih seznamih. 

Referencira:  

 tlkp_interaction_data_source (interaction_data_source_id) 
 tlkp_interaction_type (interaction_type_id) 

Vsebina 

tlkp_interaction_type_id tlkp_interaction_data_source_id 
5 7 
5 6 
5 5 
5 4 
4 3 
4 2 
4 1 

Če prav razumem, določa pri kateri vrsti interakcije so možni kateri viri: 

tlkp_interaction_type 5 (parazitizem) dopušča vire:  

 4;"koža";"koža";"skin" 
 5;"trebušna votlina";"trebušna votlina";"trebušna votlina" 
 6;"mišica";"mišica";"mišica" 
 7;"prebavilo";"črevo";"črevo  

tlkp_interaction_type 4 (plenilstvo) pa dopušča vire:  

 1;"prebavilo";"vsebina želodca";"stomach content" 
 2;"prebavilo";"vsebina črevesa";"intestine content" 
 3;"prebavilo";"vsebina prebavila";"gastrointestinal tract content" 

2.3.3.6.2 tlkp_interaction_data_source 

Šifrant ravni, na katerih so zajeti podatki o medsebojnih vplivih. Npr. raven organov 
(želodec (za prehrano in zajedavce), črevo, celotno prebavilo, koža (npr. za zajedavce), 
raven ostankov (izbljuvki, skubišča), raven opazovanja (npr. opazovanje plenjenja). 

Vsebina:  

 1;"prebavilo";"vsebina želodca";"stomach content" 
 2;"prebavilo";"vsebina črevesa";"intestine content" 
 3;"prebavilo";"vsebina prebavila";"gastrointestinal tract content" 
 4;"koža";"koža";"skin" 
 5;"trebušna votlina";"trebušna votlina";"trebušna votlina" 
 6;"mišica";"mišica";"mišica" 
 7;"prebavilo";"črevo";"črevo  
 8;"izbljuvek";"izbljuvek";"izbljuvek" 
 9;"sled";"ostanek plena";"ostanek plena" 

2.3.3.6.3 tlkp_interaction_type 

Šifrant tipov medvrstnih (interspecifičnih) ali znotrajvrstnih (intraspecifičnih) vplivov. 

Vsebina:  
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 1;"mutualizem";"mutualism"; 
"Mutualism is the way two organisms of different species exist in a relationship 
in which each individual benefits." 

 2;"protokooperacija";"protocooperation"; 
"Protocooperation is where two species interact with each other beneficially; 
they have no need to interact with each other - they interact purely for the gain 
that they receive from doing this" 

 3;"komenzalizem";"commensalism"; 
"Commensalism is a class of relationship between two organisms where one 
organism benefits without affecting the other." 

 4;"plenilstvo";"predation"; 
"Predation is interaction where a predator (an organism that is hunting) feeds 
on its prey (the organism that is attacked)." 

 5;"parazitizem";"parasitism"; 
"Parasitism is a non-mutual symbiotic relationship between species, where one 
species, the parasite, benefits at the expense of the other, the host." 

 6;"kompeticija";"competition"; 
"Competition is an interaction between organisms or species, in which the 
fitness of one is lowered by the presence of another." 

 7;"amenzalizem";"amensalism"; 
"Amensalism is an interaction where an organism inflicts harm to another 
organism without any costs or benefits received by the actor." 

 8;"nevtralizem";"neutralism"; 
"Neutralism describes the relationship between two species that interact but do 
not affect each other." 

  



   

 

 

82 

2.3.4 Konfigurabilna polja po posameznih tabelah 

Tu je razdelanih vseh 21 obrazcev, za katere se vnosne maske urejajo skozi 
tbl_form_series. 

Polja so povzeta iz »šifranta polj« tlkp_field. Za celoten seznam glej prilogo FSS priloga - 
BIOS baza seznam fieldov na konfigurabilnih formah.xlsx 

2.3.4.1 Vzorčenje - konfigurabilna polja v tbl_sampling: 

field sl drop_down_table 
sampling_id številka vzorčenja 

 

project_id projekt tbl_series_project 
series_parent_id številka matične serije 

 

sampling_parent_id številka matičnega vzorčenja 
 

work_start začetek terenskega dela [UTC] 
 

work_start_valid čas začetka terenskega dela 
točen 

 

work_end konec terenskega dela [UTC] 
 

sampling_station mesto vzorčenja 
 

sampling_start začetek vzorčenja [UTC] 
 

sampling_start_valid čas začetka vzorčenja točen 
 

sampling_end konec vzorčenja [UTC] 
 

sampling_valid vzorčenje veljavno 
 

locality_id lokaliteta 
 

vessel_id plovilo tbl_series_vessel 
method_id vzorčevalnik tbl_series_method 
sampler_no število vzorčevalnikov 

 

sampling_selectivity_id selektivnost obdelave vzorca tbl_series_sampling_selectivity 
sampling_selectivity_factor faktor selektivnosti obdelave 

vzorca 

 

length dolžina vzorčenega območja 
[m] 

 

length_measurement_id način merjenja dolžine tbl_series_length_measurement 
hight višina vzorčenega območja [m] 

 

hight_measurement_id način merjenja višine tbl_series_hight_measurement 
width širina vzorčenega območja [m] 

 

width_measurement_id način merjenja širine tbl_series_width_measurement 
document_type_id tip dokumenta tbl_series_document_type 
document_no številka dokumenta 

 

notes opombe 
 

record_status_id status zapisa 
 

record_delete odstrani zapis 
 

voltage napetost [V] 
 

electric_current električni tok [A] 
 

work_factor faktor selektivnosti terenskega 
dela 

 

metier_id metier tbl_series_metier 
bait_id vaba tbl_series_bait 
repetitive_samplings_no število ponovitev vzorčenja 

 

2.3.4.2 Lokalitete - konfigurabilna polja v tbl_locality: 

field sl drop_down_table 
locality_id lokaliteta  
locality_name ime lokalitete  
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locality_name_category_id tip zemljepisnega imena  
locality_description opis lokalitete  
location_source_description opis vira lokalitete  

location_accuracy 
natančnost georeferenciranja 
lokalitete [m]  

country_id država  
salinity_class_id razred slanosti vode  
water_dynamics_id tip dinamike vode  
beginning_date velja od  
ending_date velja do  
Notes opombe  
record_delete odstrani zapis  
riverbed_width dejanska širina struge [m]  
Shadiness zasenčenost [%]  
locality_place_id mesto na lokaliteti (npr. reki) tbl_series_locality_place 

water_depth 
največja globina vodnega telesa 
[m]  

locality_area 
površina lokalitete (npr. 
vodnega telesa) [m^2]  

locality_elevation 
nadmorska višina lokalitete 
[m]  

is_reference_locality referenčna lokaliteta  

2.3.4.3 Lokalitete - konfigurabilna polja v tbl_locality_substrate: 

field sl drop_down_table 
substrate_id tip substrata tbl_series_substrate 
substrate_share delež substrata [%]  
notes opombe  

2.3.4.4 Lokalitete - konfigurabilna polja v tbl_locality_bank_slope: 

field sl drop_down_table 
bank_slope_id naklon brežine tbl_series_bank_slope 
bank_slope_share delež z naklonom [%]  
notes opombe  

2.3.4.5 Lokalitete - konfigurabilna polja v tbl_locality_habitat: 

field sl drop_down_table 
created_person_id created_person_id  
created_ts created_ts  
habitat_id habitat tbl_series_habitat 
locality_id lokaliteta  
record_delete odstrani zapis  
updated_person_id updated_person_id  
updated_ts updated_ts  

2.3.4.6 Lokalitete - konfigurabilna polja v tbl_locality_stream_channel_flow: 

field sl drop_down_table 
stream_channel_flow_id tip vodnega toka tbl_series_stream_channel_flow 
stream_channel_flow_share delež tipa vodnega toka [%]  
stream_channel_flow_depth globina vode [m]  
depth_gauge_id globinomer tbl_series_gauge_depth_gauge 
notes opombe  
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2.3.4.7 Lokalitete - Konfigurabilna polja v tbl_locality_vegetation_cover: 

field sl drop_down_table 
vegetation_cover_id tip poraščenosti tbl_series_vegetation_cover 
vegetation_cover_share delež tipa poraščenosti [%]  
notes opombe  

 

2.3.4.8 Lokalitete - konfigurabilna polja v tbl_locality_bank_regulation: 

field sl drop_down_table 
bank_regulation_id tip regulacije tbl_series_bank_regulation 
bank_regulation_share delež tipa regulacije [%]  
notes opombe  

2.3.4.9 Abiotski parametri - konfigurabilna polja v tbl_sampling_point: 

field sl drop_down_table 
sequence_no zaporedna številka  
measurement_time čas meritve [UTC]  
lat_dec zemljepisna širina  
fi fi  
lon_dec zemljepisna dolžina  
lambda lambda  
datum_id datum tbl_series_datum 
gps_id gps tbl_series_gauge_gps 
depth dubina vode [m]  
depth_gauge_id globinomer tbl_series_gauge_depth_gauge 
altitude nadmorska višina [m]  
altitude_gauge_id višinomer tbl_series_gauge_altitude_gauge 
temperature_air temperatura zraka [°C]  
thermometer_air_id termometer (zrak) tbl_series_gauge_thermometer_air 
temperature_water temperatura vode [°C]  

temperature_water_depth 
globina meritve 
temperatura vode [m]  

thermometer_water_id termometer (voda) tbl_series_gauge_thermometer_water 

temperature_bottom 
temperatura vode na dnu 
[°C]  

thermometer_bottom_id termometer (voda - dno) tbl_series_gauge_thermometer_bottom 
salinity slanost [‰]  
salinity_gauge_id merilec slanosti tbl_series_gauge_salinity_gauge 
ph ph  
phmeter_id phmeter tbl_series_gauge_phmeter 
oxygen_dissolved raztopljeni kisik [mg/L]  

oximeter_dissolved_id 
oksimeter (raztopljeni 
kisik) tbl_series_gauge_oximeter_dissolved 

oxygen_saturation nasičenost s kisikom [%]  
oximeter_saturation_id oksimeter (nasičenost) tbl_series_gauge_oximeter_saturation 
ionic_conductivity prevodnost [µS/cm]  
conductometer_id konduktometer tbl_series_gauge_conductometer 
cloudiness_id oblačnost tbl_series_cloudiness 
precipitations_id padavine  
weather_id vreme tbl_series_weather 
wind_direction_id smer vetra tbl_series_wind_direction 
anemometer_direction_id anemometer (smer vetra) tbl_series_gauge_anemometer_direction 
wind_speed hitrost vetra [m/s]  
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anemometer_id anemometer (hitrost vetra) tbl_series_gauge_anemometer 
atmospheric_pressure zračni pritisk [hPa]  
barometer_id barometer tbl_series_gauge_barometer 
relative_humidity relativna zračna vlaga [%]  
hygrometer_id higrometer tbl_series_gauge_hygrometer 
notes opombe  
sampler_depth globina vzorčevalnika [m]  
secchi_depth secchi [m]  
secchi_disc_id secchi disk tbl_series_gauge_secchi 
beaufort_id beaufort tbl_series_beaufort 
water_level_id vodostaj tbl_series_water_level 
water_turbidity_id kalnost vode tbl_series_water_turbidity 
wind_direction smer vetra [°]  
waves_direction smer valov [°]  
waves_direction_gauge_id merilnik smeri valov tbl_series_gauge_waves_direction 

2.3.4.10 Vzorec - konfigurabilna polja v tbl_sample: 

Vzorec: 

field sl drop_down_table 
taxon_id vrsta tbl_series_taxon 
taxon_original izvirno ime vrste  
taxon_status_id status vrste tbl_series_taxon_status 
sample_specimen_no število osebkov v vzorcu  
sample_specimen_mass masa osebkov v vzorcu [g]  
biblio_id ključ za določanje  
determination_status_id status določitve tbl_series_determination_status 
notes opombe  
determination_notes opombe določitve  
is_updated is_updated  
media_type_id media_type_id  
page_no številka strani  
sequence_no zaporedna številka  
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2.3.4.11 Podvzorec - konfigurabilna polja v tbl_subsample: 

Podvzorec 

field sl drop_down_table 
sort_id sortirka tbl_series_sort 
sort_status_id status sortirke tbl_series_sort_status 
sort_specimen_no število osebkov v sortirki  
sort_specimen_mass masa osebkov v sortirki [g]  
subsample_specimen_no število osebkov v podvzorcu  
subsample_specimen_mass masa osebkov v podvzorcu [g]  
notes opombe  
catchability_efficiency uspešnost ulova [%]  
is_updated is_updated  

2.3.4.12 Osebek - konfigurabilna polja v tbl_specimen: 

field sl drop_down_table 
sampling_id številka vzorčenja  
taxon_id vrsta  
specimen_id številka osebka  
series_parent_id številka matične serije  
specimen_parent_id številka matičnega osebka  
specimen_label oznaka osebka  
sort_id sortirka  
sort_status_id status sortirke  
treatement_date datum obdelave  
specimen_no število osebkov  
bm1 bm1 [mm]  
bm2 bm2 [mm]  
bm3 bm3 [mm]  
bm4 bm4 [mm]  
bm5 bm5 [mm]  
specimen_mass masa osebka [g]  
specimen_condition_id stanje osebka tbl_series_specimen_condition 
balance1_id tehtnica (osebek) tbl_series_specimen_balance 
sex_id spol tbl_series_sex 
gonad_maturity_id zrelost gonad  
gonad_mass masa gonad [g]  
balance2_id tehtnica (gonade) tbl_series_specimen_balance 
age1 starost (1. določitev)  
method_age1_id metoda (1. določitev) tbl_series_method_age 
person_age1_id oseba (1. določitev) tbl_series_person 
age2 starost (2. določitev)  
method_age2_id metoda (2. določitev) tbl_series_method_age 
person_age2_id oseba (2. določitev) tbl_series_person 
age3 starost (3. določitev)  
method_age3_id metoda (3. določitev) tbl_series_method_age 
person_age3_id oseba (3. določitev) tbl_series_person 
specimen_alive osebek živ  
tag_id značka  
tag_status_id status označitve tbl_series_tag_status 
record_delete odstrani zapis  
notes opombe  
stomach_content_mass masa vsebine želodca [g]  
stomach_content_condition_id stanje vsebine želodca tbl_series_stomach_content_condition 
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balance3_id tehtnica (želodec) tbl_series_specimen_balance 

stomach_content_volume 
volumen vsebine želodca 
[mL]  

stomach_fulness_id polnost želodca tbl_series_stomach_fulness 
is_updated is_updated  
old_tag_id odstranjena značka  
gamete_no število spolnih celic  
gamete_mass masa spolnih celic [g]  
balance4_id tehtnica (spolne celice) tbl_series_specimen_balance 
specimen_released_alive osebek izpuščen živ  

2.3.4.13 Biometrija osebka - konfigurabilna polja v tbl_specimen_biometry: 

field sl drop_down_table 
biometry_ts biometry_ts  
record_delete odstrani zapis  
sequence_no zaporedna številka  
biometry_id biometrična kategorija tbl_series_biometry 
treatement_date datum obdelave  
biometry_value vrednost meritve  
notes opombe  
series_id številka serije  
specimen_id številka osebka  

2.3.4.14 Interakcije - konfigurabilna polja v tbl_specimen_interaction: 

field sl drop_down_table 
series_id številka serije  
specimen_id številka osebka  
interaction_type_id tip interakcije tbl_series_interaction_type 
interaction_data_source_id vir podatka o vplivu tbl_series_interaction_data_source 
interaction_data_source_label oznaka materiala  
specimen_interaction_id številka elementa  
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2.3.4.15 Interakcije - konfigurabilna polja v tbl_specimen_interaction_taxon: 

field sl drop_down_table 
taxon_id vrsta tbl_series_interaction_taxon 
taxon_original izvirno ime vrste  
treatement_date datum obdelave  
specimen_no število osebkov  
wet_mass mokra masa [g]  
dry_mass suha masa [g]  
volume volumen [mL]  
volume_share delež volumna [%]  
media_id media_id  
media_type_id media_type_id  
determination_status_id status določitve tbl_series_determination_status 
notes opombe  
determination_notes opombe določitve  

2.3.4.16 Določevalci vrst - konfigurabilna polja v tbl_determination_staff: 

field sl drop_down_table 
sequence_no zaporedna številka  
person_id oseba tbl_series_person 

2.3.4.17 Vzorčevalci - konfigurabilna polja v tbl_sampling_staff: 

field sl drop_down_table 
sequence_no zaporedna številka  
person_id oseba tbl_series_person 
staff_function_id funkcija osebe tbl_series_staff_function 
notes opombe  

2.3.4.18 Neposredni vnos osebkov - konfigurabilna polja v tbl_specimen_temp: 

field sl drop_down_table 
series_parent_id številka matične serije  
sampling_id številka vzorčenja  
specimen_id številka osebka  

specimen_parent_id 
številka matičnega 
osebka  

specimen_label oznaka osebka  
taxon_id vrsta tbl_series_taxon 
taxon_original izvirno ime vrste  
taxon_status_id status vrste tbl_series_taxon_status 
sort_id sortirka tbl_series_sort 
sort_status_id status sortirke tbl_series_sort_status 
biblio_id ključ za določanje  
determination_status_id status določitve tbl_series_determination_status 

sort_specimen_mass 
masa osebkov v 
sortirki [g]  

subsample_specimen_no 
število osebkov v 
podvzorcu  

subsample_specimen_mass 
masa osebkov v 
podvzorcu [g]  

treatement_date datum obdelave  
specimen_no število osebkov  
bm1 bm1 [mm]  
bm2 bm2 [mm]  
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bm3 bm3 [mm]  
bm4 bm4 [mm]  
bm5 bm5 [mm]  
specimen_mass masa osebka [g]  
specimen_condition_id stanje osebka tbl_series_specimen_condition 
balance1_id tehtnica (osebek) tbl_series_specimen_balance 
sex_id spol tbl_series_sex 
gonad_maturity_id zrelost gonad  
gonad_mass masa gonad [g]  
balance2_id tehtnica (gonade) tbl_series_specimen_balance 
age1 starost (1. določitev)  
method_age1_id metoda (1. določitev) tbl_series_method_age 
person_age1_id oseba (1. določitev) tbl_series_person 
age2 starost (2. določitev)  
method_age2_id metoda (2. določitev) tbl_series_method_age 
person_age2_id oseba (2. določitev) tbl_series_person 
specimen_alive osebek živ  
tag_id značka  
tag_status_id status označitve tbl_series_tag_status 
data_transfered data_transfered  
notes opombe  

sort_specimen_no 
število osebkov v 
sortirki  

age3 starost (3. določitev)  
method_age3_id metoda (3. določitev) tbl_series_method_age 
person_age3_id oseba (3. določitev) tbl_series_person 

stomach_content_mass 
masa vsebine želodca 
[g]  

stomach_content_condition_id stanje vsebine želodca tbl_series_stomach_content_condition 
balance3_id tehtnica (želodec) tbl_series_specimen_balance 

stomach_content_volume 
volumen vsebine 
želodca [mL]  

stomach_fulness_id polnost želodca tbl_series_stomach_fulness 
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2.3.4.19 Konfigurabilna polja v tbl_method: 

field sl drop_down_table 
method_sl method_sl  
method_description method_description  
method_use method_use  
target_species target_species  
length1 length1  
length2 length2  
length3 length3  
length4 length4  
length5 length5  
length6 length6  
length7 length7  
length8 length8  
length9 length9  
length10 length10  
length11 length11  
length12 length12  
length13 length13  
length14 length14  
length15 length15  
length16 length16  
length17 length17  
length18 length18  
length19 length19  
length20 length20  
power1 power1  
power2 power2  
electric_current electric_current  
voltage napetost [V]  
weight1 weight1  
weight2 weight2  
material1 material1  
material2 material2  
number1 number1  
number2 number2  
biblio_id biblio_id  
notes opombe  
record_delete odstrani zapis  
voltage2 napetost [V]  
electric_current2 electric_current2  
frequence frequence  
media_type_id media_type_id  
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2.3.4.20 Konfigurabilna polja v tbl_person: 

field sl drop_down_table 
bios_relavant bios_relavant  
created_person_id created_person_id  
created_ts created_ts  
first_name first_name  
initials initials  
last_name last_name  
middle_name middle_name  
notes opombe  
password password  
person_id oseba  
record_delete odstrani zapis  
series_description series_description  
user_active user_active  
username username  

2.3.4.21 Konfigurabilna polja v tbl_taxon: 

field sl drop_down_table 
author author  
biblio_id biblio_id  
biblio_name_sl_id biblio_name_sl_id  
created_person_id created_person_id  
created_ts created_ts  
left_node left_node  
media_type_id media_type_id  
name_en name_en  
name_sci name_sci  
name_sl name_sl  
name_sl_valid name_sl_valid  
notes opombe  
record_delete odstrani zapis  
right_node right_node  
taxon_id vrsta  
taxonomic_rank_id taxonomic_rank_id  
updated_person_id updated_person_id  
updated_ts updated_ts  
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3 Spremembe v programu - serije 

Gre za največjo spremembo v programu BIOS. Izdelal se bo urejevalnik, v katerem bo 
lahko uporabnik z ustreznimi pravicami dodal novo serijo ter konfiguriral vse 
konfigurabilne obrazce, opisane zgoraj. 

Ko bo serija konfigurirana, jo bo prestavil v stanje »V uporabi«. Od takrat dalje bo možen 
vnos podatkov o vzorčenjih na določeni seriji. Naknadno bodo možne le manjše 
spremembe. 

Glej tudi:  

 Možnost dodajanja in administriranja serij skozi uporabniški vmesnik – 
trenutno se nove serije dodaja s pomočjo neposrednega vpisovanja v 
podatkovno bazo 

 O formah : nekaj splošnih informacij o konfigurabilnih formah 
 Izbirna polja  - dropdowni: splošne informacije o izbirnih poljih 
 Uporabniki in pravice: kako so trenutno določene pravice nad serijami 
 Serije: Dodajanje in urejanje serij - trenutno stanje 
 Dodajanje nove lokalitete: maska je konfigurabilna v seriji  
 Standarden vnos vzorčenja: prikazuje uporabo konfiguracije serije 
 Neposredni vnos osebkov: prikazuje uporabo konfiguracije serije 
 Šifranti za vzorčenje: vsi šifranti, ki se jih uporablja v dropdownih  
 bios_administration_replika_serije.sql (mapa) 
 FSS.P02.001 - priloga SQL skripte.docx 
 Kako so definirane serije: 

o Tabele za zapis definicije serij 
o Konfigurabilna polja po posameznih tabelah  
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3.1 Življenjski cikel serije 

Serija je lahko v različnih »stanjih«: 
urejevalec serij jo lahko še konfiguriral 
lahko so v njej že podatki o vzorčenju,…  

Predlagamo, da se na serijo doda polje 
»stanje«, ki dejansko določa v katerem od 
stanj je trenutno serija.  

Trenutno stanje posledično definira 
dovoljene akcije. Nekatere akcije 
spreminjajo stanje, druge ne. Na ta način 
nastane »življenjski cikel« serije. 

Življenjski cikel serije se najlaže opiše s 
»končnim avtomatom« (Finit-state 
machine). Slika na desni prikazuje 
predlagani življenjski cikel za posamezno 
serijo. 

3.1.1 Stanja serije 

Serija je vedno v enem od petih stanj: 

 Nova (new) 
 Aktivna (Active) 
 V uporabi (InUse) 
 V arhivu (Archive) 
 Izbrisana (Deleted) – samo če na 

njej ni nobenega vzorčenja 
 Kloniranje (dovoljeno v vseh 

stanjih) 

3.1.1.1 Nova 

Novo serijo lahko ustvarimo bodisi kot klon obstoječe serije, ali pa čisto na novo. Ko 
uporabnik ustvari serijo, gre ta v stanje New.  

V tem stanju je možno urejati popolnoma vse, kar se lahko ureja na posamezni seriji. To 
je opisano nižje. 

Dovoljene akcije:  

 Urejanje 
 Aktivacija  
 Brisanje 
 Kloniranje (dovoljeno v vseh stanjih) 

3.1.1.2 Aktivna serija 

Če je serija v stanju Active pomeni, da jo je urejevalec serij že AKTIVIRAL, na seriji pa še 
ni nobenega vnosa. Tako serijo še vedno lahko vrnemo v stanje New (če smo se denimo 
zmotili in jo prehitro aktivirali), ali pa jo celo pobrišemo (če smo jo ustvarili pomotoma).  

Dovoljene akcije: 

 Vnos vzorčenja 
 Urejanje aktivne serije (urejanje nekaterih malenkosti na seriji) 
 Deaktivacija (za večje posege na seriji pred prvim vzorčenjem) 
 Brisanje 

https://en.wikipedia.org/wiki/Finite-state_machine
https://en.wikipedia.org/wiki/Finite-state_machine
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 Kloniranje (dovoljeno v vseh stanjih) 

Ko vnašalci dodajo prvo vzorčenje, serija avtomatsko preide v naslednje stanje. 

3.1.1.3 Serija »V uporabi«  

Serija AVTOMATSKO preide v stanje InUse iz stanja Active, ko nek vnašalec doda prvo 
vzorčenje. Take serije ni več možno izbrisati, prav tako v konfiguraciji take serije niso 
možni večji posegi. Dovoljene so le manjše spremembe, opisane spodaj v delu »Urejanje 
aktivne serije«.  

Dovoljene akcije: 

 Vnos novega vzorčenja 
 Urejanje obstoječega vzorčenja 
 Urejanje aktivne serije (urejanje nekaterih malenkosti na seriji) 
 Arhiviranje 
 Kloniranje (dovoljeno v vseh stanjih) 

Uporabnik z ustreznimi pravicami lahko serijo arhivira.  

3.1.1.4 Arhivirana serija 

Ideja je, da se serijo, ki ni več v aktivni uporabi, arhivira in s tem prepreči neželeno 
spreminjanje ali dodajanje podatkov. Taka serija je v stanju Archive. Na njej ni možno 
niti dodajati vzorčenj, niti urejati obstoječih vzorčenj. Prav tako niso možni posegi v 
konfiguracijo. 

Seveda pa si uporabniki še vedno lahko ogledujejo vsa vzorčenja, prav tako so vsi 
podatki na voljo v vseh izvozih, prikazih, na spletu… popolnoma enko, kot pri aktivni 
seriji. 

Če se kasneje pokaže potreba po ponovnem vnašanju vzorčenj v že arhivirano serijo, jo 
uporabnik z ustreznimi pravicami lahko ponovno vrne v uporabo (»dearhivira«). 

Dovoljene akcije: 

 Dearhiviranje (serijo se vrne v aktivno uporabo) 
 Kloniranje (dovoljeno v vseh stanjih) 

3.1.1.5 Brisana serija 

To stanje je dodano zgolj z namenom, da se lahko serijo, katera je bila dodana PO 
POMOTI, izbriše.  

Brisanje je možno samo na serijah, ki še nimajo nobenega vzorčenja – bodisi da so v 
stanju New ali v stanju Active. 

To stanje se lahko uporabi tudi za serijo, pri kateri nimamo namena vnašati podatkov, 
uporabljamo pa jo kot nekakšen template za izdelavo drugih serij. Brisano serijo namreč 
še vedno lahko KLONIRAMO v drugo, novo serijo. 

Dovoljene akcije: 

 Kloniranje (dovoljeno v vseh stanjih) 

3.1.2 Akcije nad serijo 

V tem sklopu so opisane posamezne akcije, omenjene pri opisu življenjskega cikla 
posamezne serije. Tu je opisano kaj posamezne akcije naredijo, Uporabniški vmesniki, 
način proženja teh akcij in podobno je opisano v drugih sklopih v nadaljevanju. 
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3.1.2.1 Nova serija 

S to akcijo ustvarimo popolnoma novo serijo, ki ne bazira na obstoječi seriji oziroma ne 
predstavlja klona ene od obstoječih serij.  

Akcija bo ustvarila novo instanco entitete »Serija«, kateri bo nastavila zgolj nekaj 
osnovnih lastnosti, kot npr: Id, Naziv, Opis, Opombe,… Uporabniški vmesnik bo najbrž 
podoben, kot ga ima BIOS trenutno za administracijo serij. 

Nova serija bo v stanju »New«. 

Predlagam, da se po izvedeni akciji odpre uporabniški vmesnik za urejanje serij. 

3.1.2.2 Kloniranje obstoječe serije 

To akcijo bo možno izvesti na seriji ne glede na njeno stanje. Akcija bo kreirala novo 
serijo, ki bo popolna kopija obstoječe, z naslednjimi razlikami:  

 Id se avtomatsko določi drug  
 V naziv bomo dodali  besedico » - kopija« ali kaj podobnega 
 Spremenijo se podatki o kreiranju (kreator, čas nastanka) in o zadnji spremembi 

Akcijo bo lahko izvedel uporabnik z ustreznimi pravicami (kreator serij) in sicer jo bo 
»poklical« iz seznama serij. 

Predlagam naslednji postopek: 

 Uporabnik klikne gumb »kloniraj«, 
 odpre se maska (dialog), podobna kot zgoraj. Uporabnik lahko ureja naziv, opis,… 

par malenkosti, 
 uporabnik klikne gumb »ustvari kopijo«, 
 sistem dejansko kreira novo Serijo,  
 odpre se uporabniški vmesnik za urejanje serij. 

3.1.2.3 Urejanje (konfiguriranje) serije 

Če je serija v stanju New, je možno urejati celotno konfiguracijo serije. Ta del je opisan v 
ločenem poglavju Urejanje serij. 

3.1.2.4 Aktivacija serije 

Serijo lahko aktiviramo, če je v stanju New. Uporaba te akcije spremeni stanje serije v 
»Active« in zalogira spremembo. 

Če bomo implementirali kak preverjanja konsistentnosti konfiguracije serije, se ta 
preverjanja kličejo iz te akcije pred dejansko aktivacijo. Če je vse OK, potem se aktivacija 
izvede 

3.1.2.5 Deaktivacija serije 

Če je serija v stanju »Active« pomeni, da na taki seriji ni vneseno še niti eno vzorčenje. 
Tako serijo lahko deaktiviramo – vrnemo v stanje New. Običajno to storimo z namenom 
večjega urejanja konfiguracije serije.  

Ko je enkrat vneseno prvo vzorčenje, preide serija v  stanje »inUse« in je ni več možno 
deaktivirati. 

3.1.2.6 Brisanje serije 

Serijo, ki se nima niti enega vzorčenja, lahko pobrišemo. Gre za serije, ki so v stanjih 
»New« ali »Active«. 

Ta akcija prestavi serijo v stanje »Deleted«. Tako uporabnik lahko pobriše serijo, katera 
je bila dodana po pomoti.  
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3.1.2.7 Urejanje aktivne serije  

Ko je serija enkrat v stanjih Active ali InUse, je možno spreminjati le še kake 
malenkosti.  

Problem nastane, ko imaš enkrat vnesenih že nekaj vzorčenj, potem pa spreminjaš 
obveznost polj itd. V tem primeru se lahko zgodi, da že validirani podatki postanejo 
neveljavni, ali pa da celo izgubiš že vnesene podatke. 

V praksi se je že zgodilo, da so »olajšali« obveznost, se pravi umaknili obvezno polje, ker 
niso več mogli zajemati določenega podatka. Zato bomo v novem sistemu dopustili zelo 
omejen nabor aktivnosti v konfiguraciji serije, ko je ta enkrat aktivna.  

Kontra se še ni zgodilo. 

Tudi ta del je podrobneje opisan v poglavju Urejanje serij. 

3.1.2.8 Vnos novega vzorčenja 

Gre za akcijo, ki kreira nov zapis v tabelo vzorčenj (tbl_sampling).  Akcija je 
dopustna, če je serija v stanjih Active ali InUse. 

Obstoječi način vnosa novega vzorčenja je opisan v poglavju Novo vzorčenje.  

Če je serija v stanju Active (nima še nobenega vzorčenja), potem se ob dodajanju novega 
vzorčenja stanje spremeni v InUse. 

3.1.2.9 Urejanje vzorčenja 

Urejanje vzorčena v obstoječem sistemu je popisano v poglavjih Standarden vnos 
vzorčenja in Neposredni vnos osebkov. Prav tako je vnos prikazan pri shemah novih 
uporabniških vmesnikov. 

Tu je pomembno le to, da se možnost urejanja omeji le na tiste serije, ki so v stanju 
InUse. 

3.1.2.10 Arhiviranje serije 

Če je serija v uporabi (stanje InUse), jo lahko arhiviramo. S tem se prepreči neželeno 
spreminjanje ali dodajanje podatkov.  

Uporaba te akcije spremeni stanje serije v Archive.  

3.1.2.11 Dearhiviranje serije 

Akcija je na voljo na seriji, ki je bila že arhivirana (stanje Archive). 

Če se kasneje pokaže potreba po ponovnem vnašanju vzorčenj v že arhivirano serijo, jo 
uporabnik z ustreznimi pravicami lahko ponovno vrne v uporabo (»dearhivira«). 

3.2 Urejanje serij 

Tu govorimo o dejanskem urejanju  - konfiguraciji serije. V tem sklopu uporabnik 
nastavlja predvsem naslednje:  

 Jezike, ki bodo v uporabi na seriji 
 Osnovne podatke o seriji (naziv, opis, opombe) 
 Katere maske bodo v uporabi na seriji  
 Ali bo serija imela neposredni vnos? 
 Na katerih projektih se uporablja ta serija  
 Kateri uporabniki so vezani na serijo 
 Za vsako od mask, ki se uporablja na seriji: 

o Katera polja (od razpoložljivih) se bodo uporabljala na maski 
o Labele in opise za polja v vseh izbranih jezikih 
o Obveznost polj, kombinacija obveznosti čez več polj 
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o Nabor vrednosti (če gre za izbirno polje) 
o Mnoge dodatne lastnosti (kopiranje v naslednjo vrstico, vzorec za prikaz 

vrednosti,…) 

3.2.1 Jeziki 

Za vsako serijo bo zelo na začetku potrebno določiti kateri jeziki se uporabljajo na seriji.  

Predlagam, da je privzeto na vsaki seriji dodan slovenski jezik in da se le tega ne da 
odstraniti. Vsi izrazi, katere bomo v nadaljevanju označili kot večjezične, imajo svojo 
osnovno vrednost v slovenščini zapisano v primarnih tabelah (tlkp_series, 
tbl_form_series), izraze v ostalih jezikih pa v posebnih tabelah (tlkp_series_label, 
tbl_form_series_label). 

Izdela se uporabniški vmesnik, na katerem uporabnik lahko izbere (dodatne, poleg 
slovenščine) jezike iz šifranta jezikov. Izbrani jeziki se vpisujejo v posebno many-to-
many tabelo, npr tlkp_series_language. 

Glej tudi Obstoječi šifrant jezikov. 

3.2.2 Osnovni podatki o seriji 

Osnovni podatki o seriji, ki ji je možno urejati, so:  

 Naziv 
 Opis 
 Opomba 
 Angleški naziv 
 Še kak dodaten boolean, itd 

Polja Naziv, Opis in Opomba so večjezična – to pomeni, da se doda uporabniški vmesnik 
za vnos izrazov v vseh jezikih, ki so bili dodatno izbrani v prejšnjem koraku. 

Proučiti kaže kaj bomo naredili z obstoječim poljem series_en, ki trenutno vsebuje naziv 
serije v angleškem jeziku. 

3.2.3 Uporabljene konfigurabilne maske 

V tem koraku določimo katere konfigurabilne maske bodo sploh na voljo v tej seriji.  

Na voljo je 21 kofigurabilnih mask:  

 Vzorčenje - konfigurabilna polja v tbl_sampling 
 Lokalitete - konfigurabilna polja v tbl_locality 

o Lokalitete - konfigurabilna polja v tbl_locality_substrate 
o Lokalitete - konfigurabilna polja v tbl_locality_bank_slope 
o Lokalitete - konfigurabilna polja v tbl_locality_habitat 
o Lokalitete - konfigurabilna polja v tbl_locality_stream_channel_flow  
o Lokalitete - Konfigurabilna polja v tbl_locality_vegetation_cover 
o Lokalitete - konfigurabilna polja v tbl_locality_bank_regulation 

 Abiotski parametri - konfigurabilna polja v tbl_sampling_point 
 Vzorec - konfigurabilna polja v tbl_sample 
 Podvzorec - konfigurabilna polja v tbl_subsample 
 Osebek - konfigurabilna polja v tbl_specimen 
 Biometrija osebka - konfigurabilna polja v tbl_specimen_biometry 
 Interakcije - konfigurabilna polja v tbl_specimen_interaction 

o Interakcije - konfigurabilna polja v tbl_specimen_interaction_taxon 
 Določevalci vrst - konfigurabilna polja v tbl_determination_staff 
 Vzorčevalci - konfigurabilna polja v tbl_sampling_staff 



   

 

 

98 

 Neposredni vnos osebkov - konfigurabilna polja v tbl_specimen_temp 
 Konfigurabilna polja v tbl_method 
 Konfigurabilna polja v tbl_person 
 Konfigurabilna polja v tbl_taxon 

Preveriti je potrebno katere od teh mask se uporabljajo pri vzorčenju. 

Uporabniški vmesnik mora omogočati, da uporabnik poklika (izbere) maske, ki jih bo 
uporabljal na tem vzorčenju. Za vsako od mask se potem na uporabniškem vmesniku 
ustvari zavihek, v katerem se bo urejalo polja na maski. 

Odločitev uporabnika je potrebno shraniti v bazo. Najbrž bo potrebno dodati boolean 
polja v tabelo tlkp_series, po enega za vsako masko. 

3.2.3.1 Neposredni vnos osebkov 

Posebej je potrebno označit, če se na seriji uporablja neposredni vnos osebkov (opisan v 
poglavju Neposredni vnos osebkov). Ta določa, ali se bo uporabljala ustrezna maska. 

3.2.4 Povezava s projektom 

Ista serija se lahko uporablja na več projektih. Relacija je zapisana v many-to-many 
tabeli »tbl_series_project«.  

Potrebno bo izdelati urejevalnik, kjer bo uporabnik izbral projekte za serijo, podobno 
kot je izbral jezike. 

3.2.5 Osebe, ki sodelujejo na posamezni seriji 

Na serijo lahko »pripnemo« osebe iz tbl_person, ki smejo tako ali drugače sodelovati pri 
vzorčenjih na tej seriji. To je zapisano v tabeli tbl_series_person.  

Urejevalnik mora omogočati dodajanje in odstranjevanje oseb, definiranih v tbl_person. 

3.2.6 Urejevalniki za konfigurabilne maske 

Konfigurabilne maske , naštete zgoraj v poglavju Uporabljene konfigurabilne maske, 
imajo različno število polj, katera lahko so, ali pa niso, uporabljena na maskah. Vsa 
izbrana polja, skupaj z dodatni podatki za prikaz in vnos, so zapisna v tabeli 
tbl_form_series. Izrazi v ostalih jezikih so zapisani v tabeli tbl_form_series_label. 

Natančne seznam polj po posamezni maski je podan v poglavju Konfigurabilna polja po 
posameznih tabelah, tu sledi le krajši povzetek:  

Maska Vseh polj Od tega 
šifrantov 

Vzorčenje - tbl_sampling 35 10 
Lokalitete - tbl_locality 20 1 
Lokalitete - tbl_locality_substrate 3 1 
Lokalitete - tbl_locality_bank_slope 3 1 
Lokalitete - tbl_locality_habitat 7 1 
Lokalitete - tbl_locality_stream_channel_flow 5 2 
Lokalitete - tbl_locality_vegetation_cover 3 1 
Lokalitete - tbl_locality_bank_regulation 3 1 
Abiotski parametri - tbl_sampling_point 50 24 
Vzorec - tbl_sample 13 3 
Podvzorec - tbl_subsample 10 2 
Osebek - tbl_specimen 47 15 
Biometrija osebka - tbl_specimen_biometry 9 1 
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Interakcije - tbl_specimen_interaction 6 2 
Interakcije - tbl_specimen_interaction_taxon 13 2 
Določevalci vrst - tbl_determination_staff 2 1 
Vzorčevalci - tbl_sampling_staff 4 2 
Neposredni vnos osebkov - tbl_specimen_temp 49 19 
tbl_method 41 0 
tbl_person 14 0 
tbl_taxon 18 0 

 

Na urejevalniku prikažemo izbirnik polj. Predlagamo, da na eni strani prikažemo že 
izbrana polja, nekje ločeno pa polja, ki jih uporabnik ni izbral in so še na voljo.  

Na tej maski lahko uporabnik izbira polja, ali pa prekliče izbiro – jih »vrne« na spisek 
neizbranih.  

Prav tako lahko tu ureja kar nekaj različnih lastnosti za izbrana polja, le to je opisano v 
nadaljevanju. 

Za vsako izbrano polje se kreira po en zapis v tabeli tbl_form_series.  

3.2.7 Urejanje lastnosti polj na konfigurabilnih maskah 

Način izbire posameznega polja je opisan zgoraj, tu pa se posvetimo nastavljanjem 
lastnosti izbranega polja.  

Za vsako izbrano polje na vsaki od izbranih mask mora uporabnik nastaviti naslednje 
lastnosti: 

 Zaporedno številko na prikazu 
 Labelo3 (ime polja) za vnosni obrazec  
 Opombo4 
 Zalogo vrednosti – če gre za drop-down, opisano spodaj 
 Privzeto vrednost 
 Ali je vnos v polje obvezen 
 Ali je polje povezano še s kakim drugim poljem (npr vrednost meritve in izbira 

merilnega instrumenta – glej »constraints« spodaj) 
 Ali je polje uporabljeno na papirnih obrazcih (vnosni obrazci, protokolarni 

list,…) 
 Ali se vrednost polja prekopira v naslednjo vrstico (pri večvrstičnih obrazcih)5 

Približno 90 razpoložljivih polj iz konfigurabilnih form dejansko predstavlja izbiro iz 
posameznega šifranta.  

                                                             

 

3 Polje se vnaša v vseh jezikih, ki so bili izbrani na začetku. Izrazi v preostalih jezikih se 
zapisujejo v tabelo  tbl_form_series_label. 

4 Polje se vnaša v vseh jezikih, ki so bili izbrani na začetku. Izrazi v preostalih jezikih se 
zapisujejo v tabelo  tbl_form_series_label. 

5 Pri vnosu v večvrstične obrazce,  ko vnašalec doda vrstico, naj se določena polja 
prepišejo iz zadnjega vnosa (npr datum vzorca). V trenutni verziji je to določeno v 
programu (hard-coded), po novem pa bi želeli to lastnost nastavljati. Dovoljene 
vrednosti (zaloga vrednosti) za polja iz šifrantov 
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Vendar se v vsaki seriji ne sme izbrati katerekoli vrednosti, ki se nahaja v šifrantu, 
temveč le določeno podmnožico izmed vseh vrednosti. Te podmnožice so, za vsako 
takšno polje v vsaki seriji posebej, zapisane v tabelah oblike tbl_series_*.  

Gre za 61 tabel, ki so podrobneje opisane v poglavju  Tbl_series_*. Vsaka od teh tabel 
vsebuje: 

 Referenco na serijo, v kateri se uporablja 
 Referenco na eno izmed vrednosti v pripadajočem šifrantu 
 Polje »drop_down«, ki vsebuje nekakšen »formatter« za prikaz vrednosti na 

konfigurabilni maski 
običajno gre za zaporedno številko in ime iz pripadajočega šifranta 

Nekateri šifranti so uporabljeni le v en povezovalni tabeli. Drugi so uporabljeni v večih, 
npr merilniki (gauges). 

Urejevalnik bo potrebno narediti tako, da bo uporabnik lahko počel naslednje: 

 Dodal vrednost iz šifranta, če je še ni v izboru 
 Odstranil vrednost iz šifranta, ki je bila že izbrana 
 Za izbrane vrednosti določil »format prikaza« (vsebino polja drop_down) 

Ta urejevalnik se bo najbrž odprl v dialogu (pop-up) pri vsakem od polj, ki uporablja 
izbiro iz šifranta. 

Tu bi omogočili še nekaj hitrih akcij:  

 Izberi vse (cel šifrant med izbrana polja) 
 Odstrani vse (odstrani vse izbrane vrednosti) 
 Nastavi vse formate prikaza (ker so običajno enaki v vseh vrsticah) 

3.2.7.1 Constraints 

Povezava dve polji: 

Ideja: vpiše se logični izraz, če vrne true je OK, če ne, je fail 

Problemi: imena polj morajo biti vpisana v piko natančno, zraven so še imena 
operatorjev 

3.2.7.2 Navodilo vnašalcu 

Naj se doda v opis polj. Potem se to navodilo da v »mouse-over« (title). Lahko se doda 
tudi ločeno ikono (npr vprašaj), ki ob kliku pokaže navodilo. 

Za to se lahko uporabi opombo, ali pa se doda novo polje. Polje mora biti večjezično. 

3.2.8 Nekaj opomb v zvezi z urejevalnikom 

3.2.8.1 Izbira jezikov mora biti modalna 

Vmesnik za izbiro jezikov mora biti ločen od ostalih vmesnikov. Spremembe v številu 
jezikov namreč vplivajo na ostale uporabniške vmesnike – spremeni se vnos osnovnih 
podatkov o seriji, pa urejevalnik polj,… 

Ko uporabnik v modalni maski izbere jezike, se mora ta podatek shranit v bazo, 
uporabniški vmesniki pa se morajo osvežiti 

3.2.8.2 Vmesnik za Uporabljene konfigurabilne maske mora prav tako biti modalen 

Razlog je podoben: tudi (ne)izbira uporabljenih mask ima vpliv na ostale uporabniške 
vmesnike. Predvsem na število zavihkov pri Urejevalniku konfigurabilnih mask. 

Tudi tu je potrebno izbrano stanje najprej shranit v bazo, potem pa nastavit ustrezne 
zavihke 
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3.2.8.3 Odstranjevanje določene maske iz spiska uporabljenih konfigurabilnih mask 

Če določeno masko odstranimo, bi posledično morali pobrisati tudi vnose v tabelah 
tbl_form_series, tbl_form_series_label, in v nekaterih tabelah  tbl_series_*. 

Predlagam, da tega ne odstranimo avtomatsko, temveč (če je potrebno) šele ob aktivaciji 
serije.  

Na ta način preprečimo, da bi uporabnik zgolj zato, ker je po pomoti odstranil kljukico 
na vnosu uporabljenih konfigurabilnih mask, izgubil mnogo vnesenih podatkov. 

Enako ravnanje predlagam tudi pri izbiri jezikov. 

3.2.8.4 Vnos izrazov v več jezikih. 

Zaradi velikega števila polj na uporabniškem vmesniku skoraj zagotovo ne bo dovolj 
prostora, da se hkrati pojavijo labele in opisi za vse jezike pri vseh poljih. Privzeto bodo 
najbrž prikazani izrazi v slovenščini (privzeti jezik, vsebina tabel tlkp_series in 
tbl_form_series), izrazi v ostalih jezikih pa se bodo najbrž urejali ločeno.  

Nekako je treba implementirati opozorila, če pri katerem od polj manjkajo izrazi v 
katerem od jezikov. 

3.2.9 Kloniranje serije 

Novo serijo se lahko ustvari tudi kot kopijo (klon) obstoječe serije. To je postopek, ki ga 
uporabljajo že danes, le da ga izvedejo s posebno SQL skripto. 

Predlagamo naslednji postopek za kloniranje:  

1. Na ekran u s seznamom serij se nahajata  gumba Edit in Clone 
2. Ob pritisku na Clone se odpre vmesna forma, ki pokaže seznam obrazcev(vnosne 

forme), ime, opis in še kako drugo malenkost o seriji.  
Privzeto so vse forme izbrane, ime pa je prazno. 

3. Uporabnik vpiše ime in opis ter po potrebi odstrani katero od kljukic. Nato 
pritisne gumb OK. 

4. Sistem podvoji definicijo izbranih vnosnih form in odpre editor. 

3.3 Vnos podatkov 

Za predlog uporabniških vmesnikov glej prilogo »Predviden izgled prve strani ter 
proces urejanja in dodajanja vzorčenja«. Tu se nahajajo je posamezni deli dokumenta, 
kateri prikazujejo spremembe v konceptu vnosa. 

Obstoječi postopek vnosa je podrobno opisan v poglavjih Standarden vnos vzorčenja in 
Neposredni vnos osebkov.  

3.3.1 Zaklepanje vzorčenja 

Gre za funkcionalnost, ki jo imajo delno implementirano že sedaj.  

V programu obstaja šifrant na nivoju vzorčenja – status vzorčenja. Privzeto je za vsako 
novo vzorčenje nastavljen na  je »vnos«, ko pa enkrat vnesejo vse podatke, spremenijo 
stanje v  »produkcija«. Takrat se v času nočne obdelave podatki začnejo prepisovat v 
reporting (VT) tabele. 

V tem delu predlagamo razširitev te funkcionalnosti. 

Trenutno so vse maske v edit načinu. Mask ne uporabljajo za pregled (brskanje), temveč 
le za vnos in za popravilo napak. Lahko bi se zgodilo »po nesreči«, da nekdo spremeni 
podatke. Zato bi uporabo omenjenega stanja razširili na način, da bi določali tudi 
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»odklenjenost« oziroma »zaklenjenost« mask za vnos. V ta namen bi razširili status 
vzorčenja. 

Ideja je naslednja:  

 Novo vzorčenje je v stanju »Novo«.  
V tem stanju je možen vnos podatkov nas vzorčenju. Podatki smejo biti v 
»neveljavnem« stanju (glej spodaj vnos in avtomatsko shranjevanje) 

 Uporabnik ob zaključku vnosa »zaklene« oziroma »objavi« vzorčenje. Ob tem se 
izvede validacija (opis spodaj).  
Če je validacija uspešna, preide vzorčenje v stanje »Objavljeno«. Maske se 
zaklenejo, začne se izvajati izvoz podatkov 

 Če je potrebno naknadno urejanje, lahko  uporabnik z ustreznimi pravicami 
vzorčenje zopet »odklene«. Predlagam, da se vpelje novo stanje »Urejanje«, da 
se loči od vzorčenja, ki še nikoli ni bilo objavljeno. 

 Ob zaključku vnosa se ponovi zaklepanje. 

3.3.2 Vnosne maske in koncepti vnosa splošno 

V BIOS-u imamo mnogo različnih konfigurabilnih mask: 

 10 mask se nanaša neposredno na vzorčenje 
 7 mask uporabljamo za vnos lokalitete 
 Eno masko uporabljamo za neposreden vnos osebkov 
 Še nekaj mask, ki se uporabljajo drugje 

Natančen seznam mask je v poglavju Urejevalniki za konfigurabilne maske.  

Zaradi različnega števila mask, ki se uporabljajo na različne, bomo v novi verziji imeli 
dva koncepta vnašanja, odvisno od tega za katere podatke gre:  

 Vnos podatkov skozi masko in  
 Vnos podatkov skozi grid 

3.3.2.1 Vnos z uporabo maske 

Na ta način se vnašajo npr splošni podatki o vzorčenju in najbrž še kakšna druga maska 
(npr Lokaliteta).  

Primer prikazuje spodnja slika:  
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Vsebina se shrani z gumbom »Shrani«. Opcijsko se lahko izvede avtomatsko 
shranjevanje podatkov. 

Če gre za formo z več vrsticami, potem ta primer vidimo spodaj:  

Seznam abiotskih parametrov:  

 

Urejanje posameznega parametra: 

 

3.3.2.2 Vnos skozi grid (tabelo) 

Nekatere vnosne maske morajo nujno ostati v gridu, ker je vnos specifičen. Prepisujejo 
iz tabele na papirju v računalnik in potem vnaša stolpec po stolpcu. Vnašalci vnašajo 
tako, da imajo npr prst na vrstici, potem pa vpisujejo podatke, ENTER gre v novo 
vrstico,… 

Zato tudi želijo v šifrantih (drop down) na prvem mestu številko, npr »1- samica«, »2 – 
samček«. To jim omogoča hiter vnos z uporabo numerične tipkovnice 
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Če bi moral uporabnik za vsako vrstico odpreti dialog, bi porabil bistveno več časa. 

Spodnja slika prikazuje en primer take maske: 

 

3.3.2.3 Avtomatsko shranjevanje  (tabela) 

Pri tem tipu vnosa predlagamo avtomatsko shranjevanje podatkov. V trenutnem sistemu 
tega nimajo, zato mora uporabnik  na koncu vnašanja form eksplicitno submitat.  

Posledica tega je, da so že imeli primere, ko je nekdo zgubil cel komplet podatkov, ki jih 
je vnašal celo dopoldne (npr IE crash). 

V tem primeru bi bilo treba biti pozoren na številčenje osebkov: vsakič, ko se kreira 
nova vrstica, se mora kreirati številka kot največja št v seriji + 1. Govorimo o številkah, ki 
jih oni že imajo na obrazcih napisane vnaprej. Se pravi morajo pri vnosu biti enake. Z 
uporabo istih številk tudi izdelajo nalepke za vzorce itd…  te številke se morajo 
generirati na obrazcih.  

Težava se lahko pojavi, če uporabnik odpre mimogrede 2 do 3 vrstice preveč, jih 
oštevilči in potem jih sedaj lahko tudi odstrani. Če pa bi se sedaj to shranjevalo 
avtomatsko, potem naslednjič (pri drugem vzorčenju) te številke MANJKAJO.  
Ta problem je treba rešiti. Predlagamo da se doda možnost brisanja vrstice, ki nima 
podatkov (ali vsaj ne veljavnih podatkov). 

3.3.2.4 Validacija vzorčenja  

Ker se je zadeva shranjevala sproti, imaš PO DEFINICIJI v bazi »unvalid« podatke (ni 
upoštevana obveznost vnosa, niso upoštevane kombinacije obveznosti polj (npr meritev 
+ instrument). 

3.3.2.4.1 Validacija pred zaklepanjem 

Predlaga se, da se validacija vrši pred zaklepanjem vzorčenja (glej zgoraj opis ). Ko 
uporabnik stisne gumb »zakleni«, se pošlje na strežnik zahtevek za zaklepanje. Tam se 
najprej izvede validacija CELOTNEGA vzorčenja. Če je na vzorčenju vse OK, potem se 
vzorčenje zaklene.  

Če pa validacija najde napake, sistem vrne spisek napak. Uporabnik vidi ta spisek npr 
nekaj takega:  

 Abiotski parametri: manjka podatek A, B, C 
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 Vnašalci: OK 
 Vrsta št 1: »postrv« nima podatka X, Y, Z 
 Osebek št 1234: manjka dolžina 
 Osebek št 1235: manjka … 

Uporabnik mora odpraviti napake preden lahko zaklene vzorčenje. 

3.3.2.4.2 Problem obveznosti na nivoju tabele v bazi 

Nekatera polja so obvezna v bazi (INSERT ne dela brez njih). Za te morajo obstajati 
privzete vrednosti.  
Primeri:  

 ID-ji (ključi) se naredijo default. 
 Project_id se izbira iz dropdowna – je na nivoju samplinga.  

Predlog: 

 Osnovni podatki o vzorčenju (forma) se NE shranjujejo avtomatsko – se pravi 
ima lahko validacijo na bazi 

 Gridi:  
o če je kak NOT NULL constraint na bazi se ga lahko odstrani ALI 
o V šifrant se doda »default« (npr »--izberi!--») vrednost, ki izpolnjuje 

kriterij NOT NULL na bazi, validacija ob zaklepanju pa jo zavrne 
 Validacija tudi med vnašanjem, nekako obarva vrstico, ki še ni »valid« 

3.3.2.5 Urejanje – do 100% 

Določene maske so zasnovane tako da morajo imeti vsi vnosi skupaj vsoto 100%, npr 
pokrivnost s terenom. 

Primer starega vmesnika:  

 

Gre za naslednje maske:  

 vodni tok 
 substrat 
 naklon brežine 
 reguliranost 
 vegetacija 

Predlagamo masko, kjer se pokažejo vse dopustne vrednosti Pri vsaki se pokaže polje za 
vnos procentov. Če je v polju 0, potem se vrednost ne shrani. Sicer mora biti vsota 100 
%. 

Posledično onemogočimo podvojene, prav tako ni potrebno programirati gumbov 
»dodaj« in »odstrani«.  

Prav tako je enostavna validacija: predlagamo, da se spodaj računa vsota: npr:  

 Manjka ti še 20%,  
 imaš 10% preveč 
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Dodatna ideja:  
view-only vidiš samo tiste, ki so različne od nič, ko klikneš Edit pa dobiš vse… 

3.3.3 Vnos posameznih mask 

3.3.3.1 Abiotski parametri  

Teh je relativno malo, 1, 2 ali 3 vrstice. Podatke se lahko vnaša v maski, ne v gridu. 

3.3.3.2 Osebki 

Osebki se morajo nujno urejati v gridu. Če je treba, se umakne hard constrainte na bazi 
in se izvede »soft« validacija v SW. 

Spremembe se sproti POST-ajo na server (po eno polje), server pa javi nazaj ali je vrstica 
že VALID ali ni. Vrstice, ki niso valid, se obarvajo (npr ozadje). 

3.3.3.3 Meritve osebkov - Biometrija 

Katere meritve lahko izvajamo na osebku, je pogojeno s taksonomijo. Npr, za ribe se 
vnašajo drugi parametri, kot za glavonožce. Povezava med taksonomijo in veličinami, ki 
se merijo.  

tlkp_biometry_scale so »skale« teh meritev, obstajajo na neki lestvici – tu je opisana 
sama lestvica (od-do), tukaj je določen takson.  Se pravi, določen zapis v 
tlkp_biometry_scale pove, da se bo ta meritev izvajala na tej veji taksonomije 
(referencira določen node v taksonomskem drevesu).  

To je določeno v polju taxon_id.  

To funkcionalnost  Bojan ureja v Accessu, trenutno se ne izdela UI. Mogoče v naslednji 
verziji. 

3.3.3.3.1 Vse možne meritve 

Šifrant vseh možnih parametrov ki se merijo, je v tlkp_biometry  

3.3.3.3.2 Možnost izločitve na nižjem nivoju 

Pojavila se je želja, da bi lahko določene parametre za meritev IZLOČILO nižje na 
taksonomskem drevesu. Primer: določene meritve, ki so sicer smiselne za (skoraj) vse 
ribe, niso smiselne pri morskih konjičkih.  

Obstoječi  način povezave izločanje zelo oteži. Ta del se bo reševal v naslednji verziji. 

3.3.4 Neposredni vnos osebkov 

Zelo podobno kot vnos osebkov. Le da se vnaša na četrtem mestu 
Vzorec Podvzorec Vrsta Osebek 

Pri neposrednem vnosu se vnese vsa polja za Osebek + nujna polja za kaskado  
Vzorec Podvzorec Vrsta. 

3.3.4.1 Shranjevanje 

Shranjuje se v tabelo tbl_specimen_temp, ki ima parametre iz tbl_specimen in še ključne 
parametre iz tabele tbl_ subsample in tbl_sample  

3.3.4.2 Prenos v kaskado 

Prenos iz neposrednega vnosa v kaskado se lahko izvede večkrat.  

Če v kaskadi ničesar ne spremenijo, potem lahko ponovno odprejo neposredni vnos in 
spreminjajo poljubno . Če pa so kaj spremenili v kaskadi, potem se gumb neposredni 
vnos zaklene. To velja za celotno vzorčenje. 

Postopek:  
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 Če je bil neposredni vnos že prenesen, so polja siva, vnos ni možen 
o V tem primeru je potrebno klikniti »prekliči prenos« in ta akcija 

POBRIŠE vse vnose v kaskadi. 
o Polja se odmrznejo, lahko jih urejamo 

 Ko smo naredili spremembe, lahko PONOVIMO prenos.  

3.3.4.3 Lovnost 

Gre za vmesnik, ki se uporablja pri prenosu. Ta zgradi seznam vrsti, za vsako vrsto se 
določi LOVNOST. 

Pri nekaterih metodah lovnost ni 100%. Lovnost OCENI vzorčevalec.  

Primer: Agregat dvigne jato 20 rib, on jih zajame 10, lovnost je 50%. To bo upoštevano 
pri tbl_subsample - podvzorčenje 

3.3.4.4 Zaključek 

 Nujno bo potrebno narediti obe možnosti, tako vnos v gridu kot vnos v maski 
 Tam kjer se ureja v maski (npr abiota,…), je le ta modalna, validacija se vrši ob 

submitu (ko se izvede POST na server) 
 Kjer se ureja GRID, se validira ob zaklepanju. 
 Pred začetkom izvedbe se za vsako od mask posebej določi kateri način se bo 

uporabljal. 

3.3.5 Neposredno dodajanje lokalitete 

Lokaliteto se trenutno vnaša ločeno, potem pa jo izberemo pri vnosu vzorčenja.  

Dodali bomo gumb za direkten dostop do dodajanje lokalitete. Klik na gumb odpre pop-
up, kjer uporabnik naredi lokaliteto (ker gre za modalni vnos).  

3.3.5.1 Uporaba iste lokalitete 

Posebnost:  
možno je uporabit ISTO lokaliteto na več kot enem vzorčenju. To uporabljajo takrat, ko 
vnašajo za isti dan, istočasno.  
če pa delajo čez en mesec isti del potoka, je to DRUGA lokaliteta, ker se je lahko na njej 
marsikaj spremenilo. 

3.3.5.2 Kloniranje lokalitete 

Treba je predvideti tudi možnost kloniranja lokalitete. Za ta namen ostane enak dostop 
kot do sedaj (ločen meni). 
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4 Spremembe v programu - ostalo 

4.1 Večjezičnost 

Celoten program mora biti zasnovan na tak način, da ga je možno preprosto 
implementirati v različnih jezikih.  

Večjezičnost bomo izvedli v dveh »nivojih«: 

 Večjezičnost na nivoju uporabniškega vmesnika 
 Večjezičnost na nivoju konfigurabilnih form. 

Prav tako bo potrebno omogočiti izbiro jezikov. 

Za enkrat se uporablja Slo, Ang. Kmalu bo najverjetneje še It in Cro 

4.1.1 Obstoječi šifrant jezikov 

Program trenutno vsebuje tabelo »tlkp_language«, ki je, kot kaže šifrant jezikov.  
Trenutno vsebuje 18 jezikov in se uporablja se tbl_form_series_label ter mogoče še kje. 

Ta šifrant bo potrebno dopolniti s dodatnimi parametri, kot so:  

 Koda jezika in kulture po ISO 639-1 standardu (glej tudi tukaj) 
 Ali je privzeti jezik/kultura 
 Ali se jezik/kultura uporablja na uporabniškem vmesniku 
 Ali je privzeti jezik/kultura 
 »fallback« jezik/kultura 
 Še kaj… 

Ali bomo rabili urejevalnik tega šifranta še ni jasno. V prvi verziji najbrž ne 

4.1.2 Uporabniški vmesnik 

Aplikacija bo zasnovana kot MVC aplikacija, katera uporablja sistem resource-ov. To 
pomeni, da bodo vsi izrazi, ki se uporabljajo na maskah in niso del konfigurabilnih form, 
določeni v ločenih resource datotekah, za vsak jezik v svoji.  

Govorimo o elementih uporabniškega vmesnika, kot so: 

 Naziv spletne strani, naslovi posameznih mask 
 Celotno okno za prijavo, odjavo, spreminjanje gesla,… 
 Vsi vnosi v meni 
 Celotna administracija uporabnikov, pravic in šifrantov 
 Okno za izbor serije ter za izbor vzorčenja v seriji 
 Urejevalnik lokalitet – razen tisti del, ki je konfigurabilen ob administraciji Serij 
 Naslovi posameznih mask pri vnosu vzorčenja (izrazi, kot so »Vzorčenje«, 

»Abiotski parametri«, »Vzorčevalci« itd) 
 Vse ostale maske, ki niso del konfigurabilnih form, določenih skozi 

administracijo definicije serije 

Na nivoju uporabniškega vmesnika potem že sama programska arhitektura zagotavlja 
uporabo pravega jezika. 

Ogledati si je potrebno tudi tabelo »tlkp-Menu-Items« - lahko da bo opuščena. 

https://www.andiamo.co.uk/resources/iso-language-codes
http://www.lingoes.net/en/translator/langcode.htm
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4.1.3 Konfigurabilne forme za serije 

Najpomembnejši del BIOS-a so konfigurabilne forme za vnos vzorčenj, vzorcev,… Način 
zapisa je podrobno razdelan v prejšnjem poglavju.  

Ker se za vsako od 21-tih konfigurabilnih mask ločeno določa labele in opise, je velik del 
uporabniškega vmesnika pravzaprav določen v tabeli tbl_form_series. V tej tabeli se 
nahajajo polja za vnos labele ter opombe za slovenski jezik  

Prav tako je dodana še tabela tbl_form_series_label, kjer se naj nahajajo izrazi za ostale 
jezike. Ta del še ni implementiran.  

4.1.4 Izbira jezika 

Vsakemu uporabniku se doda polje, kamor se vpisuje njegov »privzeti« jezik. 

Pred prijavo v program se privzeto pojavi maska za prijavo v slovenskem jeziku. 
Obiskovalec naj ima možnost spremeniti jezik še pred prijavo – tako da npr tujec lahko 
preklopi na angleščino ali italijanščino… 

Ob prvi prijavi (in če je polje prazno) se v to polje vpiše jezik, katerega je izbral pred 
prijavo. 

Ob vsaki naslednji prijavi se uporabniški vmesnik naloži v jeziku, katerega ima 
uporabnik privzetega.  

Vsakič, ko uporabnik spremeni jezik, se v njegovo nastavitev »privzeti jezik« vnese 
pravkar izbran jezik. 

4.1.5 Jeziki na serijah 

Ob konfiguraciji serije (zelo na začetku) bo potrebno določiti katere jezike se na 
določeni seriji uporablja. Na večini serij se bo najbrž uporabljalo le slovenski jezik (ISo 
koda sl-SI). 

Vse maske za vnos label in opisov se bodo prilagodile tako, da bo možen vnos v tistih 
jezikih, kateri bodo izbrani na začetku.  

4.1.6 »Fallback« jeziki 

Ta del pokriva situacijo, ko ima uporabnik izbran nek jezik, za katerega določen izraz ne 
obstaja. 

Bodisi da gre za kak vnos v meniju, za masko, ki ni bila prevedena (npr administracija 
uporabnikov) , ali pa da gre za serijo, v kateri ni »njegovega« jezika.  

V tem primeru je potrebno izbrati izraz v drugem jeziku. Ideja je naslednja: 

 Za vse tuje jezike (razen angleščine) je fallback angleščina 
 Za angleščino je fallback Slovenščina 
 V slovenščini MORAJO biti definirani vsi izrazi 

Formula je torej XY  AN  Slo, npr Italijanščina Angleščina Slovenščina 
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4.2 Šifranti 

4.2.1 Taksonomija in metode  - NestedSet šifranti 

Glej sekcije:  

 Analiza obstoječega stanja Struktura podatkovne baze Metode 
 Analiza obstoječega stanja Uporabniški vmesniki Metode 
 Želeno stanje Nested set šifranti Metode 

Šifranta Taksonomija  in Metode sta v bazi zapisana v drevesni strukturi Nested set. 
Trenutno je narejen urejevalnik, saj je tak model izjemno težko urejati neposredno v 
bazi.  

Trenutni način urejanja je opisan v poglavjih Metode in Taksonomija.  

4.2.1.1 Metode 

Gre za opis različnih metod za opravljanje vzorčenja. Ker so metode zelo različne, tu 
uporabljamo konfigurabilno masko za urejanje.   

Poleg tega imamo tu še eno specifiko: tabela tbl_method namreč nima določenega 
posameznega polja za vsako vrednost, pač pa vsebuje 20 numeričnih polj, ki pa pri 
različnih metodah pomenijo različne stvari.  

Tako maske za vnos, kot tudi pomen posameznih polj je določen v tabeli 
tbl_form_method. Gre za podobno strukturo kot form series.  

Podrobnejši opis polj je v dokumentu form_method.html. 

Pri uporabniškem vmesniku vsaj v prvi fazi ne bo bistvenih sprememb.  

Predlagamo pa uporabo gumbov namesto (ali poleg) dostopa z desnim klikom.  

4.2.1.2 Taksonomija 

Tudi ta uporabniški vmesnik ostaja zelo podoben, kot je v obstoječi verziji. Tudi tu 
predlagamo uporabo gumbov namesto (ali poleg) dostopa z desnim klikom. 

4.2.2 Ostali šifranti 

Sistem BIOS temelji na zelo velikem številu raznih šifrantov. Govorimo o vsaj 20 
šifrantih, podrobneje opisanih v poglavju Ostale tabele in šifranti in tudi drugod.  

Trenutno šifrante urejajo tako, da  Bojan piše direkt v  tabele v podatkovni bazi. Poleg 
njega zna na tak način urejati podatke le še ena kolegica.  

Želja naročnika je, da se v končni fazi vse šifrante ureja skozi uporabniški vmesnik, 
vendar bi za tako urejanje uporabnik potreboval posebno pravico – tako da jih ne bi 
urejal vsak.  

V prvi fazi se lahko doda nekaj šifrantov, večino urejanja pa bi implementirali v 
naslednjih fazah razvoja.  

Uporabniški vmesniki za urejanje šifrantov bi temeljili na tabeli z vrednostmi ter 
ločenem urejanju v modalnem pop-up oknu. 

4.3 GIS atlas 

Za podrobnosti in predlog novih uporabniških vmesnikov glej prilogo »Predviden 
izgled administracije, lokalitet in atlas«. 

file:///D:/E-soft%20Projekti/Sibit/BIOS%20ZRS%20zavod%20za%20ribištvo%20Slovenije/2018.02.15%20-%20Dropbox%20gradiva/bios_documentation/erd/form_method.html
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Funkcionalnosti v tem sklopu bodo ostale podobne obstoječim, s tem da se bodo 
opustile funkcionalnosti GIS Telemetrija in GIS Filtri.  Ohrani se Izbor lokacij – grafični 
izbor.  

Uporablja se, ko uporabniki podatkov izvajajo  poizvedbe za neko območje: tu označiš 
področje in ga izvoziš v posebno tabelo Tbl_locality_select.  

Določene spremembe bodo narejene predvsem pri uvozu SQH datotek. 

4.3.1 Uvoz Shp to SQL 

Geografske meje lokalitet pripravljajo ločeno in jih izvažajo v shp datoteke (dejansko gre 
za več datotek – glej spodaj). Ime datoteke je sestavljeno iz ID-ja in sistema (WGS84, 
GK). Datoteke trenutno naložijo na določen direktorij na serverju, od koder jih BIOS 
uvozi.  

Obstoječi sistem ima za ta namen poseben gumb »shp 2 sql«. Klik nanj sproži 
programček, ki datoteke prebere, analizira, in podatke  zapiše v tabelo tbl-lokality. 
Datoteko prestavi v direktorij »obdelane«. 

Če želijo urejati naknadno lokaliteto, naredijo nov shp in ponovno zaženejo obdelavo. To 
»povozi« staro definicijo.  

4.3.1.1 Upload datotek 

Trenutno morajo za dodajanje shp datotek dostopati neposredno do deljene mape na 
strežniku. Ta del bi radi poenostavili.  

Zato bi dodali funkcionalnost za nalaganje (upload)datotek neposredno iz 
uporabniškega vmesnika.  

Opozorilo: čeprav govorimo o shp datoteki, gre v resnici za več datotek. 

Poleg shp imamo še eno datoteko, ki določa projekcijo in še dodatno datoteko dbf, ki 
vsebuje  atribute shp datoteke.  Ti fajli so istoimenski, le končnice so druge. Moralo bi 
biti tak narejeno, da uploadajo vse fajle naenkrat.  

Rešitev: doda se okno za upload z multiselect funkcijo, validacija ali imamo vse fajle še 
pred obdelavo. 

Možno je tudi uporabiti tudi drag-drop (povleci-spusti) celotnega direktorija. (Chrome 
>= 21) – glej tukaj. 

Postopek bi bil naslednji: 

 Uporabnik izbere nekaj datotek 
 Sistem jih validira, če je vse kar rabi in nič več. Če je kaj narobe, javi: 

o Izbral si shp fajl, nisi pa izbral enakoimenskega dbf fajla. 
o Izbral si dva shp fajla 
o Izbral si xls fajl, neznana končnica 
o Fajli imajo različna imena… 

 Če je vse OK, se sprocesira 

Možno je validirati že na klientu – glej tukaj. Možno je tudi omejiti tipe…  

Upload bi naredili na posamezni lokaliteti. 

4.3.1.2 Poenostavljen vnos lokalitete – točke 

Trenutno morajo za vse lokalitete izdelati shp datoteko, tudi če gre za 
točkovno,lokaliteto.  

V novi verziji se omogoči vnos take točke na način, da vnesemo le longitude in latitude. 

Vnos bi bil možen v različnih formatih. BIOS trenutno uporablja tri:   

https://stackoverflow.com/questions/3590058/does-html5-allow-drag-drop-upload-of-folders-or-a-folder-tree
https://www.sitepoint.com/html5-file-drag-drop-read-analyze-upload-progress-bars/
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 Še nedelujočo 96 
 WGS 84 
 48 - Gauss-krueger 

4.3.2 Prikaz 

Pri prikazu v Atlasu ima naročnik nekaj dodatnih želja:  

4.3.2.1 Prikaz poligonov 

Trenutno se prikazujejo le centroidi posameznih lokacij.  

Naročnik pa želi, da bi dodali še sloj, ki bi prikazoval entitete, kot so v originalu. Imeli bi  
še sloj linij, sloj poligonov in sloj multipoligonov.  

4.3.2.2 Uporabljeni zemljevidi 

ZRS ima pravico do uporabe zemljevidov iz Gursa. Želeli bi dodati še kak sloj, npr Open 
street maps ali Google earth… preveriti kaj se da.  

Kot kaže, bi morali za take dodatne sloje uporabit njegov »prikazovalnik«, vsaj na Google 
maps je tako. Pri google so dodatno pomisleki, kam vse grejo še ti podatki… 

4.3.2.3 Prikaz atributnih podatkov 

Na točkah bi bili dobrodošli atributni podatki. Katere bo Marčeta še sporočil, bi jih pa 
zagotovo jemali iz tabele Vzorčenje in iz tabele Lokalitete – osnovne stvari, npr na 
katerem projektu je bilo vzorčenje,… 

4.3.2.4 Velikost pikic za lokalitete 

Velikost pikic: Trenutno so na zemljevidu prikazane prevelike pike, lahko bi bile manjše. 

Težava pa bi se lahko pojavila, če bodo premajhne, za klikanje. 

4.3.2.5 Referenčne lokalitete 

Atlas trenutno prikazuje samo lokalitete  vzorčenja, ker so imeli težavo z referenčnimi 
lokalitetami. V tabeli tbl_locality je polje IsReferenceLocality. Če je true, se na atlasu ne 
pokaže. Če je FALSE, pa gre za lokaliteto, uporabljeno na vzorčenju. 

Ideja je, da se poskusi dodati filter v Atlasu, kjer bi uporabnik lahko izbiral med 
referenčnimi in nereferenčnimi lokalitetami. A to je smiselno le, če bi prikazovali 
poligone. Prikaz centroidov za npr občine ni smiseln. 

Ta del pride na vrsto v drugi fazi. 

4.4 Media, fotografije in galerije 

Ta funkcionalnost v bazi že obstaja, ni pa izdelanih ustreznih uporabniških vmesnikov.  

Zamisel je naslednja:  

 Obstajal bi skupen arhiv fotografij (in drugih medijskih vsebin) 
 Podatki o medijski vsebini so vneseni atributno (key-value).  
 Če bi se fotografije vnašale preko entitet (vzorčenje,…), potem bi se lahko vsaj 

nekateri atributi prenesli od tam 
 Trenutno manjka avtor fotografije 

Dodatne ideje: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Gauss%E2%80%93Kr%C3%BCger_coordinate_system
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 Nekatere atribute bi lahko vzeli iz same fotografije iz Exif-Info6. 

4.4.1.1 Dodajanje 

Predlog je, da se omogoči nalaganje slik na nek direktorij (multi upload, podobno kot pri 
shp datotekah).  

Ko vnašaš podatke, greš nato izbrat slike  (npr ko vnašaš lokaliteto, slike lokalitete; pri 
osebkih posamezne ribe,…). 

Druga možnost je sproten upload fotografij, eno po eno. 

Na kateremkoli od teh obrazcev bi lahko dodal N fotografij… 

4.4.1.2 Shranjevanje 

Fotografije bi bile v datotečnem sistemu, meta podatki pa v podatkovni bazi. 

4.4.1.3 Obdelava in resize 

Ker so originalne fotografije običajno zelo velike, jih je pred uporabo potrebno 
pomanjšati. V tem primeru operiramo z več verzijami: 

 Originalno verzijo 
 Resize verzijo za na web 
 Tumbnails 
 Še kakšno… 

Potrebno bo določiti te velikosti. 

4.4.1.4 Objava fotografij 

Na entitetah, kjer se bodo dodajale fotografije, bo potrebno tudi določiti katere 
fotografije  se prenesejo na splet in v kakšnem zaporedju, katera se bo pojavila prva, 
katera druga itd… (nosilna, reprezentativna fotka) + galerija.  

Trenutno te nastavitve vršijo skozi Accesss. 

4.5 Ostale spremembe 

4.5.1 Enotna prijava 

V trenutni verziji BIOS se uporabniki prijavljajo z uporabniškimi imeni in gesli, ki so 
določena v samem sistemu BIOS. Znotraj zavoda pa za prijavo v osebne računalnike 
uporabljajo domeno in Active Directory (AD).  

Sodobna zasnova aplikacije omogoča enostavno prijavo v aplikacije na način, da 
aplikacija »prepozna« uporabnika, ki je prijavljen v lokalni operacijski sistem. Na ta 
način ga avtenticira (prepozna njegovo identiteto). Avtorizacija (pravice v sistemu) pa 
se še vedno izvajajo na enak način v aplikaciji BIOS kot do sedaj. 

Trenutno bomo pustili tako kot je, obstaja pa možnost nadgradnje v prihodnjih verzijah. 

                                                             

 

6 Poseben standard ki določa, kako se v datoteke s slikami in z zvokom zapisujejo 
dodatni podatki, npr: 
Manufacturer, Model, Orientation (rotation), Date and time, Compression, Exposure 
time, F-number, Date and time, Exposure bias, Flash, Focal length,... 

https://en.wikipedia.org/wiki/Exif
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4.5.2 Preverjanje na osnovi LW odnosa 

V podatkovni bazi je za nekatere vrste zapisano razmerje med težo in dolžino primerka. 
To razmerje se lahko uporabi za preverjanje, če so podatki OK, toleranca npr 30%. 

Predlagamo, da se na serijo doda nek boolean, ali se to uporablja ali ne (lahko da že 
obstaja kje v podatkovni bazi) 

4.5.3 Prikaz stanja, če je lokaliteta že georeferencirana 

Georeferencirana je tista lokaliteta, za katero so že uspešno uvozili shp fajl (oziroma po 
novem vpisali koordinate, če gre za točkovno lokaliteto).  

V praksi se izdela  shp file kasneje, ker zahteva več ročnega dela. Pogosto se zgodi več 
dni kasneje. Taka lokaliteta se seveda še vedno lahko uporabi za vnos vzorčenja. Bi pa 
potrebovali neko opozorilo, nek »semafor«, katere lokalitete še niso georeferencirana. 
To bi dodali na spisek lokalitet.  (trenutno jih Bojan išče po bazi). 
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5 Predlog rešitve 

5.1 Podatkovna baza 

Največje »bogastvo« trenutnega sistem je podatkovna baza, v kateri so shranjeni podatki 
o vzorčenjih.  

Gre za podatke, ki so od leta 2003 dalje v Accessu, potem se je baza še dopolnjevala. 
Veliko podatkov je bilo v prej shranjenih v raznih Excelovih tabelah,  vsaka je bila 
nekoliko drugačna, vsi so spreminjali iste podatke,… 2008-2009 so urejali podatke in 
2010 so jih preselili v bazo PostgreSQL.  

5.1.1 Trenutna zasnova baze 

Sama struktura, pomen shem in tabel je opisana v poglavju Struktura obstoječe 
podatkovne baze. Ta del pa govori o konceptih le te. 

BIOS v trenutni verziji uporablja eno samo podatkovno bazo tako za tabele s podatki (vir 
resnice), kot tudi za izvoz, analize in raziskovalno delo. Ista baza se prav tako uporablja 
tudi za BIOSweb. Dostop do posameznih sklopov se trenutno rešuje z različnimi 
shemami, katerih uporaba pa ni popolnoma konsistentna. 

Taka rešitev pa ima nekaj slabosti:  

 Podatkovna baza je velika, ker imamo v njej podatek tako v izvorni (referenčni) 
obliki, kot tudi denormalizirane za namen analiz. 

 Večje varnostne kopije. 
 Ne-nujni dostopi predstavljajo potencialno grožnjo podatkom. 
 Druga varnostma tveganja (dostop s spleta). 

Zato predlagamo, da se podatkovna baza razstavi na več delov. 

5.1.2 Ločitev delovne BIOS baze in baze za poročila 

Tu govorimo o konceptu, ki se uporablja bodisi pri zelo velikih podatkovnih bazah ali pa 
pri bazah, do katerih je potreben dostop iz javnega interneta. Koncept je podrobneje 
opisan tukaj.  

Osnovna ideja je, da se podatkovno bazo loči na dva dela: 

1. Na »operativno« podatkovno bazo, pogosto imenovano tudi »vir resnice« in 
2. Na eno ali več »reporting« podatkovnih baz, ki so namenjene zgolj BRANJU 

podatkov 

5.1.2.1 Operativna baza 

Ta podatkovna baza je maksimalno normalizirana. Idealno je, da je vsak podatek v njej 
zapisan natanko enkrat. Vsebuje vse podatke, kot jih vsebujeta tudi ostali bazi. 
Predstavlja vir resnice. 

Vse spremembe podatkov se dogajajo v tej podatkovni bazi. 

5.1.2.2 Reporting baza  

Običajno kar najbolj denormalizirana baza, posledično je lahko tudi dosti večja od 
operativne baze. 

Ta baza je namenjena zgolj branju, vsak poseg uporabnika vanjo bo ob naslednji 
sinhronizaciji z operativno bazo povožen. Odstopanja od tega pravila so možna zgolj pri 
ločenih audit tabelah, če sistem beleži dostope do podatkov. 

https://martinfowler.com/bliki/ReportingDatabase.html
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Idealno je, če je ta baza popolnoma »disposable«, pomeni, da jo lahko tudi izbrišemo, pa 
jo bo sinhronizacija z operativno bazo postavila popolnoma na novo. 

5.1.2.3 Sinhronizacija reporting baze z operativno bazo 

Pri tej sinhronizacij poznamo različne koncepte. 

Takojšna sinhronizacija: 

Če reporting bazo uporabljamo za sprotno delo, potem mora biti sinhronizacija skoraj 
hipna. V takem primeru se običajno uporabljajo trigerji ali podobni mehanizmi, ki 
zagotovijo kar najhitrejši prenos podatkov.  

Pri tem scenariju sinhroniziramo le pravkar spremenjene podatke. Če pride do napake 
pri prenosu ali do neželenih sprememb podatkov v reporting bazi, je potrebno 
zagotoviti ločen mehanizem za osveževanje celotne reporting baze. 

Periodična sinhronizacija: 

Če se reporting baza uporablja za analize ali za objavo podatkov na internetu, kot je v 
našem primeru, potem lahko sinhronizacijo opravimo le občasno.  

Lahko da npr sinhroniziramo 1x na dan (avtomatsko), ali pa na koncu nekega večjega 
opravila (npr zaključka serije) – v tem primeru jo lahko prožimo ročno.  

Taka sinhronizacija lahko, odvisno od izvedbe, velikosti baze, količine podatkov in 
posledično trajanja, osveži celotno bazo, ne le spremenjenih zapisov. Lahko bazo celo 
ustvari iz nič vsakič posebej. 

5.1.3 Uporaba koncepta v BIOS aplikaciji 

Predlogi za predelavo podatkovne baze:  

 Izloči se Web baza. 
o Le ta je lahko za požarnim zidom, lahko tudi na čisto drugem strežniku. 

Lahko je na drugem koncu sveta.  
o Podatki se prenašajo z neko nočno obdelavo, ki pa ni zgolj izvajanje SQL 

skript.  
o Prenašajo se le zaključena vzorčenja v projektih, ki so označeni za javno 

objavo. 
o na to bazo se potem priklaplja BIOSweb 
o V to bazo se prenesejo tudi določeni šifranti 

 Izloči se reporting baza.  
o VT tabele, druge reporting tabele 
o Podatki se prenašajo z neko nočno obdelavo, procesom denormalizacije.  

Tudi tu ne gre zgolj za izvajanje SQL skript.  
o Prenašajo se le zaključena vzorčenja 
o Tudi v to bazo se prenesejo tudi določeni šifranti… 

 Izhodiščna baza obdrži le normalizirane podatke 

Prednosti:  

 Baza »vir resnice« ostaja majhna, normalizirana 
 Varnost - »vir resnice« se backupira. 
 Reporting baze so disposable 
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Predlog izvedbe prikazuje spodnja slika:  
 

 

5.1.3.1 Stara podatkovna baza 

Iz nje se bo izvedla migracija podatkov. postopek je opisan v nadaljevanju spodaj. 

5.1.3.2 BIOS podatkovna baza – operativna baza – vir resnice 

Vsebuje tabele, ki se sedaj nahajajo v Public shemi, razen VT tabel.  

Ta baza ostaja relativno majhna, izdelujejo se redne varnostne kopije.  

5.1.3.3 Reporting (VT_) podatkovna baza. 

Ta baza je namenjena dostopu vseh uporabnikov za potrebe raznih analiz, znanstveno-
raziskovalnega dela, ali pa zgolj poročanju državnim institucijam. Na sliki so ti dostopi 
označeni desno zgoraj. 

Vsebuje VT tabele in tabele, ki so sedaj v shemi reports. 

5.1.3.4 Reporting – Web baza 

Naročnik se strinja, da Web bazo ločimo od osnovne aplikacije in lahko damo tudi na 
public hosting – zaradi varnostnih razlogov.  

Teoretično lahko tudi ostane v hiši, ampak na drugi strani požarnega zidu.  

Gre za Prezentation layer bazo, na katero se priklaplja aplikacija BIOSweb. Na sliki 
vidimo BIOSweb v modrem spodaj.   

5.1.3.5 Access administracija 

Določene šifrante in nastavitve bo naročnik vsaj še v prvi fazi opravljal direktno na bazi. 
Za ta namen se na BIOS bazo lahko priključi neposredno preko ustreznih orodji (nor 
PgAdmin), ali pa peko MS Accessa.  

Bojan ima izdelanih mnogo raznih skript, s katerimi lahko ureja bazo. Ta dostop se 
ohrani. Na sliki je to označeno v sredini zgoraj. 
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5.1.3.6 Prenos podatkov v reporting baze 

V obstoječem sistemu se to izvede tako, da se poženejo določene SQL skripte. Poganja jih 
Cron enkrat na dan, običajno sredi noči. 

V novem sistemu bo to nadomeščeno z ustrezno aplikacijo, ki bo sposobna komunicirat 
tudi preko meje požarnega zidu.  

Ta aplikacija bo imela naslednje naloge: 

 Preverjanje ali reporting DB obstaja, kreiranje le te, če je ni 
 Prenos podatkov, ki so bili spremenjeni ALI 
 Prenos vseh podatkov (odvisno od nastavitve) 
 Pošiljanje podatkov na ustrezno aplikacijo (najbrž modul v BIOSweb) za update 

ali kreiranje podatkov v WEB podatkovni bazi 
 Prenos slik in drugih medijskih vsebin na web. 

5.1.4 Upgrade PG 

Podatkovno bazo PostgreSQL bo potrebno nadgraditi. 

Program ARCgis se ne more več povezovat na verzijo PostgreSQL, ker je verzija prestara. 
Uporabili bomo zadnjo stabilno verzijo. 

5.1.5 Migracija podatkov 

Migracija podatkov je seveda nujno potrebna, poskrbeti je potrebno, da se ohranijo vsi 
podatki. 

5.1.5.1 Čiščenje podatkovne baze  

Nujno bi bilo potrebno bazo prečistit. Sproti, ko se bodo delale funkcionalnosti, se bi 
kreirala nova baza in vanjo bi se »migriralo« le stvari, ki jih določene funkcionalnosti 
potrebujejo. 

Predvsem ostane shema Public, ostalo gre bodisi v druge baze, ali se opusti. 

5.1.5.2 Princip migracije 

Klasična migracija, kjer bi spremenili entitete, imena, polja,… ne pride v poštev.  

Tak način migracije bi onemogočil kompatibilnost z obstoječimi analizami, ki jih imajo 
uporabniki izdelane v Accessu. Prav tako obstaja veliko skript za vnos, uvoz podatkov iz 
ministrstva,… vse to bi predstavljalo problem.  

Zato se bo migracija izvajala na način, da se čim več podatkovnih struktur ohrani v 
izvirni obliki.  

5.1.5.3 Izvedba migracije  

Potrebno je kritično pregledat podatkovno bazo in ocenit: 

 Katerih entitet se ne rabi 
 Entitete, ki se izvedejo na drug način (nova polja, ključi, mogoče se polja opusti,… 
 Entitete, ki se ji prestavi v DRUGO bazo (reporting, web,…) 
 Kar ostane, se prenese 1:1 

Migracijo se izvaja sukcesivno 

 Začne se z novo podatkovno bazo 
 Dodamo tabele za administracijo uporabnikov, npr prenesemo tabele A, B, C, 

D,…, zmigriramo te tabele. 
 Naslednja pride na vrsto definicija serij, rabimo naslednjih 30, 40 tabel. 

Prenos se naredi pred začetkom izdelave UI za administracijo serij. 
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 Potem se naredi vnos vzorčenj, spet tabele, dodatnih 15+ tabel  
 Na tak način se nadaljuje sukcesivno, funkcionalnost po funkcionalnost. 
 … 

Na tak način bomo dobili subset entitet, ki bo mogoče vseboval ¼ tega, kart je sedaj v 
bazi. Za ostale entitete se potem ugotavlja kaj so in čemu so namenjene… 

Prav tako bo potrebno kritično it čez vse funkcije, le teh je v bazi ogromno, mnoge se niti 
ne uporabljajo. Obstaja tudi datoteka z SQL skripti za nočno obdelavo. Potrebno bo 
izolirati funkcije, ki polnijo Web, VT tabele,…  

Pozoren bo potrebno biti tudi na tabele, ki so že narejene, niso pa še povezane  - 
implementirane. 

5.2 Arhitektura aplikacije  

5.2.1 Aplikacija  

5.2.1.1 Kratek opis 

Aplikacija bo zasnovana kot intranetna (spletna) aplikacija, katero je moč uporabljati iz 
vseh priljubljenih brskljalnikov (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome,…). 
Lokalno se bo aplikacija izvajala v brskalniku klienta, strežniški del pa se no nahajal na 
strežniku v podjetju. 

Vsaka posamična funkcionalnost v aplikaciji bo delovala po konceptu                SPA 
7(Single-Page Application). To pomeni, da se za vsako posamično funkcionalnost na 
uporabniškem vmesniku osnovni HTML, CSS in JS naloži le enkrat, podatki in akcije pa 
se izvajajo z asinhronimi klici vmesnikov WebAPI8. 

5.2.1.2 Tehnologije na strani strežnika 

Na strežniku se bo uporabljala tehnologija ASP .NET Core, ki je odprtokodno ogrodje za 
razvoj modernih spletnih aplikacij. Za programski jezik se bo uporabljal C#. 

                                                             

 

7 SPA ali Single Page Apliccation je spletna aplikacija, ki sproži en sam klasičen HTTP 
zahtevek za HTML kodo na strežnik, nato pa se celotna aplikacija izvaja kot zaporedje 
asinhronih klicev. S tem se zagotovi bolj tekoča uporabniška izkušnja, saj ob 
uporabniških akcijah se ne osvežuje celotna spletna stran, temveč le njeni deli. 

8 Web API na strani odjemalca je programski vmesnik, ki implementira funkcionalnosti 
HTTP klienta.   

Na strežniku je Web API programski vmesnik, kateri deluje na klasični 
»zahtevek/odgovor« (request/response) osnovi. Najpogosteje temelji na klasičnem 
HTTP spletnem strežniku. 

V specifikacije WebAPI-ja sta tako zahtevek kot odgovor natančno opredeljena. Navadno 
sta zapisana v JSON ali XML formatu.  

Izraz  "Web API" se pogosto uporablja kot sinonim za »spletni servis« (web service), 
vendar se predvsem v t.i. Web 2.0 spletnih aplikacijah namesto SOAP protokola 
uporablja REST-ful vmesnik. Tako izpostavljeni vmesniki so dostopni preko standardnih 
http klicev in jih je moč uporabiti iz zelo različni klientov 
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5.2.1.3 Tehnologije na strani klienta 

Na klientu se bo za platformo uporabljal Angular CLI, ki za programski jezik uporablja 
Typscript, ki je nadgradnja JavaScripta. Angular uporablja modularni pristop, kar 
pomeni, da so deli aplikacije ločeni v bloke, in to omogoča lažje vzdrževanje in testiranje 
posameznega dela aplikacije. 

5.2.1.4 Komunikacija s strežnikom 

Komunikacijo s strežnikom bo razdeljena na štiri različne vrste zahtevkov oziroma 
sporočil. 

5.2.1.4.1 Nalaganje aplikacije in njenih delov 

Tu gre za klasičen HTTP zahtevek na strežnik, ko uporabnik izbere funkcionalnost v 
meniju. Ta zahtevek obdela spletni strežnik v MVC (web) aplikaciji. Kot rezultat vrne 
ustrezno HTML kodo, CSS sloge, potrebne slike in vse potrebne JavaScript datoteke. 

5.2.1.4.2 Pridobivanje podatkov za prikaz 

Se bo izvajalo s pomočjo Web API GET klicev na servisno aplikacijo, katera bo 
sprejemala le Web API klice. Na zahtevek se bo odzval ustrezni kontroler (Controllers), 
ki bo vrnil zahtevane podatke v JSON9 obliki, ti podatki pa se bodo nato prikazali na 
uporabniškem vmesniku. 

Ti klici ne spreminjajo podatkov – ne vplivajo na notranje stanje sistema. 

5.2.1.4.3 Pošiljanje ukazov na strežnik 

Se izvede vsakič, ko uporabnik želi karkoli spremeniti. Lahko gre za vnos novih 
podatkov ali pa zgolj za spreminjanje stanja. Klient pošlje ukaz na Web API ob uporabi 
metode POST.  

Ukaz prestreže ustrezen CommandHandler in ga posreduje poslovni logiki. Če so 
izpolnjeni vsi pogoji za spremembo, se le ta izvrši. Sicer sistem vrne obvestilo o napaki. 
Pri tem se lahko, če je potrebno nazaj na uporabniški vmesnik vrnejo kakšni podatki, ki 
so potrebni za prikaz uporabniškega vmesnika (npr. Id na novo ustvarjene entitete). 

Ti klici spreminjajo notranje stanje sistema. 

5.2.2 Strežniške komponente 

Vsa poslovna logika se bo izvajala na strežniku.  

Strežniški del aplikacije bo razdeljen na naslednje glavne komponente: 

1. Spletna aplikacija Bios.Web 
2. Aplikacija za dostop do podatkov Bios.Service 

                                                             

 

9 JSON (angl. JavaScript Object Notation) je preprosta oblika za izmenjavo podatkov, ki 
je neodvisna od programskega jezika. Zaradi besedne zasnove je enostaven za branje in 
pisanje tako ljudem kot tudi računalnikom [13]. Uporablja se predvsem za izmenjavo 
podatkov med strežnikom in spletno aplikacijo. V primerjavi z XML so paketi, kodirani v 
JSON formatu manjši in hitrejši.  

Njegova sintaksa je enaka tisti za ustvarjanje objektov JavaScript. Zaradi tega lahko 
program JavaScript uporabi vgrajeno funkcijo eval(), ki iz podatkov JSON naredi objekte 
JavaScript. Na ta način se lahko izognemo uporabi posebnih razčlenjevalnikov. 
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5.2.2.1 Bios.Web 

Ta del bo namenjen zgolj uporabnikom spletne aplikacije Bios. 

Angular CLI aplikacija bo nameščena na spletnem strežniku. Uporaba vsake od 
funkcionalnosti se bo pričela s klicem Angular komponente v kateri se bodo izvedle vse 
akcije za prikaz v brskalniku. 

5.2.2.2 Servisni modul - Bios.Service  

Ta del bo srce celotne aplikacije. Vseboval bo vso poslovno logiko, omogočal dostop 
do podatkovne baze, izvajal vso komunikacijo z zunanjimi sistemi, itd.  

Uporabljal bo dva uveljavljena programerska principa, CQS (Command-query 
separation) in »Domain Driven Development«. Za referenciranje vseh potrebnih 
modulov, bodisi notranjih ali zunanjih, se bo uporabljal koncept »Inversion of controll«, 
ki bo izveden z uporabo IOC10 containerja SimpleInjector. Za podrobnejšo razlago 
konceptov glej dodatek 1. 

Komunikacija med uporabniškimi vmesniki in modulom  Bios.Service bo potekala 
izključno preko Web API klicev.  

Sestavni del Bios.Service bodo tudi projekti Bios.DataQuery, Bios.Model, Bios.Service, 
Bios.IdentityServer, …. Poleg tega bo uporabljen tudi skupni nabor knjižnic 
Bios.ViewModels, Bios.Model.Common. 

V skladu s CQS konceptom bo Bios.Servis razdeljen na ukazni (Command) del in 
poizvedbeni (Query) del. 

5.2.2.2.1 Poizvedbe po podatkih 

Poizvedba bo običajno potekala takole: 

 Zahtevek bo prišel na kontroler 
 Aktiviral se bo ustrezen reader v Bios.DataQuery 
 S pomočjo Dapperja11 se bo izvedla poizvedba na podatkovno bazo 

                                                             

 

10 IOC ali Inversion Of Controll je načrtovalski vzorec (design pattern), ki iz kode 
odstrani reference na druge dele kode z uporabo interfaceov. To stori z uporabo 
koncepta »Dependency Injection«, pri katerem zunanji sistem (imenovan Container) 
poskrbi za izpolnitev  vseh potrebnih referenc posameznega objekta.  

Tu se uporablja IOC container SimpleInjector. 

 

11 Dapper ORM je sistem za preslikavo podatkov v podatkovni bazi v relacijski objektni 
model (Object-relational Mapper) za platformo Microsoft .NET Core. Primarna funkcija 
knjižnice Dapper je preslikava iz .NET razredov v tabele podatkovne zbirke (in iz 
podatkovnih tipov CLR v podatkovne tipe SQL). Dapper zagotavlja tudi poizvedbe v 
podatkovno bazo in mapiranje objektov. 

Dapper je mikro-ORM: ne ponuja celotnega nabora funkcionalnosti polnega ORM (kot 
npr Entity Framework), je pa zato mnogo hitrejši in učinkovitejši. Osredotoča se na 
enostavnosti in učinkovitosti namesto popolne avtomatizacije.  

V aplikaciji je uporabljen zgolj za »Query« del CQR vzorca. 
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 Rezultat se bo zapiše v ustrezen objekt iz Bios.ViewModels 
 Kontroler bo vrnil rezultat v JSON formatu na klienta 

Sledi nekoliko podrobnejši opis: 

Zahteva za podatke bo prišel na strežnik v obliki Web API zahtevka, kodiranega v 
JSON formatu, z uporabo HTTP GET metode. Del zahtevka bo običajno tak ali drugačen 
SearchModel, definiran v knjižnici Bios.ViewModels.  

Zahtevo bo prevzel ustrezen kontroler (MVC controller) iz naslovnega prostora 
Bios.Service.Controllers. V njegovem konstruktorju bo definiran ustrezen reader 
(IBaseReader) iz projekta Bios.DataQuery, kateri bo posredovan v objekt s pomočjo 
dependency injectiona (izveden s strani IOC containerja SimpleInjector). 

Na readerju se bo izvedla ustrezna metoda za branje. Tam se bo generirala ustrezna SQL 
poizvedba in izvedlo se bo mapiranje v ViewModele, ki bodo definirani v skupni 
knjižnici Bios.ViewModels. Ti podatki se bodo nato posredovali klientu. 

5.2.2.2.2 Ukazi (Commands) 

Standardni pipeline za ukaze bo nekoliko bolj zapleten. Sestavljen bo iz naslednjih 
korakov: 

 Zahtevek iz klienta na strežnik bo prevzel CommandController 
 Za dostop do podatkovne baze med obdelavo zahtevka se bo uporabil Entity 

Framework Core12 DbContext 
 Zahtevek se bo posredoval ustreznemu CommandHandlerju 
 Instancirali (iz baze) se bodo objekti iz Bios.Model 
 V Modelu se bo izvedela ustrezna akcija, ki bo lahko ustvarila nov model ali 

spremenila stanje modela. 
 Spremembe se bodo z uporabo DbContext-a zapisale v podatkovno bazo 
 Klient bo prejel obvestilo o uspehu 

5.2.2.2.2.1 Command controller 

Osnovna naloga tega bo, da bo zahtevek posredoval pravemu CommandHandlerju. Poleg 
tega bo zagotovil osnovne pogoje za delovanje zahtevka:  

 Preveril, če ustrezen handler sploh obstaja 
 Pripravil Comand model za ta handler 
 Nastavil pravi UserContext, da se bo lahko izvedlo preverjanje pravic uporabnika 
 Poklical metodo Execute, kjer se bo izvedla poslovna logika 
 Sprožil shranjevanje podatkov v bazo preko DbContext–a 

Če bo prišlo do napake, bo vrnil obvestilo o napaki 
 Če bo vse OK, bo poslal RespondOk 

                                                             

 

12 Entity Framework Core je podobno kot Dapper, ORM za .NET Core razvijalce. 
Omogoča preslikavo med podatkovno bazo in v objektni model (object-relational 
mapper). Primarna funkcija je preslikava iz .Net Core razredov v tabele, ki se nahajajo v 
podatkovni bazi in obratno. S pomočjo Entity Framework Cora se SQL ukazi generirajo 
avtomatsko, kar izključi veliko dodatne kode, ki bi jo sicer morila napisati razvijalci 
sami. V tem projektu se bo uporabljala avtomatska konfiguracija preslikave med 
Lppm.Model in podatkovno bazo. 
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5.2.2.2.2.2 CommandHandler 

Vsakemu ukazu bo namenjen svoj Command handler, kateri bo dedoval iz 
EfCommandHandlerBase-a. Vseboval bo metodo Execute, v kateri se bo izvedel ukaz. 
Metoda Execute bo sprejela instanco posebnega objekta Command. 

Tipičen ukaz bo sestavljen iz naslednjih delov:  

 Nalaganje enega ali več potrebnih Model-ov iz modula Bios.Model  
 Klic metode na tem modelu, kjer bo dejansko vsa poslovna logika 
 Klic DbContext.SaveChanges 

Pri kompleksnejših akcijah se bo lahko uporabil tudi factory iz Bios.Model. 

5.2.2.2.2.3 Bios.Model 

Bo Model layer v skladu s konceptom Domain-Driven Development  (glej v dodatku 
1).  

Vseboval bo klasične domenske modele s pravilno izvedenimi read-only lastnostmi in 
glagolsko poimenovanimi metodami. 

5.2.2.3 Skupne knjižnice 

Sistem bo vseboval tudi nekaj skupnih knjižnic, katere si bodo delili različni moduli na 
strežniku. Nekatere so bile že omenjene zgoraj, tu pa so naštete, skupaj s svojimi 
funkcijami. 

5.2.2.3.1 Bios.Model.Common 

Bo vseboval enumeratorje za stanja in tipe entitet. 

5.2.2.3.2 Bios.Service.Common  

Ta projekt bo vseboval le ukaze (Commands) za CommandHandlerje, kateri bodo 
uporabljeni v več različnih projektih.  

Primer: 

 Bios.Migration  Lppm.Service 

5.2.2.3.3 Bios.ViewModels 

Ta projekt bo vseboval POCO (Plain Old C Objects) modele. To so modeli, ki imajo le 
lastnosti (properties) in ne metod. Uporabljajo se kot DTO (Data-Transfer Objects) za 
pošiljanje podatkov med posameznimi deli sistema. Obstajali bodo v dveh glavnih tipih: 

 SearchModel – model, katerega bo UI podlal na Service layer, da bo pridobil 
določene podatke 

 ViewModel – rezultat bo poizvedba 

5.2.2.4 Ostalo 

V aplikaciji se bodo nahajali še drugi moduli, vsak s svojo specifično rabo:  

 Bios.DbMigration 
Orodje za migracijo starih podatkov, ki bo uporabljeno ob prehodu s starega na 
nov sistem 

 Bios.DbUpdate 
orodje za »update« podatkovne baze, ob menjavi verzije ob morebitnih 
prihodnjih predelavah 

5.2.3 Prijava v sistem 

Vse aplikacije se bodo prijavljale v sistem IdentityServer, ki bo centralni sistem za 
prepoznavanje identitet in kontrolo dostopa do Web API-ja. V njem bodo shranjeni 
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uporabniki ki smejo dostopati, do Web API-ja in pa njihove vloge v sistemu, ki določajo, 
do katerih delov aplikacije ima posamezni uporabnik dostop. 

 

 

5.2.4 Podatkovna baza Bios 

Bios bo uporabljal PostgreSQL podatkovno bazo. 

5.2.5 Dodatek 1: koncepti  

5.2.5.1 CQS - Command-query separation 

CQS koncept pomeni strogo ločevanje dveh vrst poizvedb: poizvedb, s katerimi 
pridobimo podatke (query) in poizvedb, s katerimi spreminjamo podatke (command). 

Koncept predpostavlja, da je vsaka poizvedba, katero klient pošlje na strežnik, bodisi  

 UKAZ (Command), ki na strežniku opravi neko DEJANJE (in posledično spremeni 
stanje podatkov in s tem tudi notranje stanje celotnega sistema) ali pa  

 POIZVEDBA (Query), ki klicatelju zgolj vrne podatke, le teh pa V NIČEMER NE 
SPREMENI. 

Načelo se da enostavno opisati s frazo »postavljanje vprašanja ne sme spremeniti 
odgovora«. 

Dopustno odstopanje, katerega smo dolžni izločiti iz CQS koncepta, je logiranje dostopov 
do podatkov. Logov o dostopih v tem primeru ne smemo smatrati kot »notranje stanje 
sistema«.  

5.2.5.2 DDD - Domain Driven Design 

Često poimenovan tudi Domain driven development je koncept, ki se uporablja pri 
zahtevnejših projektih. Predstavlja pristop k razvoju programske opreme za 
kompleksne potrebe, kjer razvoj bazira na razvijajočemu se modelu.  

Vsaka entiteta v modelu naj bi predstavljala entiteto v realnem svetu. Entitet imajo 
lastnosti (prioperties), katere so praviloma namenjene le branju (read only). Notranje 
stanje sistema pa se spreminja s klicem metod na modelu. 

Osnovni postulati DDD so naslednji: 
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 Poudarek celotnega projekta je na glavni domeni, vas poslovna logika mora biti 
vsebovana v Modelu 

 Kompleksni problemi se razdelijo na posamezne entitete v modelu in njihove 
medsebojne interakcije. 

 Poudarek razvoja je na preslikavi dejanskega sveta v model (model-centrioc) in 
ne v podatkovno strukturo v bazi (db-centric) 

Več: http://en.wikipedia.org/wiki/Domain-driven_design 

5.3 Predviden izgled in funkcionalnosti nove aplikacije (UI) - 

Uporabniški vmesniki 

Ta del pripravi izvajalec, ponudnik pa potrdi izglede. 

  

http://en.wikipedia.org/wiki/Domain-driven_design
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Priloge v ločenih datotekah 

 FSS.P01.002 - priloga namen posameznih tabel.pdf 
 FSS priloga - BIOS baza razlaga polj.xlsx 
 FSS priloga - BIOS baza seznam fieldov na konfigurabilnih formah.xlsx 
 bios_main_tables.pdf 

 


