Zapis danych, Kopia zapasowa

Kopie zapasowe
Ogólnie

W tym rozdziale opisany zostanie sposób w jaki archiwizuje
się dane mapy. Funkcja archiwizacji pozwala na zapisanie
wszystkich danych z aktualnej bazy danych. Zapisany plik
zajmuje zwykle 1-3Mb.

Eksport/Import pliku

Jeśli chcesz przesłać dane dotyczące mapy do innego
użytkownika, nalezy użyć funkcji Eksport danych, natomiast
użytkownik docelowy musi użyć funkcji Import danych (więcej
szczegółów w instrukcji Eksport/Import danych).

Dane pola

Nalezy pamietać, że archiwizując dane mapy nie
archiwizujemy jednocześnie danych z programu Agrinavia
Field. Aby sprawdzić jak zarchiwizować dane z Agrinavia Field
– patrz instrukcje dotyczące Agrinavia Field.

Ortofotomapa

Archiwizując dane w programie Agrinavia Map, nie
archiwizujemy danych ortofotomapy.

Zapisywanie danych
Ogólnie

Kopia zapasowa bazy danych będzie zapisana w formie
jednego pliku, który następnie należy skopiować na dysk CD
lub inny nośnik.

Wybierz zakład

Wybierz z listy bazę danych
gospodarstwa, które chcesz
zarchiwizować

Wybierz Kopię
bezpieczeństwa
Pojawi się następujące okno:
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Należy użyć funkcji Zapisz
kopię na twardym dysku
Pojawi się pytanie – wybierz
odpowiedź tak. Dane zostaną
zarchiwizowane – może to
zająć kilka minut.

Program zapyta czy ma
usunąć bazę danych z
programu

Uwaga

Zapisywanie kopii zapasowej na tym samym komputerze, na
którym zainstalowany jest program nie jest dobrym
rozwiązaniem. Archiwizowanie danych ma bowiem uchronić
dane przed ich utratą w przypadku uszkodzenia komputera.
Najlepiej zapisać dane na zewnętrznym dysku. Zapisywanie
danych na komputerze może być przydatne w przypadku, gdy
pracujemy z mapą i popełnimy kilka błędów. W takim
wypadku szybko możemy wczytać poprzednią wersję mapy.
Kopia zapasowa ma nazwę taką jak baza danych + A01.
Lokalizację pliku określamy w ustawieniach kopii zapasowej
(patrz niżej).

Ustawienia folderu dla kopii zapasowej
Ogólnie

Zapisując kopię zapasową, możemy wybrać lokalizację
zapisywanego pliku. Domyślnie kopia zapasowa zapisywana
jest w folderze Backup w tym miejscu gdzie na komputerze
zapisany jest program. Zwykle jest to C:\NSW\BACKUP.

Wybierz Ustawienia kopii
zapasowej
Wybierz lokalizację pliku i
kliknij OK
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Wczytywanie kopii zapasowej
Wybierz funkcję Odczytaj
kopię z twardego dysku
Wybierz kopię zapasową,
którę chcesz wczytać.
Następnie z listy rozwijanej
wybierz docelową bazę
danych, gdzie będzie
wczytana kopia zapasowa.

Odczyt kopii zapasowej z
dostępem do zapisu

Zwykle, to pole musi być zaznaczone. Oznacza to, że inni
użytkownicy pracują z zestawem danych. Jeśli to pole nie jest
zaznaczone, oznacza wtedy, że inny użytkownik wprowadził
dane do zapisu. W tej sytuacji nie będzie można zapisać kopii
dokonanych zmian. (Porozmawiaj z innymi użytkownikami na
ten temat).

Pojawi się okno dialogowe:
Sekcja Kopia
bezpieczeństwa zawiera
zawiera informacje o kopii
bezpieczeństwa.
Sekcja Kopia zapasowa
zostanie przywrócona,
zawiera informacje o
docelowej bazie danych.
Można oczywiście zmienić
nazwę bazy danych.
Poprzednia baza danych
zostanie nadpisana.

Pojawi się komunikat:
Należy wybrać tak, aby
wczytać kopię zapasową.
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