Agrinavia Map

Ogólne informacje

Weedmaps

Ten przewodnik opisuje sposób, w jaki należy importować,
a następnie konwertować dane z aplikacji WeedMaps
w programie Agrinavia Map.
Konieczna jest instalacja programu Agrinavia Map na
komputerze w wersji nie wcześniejszej niż 14306.

Import danych z WeedMaps
Dane z WeedMaps można
zaimportować korzystając
z menu:
Dane -> Import danych
z WeedMaps

Uwaga: pole, dla którego
dane chcemy zaimportować,
musi być widoczne na mapie
w Agrinavia Map

W oknie dialogowym należy
wpisać identyfikator ID
(unikalny numer, otrzymany
razem z kamerą)
Następnie należy
wpisać/wybrać datę, sprzed
której importujemy dane
Kod zadania oraz
Informacja o zadaniu –
służą do opisu zadania
Rok zbiorów powinien być
rokiem, w którym dane
zostały zarejestrowane
Wybierz OK aby rozpocząć
importowanie danych.
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Kiedy import danych się
zakończy, pojawi się
komunikat o statusie operacji.
Wybierz OK aby kontynuować

Dane z kamery pojawią się na
mapie. Aby opracować dane
należy najpierw ustalić granice
pola, z którego pochodzą
dane. Użyj ołówka, aby
narysowac granice pola.
Uwaga: Aby zakończyć
rysowanie granic pola, naciśnij
prawy przycisk myszy.

Aby rozpocząć opracowywanie
danych, najpierw należy
otworzyć menu Informacja
o zadaniu – w prawym
górnym rogu okna.
Wybierz zakładkę Analiza
i zaznacz wiersz WEED jako
aktywny
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Wybierz Kopiuj ustawienia
z, i w kolejnym oknie
Standardowe Ustawienia, a
następnie z listy rozwijanej
wybierz
”Weedmaps/WeedMaps”
Wybierz OK aby
kontynuować.

Pojawi się pytanie, czy
utworzyć siatke dla wszystkich
warstw analiz. Wybierz Tak

Mapa została przetworzona.
Aby zobaczyć kolory legendy,
w menu Informacja o
zadaniu wybierz Legendę, a
następnie Edytuj.
Jako rodzaj wybierz
Standardowe ustawienia
Jako grupę wybierz Analiza
Jako nazwę wybierz
WeedMaps
Zatwierdź
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Aby zobaczyć przetworzone
dane z legendą dla
WeedMaps, wybierz zakładkę
Oblicz, a następnie Oblicz.
Zatwierdź OK, aby utworzyć
siatkę dla aktywnej warstwy

Przetworzone dane pojawią
się na mapie
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Tworzenie mapy aplikacji
Aby utworzyć mapę aplikacji
dla danych WeedMaps, należy
utworzyć Zadanie aplikacji.
Wybierz Zadania, a następnie
Utwórz

Na liście rozwijanej wybierz
Zadanie aplikacji,
a następnie OK
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W zakładce Ogólne wybierz
Gospodarstwo, rok zbiorów,
numer zadania (numer pola)
oraz wstaw opis.
Uwaga. Ważne jest, aby
wybrać właściwy numer pola
(numer zadania), ponieważ
program zastosuje granice
tego pola z mapy w
programie.

W zakładce Tło Mapy wybierz
mapę, którą chcesz
zastosować do stworzenia
mapy aplikacji.
Zaznacz też pole Użyj tła
mapy

W zakładce Informacja o
sprzęcie/produkcie wybierz
sprzęt, produkt, jednostkę
oraz standardową dawkę /ha.
Zatwierdź OK
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Zaznacz na liście utworzone
zadanie i wybierz

Zadanie jest gotowe do
utworzenia mapy aplikacji.
W zakładce Informacja
o zadaniu wybierz zakładkę
Oblicz, a następnie Użyj
klucz kalkulacji
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W oknie dialogowym wybierz
legendę, której chcesz użyć:
Rodzaj: Standardowe
ustawienia
Grupa: Wszystkie
Nazwa: Weedmaps
Jeśli chcesz zmienić tabelę
konwersji, musisz utworzyć własną
legendę.
Wybierz legendę
, aby
kontynuować tworzenie mapy
aplikacji.

Mapa aplikacji jest gotowa do
zastosowania
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Eksport mapy aplikacji
Przejdż do listy zadań i
zaznacz zadanie, które chcesz
eksportować. Wybierz ikonę
(wyślij dawki do
maszyny).
Pliki są zapisywane w folderze
C:\NSW\MAPS\Eksport
Format pliku to shape i składa
sie z pięciu plików dla każdego
zadania.

Side 9

