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Úplná verze: VMS
Prohlížíte si holou variantu vašeho obsahu. Prohlédněte si úplnou verzi s příslušným formátováním.

Radek Krušina

Vzhledem k tomu, že jsem na e-mail také obdržel diskusi PSNV na téma co dál s VMS, zkusil
jsem se nad tím zamyslet z mého pohledu.
Není to žádný uzavřený názor spíš pár myšlenek co se mi kolem toho honí hlavou.

Přijde mi, že v současné situaci by bylo nejlepší pouze udržet VMS v chodu v takovém stavu
jak je - tedy pro příhlášené je to sdílení informací s dalšími přihlášenými. Pokud bude zájem
projekt využít, bude tu otevřená možnost, pokud ne, včelaři sami rozhodnou, že je sílení
informací pro ně nezajímavé.

Mám takový pocit, že VMS je vnímán absolutní většinou přispěvatelů jen jako pomůcka pro
léčení a námitky směřují k tomu, že dává informace pozdě a stejně jen přispívajícímu.

Ovšem pro mě například je nejdůležitější historie i několik let zpět, jak se situace vyvíjela u
jednolitivých včeltev v porovnání s ostatními. Proto využívám kromě sdílení informací
systém i k vyhodnocování odolnosti. Z časových důvodů to jinde nevedu. Pokud bych si to
vedl jinde, potom bych už nezadával informace tak podrobně do VMS.

V případě, že metodika sledování u projektu VT včely a alternativní metodiky ošetřování KM
nebude sladěna s výstupy z VMS, potom to udělá problém s výstupy a s duplicitním vedením
spadů. To automaticky vyvine tlak na čas a zadávání informací do VMS tím utrpí.

JE otázka, zda je rozumné zadávat pravdivá data do VMS v případě, když metodiku
nedodržuji a ošetřuji včelstva individuálně s udržováním stavu kleštíka na několikanásobně
vyšší úrovni než metodika připouští.  A ještě k tomu metodiku kritizovat.

Snažím se někdy jít až na hranici přežití včelstva a riskuji i úhyny.
Veřejné zadávání takových informací jednak hrozí postihem a také s tímto vědomím
motivuje k dřívějšímu podání léčiva a přerušení testování včelstva.

Pavel Holub

VMS prokázalo životaschopnost, funkčnost.
K tomu, aby se stalo nástrojem pro diagnostiku, je nutné vybudovat síť testačních stanic,
nezávislých, registrovaných pro tuto činnost, tudíž by se nemusely ohlížet na to, jaký
vykazují spad. Stanice by měly monitorovat infekční tlak. Zároveň by se těmto stanicím
měly hlásit úhyny v okolí. K tomu je zapotřebí vůle se dohodnout a peníze, které by se jistě
získaly. Tady je jediná brzda a tou je Dol a spol. Přesto bych stál o to, že bychom takovou
vizi, projekt dali na papír a objednali se u náměstka Macha na MZe.
Pak by se přestaly podporovat blbosti (při mé návštěvě naznačil, že Dol žádné kloudné
výstupy za ty peníze nemá) a začaly se za ty peníze budovat stanice a systém.

Zdeněk Brentner

Já své vlastní VMS měl ještě 2 roky před oficiálním. A budu si jej dál dělat v jakékoli podobě.
Faktem je, že se do oficiálu nedá dát vše. Oficiální VMS je dnes dobré jen, abych uzemnil
okres. veterináře, kterého to ale stejně nezajímá, a aby mě mohli napadat ostatní, když jim
začnou padat včelstva. Jako schůdné vidím to, co navrhuje Pavel.
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KaJi

Na VMS je toho možné změnit spousta.

Ale v prvé řadě je nutno definovat cílovou skupinu.
A to by si měla určit parta co tobude táhnout. Jestli zaměření na výzkum, nebo se s tím
vnucovat ČSV a SVS a MZe atd.

Takže by se neměla opakovat chyba. Podle mě je třeba aby se anšli dobrovolníci co tomu
něco dají. DLouhodobě. A podle nich by to dál mělo jet.

Je třeba si uvědomit, že pokud by ČSV, Dol či SVS o VMS stála může jej mít kdykdoli.
Osobně se domnívám, že provozuschopný systém je možné napsat a zrpovoznit velmi
rychle.
Problém je -
1- definovat zadání. (to by mohl kdykoli kopnout z VMS)
2-sehnat uřivatele - zadavatele (to bymohli dát rozkazem, nebo zaplatit)

To co je klíčové a nemá monetálně nikdo je ten analytický tým.

Takže přátelé hlaste se. Bez toho je to zbytečné zdržování.
To musí být lidi co roztoč baví a jsou ochotni to studovata průběžně psát. A budou ochotni
spolupracovat dlouhodobě.

Takže VMS gen2. 

Jiří Danihlík

Asi by chtělo specifikovat analytický tým.
Těžko lze spady hodnotit na dálku, navíc spady jsou velmi nepřesné.
Množení roztoče je ovlivňováno mnoha faktory. Sám to nedokážu ještě přesně odhadnout u
svých včel, které znám...natož u včel cizích, které jsem nikdy neviděl.

Podle v programu může být nastaveno upozornění - vyhodnocení křivky vývoje spadu ->
překročení limitní hranice - vyskočí upozornění. Maximum se musí ošetřit softwarově, není v
ničích silách to hodnotit manuálně.

Nejsem si jistý, jestli VMS v takto široce rozšířené verzi je možné použít pro kvalitní výzkum
vývoje roztoče. Spíše možná prodiagnostiku, ale i to je sporné.

Takže VMS musí být nástroj pro 95% včelařů, kteří tam zadají spad (smyv) a program jim
vyblije, co mají dělat. Je to orientační, ale může jim to pomoci. Druhý přínost je
informovanost sousedů o stavu kleštíka u mých včel. Na druhou stranu, co je jim do toho,
že?

Zdeněk Klíma

(08.03.2012 9:42)Jiří Danihlík napsal(a): [ -> ]Podle v programu může být
nastaveno upozornění - vyhodnocení křivky vývoje spadu -> překročení limitní
hranice - vyskočí upozornění. Maximum se musí ošetřit softwarově, není v ničích
silách to hodnotit manuálně.

To už stávající VMS alespoň v orientační podobě umí pomocí grafů dle Pavla Holuba, který si
může každý na své spady v prostředí VMS vygenerovat.
VMS by měl dál sloužit jako nástroj pro lidi, kteří chtějí něco dělat - pokusíme se tam
nasypat více informací o monitoringu, dát tam videa. Kdo nechce, hold v budoucnu nebude
mít včely, to se nedá nic dělat, ale pro toho, kdo chce, by důležité informace měly na tomto
webu být.
Když potom svá data bude chtít dát do systému a sdílet je s ostatními, to už je jen třešnička
na dortu - klíčové je, že ty informace sám pro sebe bude mít.
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Pokud to takto bude čím dál více fungovat, je cíl VMS dle mě splněn. Už tak, i když není
systém stále úplně hotov, zvednul zájem o letní monitoring a to je moc dobře.

Jiří Matl

Ví někdo, co je se serverem VMS? Už 2. den mi naskakuje chybové hlášení ...
Jiří

Milan Čáp

Už by to mělo být v pořádku, před chvílí jsem to zresetoval.

Jiří Matl

Díky, Milane, už to běží.
Jiří
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