BBMS dbf 3.40 - BBMS sql 2.39
BioBank Management System
Sistemos valdymas biobanków infrastruktura ir laboratoriju ir kontroles iranga bei aparatura.

Trumpas specifikacija:
- Nereikalauja interneto naršyklę
- Neturi ribu ir ribas
- Nereikalauja interneto (dirbti aplinkoje izoliuota)
- Ar dirbti kompiuterinio tinklo bet kurioje numeriu (rekomenduojama serverio)
- Turi dokumentuot± ir atvir± duomenu bazes struktur±
- Leidľia jums sukurti savo bazinio pamato
- Dirba su "Microsoft Office" ir "OpenOffice"
- Mechanizmas importuoti duomenis iš duomenu baziu "Excel / Calc" / Prieiga ir bet ODBC SQL
- Palaiko brukšniniu kodu spausdintuvai naudoja savo scenarijus: Zebra (ZPL), Sato (e +) ir Brady (LFC)
- Veikia su skeneriu 1D (bet) ir 2D (LabMind, FluidX, MICRONIC)
- Modulis apibreľtos ataskaitas su gebejimu Spausdinti / eksportuoti jokiu duomenu
- Sudetyje yra išsami sistema leidimu ( "Windows" ir elementu duomenu bazes)
- Veikia su moduliu LanKontroler stebeti aplinkos s±lygas
- Atlieka duomenu igijim± tiesiogiai iš modulio pagrindas Q-MSystem
- Turi atnaujinti komand± per internet± ar vietini tinkl±
- Apima modulio apibreľta eksporto / importo XML
- Turi s±saj± kalbos:
Lenku, anglu, vokiečiu, prancuzu, ispanu, italu, švedu, olandu,
Esperanto, norvegu, danu, suomiu ir estu
- Ar kontekstiniai (F1) bet kokia kalba s±saja
- Atitinka PN-EN ISO 17025 ir ISO 15189
- Ar neturi rakt±, kuris nereikalauja USB prievadus
- Leidľia jums valdyti laboratorijos dokumentacijos sistem± per priedais
- Apima modulis ištekliu irašus leidľia jums stebeti ir kontroles iranga
- Automatiškai generuoti ataskaitas keliems elektroniniu paštu serija
- Greita paieška ir filtruoti duomenis lange
- Yra uľ kopijuoti duomenis iš lango i konteineri mechanizmas - lygiaverti iškarpinę

- Siunčia tekstini pranešim± i nurodyt± telefono numeri apie bet koki ivyki.
Gamintojas programine iranga, bendrove LabMind specializuojasi automatizuojant biologinius bankus ir laboratorijos.
Kaip dalis šios veiklos yra sukurta daug daugiau paraišku, kad dirbti kartu.
BBMS versija remti automatinio biobanków arba laboratorij± yra papildomos programines irangos Yeti (robotas operacinę
šaldikliai) Agata (kranas laboratorija), Papildomas (mikro kranas tvarkymas rušiavimo) rušiuotuvas (valdiklis rušiavimo
buteliukai), 2D (valdiklis skaitytuvas 2D) Agentas ( bendravimas su kitais terminalais), robotas (paraiškos vykdyti
uľprogramuotas procesus su preparatais) ir daugelis kitu.
Dabartine versija PDF formatu dokument± galima rasti http://bbms.pl/BBMS_LT.pdf.
Programine iranga gali buti atnaujinama iš ne http://bbms.pl/ internetu arba atitinkam± komand± vykdymo meniu ®inynas.

Tarnyba
Kiekvienoje lenteles veikia kontekstini meniu pagal dešini peles mygtuk±.

Nauj± viet± galima prideti naudojant meniu komand± „Prideti“ arba paspaudľiant mygtuk± [Ins] ir ištrinant naudojant
komand± „Ištrinti“ arba klaviš± [Del].
„Busena“ - keičia vieno ar daugiau pasirinktu elementu busen±.
„Konteineris“ nukopijuoja pasirinkt± lenteles eilutę i talpykl±.
Komandos „aukštyn“ ir „ľemyn“ perkelia pasirinkt± eilutę tinkama linkme.
Daugelyje langu yra ijungta funkcija „Nuvilkimas“, leidľianti perkelti medľio elementus i kit± šak± naudojant kairiji peles
mygtuk± - tai prilygsta komandai „Perkelti“ iš iššokančiojo meniu.
„Spausdinti“ - leidľia spausdinti duomenis iš lango ne tik i spausdintuv±, bet ir i fail± vienu iš daugelio formatu
„Lapas“ - duomenu siuntimas i skaičiuoklę. Bet kuris biuro rinkinys turetu buti idiegtas kompiuteryje, o jei ju yra du, galite
pasirinkti numatyt±ji šaltini.
„Pakeitimai“ - pakeitimu, atliktu nurodytoje lenteles padetyje, perľiura.
„Sum“ - veikia pasirinktuose moduliuose - pradeda duomenu, pvz., Busenu, pridejimo procedur±.
„Pastaba“ - leidľia ivesti uľraš± i pasirinkt± viet±, ta pati komanda pasirodo ir redagavimo lange.
„Permissions“ - leidimu suteikimas arba pašalinimas dabartiniam langui arba perrašytoms lentelems lentelems.
Administratorius turi teises i ši± veikl±, o kiti gali patikrinti galiojančius leidimus.
Redagavimo langas:
Kiekviename redagavimo lange uľvedus peles ľymekli virš lauko, bus rodomas šio lauko aprašymas, o busenos juostose lauko su ľymekliu aprašymas.
„Windows“ redagavimas, be duomenu ivedimo, leidľia jums sujungti ir valdyti dokumentus elektronine forma naudojant
mygtuku rinkini [+], [>], [-].
Pridejus dokument± atsiras nuoroda i ji ir dokumentas bus nukopijuotas.
Paleidimo parametrai:
Programine iranga gali buti paleista parametrais ivedant duomenis arba parametrus.

/ Fbase
pvz .: C: \ BBMS \ EXE \ BBMS.exe / FC: \ TEST
C: \ TEST duomenu baze bus pasirinkta automatiškai
/ Uuser
pvz., C: \ BBMS \ EXE \ BBMS.exe / Uadmin
Numatytasis prisijungimo vartotojas yra „admin“. Jei nenurodytas slaptaľodis, bus automatiškai prisijungta
/ Slaptaľodis
pvz., C: \ BBMS \ EXE \ BBMS.exe / Uadmin / Hadmin
duoda administratoriaus slaptaľodi administratoriaus vartotojui ir, jei tai yra tikrasis slaptaľodis, bus prisijungta
/ Sdrv
pvz., C: \ BBMS \ EXE \ BBMS.exe / SCD
nuskaitykite tik C ir D diskus BBMS duomenu bazems
\\ kelias
pvz., C: \ BBMS \ EXE \ BBMS.exe \\ SRV \ DB
ištekliu nurodymas naudojant UNC keli±
/1
pvz., C: \ BBMS \ EXE \ BBMS.exe / 1
paleisti tik vien± egzemplioriu,
parinktis naudojama serveryje su ROBOT prisijungimu
/ Mnnn
pvz., C: \ BBMS \ EXE \ BBMS.exe / M128
rezervuokite ir naudokite nurodyt± atminties kieki mega baitais,
Šis parametras turetu buti naudojamas, jei atminties problemos kyla programinei irangai veikiant.
Maľiausiai 16, daugiausiai 256, optimalus ir numatytasis 64.
Jei kompiuteryje yra iki 4 GB, naudokite parametr± <= 64, nes del virtualios atminties palaikymo prarasite našum±.

Kompiuterinio tinklo
Programine iranga gali veikti tinkle dalijantis visus duomenis. Nera šioje srityje apribojimai ir yra budu, kaip optimizuoti ši±
operacij±.
1. Visi duomenys turi buti dalijamasi kompiuteryje, keistis disk± tokiu budu, kad butu matoma \ BBMS \ NETAURIUJU \
2. program files, ar vis± turini \ BBMS \ EXE gali ir turi buti isikuręs ant disko vietos, pvz C:. \ BBMS \ EXE
Paleidę program± nuskaito vietos diskus ir prijungti disku laisvu iš katalogo \ BBMS \ bazę. Jei norite apriboti diske sum±
nuskaityt±, programa paleisti su / S
pavyzdys:
Irenginys turi septynis kompiuterius prijungtas prie tinklo ir neturi serveri:
Bosas, SLAPTAI, registre, LAB1, Lab2, BB1
Kompiuteriu SLAPTAI (sekretoriatas) turi dideli vietini disk± atitverta ir todel nuspręsti, idiegti duomenis i katalog± D: \
BBMS \ BASE \ biobanków.
Šis diskas dalis nuo tinklo ir ľemelapio kituose kompiuteriuose. Laiške priskirti mapowanemu vairuoti galite buti savavališkas,
tačiau nera naudojama pagal nutylejim± raidemis, diskeliai ar CD-ROM.
Manome, mes pritare principui, kad kartograma laišk± F.
Tada gauname toki± konfiguracij±:
SLAPTAI D: \ BBMS \ BAZE \ biobanków
BOSS ir kitu F: \ BBMS \ BAZE \ biobanków
Kitas ľingsnis yra optimizuoti programines irangos veikimas tinkle. Kaip jus galite atspeti pagal programas greičiau,
maksimalus duomenu skaityti iš disko vietos np.C. Tačiau tai reiškia prieštarauja tinklo darb±, todel išlieka programines
irangos perdavimo ir visu galimu duomenu apie vietos diske sprendimas. Taigi pakanka, kad nukopijuoti vis± katalogas \
BBMS \ EXE disk± SLAPTAI vietos diske parengtas kompiuteris. Tada mes gauti del kompiuteriu C: \ BBMS \ EXE, o
duomenys apie disko F:.
Nereikia kopijuoti duomenis katalogas (bazę), o iš tikruju turetu ne tai, kad butu išvengta painiavos ateityje.
Aukščiau konfiguracija yra pakankamas, kad butu pradeti darb±, susijusi su kompiuteriniu tinklu.
Belieka išspręsti programines irangos atnaujinimus ir duomenu archyvavimo problema.
Atnaujinti (ir irengimai) vyksta pagal nutylejim± i katalog± C: \ BBMS \ EXE, ir todel jus turite atnaujinti viename
kompiuteryje, tada "rankiniu budu" nukopijuoti vis± turini katalog± bendro disko pavyzdľiui F. \ BBMS \ EXE ,
Aš su uľrašu "ranka" i kabutes, nes ji gali ivykdyti program± ar tiesiog xcopy
Duomenu archyvavimas yra labai svarbi operacija suteikia garantiju, kad sugadinta ar sunaikinta pagrindai musu darbo nebus
švaistomi. Yra du archyvavimas, vadovas iš meniu sistemos ir automatinis ispejimas naudojant atsarginius ()

Registracija

Irašai asmens duomenu probandas ir vizitu.
Kai medľiaga pradeda registracij±, tai šiame lange, galite ivesti informacij± apie asmens ir jos velesniu vizitu.
I sparčiosios paieškos funkcija, kurio poveikis gali buti vertinamas šalia srityse su duomenu probandas.
Jei programine iranga nustato informacijos, galite paspausti mygtuk± [<<] leidľia perrašyti duomenis iš duomenu bazes i
form±.
Irašai vizitu vyksta dešineje lango puseje stalo, turi buti moksliniu tyrimu ir medľiagos, skirta moksliniu tyrimu rušies.
Programine iranga automatiškai perveda atitinkamus duomenis i kit± modulio kortelę.
Mygtukas [CONTROL] yra naudojami siekiant kontroliuoti duomenu bazes probands, iskaitant pasikartojimus pašalinimas.
Kai registracija uľbaigiama, spauskite mygtuk± [Išsaugoti]
Pradeti redagavimas nauju probandas duomenis nuo švaraus forma [CLEAR].
Svarbu!
- Probandas turi buti priskirtas prie "projektas" ("Start" meniu -> Projektai)
Atsidariusiame lange, galite aktyvuoti apklausos form±, jums tereikia nustatyti smulkesnes bazes klausimyn± ir pasirinkite ji,
tai tik tyrimas.
Apklausos yra skiriami projektams, ty projektu atrankos registracijos lange turi pasirodyti tinkam± tyrim±.

Apsilankymai
Kai redaguojate vizito, galite pasirinkti studiju ir surinkt± biologinę medľiag±.

Rodikliai tyrimu ir medľiagu nustatomas dinamiškai remiantis schemu apibreľti.
Atsidariusiame lange, galite Pajungti elektronine forma dokumentus.

Pseudonimu

Pseudonimizavimas yra procesas, apverčiantis atrinktu meginio identifikavimo duomenu pašalinim±.
Techniškai procesas vykdomas perrašant i kit± lentelę uľšifruota forma.
Šaltinio lentele yra OS1, o tiksline lentele yra OS2. Laukai turi t± pati pavadinim±.
Šifravimui naudojamas slaptaľodis, kuris turetu buti saugomas kitoje vietoje nei duomenu baze, pvz., Kitoje vietoje ar
šarvojimo spinteleje.
Be to, programine iranga duomenu bazeje išsaugo pseudonimizacijos dat± ir laik±.
Atvirkštinis procesas yra pakartotinis pseudonimizavimas.
Be psedonimizacijos, gali buti naudojami ir kiti duomenu saugumo metodai:
- anonimiškumas
- teise.
Anonimizavimas reiškia negriľtam± identifikavimo duomenu ištrynim±.
Naudodamiesi autorizacijos sistema BBMS, galite paslepti pasirinktus duomenu bazes lenteliu laukus nurodytam vartotojui.

Re-pseudonimu

Pakartotinis pseudonimizavimas yra asmens, atstato pseudonimizacij±, identifikavimo duomenu atkurimo procesas.
Butina s±lyga - slaptaľodľio naudojimas slapyvardľiams nustatyti.

Klinikinis vaizdas

„Klinikinio paveikslelio“ lang± galite rasti lygiu: registracija, apsilankymas, uľsakymas ir meginys.
Yra redagavimo laukai, skirti ivesti informacij±, susijusi± su diagnoze ir diagnoze.
Taip pat galima prideti dokumentus su butinais papildomais duomenimis.
Programine iranga palaiko daugybę klinikiniu vaizdu.

Genealogija

Tačiau, sistema turi buti BBMS grynaveisliams, bet ne kaip atskiras modulis su nieko prijungtas. Priešingai, darbas vyksta
uľpildyti duomenu sinchronizavimo pedigree su šeimos nariais rezultatus, kurie biologiškai susijusiu. Kaip dalis
sinchronizacija turetu buti informacija apie genetinius tyrimus ľmoniu, kurie potencialiai tureti atitinkam± mutacijas ir dar
nebuvo tiriamas butinybe.
Kitas elementas genealogija yra galimybe automatiškai rasti ľmoniu, kurie tikriausiai susiję ir kurie dar nedalyvavo i kilmes.
Genealogija yra naudojami sukurti šeimos medi nuo irašu probands pagrindu.
Kiekvienas probandas yra priskiriamas vienai iš šeimos medľio, ir gali buti priskiriamas vienas tev± ir vienos motinos.
Lange su piktogramomis, mes galime redaguoti asmens duomenys arba itraukti nauj± asmeni i šeim±, pasirinkdami iš
duomenu bazes asmeniui.

Genealogija - leidimas
Kilmes duomenys saugomi duomenu bazes sistemos BBMS.
Langas yra padalintas i asmens ir išsamus. Skyriuje apie duomenis sudaro skirtuku "Identifikacija", "funkcijos", "vamzdľiu".

Identifikavimo duomenys gali ateiti iš asmens tapatybes korteles ar apklausos.
Charakteristikos asmens ľemiau šuvio yra naudojami siekiant kontroliuoti kilmę remiantis genetiškai paveldimu ligu
charakteristikas.

Siekiant palengvinti medľiagos paiešk± išbandyti kit± skirtuk± išvardija vamzdľiai saugomus biobanków.
S±rašas gali buti atspausdintas, eksportuojami i skaičiuoklę arba pavedimu i konteineri naudojant kontekstinio meniu
komandas (dešiniuoju peles).

Kitas skirtukas "Nasrai" leidľia ivesti duomenis patikrinti paveldimumo dantis.

Veisimui

Veisimas yra kilme be patino :)
Čia galite vesti l±steliu linijas, bakterinus ir virusus, bet kokius padarus, neturinčius vyriškos lyties reprodukcijos
(partenogenezes).
„Biobanks“ modulyje galite veisti kitokiu budu, ten šaltinis yra vadinamas motina uľsakymui,
ir vaiko dukra. Tačiau dukros neprivalo atsirasti reprodukcijos metu, nes pakanka praskiesti.

Veisimui - leidimas

Kulturos pavyzdľio redagavimo savybiu sritis bus išplesta pagal poreiki.

Grynieji pinigai
®ymejimo pavyzdys kodas 1D ar 2D.
Nors langas pavadinimu Pinigai ir ji turetu remti parsisiusti medľiagos proces± nuo probandas
registracijos arba kitaip pateikta medľiaga, pagrindinis tikslas yra ľenklinimo.

Kitaip tariant, vienas apsilankymas pakeisti kelis paľymetus buteliukus.
Prieš ikeliant / ľenklinimas pasirinkti iš to probandas s±raš±.
S±raše yra ľmoniu, kurie yra registruoti su vizito šiandien ir pasirinkt± projekt±.
Pagal projekt±, rinkinys turi buti atliekamas kiek imanoma papildomu veiksmu.
Kai atsisiusti, galite spausdinti brukšnini kod± ir šeimininku buteliuk± medľiagos moksliniams tyrimams.
Operacine Procedura:
®ingsnis 1 - Pasirinkite asmeni iš s±rašo
®ingsnis 2 - pasirinkimas medľiagos moksliniams tyrimams
3 etapas - atranka studijoms
4 ľingsnis - nuskaityti ir rašyti kod± nustatyti megini
5 ľingsnis - pasirinktinai - spausdinti kod± pakimba ant buteliuko
6 ľingsnis - Jei pabaigoje mygtuk± [Išsaugoti], o jei ne, sugriš prie 2 veiksmo i kit± eilutę
komentarai
®ingsnis 1 - s±rašas yra ľmones, turintys dienos vizitus, ar imanoma truksta suvesta patikrinti registre apsilankymo dat±
2 ®ingsnis 3 ir 4 leidľia ivesti duomenis
Irašę duomenis ir išeinant pro lang±, galite griľti i t± pati asmeni, siekiant tęsti siuntim± ar padaryti pataisymus.
Iš šio lango galite atlikti Kodekso 1D / 2D brukšniniu kodu spausdintuvas spaudini.
Automatinis kodas karta pakeisti kauke kodas informacija iš duomenu bazes.
Paslepti kod±, kuri galite naudoti šiuos simbolius:
"u" - apie vartotoju bazę simbolis - stulpelis "priešdelis"

"s", - medľiagos nuo spausdinto serijos simbolis - tie patys duomenys yra Stałe-> Spausdinti serijos
"r", - šiais metais - paskutiniai du skaitmenys, nurodantys surinkimo datos metus
"m" - menuo surinkimo datos
"d", - surinkimo datas dien±
"n", - apie atsisiusti numeris - galite sutaupyti "n" daug
pvz. usrmnnnn

Grynieji pinigai - leidimas

Valdikliai, turintys „kraujo“ medľiagu parametru reikšmes, matomas lange, dinamiškai sukuriami remiantis šios medľiagos
parametru apibreľimu.
Patikrinkite arba uľpildykite meniu Sistema-> Medľiagos. Pavyzdľiu galite rasti TEST duomenu bazeje.
Šiame lange galite registruoti reagentu, eksploataciniu medľiagu ir irangos sunaudojim±.
Testo rezultatai daľnai pateikiami naudojant form± ar šablon±.

Projektai

Beveik kiekviena institucija moksliniu tyrimu, bet laboratorija arba biobanków darbu projektams ir subsidiju.
Net jei yra imone, kurioje nera igyvendinti projektus, kurie gali padalinti savo uľsakym± i etapus, pvz., Kas menesi arba kas
ketvirti.
Projektai modulis organizuoja uľsakymus, dalijant juos i grupes.
Šiame modulyje, mes galime patikrinti esam± etap± vykdym±.
Kiekvieno medľio lygi, galite pasirinkti aktyvu profili.
Apklausa yra tinkamai paruošti sub bazę, kuri yra pasirinktas pasirodys modulio registracijai.

Projektai - leidimas
Projektas langas redagavimo yra konteksto, tai yra, priklausomai nuo to, kurioje duru iki aktyvuoti tinkamus patikrinimus.
Filialas medi, kur jie renkami uľsakymus yra lygis, atitinkantis trikojis arba laikotarpiui ar šaliai - pavadinimo pasirinkimas
priklauso nuo objekto.

Be ivesdami duomenis apie projekto, tam tikru mastu, medis daroma redaguojant darb±.
Langu identiškas modulis naudojamas ordino.

Kiekvienas uľsakymas susideda iš igyvendinimo pakopai. Ji yra imanoma kontroliuoti kiekvien± etap± pagal busen±.

Šalis

Langas leidľia jums pakeisti visu etapu status± uľsakymus pasirinktu dalis (ant trikojo).
Pirma, pasirinkite "etapas", kuri norite keisti status±, tada pasirinkite "Status" ir paspauskite "Išsaugoti".
Vienas paspaudimas ir jus galite baigti etap±, sustabdyti arba pradeti nuo pradľiu :)

U˛sakymus
S±rašas medľiagu (nutarties), kad butu galima patikrinti, ar susilaikymas.

Čia galite nurodyti, kas turi buti patikrinta, ir kas.
Visi uľsakymai yra suskirstyti i projektus. Projektas yra sutartinis samprata ir nereikia susiję nurodyt± kaip projektas labai
konkretaus incidento.
Projektas gali buti iprastas laboratorijoje darbas, o padalijimas i projektu leidľia chronologine irašo tokiu uľsakymu. Per kelet±
menesiu ar savaičiu.
Ji yra mechanizmas, siekiant pagerinti uľsakymu veikim±, todel nereikia perľiureti tukstančius uľsakymu lange, kuris yra labai
sudetinga.
Be to, kiekvienas uľsakymas (panašus i sprendimu kitu moduliu) turi savo status± ir šio statuso, galite uľsisakyti filtr± irankiu juost± "Status".

U˛sakymus - leidimas

Kontrole moksliniu tyrimu ir medľiagu apibreľta modulyje diagramomis.
Mygtukas [probandas] yra išjungtas, jei pavedimas sukuriamas automatiškai, kai jums atsisiusti.

U˛sakymai antklode
Uľsakymu s±rašus ir tyrimai uľsakymus.

Uľsakymai kolektyvas, yra grupuojami tvark±. Priklausomai nuo konkretaus laboratorinio darbo gali buti naudojamas:
"Uľsakymai", "urmu uľsakymus" ir "projektai".
Visi uľsakymai yra suskirstyti i projektus. Projektas yra sutartinis samprata ir nereikia susiję nurodyt± kaip projektas labai
konkretaus incidento.
Projektas gali buti iprastas laboratorijoje darbas, o padalijimas i projektu leidľia chronologine irašo tokiu uľsakymu. Per kelet±
menesiu ar savaičiu.
Ji yra mechanizmas, siekiant pagerinti uľsakymu veikim±, todel nereikia perľiureti tukstančius uľsakymu lange, kuris yra labai
sudetinga.

U˛sakymai antklode - leidimas

Subbaziniai

Sistema palaiko BBMS bazinę sistem± ir podbazy.
Nors duomenu bazes sistemos struktura turi buti apibreľta ir nustatyta visuomenes, nes ji yra labai svarbi programines irangos
(ne tik BBMS) veikimo, iš bazinio pamato struktura gali buti jau praktiškai savavališkai pakeista.
Iš bazinio pamato koncepcija, tai yra ne tik savo stalo, bet išlaikyti irašus kitose duomenu bazese, ir naudojant kit± programinę
irang± galimybe, o tada atlikti importo, pvz., Bazę i MS Access, MS Excel, MS SQL, ... ..
Podbazy, nors jie yra labai lankstus sprendimas yra labai integruota i duomenu bazes sistemos.
Programine iranga gali priskirti duomenis tam tikrame podbazy probandas (asmuo, paciento) arba tam tikros medľiagos.
Stalai Povandeninis valčiu baze gali buti itrauktas i ataskaitas ir generuoti ataskaitas naudojant tiek duomenu bazes lenteliu
sistema ir bazinio pamato.
Remiantis i meniu sistemingai apibreľimas> Struktura Povandeninis valčiu baze gali sukurti bet koki bazinio pamato yra
išplesta informacija apie tam tikrus klausimus, nes pavyzdys. Probandas, moksliniu tyrimu rezultatu, kai kurie irašai.
Šis modulis gali buti importuojami, bet kuriuo metu toli nuo Access, SQL ir Excel / Calc.
Duomenys gali buti pateikti taikant apibreľtus ataskaitas.
I praktikoje scenarijai:
- Irenginys veikia ivairius rekordus MS Excel, MS Access, ir yra poreikis išlaikyti ši grafik±.
Siuloma vieta šiuos irašus taip, kad asmuo, atliekantis importo BBMS turi specialias irašus
- Reikalingas registravimas apklausas.
Per skaičiuoklę ar duomenu bazes galite ivesti / importuoti apklaus±, tada prisijungti prie sistemos kaip sub baziniu BBMS.
Šiuo metu, šablonai, apklausos nera standartizuoti ir kiekvienas sukuria / g savo poreikius.

Subbaziniai - leidimas

Mes neľinome iš anksto, kaip ji yra pagaminta sub bazę ir k± laukai yra teikiama pirmenybe.
Nepaisant to, buvo stengiamasi statyti redagavimo langas su dinamišku augančios etiketes ir laukuose.
Alternatyva yra atlikti duomenu podbazy naudojant kit± program± ir jos ryši su sistemos BBMS.

Biobanku

Biologines medľiagos kolekcija toli nuo normalaus sandeli principais.
Kiekvienas meginys turi buti ivairios informacijos, kuri± ji apibudina kaip kodas erdve, laikymo parametrus, istorijos ir
susijusios probandas.
Jus negalite sutikti su akciju valdymo taisykles, nes biologines medľiagos meginys yra ne preke.
Ant vamzdľio gali buti imamas tam tikr± nedideli kieki medľiagos moksliniams tyrimams, ir tas pats klausimas ir vel
priemimas scribbles tureti didelę itak± medľiagos kokybei.
Operacija biobanków turetu padeti tiksliai nustatyti bandinio padeti, taip pat atlieka savo istorij± spaudai, kokybes ir aplinkos
s±lygas.
Be BBMS registro biobanków organizuojamas medľio geografines, kad svarbu i saugojimo viet± medľiag±.
Langas leidľia jums apľvalg± i biobanków strukturos ir paieška konkretaus meginio geriausia daryti naudojant Paieška
(didinamojo stiklo ant baro).
Parama vis± plokštelę buvo atliekami naudojant lang± atidaryt± mygtuk± [lenta]. Čia galite nuskaityti plokštelę ir / arba
tiesiog ji pamatyti.
Modulis suteikia vis± iraš± biologines medľiagos apie biobanku ar saugyklu forma.
Absoliučiai privalo:
1. Kiekvienas vamzdis / buteliuke buvo koduojami;
2. Kiekvienas laikymo vieta buvo koduojami;
3. iki megintuvelius ivedimo / buteliukai, skirti naudoti turetu buti nuskenuoti;
4. bendradarbiavimo biobanków irašo atveju turi buti pateikta informacija apie gamintojo.

Biobanku - leidimas

Biologines ar chemines medľiagos meginys turetu buti identifikuojamas pasirinkus ordin± ar Probant±.
Jei pridedamas naujas pavyzdys arba nera jo nuskaitymo datos, tada prasideda papildomos formules, apibreľtos mygtuku [?].
Automatinio uľbaigimo apibreľimu pavyzdľius galite rasti bandymu duomenu bazeje. Jis, be kita ko, naudojamas gamintojui
pasirinkti, irašyti datas ir pan.
Mygtukas [|||||] leidľia kod± spausdinti brukšniniu kodu spausdintuve.
Jei etikečiu spausdintuvas yra, kod± galima atspausdinti naudojant form± ir „Pic“ () funkcij±
Pavyzdys gali buti priskirtas daugeliui uľsakymu ir daugybei pavyzdľiu gali buti priskirtas vienas uľsakymas.
Mygtukas [Motina] leidľia pasirinkti šaltinio pavyzdi, o paspaudus kod±, atsidarys langas su pavyzdľiu jungčiu durelemis.
Jus galite prisijungti prie atrankiniu dokumentus elektronine forma (mygtukai [+], [>] ir [-])

Kai redaguojate element±, susijusi su itaisas biologinę medľiag± saugoti reikia atkreipti demesi i santykius su ištekliu.
Su ištekliu taip pat yra susijęs su prietaisu uľ aplinkos s±lygas stebeti.
Su aukščiau funkcija bus galima pranešti apie laikymo istorij± megintuvelyje / buteliuke.

Motinos ir dukros

Lange pavaizduotas pavyzdiniu jungčiu medis.
Jis atidaromas spustelejus pagrindinio pavyzdľio kod±.
Pagal projekt± visi medľio pavyzdľiai turetu buti iš to paties zondo.
Programa leidľia jums pakeisti pavyzdi, t. Y. Naudoti kitame kontekste.
Motinas ir dukras galima eksportuoti i ataskaitu moduli (laukas ID_BB6) ir importuoti kaip subbazines sistemos dali.
„Dukros-vaikai“ filtras perjungia iš atrinkto pavyzdľio dukteru ir visu to pavyzdľio palikuoniu.
„Busenos“ filtras paprastai apriboja pavyzdľiu s±raš± iki tam tikro sluoksnio.

Plokšte

Langas yra skirta ľymiai supaprastinti vis± plokštelę veikim±.
Plokšteles dydis, tai yra, buteliuku i horizontalus ir vertikalus numeris yra skiriamas kaip parametrai plyteliu biobanków ir
numatytasis dydis gali buti paľymeti Nuolatines sistemoje.
Šiuo metu ji turetu buti vykdoma bendradarbiavimo program± su skeneriu 1D ir 2D.
Rekomenduojama naudoti vis± plokštes skeneriai 2D pavyzdys. http://labmind.pl/skaner/
Programine iranga veikia su bet skeneris gamintojo 1D ir 2D apsimeta klaviatura.
Išbandytas Skeneriai 2D visa plyteliu imoniu LabMind, MICRONIC ir Fluidx.
Piktogram± krepšio yra naudojamas išsikišti megintuveli / buteliuke plokšteles, bet ne iš duomenu bazes. Po to, kai šio
megintuvelio / buteliuke, ir aprašant duomenys yra duomenu bazeje.
Demesio!
O skaitytuvas yra naudojamas LabMind 2D, be to, 2D kodas skaityti iš buteliuko, yra pagaminti, gamintojas, tipo kodas, ir
kontrolinę.
Papildoma informacija apie buteliuku reikia, nes visada yra tikimybe, kad mainu tarp biobanków
arba tiesiog isigyti buteliukai iš kito gamintojo, ir tada ji yra imanoma, dubletai atsiradimas.

Spalvos

Langas "Spalvos" yra naudojamas apibreľti fono spalv± ir teksto.
Kairiji peles mygtuk±, kad spalva kontrolę leidľia jums pasirinkti fono spalv±,
ir dešiniji peles mygtuk± teksto spalva.
Norint tiksliai lango przedstawij±ce plokštes i biobanków apibreľimo pavyzdys.
Formuleje raštiško išraiška, kuri gr±ľina true arba false.
Jei išraiškos rezultatas yra "tiesa", daroma prielaida, kontroles apibreľta spalvas,
ir kaip "false", programa vyksta patikrinti kit± eilutę.
Atsiľvelgiant i pirmiau algoritmas, eiles tvarka yra tokia, kaip apibreľta,
nes jei, pavyzdľiui, pirmasis išraiška bus visada zwracało "tiesa"
ji niekada bus tikrinama sekančio.
Ekrano pateikiami pavyzdľiai deficji spalvas su formulemis.
Pateikimas s±vokos yra tapačios ataskaitose, formos ir tt
Trumpa paaiškinimas atrankiniu formules:
empty(BB6-> ID_OS1) - buteliukas nepriskirta pacient±?
left(BB6-> MAT 2) == 'as' - iš buteliuke medľiagos pavadinimas prasideda raidemis "as"?
!empty(BB6-> ID_OS1) - ar buteliuko priskirto pacientui?

Skaitytuvo 2D

Bendras BBMS bendradarbiavimas su ištisiniais plokšteliu skaitytuvais daugiausia susijęs su duomenu importavimu iš
tekstinio failo.
Yra ivairiu failu formatu ir daľniausiai nesuderinami su priimt±ja „poscyja“ / kodo konvencija.
Šioje srityje galite apibreľti stulpelius, kuriuose yra konkretaus failo pletinio padetis ir pavyzdľio kodas.
Be šiu pagrindiniu duomenu, galite nurodyti kitus BB6 lenteles laukus ir naudoti konvertavimo formulę.
Duomenu importavimo formatavimas netaikomas „LabMind“ skaitytuvams ir RS232 ryšio metu.

Pervezimas

Perleidimas kitam asmeniui arba organizacinis vienetas yra elemento medľio perejimas i kit± filial±.
Jei organizaciniai vienetai perdavimo metu priklauso skirtingoms institucijoms, ji reikalauja, kad asmenu ir datos ivedim±.

Duomenu papildymas

Lange pateikiami automatinio duomenu uľpildymo apibreľimai.
Formules bus suaktyvinamos, jei nera nuskaitymo datos.
Remiantis kodo forma, sukuriama specifine kaukes santrumpa, leidľianti paruošti skirtingo ilgio kodu ar speratoriu
apibreľimus.

Laboratorijose

Iš laboratoriju, kurios atlieka uľsakomuosius mokslinius tyrimus ir informacij± apie šiu tyrimu struktura.

Laboratorijose - leidimas

Testuojamos medľiagos parametru vertes laukai yra dinamiški ir yra apibreľti medľiagose.
Lauko etiketes atitinka parametru pavadinimus, o tvarka atitinka medľiagoje esanči± tvark±.
Langas tilps 30 pusiu.
Etiketes gali buti spalvotos priklausomai nuo medľiagu parametruose nurodytu slenksčiu.

Reagentus

®urnalas reagentai turi skirtingas savybes, nei saugojimo sandeli.
Kiekvienas reagentas turi form±, kuri negali buti pripaľinta vienet± meno, nebent mes priimti jo pakuotes gabalas.
Iranga saugojimo reagentu:
- Reagentai daľniausiai saugomi šaldytuvuose, kuri turetu veikti aplinkos s±lygas stebeti
- Del kiekio laikymo padeti stoka, kiekvienas elementas yra atskiras konteineris,
- Nera reagento kiekio konteinerio kontrole, nes nera technines galimybes
- Turi buti naudojami šalinimo metodas tiekimo, bet FIFO atsargu
- Yra daugkartinio atvykimo ir išvykimo pačioje pakuoteje galimybe
- Kiekvienas reagentas turi galiojimo laikotarpi, kuris turetu organizuoti FIFO reikmenys
- Kiekvienas reagentas turi serijos ar partijos
Per reagento priemimo turetu buti du nuskaityti gaminio kod± ir kodu serijos.
Refleksija yra okodowanie reagentai unikalus kodas, leidľiantis vienareikšmiškai identifikuoti kiekvieno konteinerio.

Reagentus - leidimas

Atkreipkite demesi i jo brukšnini kod± naudojim± ir nuskaityti i "Kodas"
Kiekvieno elemento, kuri galima prijungti dokument± elektronine forma.

Reagentu

Operacijai paspartinti buvo pristatytas interaktyvus langas.
Visas veiklas medyje taip pat galima atlikti redaguojant.
Komanda „Apibendrinti“ taip pat veikia medyje, kad valdytu busenas.
Langu valdikliai ijungti, išjungti arba paslepti, atsiľvelgiant i tai, k± darote.
Kiekvienai pakuotei galima priskirti katalogo element±, tada ten bus išsaugotos kiekio busenos.
Jei viskas nesiseka, galite pataisyti medľio duomenis ivyniojimo ar istorijos lygiu.

Sandeliai

Sistema BBMS ľurnalas traktuojamas tradiciškai ir nera paprastai suprantamas ľurnalo verslui.
Jus turite nurodyti tam tikras pagrindines funkcijas:
- Kiekiai yra visada rietime,
- Ar ľemyn pakuotę arba pakuotes gali buti maľiau pakuotę
- Jums reikia nustatyti, kas yra menas sandelyje, nes tai neturi prasmes gydyti men± kaip maľiausias komponentai gali buti,
pvz krepšeliu, kuriu sudetyje kelet± smulkiu daliu.
- Sandeli, turi buti naudojami šalinimo metodas tiekimo, bet FIFO atsargu
- Yra daugkartinio atvykimo ir išvykimo paties elemento galimybe
- ®urnalas turi apibreľt± maľiausi± kieki - signalizacija
- Beveik kiekvienas produktas turi galiojimo dat±, kuri turetu organizuoti FIFO reikmenys
Pagrindines operacijos ľurnalo sudaro nuskaitymo 1D kod±. Ypatingais atvejais, ty. Nauju prekiu, kitu nei paprastai sumos
korekcijos, jums reikia naudoti klaviatur± iveskite i atitinkamus simbolius.
Jei prekes nebus plakta, paslauga bus saugomi nustatyta obstrukcija.
Kiekvienas produktas turi tureti ne maľiau kaip vien± kod± identifikuoti.
Naudojant ataskaitas, galite paruošti pareiškim± del ľurnalo (ľurnalu), pvz. Signalizacija s±lygos, baigesi, ir tt
Modulis leidľia ľurnalas statyti medľio struktura saugojimo (sandeliai), kalbant apie viet±.
Tai nera tipiškas sandelio valdymo naudojami versle.
BBMS skirtas tarnauti biobankowi taip bande padaryti tarnyba ľurnalas buvo glaudľiai susijusi su biobanku ir laboratorijoje.
Programine iranga automatiškai prideda kiekius sandelyje.

Sandeliai - leidimas

Svarbiausi parametrai prekiu: kodas, pagaminimo data ir data ir suma. Remiantis šiais parametrais gali buti pastatytas
naudingu ataskaitas apie akciju ir vertybiniu popieriu trukumo.
Kiekvieno elemento, kuri galima prijungti dokument± elektronine forma.

Tema

Operacijai paspartinti buvo pristatytas interaktyvus langas.
Visas veiklas medyje taip pat galima atlikti redaguojant.
Komanda „Apibendrinti“ taip pat veikia medyje, kad valdytu busenas.
Langu valdikliai ijungti, išjungti arba paslepti, atsiľvelgiant i tai, k± darote.
Kiekvienai pakuotei galima priskirti katalogo element±, tada ten bus išsaugotos kiekio busenos.
Jei viskas nesiseka, galite pataisyti medľio duomenis ivyniojimo ar istorijos lygiu.

Rangovai

Aukščiau pateiktas s±rašas sudaromas pridedant elementus i redagavimo lang± arba langelius su laukais, kuriuose yra rangovo
vardas.
Kaip BBMS tinklo dalis, jis gali buti atnaujinamas su kitu biobanku ir laboratoriju duomenimis.
Paskyrus rangov±, pavyzdľiui, „gamintoju“, atsiranda jo gamintojai ir panašiai kitos rangovu grupes.

Katalogas

Katalogas yra daiktu, eksploataciniu medľiagu, reagentu, atsarginiu daliu s±rašas ....

Katalogas - leidimas

Redagavimas lap±.

˙odynai

Langas yra naudojamas irašyti bet kokius kodus.
Duomenys gali buti parengti apklausose bei formu.
Kai programine iranga atsisiusti aktualuzacji kodas bazę, kuri gali buti importuotas spusteleję Importas komand± ir nukreipta i
Pagalba aplank±.

˙odynai - leidimas

Tarptautiniu ľodynu kurimas yra pareiga uľtikrinti tinkam± bendravim± ir standartizuoti s±vokas.

Resursai

Iranga bei aparatura.
Kiekviena laboratorija turi biobanków ir technines irangos išteklius.
Informacijos ištekliai modulis naudojamas daugelyje kitu moduliu.
Tai iš tiesu yra irangos s±raš±, kad aktyviai dalyvauja biologines medľiagos atliekas ir jos tyrimu laboratorija procesus saugoti
proces±.
Ištekliu link moduliai biobanku, stebejimas, reagentai ir procesus.
Svarbiausia, k± turetu buti visiškai itraukti i registr± yra: šaldymo iranga ir kompiuterine technika.
Kiekvienas ištekliu gali buti sieke, kad ivairiu tipu medľiagu vartojimo istorij±, o taip pat prieľiuros ir gedimu istorij±.
Mes ieškome ne ištekliu mes galime pasakyti daug apie biobanków ir laboratorijoje.
Tai rekordinis ne tik irašu ilgalaikio turto paskirties, bet visu pirma, valdyti galimu prietaisu s±rašas
ir ju istorija eksploatavimo, prieľiuros, remonto, ....

Resursai - leidimas

Pasirinkimo s±rašai kuriami atsiľvelgiant i parinkčiu rinkini: kompiuteris, biobankas, stebejimas ir kt.
Parinktis „SNMP tvarkykle“ leidľia priimti „SNMP TRAP“ pranešimus.
Jei SNMP perdavimas neveikia, nors ir yra ijungtas, patikrinkite „FireWall“.
Pagal SNMP standart± atidaromas 162 prievadas.

Tvarkaraštis

Tvarkaraštis leidľia rezervuoti pasirinktus prietaisus iš biobanko ar laboratoriniu ištekliu.
Rezervacija pasirenkama taisant irenginio ypatybes.
Tvarkarašti galite rasti irenginio redagavimo lygiu ir ivykiu redagavimo priemoneje „Tvarkykle“.
Spalvu reikšme dienos plane:
- ľalia - laisvas laikas
- raudona - uľsienio uľsakymas - dukart spustelekite, kad patikrintumete, kuris
- geltona - jusu rezervacija
- magenta - šiuo metu nustatytas laikotarpis naudojant pelę - galite naudoti klavišus „Shift“ ir „Ctrl“
Paľymeta rezervacija isigalios spustelejus mygtuk± [Išsaugoti]
Rezervacijos duomenys saugomi AL1 lenteleje ir gali buti naudojami ataskaitose.

Medziagos

Iš medľiagu s±rašo ivedimas racionalizuoti redaguoti meginio savybes i biobanków.
Kiekvienas medľiaga gali buti priskirta parametrai ir ju matavimo vienetai.

Medziagos - leidimas

Parametro tipas yra jo vieno simbolio identifikatorius, kuris naudojamas matavimo irašuose.
Medľiagoje ji turetu buti unikali ir neturetu buti keičiama, jei registracija jau ivyko kur nors.
Maľiausios ir didľiausios vertes gaunamos iš parametro normu.
Spusteleję kairiji peles mygtuk± etiketeje, galite pakeisti spalv±, kad ji viršytu parametro vertę.
Spalvu apibreľimai naudojami kituose moduliuose, pvz., Laboratorijose, biobankuose, ...
Matavimo vienetai rašomi naudojant ASCII ľenklus, todel ju negalima naudoti, pvz., 3

Matavimo vienetai

Matavimo vienetu irašas leidľia sudaryti atrankos s±raš± visiems moduliams su matavimo vieneto lauku.
Be to, jame yra perskaičiavimo formules, naudojamos matavimo rezultatams standartizuoti.

Matavimo vienetai - leidimas

Vieneto konvertavimo išraiška yra sukurta pagal sintaksę, naudojam± kituose BBMS moduliuose.
Šiame lange ivesta matavimo vieneto reikšme pakeičiama reikšme "value".
Konversijos rezultatas turetu atitikti vien± pirminio lango mat±.

Schemas

Diagramos yra naudojamas apibreľti testas, reikalingu medľiagu ir priemoniu.
Pavyzdľiui, kuriant studiju BRCA1, P16 schem±, NOD2 mes sukelti, kad programine iranga bus prideti nepriklausom±
kontrolę pasirinkimas Brca bandymai, P16 ir NOD2, bet su ta pačia medľiaga atsisiusti ir su tais pačiais etapais.
Daug daugiau pavyzdľiu duomenu bazę su bandymo duomenu test±.

Schemas - leidimas

Tyrimai ir reikiamas medľiagas.
Čia mes apibreľti, atliktu uľsakymu laboratorijoje, taip pat reikaling± medľiag± tyrimu bandymu tipus.

Procesus

Procesai suformuoti medi:
Grupe: uľsakymas yra elementas,, kuris yra padalintas maľdaug visi procesai, tai gali buti padalinti i uľduoti.
Procesas: yra proceduru rinkinys, procesas neprasideda kaip ivykis, valymo tik pripaľintas proceduras proceso ir susideda iš
atskiru proceduru.
pavyzdľiui. Izoliacijos procesas apima atliktu po tam tikro atveju proceduru aibes, pavyzdľiui. ankstesnio proceso
uľbaigimo, nuskaityti, veikia kamera, ir pan.
Procedura: Uľduotis ivykdyta, kai ivyksta ivykis arba kit± procedur±. Ši procedura veikia perspejimu, proceduras, sukelia
robotas.
pvz., procedura atsargines tikru failu nuotolinio kompiuterio metu atliekamos nuosekliai funkcija Ijunkite kompiuteri,
kopijuoti duomenis ir galbut išjungti kompiuteri
Funkcija: yra pagrindinis ľingsnis proceduroje.
Kiekvienas ľingsnis ar vykdymas funkcijos turi uľpildyti sekmę ar nesekmę.
Jeigu yra sekme, ji bus pradeti vykdyti šias funkcijas, ir kaip ji bus nugaleti, ji bus iš naujo vykdyti funkcijos, kaip ilgai,
kaip jus negaunate sekmę ar tai bus didľiausias laiko bandymus, ty. Vadinamasis. Time Out.

Šis procesas gali buti paleisti iš built-in funkciju.

Procesus - leidimas

Vienoje eiluteje gali tureti vien± ar daugiau funkciju sujungtos ".Arba". arba ".Ir".
Jus galite naudoti bet kalbos sintakses CLIPPER funkcij± (panašiai pagrindinio ir Pascal).

Darbu planuotojas

Automatinis vykdymas komandomis.
Apibreľtam moduliui ľingsniai padaryti kaľk± tam tikru laiku.
Reitingas ispejimus atlikti gali buti prideta automatiškai iš kitos sistemos modulis BBMS arba rankiniu budu.
Kiekvienas perspejimas turi pagrindinę perspejim±, kuris yra vartotojas, kuris yra parengtas ir ispeti gavejo, arba vartotojas uľ
kuri bus rodomi.
Šie duomenys ir daugelis kitu gali buti pakeistas redagavimo metu.

Darbu planuotojas - leidimas

Planuotojo uľduotis galima suskirstyti i kelet± tipu:
- vienkartinis arba cikliškas
- pranešimai ar procesai
- rankinis arba automatinis
Nors pirmosios rušies nereikia paaiškinti, kitoms reikia keliu paaiškinimu.
Ispejimai leidľia rodyti pranešim± nurodytu laiku. Pranešimas gali buti ivykio rezultatas arba jis gali buti parengtas rankiniu
budu. Kiekviename ispejime galite pasirinkti laiko parametrus ir nurodyti asmeni, kuriam pranešimas bus rodomas. Jei
pranešimas turi pasirodyti po ivykio, jis turi buti apibreľtas naudojant kurjeri (tai yra pranešimu sistema BBMS sistemoje).
Programine iranga palaiko „SNMP TRAP“.
Šiuos skambučius galite naudoti uľduotims vykdyti, sakiniuose, procesuose / procedurose / funkcijose.
Šiame lange nurodomas „SNMP TRAP“ kadro siuntejas.
Kvitas paľymimas redaguojant išteklius, ty kompiuterio ypatybes.
Del tam tikro ivykio siuntejas siunčia „SNMP TRAP“ gavejui, kuris atlieka uľduoti, kurioje ivestas siuntejo adresas.
Todel mechanizmas yra paprastas ir naudingas situacijose, kai uľduotis iš karto ivykdoma po ivykio,
pvz., atidaryti duris, viršyti leistin± temperatur± ir pan.

Kurier

pranešimas ivykis.
BBMS sistemos ivykius. Bet kokia veikla, matavimai, .... Šis renginys, kuris baigiasi arba sekmes ar nesekmes, arba tiesiog
toliau.
Kiekvienai renginio pabaiga gali buti priskiriamas pagal kurjerio reakcijos. Jis veikia kaľk± panašaus i tai: kaľkas atsitiko,
programa nuskaito kod±, atitinkanti kurjeriu sekmes ar nesekmes, ir "išvaizda" i Kurier.
Šiame skyriuje apibreľiama, kas turi buti padaryta, kai gausite atitinkam± kod±. Reakcija gali remtis veikia proces±, kuri
pranešim± pranešimas, Iš ataskaitos pranešimas ir tt pan.
Kurjeriu yra atliktu po renginio veiklos rušiu s±raš±.
®inoma, kaip ivykis neturi kodo kurjerę, nera reakcija tada.
Per kurjeri modulio bendravimo savavališkai pasirinktos prietaisai biobanków / Laboratorine ir valdymo sistema.
Del pranešimo pagrindu gali buti imtasi veiksmu.
Kurjeriu yra labai svarbus sprendimas automatizuotu biobanku ir laboratorijos
nes ji leidľia universalaus sudeting± sistem±, grindľiam± renginio tvarkymo statybos.
Pranešimas elektroninio pašto veiks, jei ji nera uľrakinta serverio smtp.bbms.pl,
ir SMS pranešim±, kai nera uľrakto prie serverio SMS Gateway ne 88.199.145.52.
Šios spynos gali buti ijungtas kompiuteryje, kuriame veikia BBMS ar tam tikru momentu nukreipiant eism± (prieigos taškas)
nes kilus problemoms, prašome pirma paklausti tinkam± Mobilusis IT.

Kurier - leidimas

Redaguoti parametrai Kurjeriu priklauso nuo esamos vietos i medi.
Redagavimo lauke laukai gali buti ijungtas arba išjungtas, ir kiekvienas laukas sustojo ant pele turi aprašym±.
Tuo medľio lygiu "," Kurier - tema "padaryti svarbiausi± aprašymas kurjerio elgesi, tai yra ľingsniu nuo konkretaus kodas
išvaizdos apibreľimas.

Stebejimo

Stebesena aplinkos s±lygas sudaro priemones biobanków, bet ir laboratorijos.
Vieta atidľiai stebeti apibreľta nurodyti išteklius, kad yra dalis biobanków arba laboratoriniai irašytas modulis išteklius.
Modulio tikslas yra dirbti su prietaisais stebeti aplinkos s±lygas visu reikalingu duomenu isigijim±.
Negalima iš anksto apibreľta, kokio dydľio norite stebeti, galite tiesiog nustatyti.
Kontrole gali buti atliekama automatiškai arba rankiniu budu perspejimu iš per moduli.
Programine iranga šiuo metu bendraujant su LanKontroler moduliai (sutrumpintai AN) ir K-MSystem irašymo (Q-M). LK
priešingai kitu sprendimu galima skaityti beveik bet parametrai ne tik temperatura, kuri priklauso nuo zondo naudojamas.
Taikyti temperaturos jutiklius i -200 ° C iki + 2200 ° C temperaturoje, santykine dregme ir CO2 koncentracija, O2
koncentracija, CO koncentracija, asortiment± ... ir pavaros kaip reles, varikliu, pavaru, ir pan.
LK yra rele leidľia ijungiant prietais±. Ji taip pat turi skaitmeninius iejimus, kuriuos galima prijungti prie jutikliai, jungikliai,
pvz. Atidarius šaldiklio dureles praviras laboratorij±, ir tt
Q, M, tačiau yra registruoti bevieli temperatura paprastai naudojamas ultra šaldikliai stebejimo sistema.
Duomenu kaupimo gali buti atliekamas iš BBMS rankiniu budu arba automatiškai, taip pat kaip ir remiantis programines
irangos robotas naudojimo.

Stebejimo - leidimas

Pagrindiniai duomenys stebesenos yra ant medľio Prieľiuros lygis - taškas (pavadinimas redagavimas langas).
Nustatydami peles ľymekli ant formos srityje rodo lauko aprašymas.
Kiekvieno elemento, kuri galima prijungti dokument± elektronine forma.

LanKontroler

Modulis "LanKontroler" yra ekonomiškas sprendimas aplinkos s±lygas stebeti.
Leidľia matavimas 6 skaitmeniniu temperaturos jutikliai, jutiklis 1 skaitmeninio temperaturos ir dregmes
keli analoginiai jutikliai, be to iš skaitmeniniu jutikliu numeri, pvz. Darbo šaldikli.
detales:
https://tinycontrol.pl/en/

Leidimai
Kiekvienas naudotojas turetu eiti per run identifikavimo irenginiais, kurie yra tiesiog prisijungti.
Prisijungimo procesas turi buti "našta" (nuomone yra padalintas per ar paglostyti jusu slaptaľodis yra sudetinga, ar ne, nes
programa prisimena savo vartotojo vard±), ir gali buti naudojamas pavyzdys. Scanner ir nuskaityti kod± kortele galimybes.
Svarbiausia, kad dabartineje sistemoje BBMS dirbo tiksliai apibreľti (identifikuoti) asmuo.
Kaip padaryti, tada asmuo gali pereiti per patenkančiais i jo igaliojimu sistem± (paskirto administratoriaus).
BBMS turi didelę sistem± leidimu, kurie gali buti suskirstyti i dvi grupes:
1. Igaliojimai langas / modulis
2. Privilegijos i duomenu bazę: Stalai ir srityse
3. teises kontekstas
Kiekvienas langu sistema BBMS turi techniniu pavadinim± (galima matyti skiltyje pavadinimu plano), kuriuo ji yra tikrinama
ar vartotojas turi visas teises (ľiurejimo ir redagavimo), arba tiesiog naršyti, arba leidimu trukum±.
Techninis pavadinimas buvo ivesta del to, daugiakalbę s±saj± BBMS. Bet kokia kalba pavadinimas yra toks pats ir pakeisti
"pavadinimas" Langas.

Teise prie lango / modulio nustato iveľimo status±: ľalia reiškia teisę redaguoti, geltona tiesiog naršyti, ir kitas su leidimu
trukum±.
Antroji grupe privilegiju ar duomenu bazes gali buti perduodama per kiekvieno lango administratoriaus ir kiti vartotojai turi
perľiura privilegiju.
Kai paspausite dešiniji peles mygtuku spustelekite meniu atrodo su "Permissions"

Naudojant "langas" ir "stalo" Pasirinkite grupes teises.
Jei pasirinksite "langas" yra tie patys igaliojimai, kaip nurodyta modeliu "Permissions".
Jei "stalo", tai aktyvus redagavimo teises i duomenu bazę.
Nariai iš kaires neturite Kai kurios teises redaguoti arba perľiureti, o dešineje teisę.
Jus negalite duoti leidimo redaguoti be teisiu perľiureti, tiesiog redaguoti aukštesnio lygio institucija nei naršymui.
Pagal status± (redaguoti / viewing) yra plotas atrankos stalo s±rašas.
Galite uľrakinti Redaguoti pasirinktas stalo laukus ir analogiškas paslepti duomenis pasirinktu sričiu stalo.
Trečioji grupe igaliojimais - kontekste nurodoma i teises, esant dabartinei situacijai, dabartinis veikia procesas.
Keletas apribojimu, kadangi ši grupe yra susijęs su jos igaliojimais sumaľinimas yra atliekamas automatiškai.
Pavyzdľiui, jus negalite pakeisti probandas tvarka, jei pavedimas automatiškai sukurtas atsisiusti.
Yra leidimu redagavimui maľinimas, jus galite paversti savo prašym± sudaryti fiksuoto STABLK Taip.
Nuolatines blokada rezultatu itraukimas i redagavimo pozicijas su statusu "OK" arba "uľrakinti".
Maľinimas išmoku uľ redagavim± Tokiu budu gali padeti gerokai labiau i duomenis, susijusius su proceso uľbaigimo apsauga.
Apibendrinant, platus leidimo sistema palaiko tris grupes teisiu, langu ir duomenu baziu ir konteksto.
Prieiga prie nustatymu modulyje igaliojimus arba kiekvienas langas pop-up meniu,
kontekstas gali buti pratęstas patekti i fiksuoto STABLK "TAIP".
Metodas ir taikymo sritis transliavimo teisiu priklauso nuo jusu.

Leidimai - leidimas
Šis modulis yra ypač svarbus statuso pozicijas.
Priklausomai nuo konteksto statuso leidľia prieig± ar blokuoja j±.

„autentifikavimas“ – automatinio prisijungimo prie BBMS ijungimas priskiriant operacinę sistem± arba serverio vartotoj±
BBMS vartotojui.
"pradeti" - atkurti paskutini atidaryt± lang± po BBMS paleidimo.

Kursai ir mokymai

Kursai ir mokymai be registracijos pobudi turi tureti glaudľius ryšius su leidimo.
Atrodo naturalu, kad prieiga prie tam tikru moduliu turi buti apmokyti srityje.
Del uľbaigimo kursu ar mokymo paľymejimu laiku galima stebeti naudojant ataskaitas.
Automatinis išjungti prieig± prie konkretaus modulio, jei pasibaigęs mokymo yra ne pakankamai pagrista blokuoti darb±.
Kursai arba mokymas gali buti pranešama ir nusiusta asmeniui, atsakingam uľ juos vykdyti arba tiesiog ju igyvendinimo
prieľiur±.
Ataskaitoje gali buti pasenusi ir arti pabaigos, detales yra tiesiog apibreľti ataskaitoje.

Kursai ir mokymai - leidimas

®inoma arba mokymas gali buti apibudinamas kaip pavadinimas, data ir galiojimo dat±.
Langas gali buti prijungtas prie elektroninio dokumento, kuris paliko sertifikat±.

Skiepijimas

Skiepai be registracijos pobudi turi tureti glaudľius ryšius su sutikdamas atlikti tam tikrus veiksmus ar privilegiju.
Atrodo naturalu, kad turi prieig± prie tam tikru moduliu turetu buti skiepijami asmenys.
Nors tai skamba per daug rimtai, manau, kad kiekvienas pripaľista, kad parsisiusti biologine medľiaga negali buti vykdomas
asmens neskiepyti.
Skiepai gali buti pranešama ir nusiusta asmeniui, atsakingam uľ juos vykdyti arba tiesiog ju igyvendinimo prieľiur±.
Ataskaitoje gali buti pasenusi ir arti pabaigos, detales yra tiesiog apibreľti ataskaitoje.

Skiepijimas - leidimas

Vakcinacija gali buti apibudinamas kaip pavadinimas, data ir galiojimo dat±.
Atsidariusiame lange, galite prijungti elektronini dokument±, kuris yra skiepijimo paľymejimas.

Prieigos zonos

Biuro ir laboratorijos prieigos zonos gali buti statomos medľio pavidalu.
Jei medľio filialas atitinka prieigos terminal±, ji pasirinkę spustelekite [Leidimai]
ir igalinkite prieig± prie pasirinktu ľmoniu.
Jei asmuo patenka i zon± tam tikru lygiu, jis automatiškai gauna ji i aukštesni lygi.
Norint atlikti visišk± integracij± su prieigos kontroles sistema, prieigos terminalu kodai turetu buti baigti
ir artumo korteles kodai naudotojo rašikliu sistemos meniu> Leidimai meniu.
Integracija apima paruoštu duomenu siuntim± BBMS sistemoje prieigos kontroles sistemai.

Prieigos zonos - leidimas

Kiekviename medľio elemente, atitinkančiame prieigos terminal± (skaitytuv±), turetu buti prieigos kontroles sistemai
suderinamas kodas.

Fiksuoto

Kiekvienoje programineje irangoje yra vieta nuolatinei informacijai, kai kuriems konfiguracijos duomenims.
Ši vieta turi skirting± pavadinim± ir struktur±, todel daľnai naudojama parinkčiu sritis.
BBMS sistema apima dinaminiu formu konstantu s±raš±. Kai tik reikia tam tikros konstantos, programa itraukia j± i s±raš±.
Ši taisykle labai supaprastino valdym± su konstantomis (parinktimis), nematote šimtu, bet tik tiek, kiek ju yra naudojama. Be
to, be dideliu problemu galite prideti nauju ir pašalinti nereikalingas konstantas.
Konstantose papildomai pateikiami automatiniu duomenu uľbaigimo apibreľimai ir brukšniniu kodu spausdintuvu scenarijai.
Noredami tvarkyti scenarijus, reikia keliu aprašymo ľodľiu.
Kiekvienas scenarijus turi pastovu pavadinim±, kuris atitinka spausdintuv±, pvz., PZEBRA, PBRADO, PSATO, PGODEX.
Prie vardo galite prideti galunę, pvz., 1,2,3 .. a, b, c ir kt.
ir kur vykdomas scenarijus, pvz., @ BB6, @ BB5, @OS ir kt.
Jei idiegtam spausdintuvui yra keli scenarijai, pasirodys pasirinkimo s±rašas.
S±raše nebus scenariju, priskirtu kitiems langams su @.
Brukšniniu kodu spausdintuvo scenarijuje gali buti makrokomandos intarpai, kuriuos skiria garbanoti petnešos {}.
pvz., ZEBRA
^ XA
^ FO40.50
^ FD {apdaila (OS1-> NZ) + "" + OS1-> IM} ^ FS
^ XZ
scenarijuje esanti makrokomanda gali genetiškai generuoti scenarijaus fragment±
^ XA
^ FO40, {iif (OS1-> STA = "1", "50", "60")}
^ FD {apdaila (OS1-> NZ) + "" + OS1-> IM} ^ FS
^ XZ

Fiksuoto - leidimas

Prašome nekeisti pastovios vard±, nes jis automatiškai nustatyti programines irangos.
Jus turetumete pakeisti fiksuoto ir aprašymas vertę.

Ataskaitos

Nera rodyti pranešimus taškas baigesi kai medľiag± ar vakcina.
Tiesiog pranešimus, kurie buvo pakankamai didelis, jis gali blokuoti visus darbus programoje, skaičius.
Geriausiai paruošti atitinkam± ataskait±, kurioje gali buti siunčiami elektroniniu paštu daugeliui ľmoniu.
Statybos pranešimo yra pasirinktose srityse itraukimas ir tinkamu filtru naudojimas.
Tam tikras palengvinimas yra galimybe ikelti ataskaitu apibreľimus XML failo pavidalu.
Pranešimas apibreľimai gali buti keičiamasi biobanku ir laboratorijos.

Ataskaitos - leidimas

Parametrai antrašte ataskaitos - kaip spausdinti, skaičiuoti, santraukas ir kt.

Ataskaitos - detalizavimas

Ataskaitos yra apibreľiami kaip greitai gauti kai iš duomenu bazes informacij±.
Ataskaitos suskirstytos i temas, kurios atitinka tam tikro rinkinio duomenu bazes lentelese. Tekinimo apibreľti nauj± ataskait±,
pasirinkti idomi± tem±, o tada paprastai prideti nauj± iraš± ir iveskite pranešimo pavadinim±. Pavadinimas pasirodo
Spaudinio kit± tem±. Kitas ľingsnis apibreľiant ataskait± yra nustatyti stulpelius pagal siulom± rinkini isikurusi ant lango
s±raš±. Paspaudę mygtuk± ">" arba "<" sukelia iskaitant lauko ataskait± arba išjungti. Stalo s±rašas ataskaitos stulpeliu gali
pakeisti antraštes blokas spausdinti turinio (iterpiamas stulpelis gali buti naudojami tik filtro), nustatyti rušiavimo ir filtravimo
duomenis apibreľti.
Duomenu atrankos klausimas iš svarbiausiu ir veiksmingai apribojimu ataskaitoje nustato galim± naudoti ataskaitoje. , Šie
operatoriai:
"- Ne operatorius - filtras yra išjungtas

operator

pole tekstowe

pole numeryczne

pole daty

<<

tekst z pola zawiera się w warto¶ci

liczba mniejsza ponad 1000
razy

data z pola o przynajmniej rok
wcze¶niejsza

<

tekst jest mniejszy w sensie
alfabetu

liczba mniejsza

data z pola wcze¶niejsza

\

tekst jest mniejszy lub równy w
sensie alfabetu

liczba mniejsza lub równa

data z pola wcze¶niejsza lub ta sama

=

teksty s± sobie równe

obie równe

równe daty

#

teksty różne

obie różne

różne daty

~

teksty podobne (zawieraj± się w
sobie)

warto¶ci przybliżone do 10%

przybliżone daty

/

tekst większy lub równy w sensie
alfabetu

liczba większa lub równa

data pola póĽniejsza lub ta sama

>

tekst większy w sensie alfabetu

liczba większa

data pola póĽniejsza

>>

warto¶ć zawiera się w tek¶cie pola

liczba większa ponad 1000
razy

data pola póĽniejsza ponad rok

Statybines filtrai Kompleks± sudaro surenkamas iš s±lygu filtr± iš pasirinktu sričiu. Mums reikia ľinoti, kad pagal nutylejim±
laikoma, kad visos s±lygos, kad naudoja logiškai operatorius "ir". Tačiau, jeigu yra butina apibreľti filtr± naudojant "arba"
operatorius, ji yra pakankamas, kad butu naudoti NF lauk± (atvirkštinis filtras) atsiľvelgiant i ataskaitos apibreľties antrašteje.
Ši langeli parinks duomenis ataskaitos yra apibreľta filtro tikrinimas yra nepatenkinti.
Tada, naudodami ľinom± santykius:
!( a i b) = ( !a lub !b), gdzie znakiem "!" oznaczono negację wyrażenia.
Formules gali buti naudojamas visas pagrindines funkcijas kalbu CLIPPER ir VO pvz. Iranga
Parametru nustatymas.
Skiltyje "Verte", galite irašyti raktaľodi "param", kuris kreipsis langas, prašantis parametro vertę. Ji numato, kad iki devyniu
skirtingu parametru, paľymetu eiles numerius, pavyzdľiui. param1, param8.

Ataskaitos - tema

Šis langas parodo lenteles ir ju ryši.
Šis apibreľimas yra naudojamas per ataskaitos statybos bei jos vykdymo metu.

Megstamiausios ataskaitos

Ne visi turi ľinoti, kaip parengti ataskait±.
Yra langas su megstamiausiais reportaľais visiems :)
Administratorius arba ataskaitos autorius gali pakeisti ataskaitos ypatybes.

Megstamiausios ataskaitos - leidimas

Laukai „par1“ i „par3“ naudojami ataskaitos parametru vertems perduoti.
Ju nereikia pildyti, tai tik patogumas.
Ataskaitoje galite iterpti parametro vertes klausim±.
Paprasčiau, jei šie klausimai yra per daug varginantys ar nereikalingi, o ataskaitoje reikalingas parametras,
tada iveskite ji čia.

Formas

Jei yra poreikis spausdinti form± arba apklausa, tai buvo šioje vietoje galite paruošti šablon±.
Be to, i tos vietos nuoroda ir spausdinimo formatu, galite naudoti kelet± funkciju ir operatoriu, kurie leidľia piln± priejim±
prie duomenu bazes rinkini.
Duomenys gali buti laisvai suformatuotas.
Galimu funkciju s±rašas.

Formas - leidimas

Duomenu antrašte forma.
Šiame lange galite pasirinkti patronuojanti form±.

Formas - detalizavimas

Specifikacijos forma gali buti naudojamas funkcijas ir kreiptis i duomenu bazes laukus.
Irašu OS1-> NZ skaito duomenis iš lauko NZ stalo OS1.
Išsamus duomenu bazes struktur± yra meniu Pagalba-> Stalai
arba failas DS_BBMS_LT.pdf

Šablonai

Šablonai leidľia generuoti dokumentus RTF formatu (standart± palaiko visi raiškiojo teksto redaktoriai).
Kai dokumentas išsaugomas, programine iranga pakeičia garbanotaisiais breketais {} pateikt± formulę formules rezultatu.
Galite naudoti visas galimas funkcijas (pvz., Naudojamas formose) ir sintaksę, leidľianči± skaityti duomenu bazę.
Apibreľt± šablon± galima pritvirtinti prie lango, o jei lange yra medis, šakos lentelę galima nukreipti i medľio šak±.
Gera praktika parengti formules bloknotuose ir nukopijuoti jas i šablon±, kad butu išvengta pasleptos RTF koduotes formules
viduje.
Jei paruošete šablon± programoje „Word“ ar „Writer“ ir ikelęs pakeitete format± taip, kad jis neatitiktu jusu lukesčiu,
tada vietoj šablono galite ivesti keli± i šablono fail±, pvz., C: \ BBMS \ DBF \ Biobank \ RTF \ Template.rtf
Ilgas formules galima sutrumpinti naudojant sparčiuosius klavišus.
Garbanotuose skliaustuose iveskite, pvz., {% Adr}, o lange po mygtuku [Santrumpos] - santrumpos pavadinimas „adr“.
ir formules apdailos tekstas (OS1-> UL) + "" + apdaila (OS1-> DOM) + "/" + OS1-> LOK
Vietoj {trim (OS1-> UL) + "" + apdaila (OS1-> DOM) + "/" + OS1-> LOK} galite naudoti {% adr},
kas ľymiai pagerina šablono iskaitomum±.

Šablonai - leidimas

Laukuose „Langas“ ir „Lentele“ esantys duomenys naudojami šablono paieškos proceduroje, spusteleję mygtuk± [Šablonas]
lange.
Apibreľtas šablonas gali buti aktyvus tik pasirinktame lange ir gauti duomenis iš duomenu bazes lenteliu, prijungtu prie lango.
„Busena“ leidľia išjungti nustatyt± šablon±.

Spaudinius

Langas yra visu padarytu spaudiniu parametru.
Keletas parametru, gali buti pakeisti, ir bus naudojami per kit± spausdinimo.
Be parametru, taip pat turimus statistinius duomenis, operaciju ir spausdinimo perľiuros numeris ir data.

Spaudinius - leidimas

Langas turi pagrindinius parametrus spausdinimo ir ateityje bus pletojama.

Spausdinti suliejimas

Serijos spausdinimas idiegta tam, kad butu galima spausdinti kelias etiketes su kai kuriu kaukes 1D / 2D / g.
Spausdinti pavyzdiniu scenariju (jie saugomi meniu sistema -> Fiksuotas -> Spausdintuvai kodai)
SATO
<ESC>A
<ESC>A104001440
<ESC>H0900<ESC>V0050<ESC>B103100####
<ESC>L0202
<ESC>H0250<ESC>V0050<ESC>WB0####
<ESC>Q1
<ESC>Z
ZEBRA 1D Code 39
^XA
^FO40,50
^BY2,2
^B3N,N,90,Y,N
^FD####^FS
^XZ
ZEBRA 1D Code 128 - same cyfry - upakowany - wymóg parzystej liczby cyfr w kodzie
^XA
^FO50,10^BY1
^BCN,70,Y,N,N
^FD>;####^FS
^XZ
2D z drukiem czytelnego kodu w dwóch wierszach koło DataMatrix.
^XA

^FO20,40
^BXN,3,200
^FD####^FS
^FO80,40,0
^ADN,24,10
^FD....^FS
^FO80,70,0
^ADN,24,10
^FD....^FS
^XZ
BRADY 2D
mm
J
S l1;0,0,9,13
B 5,5,0,DATAMATRIX,1;####
A1
kur "####" pakeičiamas kodu, o "...." pakeičiama dalis kod±, antroji dalis kit± eilutę "...."
eilutes naudojimas "...." leidľia spausdinti kod± dvieju liniju, su s±lyga, kodas turi buti pateikti dot "." tuo Splitas
pvz. ABCDEF.KOD123 bus spausdinamas dviem linijomis ABCDEF ir kit± eilutę KOD123

Gyvas grafikas

Diagrama iš lango ribojama lango matomais duomenimis.
Šis apribojimas daugeliui pasirode svarbus, todel buvo sukurtas sprendimas „Live Chart“.
Duomenu diapazon± riboja tik diagramos parametrai, o ne duomenu irašymo i medi organizavimas.
Be to, kad buvo pašalintas diapazono apribojimas, buvo ivestas periodiškas atnaujinimas diagramoje.

Gyvas grafikas - leidimas

Struktura bazinio pamato

Modulis struktura apibreľimas pietus pagrind± sudaro keliu lygiu: lauko grupes ir lentelese.
Tai visiškai laisvai nustatyti sritis ir grupes.
Yra keletas ant kitu lygiu apribojimai, ty stalai ir lenteliu duomenis:
- Stalo pavadinimas turi buti unikalus vis± duomenu bazę;
- Pavadinimas turi buti trumpas ir negali buti specialiu simboliu (iskaitant tarpus);
- Stalo turi sudaryti lauku (stulpeliu);
- Kiekvienoje deľuteje turi tureti trump± vard± ir jokiu specialiu simboliu (net be tarpu)
Jeigu lenteles struktura yra, kad atitiktu bet duomenu bazes šaltinis, tada spauskite mygtuk± [Šaltinis], kur Jus galite paleisti
mašin±.

Struktura bazinio pamato - leidimas

Norint uľtikrinti duomenu saugojim± duomenu bazeje su bet kokiu duomenu bazes varikliu, reikia laikytis keliu taisykliu:
1. Lauko pavadinimas neturetu buti ilgesnis nei 10 simboliu, jame negali buti specialiuju ir diakritiniu ľenklu ir jis negali buti
rezervuotas ľodis SQL duomenu bazeje.
2. Maksimalus teksto lauko dydis yra 254 simboliai, o maksimalus skaitinio lauko dydis yra 12 ľenklu, iskaitant ľenkl±,
atskirianti sveikuosius skaičius nuo trupmenu.
3. Lauku skaičius lenteleje negali viršyti 254–14 (rezervuotas BBMS) = 240.
Redagavimo metu „Subbases“ modulyje pasirodys informacija iš lauko „Aprašymas“.
„Etikete“ bus rodoma visur, kur naudojamas apibreľtas laukas, iskaitant langus ir ataskaitas.
„S±rašas“ naudojamas reikšmems, kurias gali sudaryti teksto laukas, nurodyti redaguojant bus matomas pasirinkimu s±rašas.
„Busena“ leidľia igalinti lauk± buti matomam modulyje „Subbases“.
Vietines duomenu bazes laukai yra naudojami išsaugojimo vietai nurodyti importuojant, pvz., Iš „Excel“, „Calc“, „ODBC“.
Galima išsaugoti tuos pačius duomenis keliose lentelese.
Duomenis taip pat galite išsaugoti skirtinguose tos pačios lenteles irašuose, naudodami papildom± rodikli (trečias stulpelis).
„?“ reiškia ľymejimo naudojim± bet kuriame variante, pvz., „1“ tik viename variante.
pvz., reikia apibreľti keliu 2D kodu import± iš vienos lapo eilutes, kad kiekvienam rodikliui butu reikalingas duomenu rinkinys
lape: code1d, code2d, code1d, code2d, code1d, code2, no_ident

apibreľime
code1d: BB5-> NZ
code2d: BB6-> NZ
code1d: BB5-> NZ, 1
code2d: BB6-> NZ, 2
code1d: BB5-> NZ, 3
code2d: BB6-> NZ, 3
nr_ident: BB6-> NR_DNA,?
Konversijos formule lauko savybese ir formule po importavimo lenteles ypatybese leidľia atlikti papildomas uľduotis.
Imties formules turinys importavus iraš±:
! tuščias (vp („Sc“, apdaila (_TBL-> KATALOGAS) + „\“ + apdaila (_TBL-> PRNUMBER))) .ir. Šablonas („Skaidre“, „vg“
(„Sc“) + „\ skaidre.simy“) .ir.
„mrxs2lnk“ („vg“ („Sc“). „mrxs; \ Data0002.dat; \ Data0003.dat“, „BB6“ _ TBL-> ID_BB6)
Interpretacija:
! Tuščia (vp („Sc“ apdaila (_TBL-> PRODUCT) + „\“ + apdaila (_TBL-> NUMER_PRE)))
Išsaugokite „Sc“ kintamajame pakatalogi, kurio pavadinimas yra TBL lenteleje, lauke Katalogas ir tos pačios lenteles
laukelyje PRNUMBER.
Funkcijos:
tuščias () - patikrina, ar tuščias
apdaila () - nupjauna paskutinius tarpus
Šablonas („Slide“ vg („Sc“) + „\ slide.yml“)
Padarykite šablon± pavadinimu „Skaidre“ ir išsaugokite ji faile „skaidre.yml“
Paskutine komanda, vykdoma importavus iraš±, yra
„mrxs2lnk“ („vg“ („Sc“). „mrxs; \ Data0002.dat; \ Data0003.dat“, „BB6“ _ TBL-> ID_BB6)
Funkcija atlieka dvi uľduotis: konvertuoti dvejetaini vaizd± i JPG ir prideti JPG prie pavyzdľio duomenu bazeje.
vg („Sc“) - gauna keli± i failus, kuriuos reikia konvertuoti
".mrxs; \ Data0002.dat; \ Data0003.dat" - failu, kuriuos reikia konvertuoti i JPG, s±rašas
„BB6“ - pagrindine duomenu bazes lentele, prie kurios pridedamas JPG
_TBL-> ID_BB6 - BB6 lenteles, prie kurios pridedamas JPG, identifikatorius.

Min/Max

Etikečiu spalva atsiľvelgiant i dydi duomenu lauke.
Spalvos keitimas - spustelekite dešiniuoju peles mygtuku.
Pašalinkite spalv± - spustelekite mygtuk± [X]
Keisti tekst± - spustelekite kairiuoju peles mygtuku.

Importo šaltinis

Langas yra naudojamas apibreľti metodus importuoti duomenis iš duomenu bazes išores i subbazinius BBMS.

Atskyrimo

Traukimo kelis buteliukus daugelio plokščiu vis± biobanków.
Tai yra vienas iš pagrindiniu veiklu, kuri atliekama reguliariai prieš bandymo medľiagos.
Medľiaga yra saugomi biobanków atsitiktines. Net jei kas nors yra mandagus ir bus suskirstyti i buteliuko / g tikru kriterijumi,
ji vis dar ruošiantis studijuoti šie kriterijai yra tikrai keisti. Todel, turite nustatyti iš anksto
atsitiktinis išdestymas iš biobanków buteliuku.
Naudojant apibreľtu ataskaitu, ar bet kokio kito mechanizmo, pvz., "Excel", ruošiame kodu s±raš± rušiavimas.
Šis kodu s±rašas, kuris yra tekstinis failas, importo, ir programa randa buteliukai kodus ir sukuria plyteliu s±raš±.
S±rašas plyteles gali buti perkelta i personalo operacines biobanków arba išsiusti robot± palaiko biobanków (pvz., "Škoda
Yeti" sienos B :))
Tuomet šuliniai turetu atnešti buteliuko / G nurodyta adresus (su galimybe kontroliuoti skenerio 2D).
Išplečiant buteliukai iš plokščiu ir plokšteliu santykis su kito gali buti atliekamas rankiniu budu arba automatiškai.
Po rušiavimo butina nuskaityti plokštelę, naudojant meniu Pradeti -> biobanku -> Plyteliu.
A biobanków (ar saugyklos) operacijos metu bus problema, kad atsakyti i klausim±, kur yra reikšminga. ®inoma, jis turi daryti
prielaid±, kad bandomosios medľiagos "išsibarstę" nuo daugelio plokščiu / Deľes.
Šis langas yra naudojama ir siekiant rasti visas trombocitu / naudojant s±rašo deľes Megintuveliai.
Praktiškai, yra tokia procedura:
®ingsnis 1 - teikiant ataskaitas, arba bet kuris kitas mechanizmas sukurti buteliukai s±rašas - iš 2D kodus buteliuku s±raš±
®ingsnis 2 - prideti nauj± pozicij± lenteles viršuje (dešiniuoju peles mygtuku spustelekite "Prideti" mygtuk± arba paspauskite
[Priedai])
3 ľingsnis - importas iš anksto s±rašas 2D kodus
4 ľingsnis - spauskite [rušiuotuvas] ir rankiniu budu ieškoti medľiagos, arba tai padaryti uľ mus Automatinis biobanków J
komentarai
Galite pastebeti, kad medľiaga jau studijoje ar tiesiog uľima kaľkas, kad jus arba turi laukti ar siusti pranešim± vartotojui,
kuris baige medľiag±.

Atskyrimo - leidimas

Iveskite pagrindinius duomenis šios rušies.

XML/YML

XML failo formatas leidľia saugom± informacij± i joki± duomenu bazę, ir net pareiške, kad XML yra duomenu.
Kadangi šiuolaikinis kompiuteris pasaulis pagaliau pasieke mainu duomenu formatu srityje sutarti, mes pasistengsime, kad jis
programine iranga atitinka šias modernias tendencijas. Neľiurint daugelio gamintoju (ir autoriu) programinę irang±, kurie
bando kurti eksport± i XML ju prašymu, bet, deja, su standľios konstrukcijos strategij±, ši programine iranga leidľia
nemokamai apibreľimo XML strukturoje.
Keletas techniniai duomenys:
- XML susideda iš elementu ir atributu
-. Elementas yra apibreľiamas kaip kelio pvz \ ataskaita \ elementas
-. Atributas yra apibreľta kaip keli±, kad yra baigtas nuoroda, pavyzdľiui \ ataskaita \ item \ @atrybucik
Šiame lange yra pavyzdľiai, kuriuose yra daug elementu s±raš± ir atributus xml fail±.
turi prieš Importo ir eksporto duomenys butu pagal k± ir kur norite, kad turetu nurodyti apibreľim±, iš kurios lenteles ir laukai
atejau priskirti duomenis ir kuri lenteles ir laukai turi buti saugomi duomenu atributas. Abu procesai skiriasi atsiľvelgiant i
duomenu srauto tekmes kryptimi, tai turetu ivesti tam tikrus pagalbinius kintamuosius:
Eksportas: padetis irašus, numeriu
Importas: verte
Kintamasis pagalbinis elementas yra šiuo metu eksportuojama punkte, gali Netipine vertes laikantis i XML apibreľties registro
numeri, ty pvz. 0 ... 999
Kintamieji irašus ir numeris vienas masyvas Uľtrumpinus numeriai paľymetus irašus multiselekcie (i stalo lange paspaudus
Shift ir paspaudę pele ant linijos toli), ir šis skaičius, tuo masyvo dydis. Iš visu pagalbiniu kintamuju taikymo pavyzdys:
IIF (pozicija <= numeri, UZ -> (-DBGOTO (irašu [Pareigos])), f.).
Formule patikrina, ar dabartine padetis yra pasiekiami, ar tai yra rekordinis, kuri gali padaryti šuoli su funkciju -DBGOTO (),
jei taip jis darys, o jei ne, tai False, kuri yra duomenu eksporto pabaigos signalas. išsaugoti kaip formulę elemento funkcijos
turetu griľti Bulio verte, rodantis sutikim± proceso ar nesutikim± pratęsti.
Kintamasis "verte" atributas yra vertę rašyti i duomenu bazes lentelę.

Sekos

Ieškoti seka duomenu bazes Fasta.
Prieš pradedant paiešk±, rengia Aplinkos skaičiavimai rozporoszonych:
1. Nustatyti maksimalu skaičiu kompiuteriu vietinio tinklo:
- Su laisvos vietos kietajame diske 40GB,
- Langai.
2. Atsisiuskite ir išpakuokite http: \\ bbms \ FASTA.zip disko (galite ijungti suspaudimo).
3. Idekite nuorod± i c: \ BBMS \ EXE \ Agent.exe i paleidimo ir paleisti ji.
Po šiu veiksmu prades veikti paskirstytos apdorojimo, iskaitant paieškos duomenu bazeje Fasta.

Sekos - leidimas

ABI

Importas rezultatai sequencer formato failus * .ab1.
(Taikomoji Biosystems genetines analizes duomenu failo formatas, ABIF Failo Formatas Specifikacija ir pavyzdys Failo
schema)
Šie failai yra saugomi duomenys, kurie gali buti perľiureti naudojant specializuot± programinę irang±.
Ši situacija šiek tiek pakeisti, ivedant galimybę importuoti duomenis i duomenu bazę.
Kaip jau importuojami, galite naudoti sekas paieškos ar parengti specialias ataskaitas.

ABI - leidimas

Importo rezultatai sequencer failai * .abi.

NGS

NGS - leidimas

NGS - long

Lentelese

Stalai pagrindine baze sistema yra apibreľtos gamintojo BBMS ir paskelbtas kaip dalis standartines de facto.
Galima perľiureti struktur±, nes del to gali naudoti šiuos duomenis, kai jus nustatote ataskaitas, formas ir XML šablonus.
Vartotojas gali saugiai keisti lenteliu, kurios daľnai naudojamu langu pavadinimus.
Uľ plesti duomenu bazes struktur± poreikis turi buti nurodomi forumo biobanku arba tiesiogiai gamintojo.
Lange matomi mygtukai [field] ir [indeksai] naudojama perľiureti ir redaguoti nurodyt± lentelę detales.
Mygtukas [Reset] yra naudojamas atkurti ištrintus irašus i pasirinkt± stalo.

Lentelese - leidimas

Jus galite pakeisti stalo aprašym± ant jo.
Turinio aprašymas bus saugiai saugomi duomenu bazeje ir nesikeis po atnaujinimo ar irengimo.
Siekiant atkurti standartinius aprašymas turetu pašalinti srovę.
Daľnai aprašymai yra matomas "Windows" sistemos BBMS, todel turetu nurodyti lenteles turini.

Srityje

Laukai ar kitaip lenteles stulpelyje yra elementari dalis duomenu bazes struktura.
Kiekvienoje deľuteje turi tam tikru savybiu, kurios gali buti patikrinti čia.
Galite keisti etiketes ir aprašymus srityse. Šie duomenys yra parodyta visi langai.
Pasikeitimai kitu parametru atlikti gamintojas ir išdalijami visiems naudotojams BBMS,
todel mes nuolat standartini duomenu bazę.

Srityje - leidimas

Jus turite galimybę pakeisti etiketes ir aprašymus iš lauku (stulpeliu) duomenu bazes lentelese.
Etiketes matomi kiekvieno lango kaip stulpeliu antraštes, arba kaip etiketes prie redagavimo srityse, o kitu kontroles
pavadinimu.
Aprašymas srityje debesyje arba busenos juostoje, kai rodote ar redaguoti kontrole.
Laukai, kuriu leidimas yra pagristas variantu atrankos, pavyzdľiui,. STA yra aiškinama kaip su kiekviena galimybe etiketes
aprašymas.

Indeksai

Indeksai yra informacija apie rušiavimo duomenis pagal nustatyt± raktu.
Indeksai ľymiai padidinti naudojimo duomenu bazes efektyvum±.
Sistema atsiľvelgia i kelet± pirminio rakto, filtravimas ir paramos pozicijas paľymeta trynimui s±raš±.

Indeksai - leidimas

Atsiprašome, jus negalite nieko pakeisti čia.
Jei del kokios nors prieľasties jums reikia indeks±, pvz. Greičiau vykdymo ataskaitu
Prašome apie tai pranešti forume arba tiesiogiai i programines irangos autorius.

Atkurti

Pašalinimas atliekamas keliais etapais.
Per pirm±ji pašalintas pozicij± pasieke "pasleptu" ir naudojant filtrus busen±, galite perľiureti visus pasleptus status±. Statuso
pasikeitimas i kit±, arba "piešti" pasleptas yra paprastas ir reikalingas tik leidimo redaguoti.
Jei pasleptas objektas bus ištrinti, tai jau rimta situacija, nes ji yra paľymeta, kad fiziškai pašalinti.
Ši pozicija neturi Jesy visur matomas, nedalyvavo bet moduliu ar ataskaitas.
Nes tai gali atsitikti, kad kaľkas buvo pašalinti avarijos, aš buvo pristatytas su programine iranga gali atkurti duomenis ištrinti
iki vartotojo "admin".
Be atviro lango mygtuku [Reset] (meniu Pagalba-> Stalai) matomi duomenys, kurie gali buti atkurta, tiesiog atlikti dvigubai
spustelekite kairiji peles mygtuk±.
Demesio!
Susigr±ľinti duomenys nebus saugomi neribot± laik±, tačiau iki pakavimo stalo, kuris vyksta per naujo indeksavimo duomenu
bazę.

Atviri stalai

Atidarytu lenteliu s±rašas yra naudingas administratoriams.
Kiekviename kompiuteryje ar serveryje yra neribotu failu skaičius
(atvira lentele reiškia maľiausiai 2 failu, duomenu ir rodykles atidarym±).
Del šios prieľasties BBMS riboja atidarytu langu skaičiu arba „bando“ atidaryti failus tik skaitymo reľimu.
Jei retkarčiais gaunate klaidos pranešim±,
tada turite patikrinti serveryje atidarytu failu skaičiu ir imtis konkrečiu veiksmu, kad padidintumete limit±.

Paieška

Paieškos sistema yra naudojama daugelyje moduliu BBMS.
Jus galite ieškoti remiantis bet kokiais paieškos lauku duomenis.

Kontekstine paieskos sistema

Kontekstine paieškos sistema veikia languose, nesusijusiuose su pavyzdľiais ir uľsakymais, o renkantis kod± iš ľodyno.
Paieškos laukai sukuriami automatiškai, remiantis indeksuotu lenteliu lauku s±rašu ir stulpeliu s±rašu lange.
Indeksuotu lauku galima ieškoti derinant juos nuo teksto pradľios („| ->“) ir kitus pagal jusu poreikius.
Daľnai rodykle yra maľosiomis ir maľosiomis raidemis, todel verčiama blokuoti šios atitikties pasirinkim± („Aa“).
Todel:
"| ->" - reiškia atitikim± nuo teksto pradľios
„Aa“ - tai didľiosios ir maľosios raidľiu atskyrimas
Jei paieškos lauku yra per maľai, bus naudojamas paskutinis laukas su pasirinkimu s±rašu. Programine iranga automatiškai
sukuria lauku s±raš± su atitinkamomis atitikimo galimybemis.

Konteineriu

Konteineris naudojamas surinkti duomenis iš lango, pavyzdľiui. Per paiešk±.
Uľ kiekvien± s±raš±, galite padekite ľymekli ant elemento ir paspauskite [Space] i duomenis buvo laikomas konteineryje.
Tame pačiame lange paspaudus [Ctrl] + [tarpas] atvers konteineriu lang± su pasirinktais duomenimis lang± ir galbut atľymos
medľio.
Duomenu perdavimo i konteineri metu yra atnaujinama skaitiklis, esanti ant busenos juost± dešineje puseje.

Organizatorius

Organizatorius yra paprastas "asmenines informacijos tvarkykle" (taip vadinamas. PIM) skirta vartotojams BBMS.
Organizatoriaus uľduotis yra organizuoti chronologiniai uľduotys, kurias reikia atlikti ir su gebejimu pranešti kitiems.
Uľduotys Organizatorius: išsaugoti, negalima pamiršti ir tegul kiti ľino.
Atsiľvelgiant i dabartinę uľimtas kartus, kai kurie dalykai turi sutaupyti geltonu uľrašu,
tokia pastaba yra organizatorius ir tai, kad jis yra pakankamai jam ivesti vien± ivyki,
ir tas pats atkartoti lipni ir bus ľinoti, kad jis yra laikas veikti.

Organizatorius - leidimas

Svarbiausi parametrai organizatoriaus, dat±, laik±, aprašymas, ir statuso padeti.
Busena rodo, ar prekes yra jau "iveiktas" arba laukimas atidetas.

Komunikatorius

Komunikatorius leidľia bendravim± tarp vartotoju per paraiškos BBMS.
Išsiuntus ľinutę išsaugomas duomenu bazeje ir kaip gavejas yra, jis bus rodomas prie jo.

Komunikatorius - archyvas

Kartais yra poreikis patikrinti pranešimus, kurie gali buti padaryta šiame lange istorij±.
Naudojant filtravimo siuntejai, gavejai ir status±, vaizdas turetu buti ne problema.

Pastaba

Pastaboje gali buti bet kokia tekstine informacija.
Uľrašo turini galima formatuoti keičiant šrift± ir jo savybes.
Visos komandos yra kontekstiniame meniu, atidarytame dešiniuoju peles mygtuku.
Tikrinant „txt?“ išsaugos tekst± kaip neformatuot± (paprast± TXT dokument±),
ir panaikinkite šio langelio ľymejim± kaip „RTF“, tai yra su visa formatavimo informacija (kaip RTF dokument±).

Iranga
Taikymo pavyzdľiai funkciju yra READY nustatytos ataskaitos, formos ir formules XML.
Funkcijos gali buti naudojamos ten, kur ji yra imanoma sukurti formulę, kad papildomai prie minetu procesu visu pirma :)
Galimu funkciju s±rašas:
and(warto¶ć, arg1, arg2,...arg10) - wykonaj operacje z operatorem ".and." warto¶ć=arg1.and.warto¶ć=arg2.and.
.and.warto¶ć=arg10
at(<szuk>, <tekst>) - zwraca pozycję <szuk> w <tekst>
Occurs(<szuk>, <tekst>) - zwraca ilo¶ć wystapień <szuk> w <tekst>
Date2Text(<data>,<odstęp>) - analogicznie j.w. tylko jeszcze usuwa separatory, np. Date2Text('2007.06.28',2) -> 2007 06
28
dbskip(<liczba>) - zmień rekord o <liczba> pozycji
dbgoto(<liczba>) - skocz do rekordu o numerze <liczba>
dbseek(<tekst>) - szukaj łańcucha tekstowego zgodnie z indeksem
dtoc( <data> ) - zamienia datę na tekst
iif(<warunek>,<prawda>,<fałsz>) - zwraca odpowiednio <prawda> lub <fałsz> w zależno¶ci od spełnienia <warunek>
instr(<szuk>, <tekst>) - je¶li w <tekst> jest <szuk> to zwraca prawdę
int(<liczba>) - zaokr±gla do liczby całkowitej poprzez odcięcie
ltrim(<tekst>) - odcięcie spacji z lewej strony tekstu
lower(<tekst>) - zwraca wszystkie litery jako małe
or(warto¶ć, arg1, arg2,...arg10) - wykonaj operacje z operatorem ".or."
.or.warto¶ć=arg10

warto¶ć=arg1.or.warto¶ć=arg2.or.

padl(<tekst>,<liczba>) - uzupełnij <tekst> o <liczba> spacji z lewej strony
padr(<tekst>,<liczba>) - uzupełnij <tekst> o <liczba> spacji z prawej strony
Pic(<polecenie>) - wstaw do wydruku obrazek, np. kod kreskowy 1D
przykład: Pic('Zint.exe -o '+trim(OS4->KOD)+'.png -d '+trim(OS4->KOD))
i np. dla następnego kodu: iif(OS4->(dbskip(1)), Pic('Zint.exe -o '+trim(OS4->KOD)+'.png -d '+trim(OS4->KOD)), "")
Pytaj(<tre¶ć_pytania>,<domy¶lna_warto¶ć>) - zapytanie o warto¶ć
round(<liczba>,<dziesi±te>) - zaokr±gla matematycznie do <dziesi±te> miejsc po przecinku ( kropce)
rtrim(<tekst>) - odcięcie spacji z prawej strony tekstu
str( <liczba>, <długo¶ć>, <po kropce> ) - zwraca tekst
StrTran(<tekst>, <szukany>, [<zamien_na>], [<nr_znaku_poczatku>], [<nr_znaku_konca>]) - zwraca <tekst> z
zamienionymi znakami <szukany> na <zamien_na>, można nie stosować pozostałych parametrów
Text2Text(<co¶>,<odstęp>) - traktuje zwraca <co¶> jako tekst ze znakami oddzielonymi spacjami w ilo¶ci <odstę>, np.

Text2Text(100,5) -> 1

0

0

upper(<tekst>) - zwraca wszystkie litery jako duże
val( <tekst> ) - zwraca liczbę
VG(<zmienna>) - czytaj zmienn±
VP(<zmienna>, <wartosc>) - zapisz do zmiennej
VS(<zmienna>, <wartosc>) - zapisz do zmiennej sumę zmiennej i warto¶ci

Diagrama

Pakeitęs nurodytas duomenu ir išvaizdos parinktis, BBMS automatiškai sukuria grafik±, atitinkamai parinkdamas X ir Y
diapazonus.
Jei nurodytu duomenu diapazonai labai skiriasi, grafikas nebus iskaitomas.
Spalvas rinkites taip, kad nurodyti duomenys nesutampa :)

Diagrama - galimybes

Noredami sugeneruoti diagram±, turite pateikti reikiamus parametrus, X ir Y duomenu šaltini ir išvaizd±.
Ne kiekviename lange yra duomenu, kuriuos galima nubraiľyti.

Stulpelis

Šiame lange galite keisti: etikete, aprašymas ir tvark± iš lenteles stulpeliuose.
Del stulpeliu, kuriu pavadinimas prasideda "ID_" galite nustatyti formulę gavim± iš duomenu bazes.
pavyzdľiui:
uľ ID_OS1 galite ivesti formulę:
OS1-> MP
tada lenteleje powiaj± i probandas vardai
arba
trim(OS1-> NZ) + " " + OS1-> PES
jis bus matomas vard± ir socialinio draudimo

Importuoti iš BBMS

Importas iš BBMS reiškia import± iš kitos strukturos duomenu bazes, paskelbtos kaip BBMS :)
Importo mechanizmas apima beveik visus programines irangos modulius.
Importas greičiausiai bus išplestas pridejus daugiau parinkčiu.
Procedur± sudaro:
- duomenu bazes pasirinkimas ir registravimas
- šaltinio medľio pasirinkimas
- neprivaloma - pasirinkite tikslini medi
- pasirinkdami importavimo lentelę / lygi - šie duomenys bus 100% importuoti
- paľymeti papildom± importuojam± informacij±, t. y. susietus duomenis
Naudodami importavimo formulę galite filtruoti duomenis, pvz., Tik su busena „Gerai“
IMP_BB6-> STA == '1'

Spartieji

Kuriant sudetingas formules lengva suklysti.
Del sutrumpinimu, formules yra iskaitomos ir sukuria nereikalingus dalykus :)
Noredami perkelti formulę i sparčiuosius klavišus, tiesiog nukopijuokite ji i lang± „Spartieji klavišai“, nurodydami reikiam±
pavadinim±.
pvz. vietoj
apdaila (OS1-> UL) + "" + apdaila (OS1-> DOM) + "/" + OS-> LOK
tipo
%adr
arba
#adr

Objektai

Objekto pateikimo lang± galite atidaryti naudodami mygtuk± irankiu juostoje.
Praktini naudojim± galima patikrinti šiuose moduliuose: Biobankai, Sandelis ir Reagentai.
Objektu dydis ir išdestymas priklauso nuo duomenu, ypač nuo Xmax, Ymax ir nuo antriniu elementu skaičiaus.
Spalvos, kurias gaunate pasirinkę spalv± redaguodami element±.
Jei spustelesite dešiniuoju peles mygtuku lange, galesite pakeisti papildomos informacijos formules.
®emiau pateikiamas pavyzdys:
substr(BB4->NZ,7,2)+" "+text(BB4->FIOP)+"%"
arba
right(trim(BB4->NZ),2)+" "+text(BB4->FIOP)+"%"
kur: substr () arba right() - iškirpti teksto eilutę

Ivykiai

Ne visk±, kas nutinka duomenu bazei, galima irašyti iš duomenu pakeitimu istorijos. Geras pavyzdys yra duomenu bazes irašo
ištrynimo ivykis arba tokio tipo veiksmas, kuris rastas arba iterptas i konteineri. Todel BBMS buvo sukurtas šiu ivykiu
registras.
Duomenys ivykiu ľurnale saugomi tam tikr± laikotarpi, kad nesukeltu per didelio duomenu bazes augimo. Jei reikia, galite
atkurti archyv± ir patikrinti istorinius ivykius.
Renginiu katalogas bus palaipsniui plečiamas atsiľvelgiant i kylančius vartotoju poreikius.

