BBMS dbf 3.40 - BBMS sql 2.39
BioBank Management System
Sistem de management al infrastructurii Biobank i echipamente de laborator i de control i aparate.

caietul de sarcini scurt:
- Nu are nevoie de un browser web
- Nu are limite i limite
- Nu are nevoie de Internet (lucra într-un mediu izolat)
- Poate lucra într-o re ea de calculatoare cu privire la orice număr de (serverul recomandat)
- Au o structură de bază de date documentată i deschisă
- Vă permite să construiască propriul sub-bază
- Func ionează cu Microsoft Office i OpenOffice
- Un mecanism pentru importul de date din baze de date Excel / Calc / Access, precum i orice SQL ODBC
- Suporta imprimante de coduri de bare, folosind script-uri lor: Zebra (ZPL), Sato (E +) i Brady (LFC)
- Func ionează cu scanere 1D (orice) si 2D (LabMind, FluidX, Micronic)
- Un rapoarte definite de module, cu posibilitatea de a imprima / exporta orice date
- Con ine un sistem extins de cote (pentru ferestre i elemente ale bazei de date)
- Func ionează cu module de LanKontroler pentru monitorizarea condi iilor de mediu
- Executa achizi ie de date direct de la baza modulului Q-MSystem
- Are o comandă de actualizare pe Internet sau o re ea locală
- Include un modul definit de export / import XML
- Are o limbi de interfa:
Poloneză, engleză, germană, franceză, spaniolă, italiană, suedeză, olandeză,
Esperanto, norvegiană, daneză, finlandeză i estoniană
- Are ajutor sensibile la context (F1), în orice interfa de limb
- Respectă PN-EN ISO 17025 i ISO 15189
- Nu are o cheie hardware, care nu are nevoie de porturi USB
- Vă permite să gestiona i sistem de documenta ie de laborator prin ata amente
- Include un inregistrari de resurse modul vă permite să monitorizeze i echipamente de control
- Generează automat o serie de rapoarte multiple de e-mail
- O bază de date de căutare i filtrare rapid în fereastra
- Con ine un mecanism pentru copierea datelor dintr-o fereastră într-un container - clipboard echivalent

- Trimite un mesaj text la numărul de telefon specificat de orice eveniment definit.
Software Producator, compania LabMind este specializata in automatizarea biobancilor si laboratoare.
Ca parte a acestei activită i se creează mult mai multe aplica ii care func ionează împreună.
BBMS versiune pentru a sprijini Biobank automate sau de laborator conine software suplimentar Yeti (robot de congelatoare
de operare), Agata (macara de laborator), Adjuvant (micro-manipulare de macara sortator) Sortator (fiole controler sorter), 2D
(controler de scaner 2D) Agent ( comunicarea cu alte terminale), Robot (aplicaie care se execut procese programate cu
utilizarea de agen i) i multe altele.
Versiunea actuală a documentului în format pdf este disponibil la http://bbms.pl/BBMS_RO.pdf.
Software-ul poate fi actualizat de pe Internet la http://bbms.pl/ sau executarea comenzii corespunzătoare din meniul Help.

Serviciu
În fiecare tabel func ionează meniul contextual sub butonul din dreapta al mouse-ului.

Noua pozi ie poate fi adăugată folosind comanda de meniu „Adăugare” sau prin apăsarea tastei [Ins] i terse folosind
comanda „ terge” sau tasta [Del].
„Status” - schimbă starea unuia sau mai multor articole selectate.
„Container” copiază rândul de tabel selectat în container.
Comenzile „Sus” i „Jos” deplasează linia selectată în direc ia corectă.
Multe ferestre au func ionalitatea Drag-and-drop activată, permi ându-vă să muta i elementele din arbore într-o altă ramură
folosind butonul stânga al mouse-ului - echivalent cu comanda „Move” din meniul pop-up.
„Tipărire” - permite imprimarea datelor de la fereastră, nu numai la imprimantă, ci i la un fi ier într-unul dintre mai multe
formate
„Foaie” - trimiterea de date către o foaie de calcul. Orice suită de birou ar trebui instalată pe computer, iar dacă există două,
pute i alege resursa implicită.
„Modificări” - previzualizare a modificărilor făcute în pozi ia tabelului indicat.
„Suma” - func ionează în module selectate - începe procedura de adăugare a datelor, de ex.
„Notă” - vă permite să introduce i o notă într-o pozi ie selectată, aceea i comandă apare în fereastra de editare.
„Permisii” - acordarea sau eliminarea permisiunilor pentru fereastra sau tabelele rescrise în fereastră. Administratorul are
drepturi asupra acestor activită i, iar al ii pot verifica permisiunile curente.
Fereastra de editare:
În fiecare fereastră de editare, după plasarea indicelui mouse-ului peste câmp, va fi afi ată o descriere a acestui câmp, iar pe
barele de stare va apărea o descriere a câmpului cu cursorul.
Editarea ferestrelor pe lângă introducerea datelor vă permite să conecta i i să gestiona i documentele în formă electronică
folosind un set de butoane [+], [>], [-].
După ata area documentului, va apărea un link către acesta i documentul va fi copiat.
Parametri de pornire:
Programul poate fi rulat cu parametri care introduc date sau setări.

/ Fbase
de exemplu, C: \ BBMS \ EXE \ BBMS.exe / FC: \ TEST
Baza de date C: \ TEST va fi selectată automat
/ Uuser
de exemplu, C: \ BBMS \ EXE \ BBMS.exe / Uadmin
Utilizatorul implicit pentru conectare este „admin” i dacă nu există o parolă definită, va avea loc autentificarea automată
/ Hpassword
de exemplu, C: \ BBMS \ EXE \ BBMS.exe / Uadmin / Hadmin
oferă parola de administrator pentru utilizatorul de administrator i dacă este parola reală, va avea loc autentificarea
/ Sdrv
de exemplu, C: \ BBMS \ EXE \ BBMS.exe / SCD
scanează numai discurile C i D pentru baze de date BBMS
\\ cale
de exemplu, C: \ BBMS \ EXE \ BBMS.exe \\ SRV \ DB
indicarea resurselor folosind calea UNC
/1
de exemplu, C: \ BBMS \ EXE \ BBMS.exe / 1
rula i o singură instan ă,
op iune utilizată pe server cu autentificare ROBOT
/ Mnnn
de exemplu, C: \ BBMS \ EXE \ BBMS.exe / M128
rezerva i i utiliza i cantitatea de memorie indicată în mega octe i,
Acest parametru trebuie utilizat dacă apar probleme de memorie în timp ce rulează software-ul.
Minim 16, maxim 256, optim i implicit 64.
Dacă computerul are până la 4 GB, utiliza i parametrul <= 64, deoarece ve i pierde performan a datorită suportului pentru
memoria virtuală.

Networking
Software-ul poate func iona pe o re ea prin partajarea tuturor datelor. Nu există nici o restric ie în acest domeniu i există
modalită i de a optimiza această opera ie.
1. Toate datele trebuie să fie partajate pe un computer care permite accesul la unitatea în a a fel încât să fie vizibil pentru \
BBMS \ BASE \
2. fi iere de program sau întregul con inut al \ BBMS \ EXE poate i trebuie să fie amplasat pe un disc local, cum ar fi C:. \
BBMS \ EXE
Odată ce a lansat, programul scanează unită ile locale i unită i de stocare disponibile într-un director \ BBMS \ BASE. În
cazul în care dori i să limiteze cantitatea de disc scanate, programul rula cu / S.
exemplu:
Facilitatea are apte calculatoare conectate la re ea i nu are serverul:
BOSS, SECRET, REGISTRU, LAB1, LAB2, BB1
SECRET calculator (secretariat) are un disc local mare a separat i, prin urmare, decide s instaleze datele în directorul D: \
BBMS \ BASE \ Biobank.
Această cotă de disc de pe re ea i harta pe alte calculatoare. Scrisoarea atribuită mapowanemu unitate vă poate fi arbitrară,
dar nu este utilizat de litere implicite de identificare dischete sau CD-ROM.
Presupunem că am acceptat principiul conform căruia harta litera F.
Apoi ob inem următoarea configura ie:
SECRET D: \ BBMS \ BASE \ Biobank
BOSS i alte F: \ BBMS \ BASE \ Biobank
Următorul pas este de a optimiza func ionarea software-ului de pe re ea. După cum pute i ghici de programe este mai rapid,
cantitatea maximă de date este citită de pe discul local np.C. Cu toate acestea, acest lucru se află în contradic ie cu activitatea
re elei i, prin urmare, rămâne solu ia transferului software-ului i toate datele posibile de pe discul local. suficient, astfel încât
să copia i întregul director \ BBMS \ EXE disk-ul SECRET disc local calculator pregătit. Apoi vom ajunge pe calculatoarele
C: \ BBMS \ EXE, iar datele de pe unitatea F:.
În cazul în care, din anumite motive, nu este posibil să o unitate de re ea, pute i rula software-ul de la linia de comandă ca unc
cale,
de exemplu, c:. \ bbms \ EXE \ bbms.exe \\ server \ tavă
- În powinie resursă să fie BBMS vizibil folderul.
Nu este nevoie de a copia directorul de date (BASE), i într-adevăr nu ar trebui să facă acest lucru pentru a evita confuzia în
viitor.
Configura ia de mai sus este suficientă pentru a începe să lucreze la o re ea de calculatoare.
Rămâne de a rezolva problema de actualizări de software i de arhivare a datelor.
Actualizare ( i instala ii) au loc în mod implicit la directorul C: \ BBMS \ EXE i, prin urmare, trebuie să actualiza i pe un
singur computer, apoi "manual", copia i întregul con inut al unui director de pe disc partajat, de exemplu F:. \ BBMS \ EXE .
Am marcat "mână", în ghilimele, deoarece se poate executa un program sau pur i simplu xcopy
arhivarea datelor este o foarte importantă asigurarea func ionării dând că bazele deteriorate sau distruse ale muncii noastre nu
vor fi irosite. Există două arhivare, manual din sistemul de meniuri i alerte automate în utilizarea Backup ()
Procesare distribuita:
BBMS System este o solu ie completă de IT pentru biobancilor i Laboratoare.
Cea mai dificilă sarcină nu este finalizată în LIMS ar trebui să fie integrarea deplină a tuturor
elemente de biobăncile i laboratoare sau echipamente de cercetare, auxiliare i robo i.
Din moment ce trebuie să furnizeze:
- Fluxul de informa ii în ambele direc ii
- Evenimente de monitorizare

Înregistrare

Registrele de eviden ă a datelor cu caracter personal proband i vizite.
În cazul în care materialul începe cu înregistrarea, este în aceast fereastr, putei introduce detaliile personale ale persoanei i
ale vizitelor sale ulterioare.
În func ia de căutare rapidă, efectele care pot fi observate de lângă câmpurile cu probandului de date.
În cazul în care produsul software găse te orice informa ie, pute i face clic pe butonul [<<] permite rescrierea datelor din baza
de date a formularului.
Registrele de eviden ă a vizitelor are loc în tabelul de pe partea dreaptă a ferestrei, trebuie să existe un fel de cercetare i
materiale dedicate cercetării. Software-ul transferă automat datele relevante pentru următoarea carte de modul.
Butonul [de control] este utilizat pentru a controla probands baza de date, inclusiv eliminarea duplicatelor.
După finalizarea înregistrării, face i clic pe butonul [Save]
Începe i editarea unei noi date probandului pornind de la forma curat [Clear].
Important!
- Probandului trebuie atribuită "Proiectul" (Start Menu -> Proiecte)
În fereastra, pute i activa formularul de sondaj, trebuie doar să se definească sub-baze de chestionar i să-l selecta i, acesta
este doar un studiu.

Sondajele sunt atribuite proiecte, i anume selec ia proiectelor în fereastra de înregistrare ar trebui să apară sondajul
corespunzătoare.

Vizite
Atunci când se editează o vizită, pute i selecta studiul i materialul biologic colectat.

Indicatorii de cercetare i materiale sunt determinate în mod dinamic, pe defini ia în Scheme.
În fereastra, pute i cârlig documentele în format electronic.

Pseudonimizării

Pseudonimizarea este un proces de inversare a eliminării datelor de identificare selectate ale unui e antion.
Tehnic, procesul se realizează prin rescrierea în alt tabel în formă criptată.
Tabelul sursă este OS1, iar tabelul intă este OS2. Câmpurile au acela i nume.
Pentru criptare, se folose te o parolă, care ar trebui stocată într-un alt loc decât baza de date, de exemplu într-o altă loca ie sau
un dulap blindat.
În plus, software-ul salvează data i ora pseudonimizării în baza de date.
Procesul invers este re-pseudonimizarea.
Pe lângă psedonimizare, pot fi efectuate i alte metode de securitate a datelor:
- anonimizarea
- dreptul.
Anonimizarea constă în tergerea ireversibilă a datelor de identificare.
Utilizând sistemul de autorizare în BBMS, pute i ascunde câmpurile de tabel ale bazei de date selectate pentru un utilizator
indicat.

Re-Pseudonimizarea

Re-pseudonimizarea este procesul de refacere a datelor de identificare a unui probant după pseudonimizare.
O condi ie necesară este folosirea parolei pentru pseudonimizare.

Tablou clinic

Fereastra „Imagine clinică” este disponibilă de la nivel: Înregistrare, Vizită, Comandă i Probă.
Con ine câmpuri de editare pentru introducerea informa iilor legate de diagnostic i diagnostic.
De asemenea, este posibil să ata a i documente care con in datele suplimentare necesare.
Software-ul acceptă multe imagini clinice.

Genealogiilor

Cu toate acestea, sistemul trebuie să con ină BBMS genealogiilor, dar nu ca un modul stand-alone cu nimic conectat.
Dimpotrivă, locul de muncă este în curs de desfă urare pentru a finaliza sincronizarea datelor cu pedigree rezultatele
membrilor familiei care sunt înrudite biologic. Ca parte a sincronizrii ar trebui s fie informaii cu privire la necesitatea
testării genetice a persoanelor care au poten ial muta iile corespunzătoare i nu au fost încă studiate.
Următorul element al pedigreele este abilitatea de a găsi în mod automat oameni, care sunt, probabil, legate între ele i care nu
sunt încă prezente în arborele genealogic.
Pedigreele sunt folosite pentru a construi un arbore genealogic pe baza înregistrărilor de probands.
Fiecare proband este atribuită unuia dintre arborele genealogic, i pot fi atribuite de un tată i o mamă.
În fereastra cu pictograme, putem edita detaliile persoanei sau a adăuga o persoană nouă familie prin selectarea dintr-o
persoană bază de date.

Genealogiilor - editie
Datele sunt stocate în Pedigree pe BBMS sistem de baze de date.
Fereastra este împăr ită în personal i detaliate. Sec iunea referitoare la detalii este format din file: "Identificare",
"Caracteristici", "tuburi".

Date de identificare poate proveni dintr-o carte de identitate sau a unui sondaj.
Caracteristicile unei persoane cu privire la împu cat de mai jos sunt folosite pentru a controla pedigree bazat pe caracteristicile
bolilor mostenite genetic.

Pentru a facilita căutarea de material pentru testarea o altă filă listează tuburile stocate într-un biobank.
Lista poate fi imprimat, exportate într-o foaie de calcul sau de transfer într-un container cu ajutorul comenzilor din meniul
contextual (dreapta mouse-ului).

O altă filă "Fălci" vă permite să introduce i date pentru a verifica dintii ereditate.

Crestere

Cre terea este pedigree fără bărbat :)
Aici pute i conduce linii celulare, bacterină i viru i, orice creatură fără reproducere masculină (partenogeneză).
În modulul Biobanks pute i reproduce într-o abordare diferită, acolo e antionul sursă se nume te Mama pentru comandă,
i o fiică de copil. Totu i, fiicele nu trebuie să apară prin reproducere, deoarece diluarea este suficientă.

Crestere - editie

Panoul cu proprietă i de editare pentru e antionul din cultură va fi extins după cum este necesar.

În numerar
Marcajul 1D mostre de cod sau 2D.
Cu toate că fereastra cu denumirea de numerar i ar trebui să sprijine procesul de material de download din probandului
de înregistrare sau material furnizat în alt mod, scopul principal este acela de marcare.

Cu alte cuvinte, o vizită pentru a înlocui mai multe flacoane marcate.
Înainte de a descărca / etichetare selecta i dintr-o listă a probandului.
Pe listă sunt persoane care sunt înregistrate cu o vizită astăzi i proiectul selectat.
Printr-o proiectare, colectarea trebuie realizat cât mai puin posibil pai suplimentari.
Odată descărcat, pute i imprima un cod de bare i flacon cu bandă adezivă de material pentru cercetare.
Procedura de operare:
Pasul 1 - Selecta i o persoană din listă
Pasul 2 - alegerea materialului pentru cercetare
Etapa 3 - selectarea studiilor
Pasul 4 - scana i i post codul pentru a determina proba
Pasul 5 - op ional - imprima i codul să fie blocat pe flacon
Pasul 6 - În cazul în final, butonul [Save], i dacă nu, reveni i la pasul 2 de pe linia următoare
Comentarii
Pasul 1 - lista sunt oameni cu vizite pe zi, sau posibilă lipsă se reduce în jos pentru a verifica data vizitei în Registru
Etapa 2, 3 i 4 vă permite să introduce i date
După salvarea datelor i ie irea din fereastră, pute i merge înapoi la aceea i persoană, în scopul de a continua descărcarea sau
de a face corecii.
Din această fereastră, pute i efectua o imprimare a imprimantei de coduri de bare 1D cod / 2D.
generarea automată a codului este de a înlocui informa iile cod masca din baza de date.
Pentru a masca codul pe care îl putei utiliza urmtoarele caractere:

"u" - un simbol al bazei de utilizator - coloana "prefix"
"s" - simbolul materialului din serial tipărit - acelea i date sunt Stałe-> Print serial
"r" - anul acesta - ultimele două cifre ale anului de la data recoltării
"m" - o lună de la data colectării
"d" - ziua a datelor de colectare
"n" - numărul de download - poate salva o mul ime de "n"
de ex. usrmnnnn

În numerar - editie

Controalele cu valori ale parametrilor materialului „sânge”, vizibile în fereastră, sunt generate dinamic pe baza defini iei
parametrilor acestui material.
Verifica i sau completa i meniul System-> Materials. Exemple pot fi găsite în baza de date TEST.
În această fereastră pute i înregistra consumul de reactivi, consumabile i echipamente.
Rezultatele testelor sunt adesea prezentate folosind un formular sau ablon.

Proiecte

Aproape fiecare institu ie de cercetare tiin ifică, orice laborator sau Biobank lucrează pe proiecte sau granturi.
Chiar dacă există o unitate care nu implementează proiecte care pot împăr i comanda în etape, de ex., Lunar sau trimestrial.
Modulul Proiecte organizează comenzi, împăr indu-le în grupuri.
În acest modul, putem verifica stadiul actual de execuie.
La fiecare nivel al arborelui, putei selecta profilul activ.
Studiul este preparat în mod corespunzător de bază sub, care este selectat va apărea în înregistrarea modulului.

Proiecte - editie
Proiectul de editare fereastră este sensibilă la context, adică, în func ie de locul în u ă pentru a activa controalele
corespunzătoare.
Ramură a unui copac, în cazul în care acestea sunt colectate ordine de este nivelul corespunzător trepied sau perioada sau
partea - alegerea numelui depinde de instalaia.

Pe lângă introducerea de date cu privire la proiect, la un anumit nivel, copacul se face de editare de locuri de muncă.
Fereastră identic cu modulul utilizat în Ordin.

Fiecare ordin este format din etapele de implementare. Este posibil să se controleze fiecare etapă, prin statut.

Petrecere

Fereastra vă permite să modifica i starea tuturor etapelor din comenzile selectate parte (pe un trepied).
Mai întâi, selecta i "Stage", pe care dori i să modifica i starea i apoi selecta i "Status" i face i clic pe "Save".
Un singur clic i pute i termina scena, oprire, sau de a începe de la început :)

Comenzi
Lista de materiale (comenzi) pentru testare sau depozitare.

Aici pute i specifica ce urmează a fi testat, i de către cine.
Toate comenzile sunt grupate în proiecte. Proiectul este conceptul de contract i nu trebuie s se refere un incident foarte
specific mentionat ca un proiect.
Proiectul poate fi munca de laborator de rutină, iar diviziunea în proiecte permite o eviden ă cronologică a acestor ordine. În
câteva luni sau săptămâni.
Este un mecanism pentru îmbunătă irea func ionării comenzilor, astfel încât nu a fost nevoie pentru a vizualiza mii de comenzi
in fereastra, care este foarte greoaie.
In plus, fiecare comandă (similar cu solu ii în alte module) are propriul statut i prin acest statut, pute i comanda filtru - Bara
de instrumente "Stare".

Comenzi - editie

Controalele privind cercetarea i materialele sunt definite în diagramele modulului.
Butonul [proband] este dezactivată în cazul în care ordinea este creată în mod automat atunci când descărca i.

Istoric comenzi pătură.
Listele de comenzi i de cercetare în comenzi.

Istoric comenzi colective, este grupat ordine. În func ie de activitatea specifică de laborator pot fi folosite:
"Comenzi", "Comenzi în vrac" i "proiecte".
Toate comenzile sunt grupate în proiecte. Proiectul este conceptul de contract i nu trebuie s se refere un incident foarte
specific mentionat ca un proiect.
Proiectul poate fi munca de laborator de rutină, iar diviziunea în proiecte permite o eviden ă cronologică a acestor ordine. În
câteva luni sau săptămâni.
Este un mecanism pentru îmbunătă irea func ionării comenzilor, astfel încât nu a fost nevoie pentru a vizualiza mii de comenzi
in fereastra, care este foarte greoaie.

Istoric comenzi pătură - editie

Sub-bază

Sistemul suportă sistemul de bază BBMS i podbazy.
În timp ce structura sistemului de baze de date trebuie să fie definit i determinat în public, pentru că este esen ial pentru
func ionarea software-ului (nu doar BBMS), structura poate fi deja sub-bază, practic, modificat în mod arbitrar.
Conceptul de sub-bază, aceasta nu este numai propria lor masă, dar posibilitatea de a ine o eviden ă în alte baze de date,
precum i utilizarea altor software i apoi efectua i importul, de exemplu. Baza în MS Access, MS Excel, SQL, ... ..
Podbazy, solu ie, de i acestea sunt foarte flexibile este extrem de integrat cu sistemul de baze de date.
Software-ul este capabil de a atribui date la un anumit proband podbazy (persoană, pacient) sau a unui anumit material.
Tabelele pot fi încorporate sub-bază în rapoarte i rula rapoarte folosind atât sistemul de tabele de baze de date i sub-bază.
Bazat pe defini ia din meniul System-> Structura poate crea sub-bază orice con ine informa ii extinse, sub-bază cu privire la
anumite aspecte, de exemplu. Probandului, rezultatele cercetării, unele înregistrări.
Acest modul poate fi importată în orice bază de timp de la Access, SQL si Excel / Calc.
Datele pot fi raportate folosind rapoarte definite.
Scenariile în practică:
- Instala ia se execută diferite înregistrări în MS Excel, MS Access, i există necesitatea de a men ine acest program.
Se propune să plaseze aceste înregistrări în a a fel încât persoana care efectuează BBMS de import au anumite înregistrări
disponibile
- Necesită anchete de înregistrare.
Printr-o foaie de calcul sau de orice bază de date pute i introduce / importa sondajul, i apoi conecta i la sistem ca BBMS de
bază sub.
În prezent, template-uri, sondaje nu sunt standardizate i fiecare creeaz o / g nevoile lor.

Sub-bază - editie

Noi nu tim dinainte cum este construit de bază i sub-câmpuri ce sunt preferate.
In ciuda acestui fapt, s-au făcut eforturi pentru a construi fereastra de editare cu etichete dinamice emergente i câmpuri.
O alternativă este de a efectua podbazy de date folosind o altă aplica ie i conectarea acestuia la sistemul BBMS.

Biobăncile

Colectarea de material biologic departe de principiile unui depozit normal.
Fiecare probă ar trebui să aibă o serie de informa ii, pe care l-au caracterizat ca spa iu de cod, parametrii de stocare, istoricul
i probandului aferente.
Nu po i accepta regulile managementului de stoc, deoarece proba de material biologic nu este o marfă.
Pe tubul poate fi percepută o anumită cantitate mică de material pentru cercetare, precum i aceea i problemă i re-adoptarea
mâzgăleli au un impact semnificativ asupra calită ii materialului.
Func ionare Biobank ar trebui să permită determinarea exactă a pozi iei e antionului, precum i efectuarea comunicatelor de
istorie, de calitate, precum i condiiile de mediu.
În BBMS Registrul Biobank este organizat într-un copac geografic, care este important pentru locul de depozitare a
materialului.
Fereastra vă permite să imagine de ansamblu a structurii Biobank, i căutarea unui anumit e antion este cel mai bine realizat
folosind Căutare (lupă pe bara).
Suport pentru întreaga placa a fost realizată cu ajutorul butonului deschis fereastra [bord]. Acolo, pute i scana placa i / sau
pur i simplu să-l văd.
Modulul oferă înregistrare completă a materialului biologic sub formă de biobăncilor sau de arhive.
Absolut necesare pentru:
1. Fiecare tub / flacon a fost codificat;
2. Fiecare loca ie de stocare a fost codificat;
3. înainte de introducerea de eprubete / flacoane pentru utilizare trebuie să fie scanate;
4. În cazul cooperării între registrul Biobank trebuie să con ină informa ii despre producător.

Biobăncile - editie

Ar trebui identificat un e antion de material biologic sau chimic, alegând o comandă sau un probant.
Dacă se adaugă un nou e antion sau nu există o dată pentru a-l scana, atunci formele de supliment definite sub butonul [?]
Încep.
Exemple de defini ii auto-complete pot fi găsite în baza de date de testare. Este folosit, printre altele, pentru a alege
producătorul, pentru a salva datele etc.
Butonul [|||||] permite imprimarea codului pe o imprimantă cu coduri de bare.
Dacă imprimanta cu etichete este echipată, codul poate fi tipărit folosind formularul i func ia Pic ()
Un e antion poate fi atribuit la multe comenzi i multe probe pot fi atribuite la o singură comandă.
Butonul [Mama] vă permite să selecta i proba sursă, iar după ce face i clic pe cod, se va deschide o fereastră cu u a
conexiunilor de probă.
Vă pute i conecta la documentele de probă în format electronic (butoanele [+], [>] i [-])

Atunci când edita i un element conectat cu un dispozitiv de stocare a materialului biologic trebuie să acorde o aten ie rela iei
cu resursa.
Cu resursa este, de asemenea, legată de un dispozitiv pentru monitorizarea condi iilor de mediu.
Cu ajutorul func iei de mai sus va fi posibil să raporteze istoria de stocare a unui tub de testare / flacon.

Mamele si fiicele

Fereastra prezintă un arbore de conexiuni între mostre.
Se deschide după ce face i clic pe codul de probă mamă.
După proiectare, toate e antioanele arborilor trebuie să fie din aceea i sondă.
Programul vă permite să schimba i e antionul, adică să folosi i într-un context diferit.
Mamele i fiicele pot fi exportate în modulul rapoarte (câmpul ID_BB6) i importate ca parte a sistemului subbase.
Filtrul „fiice-copii” comută între vederea fiicelor e antionului selectat i vederea tuturor descenden ilor acelui e antion.
Filtrul „status” limitează în mod normal lista de e antioane la un anumit strat.

Placă

Fereastra este proiectat pentru a simplifica în mod semnificativ funcionarea întregului plcii.
Dimensiunea plăcii, adică, numărul de flacoane orizontale i verticale sunt date ca parametrii iglă Biobank, iar dimensiunea
implicită poate fi notat în sistem permanent.
În acest moment, ar trebui realizat programul de cooperare cu scanere 1D i 2D.
Se recomandă să se utilizeze întregul scanere placă de exemplu 2D. http://www.labmind.pl/skaner/
Software-ul func ionează cu orice 1D producător scaner i tastatură pretinzand 2D.
Testate companii întregi de tigla Scanere 2D LabMind, micronice i Fluidx.
Icoana co ului este utilizat pentru a proiecta un / flacon eprubetă a plăcii, dar nu din baza de date. După acest tub de testare /
flacon, i care descrie datele sunt în baza de date.
Atenie!
În timp ce scanerul este utilizat LabMind 2D, în plus fa ă de codul 2D citit din flacon sunt făcute, producătorul, codul de tip i
de control.
Informa ii suplimentare despre fiolele sunt necesare, pentru că există întotdeauna posibilitatea ca un schimb între Biobank
sau pur i simplu să fie achizi ionate flacoane de la un alt producător, iar apoi este posibilă apari ia dublete.

Culori

Fereastra "Culori" este folosit pentru a defini culoarea de fundal i text.
Butonul din stânga al mouse-ului pentru a colora controlul v permite s selectai culoarea de fundal,
i mouse-ul dreapta culoarea butonului de text.
Un exemplu al defini iei unei plăci przedstawij±ce fereastră în biobank.
În expresia scrisă formulă care returnează true sau false.
Dacă rezultatul expresiei este "adevărat", se presupune culori de control definite,
i ca "fals", programul trece pentru a verifica irul următor.
Având în vedere algoritmul de mai sus, ordinea este definit,
pentru că în cazul în care, de exemplu, prima expresie va zwracało întotdeauna "adevăr"
niciodată nu va fi bifată.
Screenshot con ine culori Exemple deficji cu formule.
Prezentarea expresii sunt identice cu cele utilizate în rapoarte, formulare, etc.
O scurtă explica ie a formulelor de e antionare:
empty (BB6-> ID_OS1) - flaconul nu este atribuit un pacient?
left (BB6-> MAT, 2) == 'kr' - denumirea materialului din flacon începe cu literele "kr"?
!empty (BB6-> ID_OS1) - dacă flaconul atribuit pacientului?

Scanner 2D

Cooperarea BBMS cu scanere cu plăci întregi constă în principal în importul de date dintr-un fi ier text.
Există diferite formate de fi iere i cel mai adesea incompatibile cu conven ia acceptată de poscyja / cod.
În acest panou, pute i defini coloane care con in pozi ia i codul de probă pentru o extensie de fi ier specifică.
Pe lângă aceste date de bază, pute i specifica alte câmpuri din tabelul BB6 i pute i utiliza o formulă de conversie.
Formatarea importului de date nu se aplică scanerelor LabMind i în timpul unei conexiuni RS232.

Transfer

Transferul către o altă persoană sau unitate organiza ională este o schimbare a arborelui elementului la o altă ramură.
În cazul în care unită ile organiza ionale în timpul transferului apar in diferitelor institu ii, este necesară introducerea
persoanelor i a datei.

Suplimentarea datelor

Fereastra con ine defini ii de completare automată a datelor în fereastră.
Formulele vor fi activate dacă nu există o dată de scanare.
Pe baza formei codului, se generează o prescurtare de mască specifică, care permite pregătirea defini iilor pentru coduri care
diferă în lungime sau în speratoare.

Laboratoare

Structura laboratoarelor care efectuează cercetări externalizate i detalii cu privire la aceste studii.

Laboratoare - editie

Câmpurile valorice ale parametrului materialului testat sunt dinamice i sunt definite în materiale.
Etichetele de câmp corespund denumirilor parametrilor i comanda corespunde comenzii din materiale.
Fereastra se va potrivi cu 30 de jumti.
Etichetele pot fi colorate în func ie de pragurile definite în parametrii materialului.

Reactivi chimici

reactivi reviste, are caracteristici diferite decât depozitul de stocare.
Fiecare reactiv are o formă care nu pot fi recunoscute unitate de artă, dacă nu acceptăm o bucată din pachetul său.
Caracteristici de stocare a reactivilor:
- Reactivii sunt de obicei depozitate în frigidere, care ar trebui s funcioneze monitorizarea condiiilor de mediu
- Lipsa cantită ii în pozi ia de depozitare, fiecare element este un recipient separat,
- Nu există nici un control al cantită ii de reactiv în container, pentru că nu există nici o posibilitate tehnică
- Trebuie să fie utilizată metoda de consumabile de eliminare, dar prin furnituri FIFO
- Există o posibilitate de intrare multiplă i ie ire din acela i pachet
- Fiecare reactiv are o perioadă de valabilitate, care ar trebui să organizeze consumabile FIFO
- Fiecare reactiv are un serial sau un lot
În timpul adoptării reactiv trebuie să fie de două scana i codul produsului i codul de serie.
Reflec ie este reactivi okodowanie cod unic, care să permită identificarea fără echivoc a fiecărui container.

Reactivi chimici - editie

Vă rugăm să re ine i utilizarea codurilor de bare i scanare către "cod"
Pentru fiecare element, pute i conecta un document în format electronic.

Reactiv

A fost introdusă o fereastră interactivă pentru a accelera opera iunea.
Toate activită ile pot fi, de asemenea, efectuate în copac prin editare.
Comanda din meniul de comenzi rapide „Rezumă” func ionează i în arborele pentru a controla stările.
Comenzile pentru ferestre sunt activate, dezactivate sau ascunse în funcie de ceea ce facei.
Fiecărui pachet i se poate atribui un articol din catalog, apoi stările cantită ii vor fi salvate acolo.
Dacă lucrurile nu merg pe calea ta, po i corecta datele din copac la nivel de ambalaj sau istoric.

Revista

Sistemul Revista BBMS este tratat în mod conven ional i nu este în general în eleasă în afaceri revista.
Trebuie să specifica i anumite caracteristici de bază:
- Cantită ile sunt întotdeauna în bucă i,
- Merg în jos ambalaje sau ambalajele pot s conin mai puin de ambalaje
- Ai nevoie pentru a determina ce este arta în stoc, deoarece nu are nici un sens pentru a trata arta ca cele mai mici
componente pot fi, de exemplu gen ile care con in unele piese de mici dimensiuni.
- În depozit trebuie să fie utilizată metoda de consumabile de eliminare, dar prin furnituri FIFO
- Există o posibilitate de intrare multiplă i ie ire din acela i articol
- Revista trebuie să aibă o cantitate minimă definită - Alarma
- Aproape fiecare produs are data de expirare, care ar trebui să organizeze consumabile FIFO
Func ionarea de bază a revistei este format din codul de scanare 1D. În cazuri speciale, de ex., Bunuri noi, altele decât
valoarea tipică, corec ia, trebuie să utiliza i tastatura pentru a introduce în caracterele corespunzătoare.
În cazul în care bunurile nu vor fi okodowany, acest serviciu va stoca obstrucie determinat.
Fiecare produs trebuie să aibă cel pu in un cod de identificare.
Utilizarea rapoartelor, pute i pregăti o declara ie cu privire la revista (reviste) de ex. Condi ii de alarma, a expirat, etc.
Modulul permite revista să construiască o structură arborescentă de depozitare (depozite), în ceea ce prive te amplasarea.
Acest lucru nu este un management tipic depozit utilizat în afaceri.
BBMS este destinat să servească biobankowi, astfel încearcă să facă revista de servicii a fost asociat îndeaproape cu
biobăncilor i de laborator.
Software-ul adaugă automat cantită ile disponibile în stoc.

Revista - editie

Cei mai importan i parametri de produse: de cod, data de fabrica ie i data i suma. Pe baza acestor parametri pot fi construite
rapoarte utile despre stoc i stoc a deficitului.
Pentru fiecare element, pute i cupla un document în format electronic.

Subiect

A fost introdusă o fereastră interactivă pentru a accelera opera iunea.
Toate activită ile pot fi, de asemenea, efectuate în copac prin editare.
Comanda din meniul de comenzi rapide „Rezumă” func ionează i în arborele pentru a controla stările.
Comenzile pentru ferestre sunt activate, dezactivate sau ascunse în funcie de ceea ce facei.
Fiecărui pachet i se poate atribui un articol din catalog, apoi stările cantită ii vor fi salvate acolo.
Dacă lucrurile nu merg pe calea ta, po i corecta datele din copac la nivel de ambalaj sau istoric.

Contractori

Lista de mai sus este creată prin adăugarea de elemente din fereastra de editare sau căsu e cu câmpuri care con in numele
contractantului.
Ca parte a re elei BBMS, poate fi actualizată cu date de la alte biobancuri i laboratoare.
Desemnarea unui contractant, de exemplu, „producător” determină apari ia sa pe lista producătorilor i în mod similar a altor
grupuri de contractani.

Director

Directorul este o listă de articole, consumabile, reactivi, piese de schimb ....

Director - editie

Editarea unei foi.

Dictionare

Fereastra este utilizată pentru a înregistra orice coduri.
Datele pot fi trase în sondaje i forme.
Când software-ul este descărcat de baze de date cod aktualuzacji, care pot fi importate, făcând clic pe comanda de import i
indică spre dosarul de ajutor.

Dictionare - editie

Construirea dic ionarelor interna ionale este o datorie de a asigura o comunicare adecvată i de a standardiza conceptele.

Resurse

Echipamente i aparate.
Fiecare laborator are un Biobank i hardware resurse.
Modulul Resurse de informare este utilizat în multe alte module.
Este de fapt o listă de echipamente care să ia parte activă în procesul de stocare a materialului biologic i a proceselor sale de
laborator de cercetare.
Modulelor de legătură a resurselor biobăncilor, monitorizare, reactivi i procese.
Cel mai important lucru pe care ar trebui să fie absolut incluse în registru sunt: echipamentele de refrigerare i echipamente de
calculator.
Fiecare resursa poate fi urmărit povestea consumului de diferite tipuri de materiale, precum i o istorie de între inere i
e ecuri.
Cautam la resursele pe care le sunt capabili să spunem multe despre biobank si laborator.
Este un record, nu numai în scopul înregistrărilor de active fixe, dar mai presus de toate, lista de dispozitive posibile pentru a
gestiona
i istoria lor de func ionare, între inere, repara ii, ....

Resurse - editie

Listele de selectare sunt create pe baza setului de opiuni: computer, biobanc, monitorizare etc.
Op iunea „Manager SNMP” permite posibilitatea de a accepta mesaje „SNMP TRAP”.
Dacă transmisia SNMP nu func ionează chiar dacă este activată, bifa i „FireWall”.
Conform standardului SNMP, portul 162 este deschis.

Program

Programul face posibilă rezervarea dispozitivelor selectate din resurse de bancă sau de laborator.
Selec ia pentru rezervare se face la editarea proprietă ilor dispozitivului.
Programul este disponibil de la nivelul de editare a dispozitivului i editarea evenimentelor în Organizator.
Sensul culorilor în planul zilnic:
- verde - timp liber
- ro u - rezervare străină - dublu clic pentru a verifica a cui
- galben - rezervarea ta
- magenta - perioada determinată în prezent folosind mouse-ul - pute i utiliza tastele Shift i Ctrl
Rezervarea marcată va fi efectivă după ce face i clic pe [Salvare]
Datele de rezervare sunt stocate în tabelul AL1 i pot fi utilizate în rapoarte.

Materiale

Introducerea unei liste de materiale fluidiza edita proprietile unei probe într-un biobank.
Fiecare material poate fi atribuit parametrii i unitile lor de msur.

Materiale - editie

Tipul de parametru este identificatorul său cu un singur caracter, care este utilizat în înregistrările de măsurare.
Ar trebui să fie unic în cadrul materialului i nu trebuie modificat dacă înregistrarea a avut loc oriunde.
Valorile minime i maxime rezultă din normele parametrului.
După ce face i clic pe butonul stânga al mouse-ului pe etichetă, pute i schimba culoarea pentru a depă i valoarea parametrului.
Defini iile de culoare sunt utilizate în alte module, de exemplu laboratoare, biobancă, ...
Unită ile de măsură sunt scrise folosind caractere ASCII i, prin urmare, nu pot fi utilizate, de ex. 3

Unitati de masura

Înregistrarea unită ilor de măsură vă permite să crea i o listă de selec ie pentru toate modulele cu un câmp de unitate de
măsură.
În plus, con ine formule de conversie utilizate pentru standardizarea rezultatelor măsurării.

Unitati de masura - editie

Expresia de conversie a unită ii este construită în conformitate cu sintaxa folosită în celelalte module BBMS.
Valoarea din unitatea de măsură introdusă în această fereastră este înlocuită cu valoarea „value”.
Rezultatul conversiei ar trebui să fie în concordan ă cu o măsură a ferestrei părinte.

Scheme

Diagramele sunt folosite pentru a defini încercare, materialele i msurile necesare.
De exemplu, crearea unei scheme de studii BRCA1, P16, NOD2 vom determina ca software-ul va fi adăugarea de testare
independent de control alegere BRCA, P16 i NOD2, dar cu acela i material pentru descărcare i cu acelea i etape.
Mult mai multe exemple sunt în baza de date cu ajutorul testului de date de test.

Scheme - editie

Cercetare i materiale necesare.
Aici definim tipurile de teste efectuate în laborator ordinelor, precum i materialul necesar pentru cercetare.

Procese

Procese formează un arbore:
Grupa: comanda este un element, care este împăr it aproximativ toate procesele, acest lucru poate fi de a împăr i sarcina.
Procesul: este o colec ie de proceduri, procesul nu este pornit, ca rezultat al evenimentului, procesul de cură are a procedurilor
numai recunoscute i constă din proceduri independente.
de exemplu. Procedeul de izolare cuprinde o multitudine de proceduri efectuate după un anumit eveniment, de exemplu.
finalizarea procesului anterior, scanare, care ruleaz un aparat de fotografiat, i altele asemenea.
Procedura: Sarcina executată atunci când are loc un eveniment sau o altă procedură. Procedura se execută în Alerte,
proceduri, declaneaz robot.
de exemplu. procedura la anumite fi iere de rezervă pe un computer la distan ă implică efectuarea de func ii secven iale
rândul său, pe computer, copia i datele i, eventual, închide i computerul
Func ia: este un pas de bază în cadrul procedurii.
Fiecare pas, sau executarea func iei trebuie să completeze succesul sau e ecul.
Dacă există un succes, acesta va continua să îndeplinească următoarele func ii, i modul în care va învinge, va reexecutarea functiei, atâta timp cât nu ob ine succesul sau va fi proces maxim de timp, adică. A a-numitul. Time Out.

Procesul poate fi rulat o serie de funcii predefinite.

Procese - editie

O singură linie poate con ine una sau mai multe func ii unite prin ".sau." sau ". i".
Pute i utiliza orice func ie a CLIPPER sintaxa limbajului (similar cu Basic i Pascal).

Planificator de sarcini

Executarea automata a comenzilor.
Etapele de module definite pentru a face ceva, la un anumit moment.
Clasament alerte pentru a efectua pot fi adăugate în mod automat de la un alt modul de sistem BBMS sau manual.
Fiecare alertă are o alertă de principal, care este utilizatorul care este pregătit i alerta destinatarul sau utilizatorul pentru care
vor fi difuzate.
Aceste date i multe altele pot fi modificate în timpul de editare.

Planificator de sarcini - editie

Sarcinile programatorului pot fi împrite în mai multe tipuri:
- unic sau ciclic
- mesaje sau procese
- manual sau automat
În timp ce primul fel nu trebuie explicat, urmtorii necesit câteva cuvinte de explicaie.
Alertele vă permit să afi a i un mesaj la o oră specificată. Mesajul poate fi rezultatul unui eveniment sau poate fi pregătit
manual. În fiecare alertă, pute i selecta parametrii de timp i pute i indica persoana căreia i se va afi a mesajul. Dacă mesajul
urmează să apară după eveniment, acesta trebuie definit prin intermediul Curierului (acesta este sistemul de notificare din
sistemul BBMS).
Software-ul acceptă „SNMP TRAP”.
Pute i utiliza aceste apeluri pentru a rula sarcini i în cadrul propozi iilor, procese / proceduri / func ii.
În această fereastră, este indicat expeditorul cadrului „SNMP TRAP”.
Chitan a este marcată la editarea resurselor, adică a proprietă ilor computerului.
Ca urmare a unui eveniment, expeditorul trimite „SNMP TRAP” destinatarului, care îndepline te sarcina care a introdus
adresa expeditorului.
Prin urmare, mecanismul este simplu i util în situa iile în care sarcina este finalizată imediat după un eveniment,
de exemplu deschiderea u ii, depă irea temperaturii admise etc.

Kurier

Notificare eveniment.
BBMS evenimente de sistem. Orice activitate de măsurare, .... Acest eveniment, care se termină fie un succes sau e ec, sau
pur i simplu continuă.
Fiecare capăt al evenimentului poate fi atribuit unei reac ii prin curier. Acesta func ionează ceva de genul: ceva sa întâmplat,
programul preia codul corespunzător succesul sau e ecul prin curier, iar "arata" în Kurier.
Această sec iune define te ceea ce trebuie făcut atunci când primi i codul corespunzător. Reac ia se poate baza pe care rulează
un proces, notificarea prin mesajul, notificarea prin raportul etc cum ar fi.
Curier con ine o listă de activită i desfă urate după eveniment.
Desigur, ca evenimentul nu are un curier cod, nu exist nici o reacie atunci.
Prin modul Courier de comunicare între selectat arbitrar dispozitivele Biobank / laborator i sistemul de management.
Pe baza mesajului se poate aciona.
Courier este o solutie foarte importanta pentru biobancilor automatizate i laboratoare
deoarece permite construirea unui sistem complex de multi-scop bazat pe manipularea evenimentului.
Notificare prin e-mail va func iona, în cazul în care acesta nu este blocat serverul smtp.bbms.pl,
i notificare prin SMS, atunci când nu există nici o blocare a gateway server de SMS-uri de la 88.199.145.52.
Aceste încuietori pot fi pornit pe un computer pe care rulează BBMS sau la un moment dat în dirijarea traficului (punctul de
acces)
pentru că, în caz de probleme, vă rugăm să cere i mai întâi celula corespunzătoare de IT.

Kurier - editie

Editare parametri Courier depinde de locaia curent în copac.
În câmpurile de editare casetă poate fi activată sau dezactivată, iar fiecare câmp este oprit pe mouse-ul are o descriere.
La nivelul copacului, "Kurier - tema" făcut cea mai importantă descrierea comportamentului curier, adică defini ia etape după
apari ia unui cod specific.

Monitorizare

Monitorizarea condi iilor de mediu cuprinde mijloace Biobank, dar, de asemenea, de laborator.
Locul de monitorizare îndeaproape a definit pentru a indica o resursă care face parte Biobank sau de laborator, a intrat în
resursele modulului.
Scopul modulului este de a lucra cu dispozitive pentru monitorizarea condiiilor de mediu pentru achiziionarea tuturor datelor
necesare.
Nu sunt definite în prealabil ce dimensiune pe care dorii s îl monitorizai, putei s definii.
Monitorizarea poate fi efectuată în mod automat sau manual, prin alerte din cadrul modulului.
Software-ul este în prezent comunicarea cu modulele LanKontroler (abreviat ca AN) i înregistratoarele Q-MSystem (Q-M).
LK spre deosebire de alte solu ii permit să citească practic orice parametri, nu numai temperatura, care depinde de sonda
utilizată. Aplică senzorii de temperatură în intervalul de la -200 ° C până la + 2200 ° C, umiditate relativă, concentra ia de
CO2, concentra ia de O2, concentra ia de CO, ... i elemente de ac ionare, relee, motoare, elemente de ac ionare i altele
asemenea.
LK con ine releul permite pornirea unui dispozitiv. Ea are, de asemenea, intrări digitale, care pot fi conectate la senzori,
comutatoare, de exemplu. Deschiderea laboratorului deschis ua congelatorului, etc.
Q-M, cu toate acestea, este un sistem de înregistrare a temperaturii fără fir utilizate în mod normal pentru monitorizarea
congelatoare ultra.
Achizi ia datelor poate fi realizată din BBMS manual sau automat, precum i prin utilizarea robotului software.

Monitorizare - editie

Date cheie pentru monitorizare sunt la nivelul monitorizării arborelui - litera (fereastra de editare din titlu).
Prin setarea cursorul mouse-ului peste un câmp de formular afieaz o descriere a câmpului.
Pentru fiecare element, pute i cupla un document în format electronic.

LanKontroler

Modulul "LanKontroler" este o solu ie rentabilă pentru monitorizarea condi iilor de mediu.
Permite masurarea 6 senzori de temperatură digital, senzor de umiditate 1 digital i temperatură
mai mul i senzori analogice, i în plus, un număr de senzori digitali, de exemplu. Deschiderea congelator.
detalii:
https://tinycontrol.pl/en/

Permisiuni
Fiecare utilizator trebuie să meargă în timpul identificării rula, care este pur i simplu să te autentifici.
Procesul de logon trebuie să fie "grele" (aviz este divizat dacă să pat parola este complexă sau nu, pentru că programul î i
aduce aminte numele de utilizator), i poate fi utilizat, de exemplu. scaner i scana i codul cu acces cartela.
Cel mai important, că în BBMS actualul sistem a func ionat definit îndeaproape (identificate) persoana.
Cum a a, atunci persoana se poate deplasa prin sistem în cadrul competen elor sale (atribuit de către administrator).
BBMS are un sistem extins de permisiuni care pot fi împrite în dou grupe:
1. fereastra de alimentare / modulul
2. privilegii la baza de date: tabele i câmpuri
Contextul 3. Drepturile
Fiecare sistem de ferestre BBMS are denumirea tehnică (poate fi văzut pe planul în numele coloanei), prin care se verifică
dacă utilizatorul are permisiuni complete (vizualizare i editare), sau doar de navigare, sau lipsa de permisiuni.
Denumirea tehnica a fost introdus datorită BBMS interfe e multilingve. În orice limbă nume este aceea i i schimbare "title"
fereastra.

Dreptul la fereastra / modulul determină starea de intrare: verde înseamnă dreptul de a modifica, doar de navigare galben, iar
cealaltă lipsa de permisiuni.
Al doilea grup de privilegii sau a bazei de date pot fi transmise în cadrul fiecrei ferestre de ctre administrator i ali
utilizatori au un privilegii de previzualizare.
Când face i clic în meniul de clic dreapta apare cu "Permisiuni"

Utilizarea "fereastra" i "masă", selecta i permisiunile de grup.
Daca alegeti "fereastra" sunt acelea i puteri ca i date în modelele "Permisiuni".
În cazul în care "masa", este de drepturi de editare activă la baza de date.
Membrii din partea stângă nu au unele drepturi de editare sau de vedere, iar în dreapta sunt îndreptă ite.
Nu vă pute i da permisiunea de a modifica fără dreptul de a vizualiza, pur i simplu editarea unui nivel mai ridicat de
autoritate decât de navigare.
În conformitate cu statutul (editare / vizualizare) este o listă a tabelului de selectare a zonei.
Ave i posibilitatea să bloca i modifica i selectat câmpurile de tabelă i analoage ascunde datele din câmpurile selectate din
tabel.
Al treilea grup de putere - context se referă la drepturi în situa ia actuală, procesul actual de func ionare.
O serie de limitări, deoarece acest grup se referă la reducerea competen elor sale se realizează în mod automat.
De exemplu, nu pute i schimba probandului în ordinea în cazul în care comanda este creată automat în descărcare.
Există o reducere a cotelor pentru editare, ave i posibilitatea să activa i propria lor cerere prin intrarea în STABLK fixă DA.
Includerea unui rezultat blocada permanentă în pozi ii de editare cu starea "OK" sau "blocare".
Reducerea cotelor pentru editare în acest mod pot contribui în mod semnificativ mai mult la protecia datelor referitoare la
încheierea unui proces.
Pe scurt, sistemul extensiv de autorizare sus ine trei grupuri de drepturi, ferestre i baze de date i contextuale.
Accesul la setările din puterile modulului sau fiecare fereastră de meniu pop-up,
un context poate fi extins prin introducerea în STABLK fix "DA".
Metoda i domeniul de aplicare al drepturilor de difuzare depinde de tine.

Permisiuni - editie
Acest modul este de pozi ii particulare de stare importanta.
În func ie de starea de context permite accesul sau blocarea acestuia.

„autentificare” - activarea conectării automate la BBMS prin alocarea unui sistem de operare sau utilizator de server unui
utilizator BBMS.
„start” - restaura i ultima fereastră deschisă după pornirea BBMS.

Cursuri si formare

Cursuri de formare i, în plus fa ă de natura înregistrării ar trebui să aibă o rela ie strânsă cu permisiune.
Pare firesc să aibă acces la anumite module trebuie să fie instrui i în domeniu.
Din cauza termenelor certificatelor de finalizare a cursurilor de formare sau pot fi monitorizate folosind rapoarte.
Oprire automată de acces la un anumit modul de formare a expirat în cazul în care nu este suficient de rezonabil pentru a
bloca activitatea.
Cursuri de formare sau pot fi raportate i trimise persoanei responsabile pentru executarea lor sau de supraveghere a executării
lor pur i simplu.
Raportul poate con ine învechite i aproape de expirare, detaliile sunt pur i simplu pentru a defini în raport.

Cursuri si formare - editie

Curs de formare sau pot fi caracterizate ca numele, data i data expirrii.
Fereastra poate fi conectat la un document electronic care prsete certificatul.

Vaccinări

Vaccinările plus fa ă de natura înregistrării ar trebui să aibă o rela ie strânsă cu acordul pentru a efectua anumite activită i, sau
privilegii.
Pare firesc să aibă acces la anumite module trebuie sa fie persoanele vaccinate.
De i sună prea serios, cred că toată lumea admite că descărcări de materialul biologic nu poate fi executat de către o persoană
care nu au fost vaccinate.
Vaccinările pot fi raportate i trimise persoanei responsabile pentru executarea lor sau de supraveghere a executării lor pur i
simplu.
Raportul poate con ine învechite i aproape de expirare, detaliile sunt pur i simplu pentru a defini în raport.

Vaccinări - editie

Vaccinarea poate fi caracterizată ca numele, data i data expirării.
În fereastra, pute i conecta un document electronic care este un certificat de vaccinare.

Zone de acces

Zonele de acces din biobank i laborator pot fi construite sub forma unui copac.
Dacă ramura de copac corespunde cu terminalul de acces, după selectare face i clic pe [Permisiuni]
i să permită i accesul persoanelor selectate.
Dacă o persoană prime te acces la o zonă la un anumit nivel, el sau ea devine automat la niveluri superioare.
Pentru a realiza o integrare deplină cu sistemul de control al accesului, codurile terminalului de acces ar trebui să fie
completate
i codurile cardului de proximitate de pe stiloul utilizatorului din meniul System-> Permissions.
Integrarea constă în transmiterea datelor pregătite în BBMS către sistemul de control al accesului.

Zone de acces - editie

Fiecare element copac corespunzător terminalului de acces (cititor) trebuie să con ină un cod compatibil cu sistemul de control
al accesului.

Fix

În fiecare software există un loc pentru unele informa ii permanente, unele date de configurare.
Acest loc are un nume i o structură diferită, iar panoul de op iuni este adesea folosit.
Sistemul BBMS include o listă de constante într-o formă dinamică. Chiar atunci când este necesară o anumită constantă,
programul o adaugă pe listă.
Această regulă a simplificat foarte mult gestionarea constantelor (op iuni), nu pute i vedea sute, ci doar câte sunt folosite. În
plus, pute i adăuga altele noi i pute i elimina constantele inutile fără prea multe probleme.
Constantele con in în plus defini ii ale completărilor automate de date i scripturi ale imprimantelor de coduri de bare.
Organizarea scripturilor necesită câteva cuvinte de descriere.
Fiecare script are un nume constant care corespunde imprimantei, de ex. PZEBRA, PBRADO, PSATO, PGODEX.
Pute i adăuga un sufix la nume, de exemplu 1,2,3 .. a, b, c etc.
i unde este rulat scriptul, de ex. @ BB6, @ BB5, @OS etc.
Dacă există mai multe scripturi pentru o imprimantă instalată, va apărea o listă de selec ie.
Nu vor exista scripturi pe listă care sunt alocate altor ferestre cu @.
Un script de imprimantă cu cod de bare poate con ine inser ii macro delimitate de acolade {}.
de ex. pentru ZEBRA
^ XA
^ FO40.50
^ FD {trim (OS1-> NZ) + "" + OS1-> IM} ^ FS
^ XZ
o macro dintr-un script poate genera genetic un fragment de script
^ XA
^ FO40, {iif (OS1-> STA = "1", "50", "60")}
^ FD {trim (OS1-> NZ) + "" + OS1-> IM} ^ FS
^ XZ

Fix - editie

Vă rugăm să nu modifica i numele constantă, deoarece acesta este setat automat de software-ul.
Ar trebui să modifica i valoarea unui fix i o descriere.

Rapoarte

Nu există nici un punct în afi area unor mesaje a expirat unele materiale sau vaccin.
Doar numărul de mesaje care au fost suficient de mare, ea poate bloca toate lucrările în program.
Cel mai bun pentru a pregăti raportul corespunzător, care pot fi trimise prin e-mail la mai multe persoane.
Construirea de raport este includerea câmpurilor selectate i utilizarea unor filtre corespunztoare.
Anumite facilitare este abilitatea de a încărca defini ii de rapoarte în formă de fi ier XML.
defini ii de rapoarte pot fi schimbate biobancilor i laboratoare.

Rapoarte - editie

Parametri antetul raportului - modul de imprimare, numere, rezumate i aa mai departe.

Rapoarte - specificatie

Rapoartele sunt definite modalitate de a ob ine rapid unele informa ii din baza de date.
Rapoartele sunt împăr ite în teme, ceea ce corespunde unui anumit set de tabele de baze de date. De cotitură pentru a defini un
nou raport, pentru a alege un subiect interesant, apoi de obicei, se adaug o nou intrare i introducei numele raportului.
Numele apare pe următorul subiect imprimat. Următorul pas în definirea raportului este de a determina coloanele pe baza
setului propuse situat pe lista ferestrei. Făcând clic pe butonul ">" sau "<" cauze, inclusiv raportul pe teren sau off. Lista de
masă a coloanelor raportului se poate schimba con inutul blocului de imprimare antet (coloană inserată poate fi utilizată numai
pentru filtru), definesc sortare i filtrare a datelor pentru a defini.
Problema de selectare a datelor pentru raportul cel mai important i eficient limitarea determin posibila utilizare a raportului.
, Următorii operatori:
"" - Niciun operator - filtrul este oprit

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

Filtre de construc ie complexă constă din pliere filtrul condi iilor pentru o serie de domenii selectate. Avem nevoie să tim că,
în mod implicit, se presupune că toate condi iile, care utilizează operatorul logic " i". Cu toate acestea, în cazul în care există
necesitatea de a defini un filtru cu ajutorul "sau" operator, este suficient să se utilizeze câmpul NF (filtru invers) în antetul
defini iei raportului. Bifând această casetă va selecta date pentru raportul este definit în filtru nu este îndeplinită.
Apoi, utiliza i cunoscută rela ia:
!( a i b) = ( !a lub !b), unde semnul "!" indică negarea expresiei.
Formulele pot fi folosite toate func iile de bază ale limbii Clipper i VO, de exemplu. Caracteristici
Parametrizare.
În coloana "Value", pute i salva "param" de cuvinte cheie care va apela fereastra care va cere pentru o valoare a
parametrului. Acesta prevede utilizarea de până la nouă parametri diferi i sunt marcate cu numere consecutive, de exemplu.
param1, param8.

Rapoarte - temă

Această fereastră arată tabelele i conexiunea lor.
Defini ia este utilizată în timpul construc iei raportului i în timpul execu iei sale.

Rapoarte preferate

Nu toată lumea trebuie să tie să pregătească un raport.
Există o fereastră cu rapoarte preferate pentru toată lumea :)
Administratorul sau autorul raportului poate modifica proprietile raportului.

Rapoarte preferate - editie

Câmpurile „par1” până la „par3” sunt utilizate pentru a transfera valorile parametrilor raportului.
Nu trebuie completate, ci doar o comoditate.
Pute i introduce o întrebare pentru valoarea parametrului în raport.
Pur i simplu, dacă aceste întrebări sunt prea obositoare sau inutile i raportul necesită un parametru,
apoi introducei-l aici.

Formulare

În cazul în care este necesar pentru a imprima o formă sau sondaj, a fost în acest loc vă pute i pregăti un ablon.
În plus fa ă de indicarea locului i formatul de imprimare, pute i utiliza un set de func ii i operatori care permit accesul deplin
la baza de date.
Datele pot fi formatate în mod liber.
Lista func iilor disponibile.

Formulare - editie

Formularul antet de date.
În această fereastră pute i selecta forma părinte.

Formulare - specificatie

Formularul de specifica ie poate fi utilizat func ii i se referă la câmpurile bazei de date.
Înregistrare OS1-> NZ este citirea datelor din câmpul NZ tabelul Os1.
O descriere detaliată a structurii bazei de date este în meniul Ajutor-> Tabele
sau DS_BBMS_RO.pdf fiier

Sabloane

abloanele vă permit să genera i documente în format RTF (un standard acceptat de to i editorii de text îmbogă it).
Când documentul este salvat, software-ul înlocuie te formula cuprinsă între paranteze {} cu rezultatul formulei.
Pute i utiliza toate func iile disponibile (de exemplu, utilizate în formulare) i sintaxa care vă permite să citi i baza de date.
ablonul definit poate fi ata at la fereastră i, dacă există un copac în fereastră, masa ramurilor poate fi îndreptată spre ramura
arborelui.
Este o practică bună să pregăti i formulele într-un bloc de notă i apoi să le copia i în ablon pentru a evita codificarea RTF
ascunsă în interiorul formulei.
Dacă a i pregătit un ablon în Word sau Writer i după ce l-a i încărcat, a schimbat formatul, astfel încât să nu corespundă
a teptărilor dvs.,
apoi, în loc de ablon, pute i introduce calea către fi ierul ablon, de ex. C: \ BBMS \ DBF \ Biobank \ RTF \ Template.rtf
Formulele lungi pot fi scurtate folosind comenzi rapide.
În parantezele cretate introduce i, de exemplu, {% adr}, iar în fereastra de sub butonul [Abrevieri], denumirea de abreviere
„adr”
i textul formulei trim (OS1-> UL) + "" + trim (OS1-> DOM) + "/" + OS1-> LOK
În loc de {trim (OS1-> UL) + "" + trim (OS1-> DOM) + "/" + OS1-> LOK} putei utiliza {% adr},
ceea ce îmbunătă e te semnificativ lizibilitatea ablonului.

Sabloane - editie

Datele din câmpurile "Fereastră" i "Tabel" sunt utilizate în procedura de căutare a ablonului după ce face i clic pe butonul
[ ablon] din fereastră.
ablonul definit poate fi activ numai în fereastra selectată i poate prelua date din tabelele bazei de date conectate la fereastră.
"Stare" vă permite să dezactiva i utilizarea unui ablon definit.

Printuri

Fereastra con ine parametrii tuturor tipărituri făcute.
Mai mul i parametri pot fi editate i vor fi folosite în timpul imprimării următoare.
În plus fa ă de parametrii sunt de asemenea disponibile date statistice, numărul de opera ii i previzualizare imprimare,
precum i data.

Printuri - editie

Fereastra are parametrii de bază ai tipărite i în viitor vor fi dezvoltate.

Imprimare Îmbinare

Imprimare de serie introdusă pentru a permite imprimarea mai multor etichete cu 1D / 2D / g de o parte din masca.
Scripturi mostra de imprimare (acestea sunt stocate în sistemul de meniuri -> Fixed -> Coduri Imprimante)
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
în cazul în care "####" se înlocuie te cu un cod, iar "...." se înlocuie te cu o parte din cod, a doua parte a următorului ir de
"...."
utilizarea irul "...." face posibilă imprimarea codului pe două linii, starea, codul trebuie să con ină punctul "." la split
de ex. ABCDEF.KOD123 vor fi tipărite în două linii de ABCDEF i linia următoare KOD123

Graficul live

Diagrama din fereastră este limitată la datele vizibile în fereastră.
Această limitare s-a dovedit a fi importantă pentru mul i i, prin urmare, a fost creată solu ia „Live Chart”.
Intervalul de date este limitat numai de parametrii graficului i nu de organizarea înregistrrilor de date în arbore.
Pe lângă eliminarea limitării intervalului, graficul a fost actualizat periodic.

Graficul live - editie

Structura sub-bază

Structura de definirea modulului bazei de sub constă din mai multe niveluri: un grup de câmpuri i tabele.
Este plin de libertate în determinarea zonelor i a grupurilor.
Există unele restric ii cu privire la alte niveluri, i anume tabelele i detaliile tabelelor:
- Numele tabelului trebuie să fie unic în întreaga bază de date;
- Numele trebuie să fie scurt i nu pot con ine caractere speciale (inclusiv spa ii);
- Tabelul trebuie să constea din câmpuri (coloane);
- Fiecare cutie trebuie să aibă un nume scurt i caractere speciale (chiar i fără spa ii)
În cazul în care structura de tabel este de a corespunde oricărei surse de baze de date, apoi face i clic pe butonul [Source], în
cazul în care ave i posibilitatea să executa i aparatul.

Structura sub-bază - editie

Pentru a asigura stocarea datelor într-o bază de date cu orice motor de bază de date, trebuie respectate mai multe reguli:
1. Numele câmpului nu trebuie să depă ească 10 caractere, nu poate con ine caractere speciale i diacritice i nu poate fi un
cuvânt rezervat în baza de date SQL.
2. Mărimea maximă a câmpului text este de 254 de caractere, iar dimensiunea maximă a câmpului numeric este de 12
caractere, inclusiv semnul care separ întregi de fracii.
3. Numărul de câmpuri din tabel nu poate depă i 254-14 (rezervat pentru BBMS) = 240.
Informa iile din câmpul „Descriere” vor apărea în modulul Subbaze în timpul editării.
„Etichetă” va fi afi ată oriunde este utilizat câmpul definit, inclusiv Windows i rapoarte.
„Lista” este folosită pentru a indica valorile pe care le poate con ine câmpul de text, în timpul editării, o listă de selec ie va fi
vizibilă.
„Status” vă permite să activa i câmpul în modulul Subbases.
Câmpurile bazei de date locale sunt utilizate pentru a indica locaia de salvare în timpul importului, de exemplu din Excel,
Calc, ODBC.
Este posibil să salva i acelea i date în mai multe tabele.
De asemenea, pute i salva date în diferite înregistrări ale aceluia i tabel aplicând un indicator suplimentar (a treia coloană).
„?” înseamnă să folose ti nota ia în orice variantă, i de exemplu „1” doar într-o variantă.

de exemplu, importarea mai multor coduri 2D dintr-un rând de foi trebuie definită astfel încât să fie necesar un set de date
pentru fiecare indicator
în foaie: code1d, code2d, code1d, code2d, code1d, code2, nr_ident
în definiie
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,?
Formula de conversie în proprietă ile câmpului i formula după import în proprietă ile tabelului vă permit să efectua i sarcini
suplimentare.
Con inut de formulă de e antion după importul înregistrării:
! goală (vp ("Sc", trim (_TBL-> DIRECTORY) + "\" + trim (_TBL-> PRNUMBER))) i. ablon ("Slide", vg ("Sc") + "\
slide.yml"). i.
mrxs2lnk (vg ("Sc"). "mrxs; \ Data0002.dat; \ Data0003.dat", "BB6" _ TBL-> ID_BB6)
Interpretare:
! Gol (vp ("Sc" trim (_TBL-> PRODUCT) + "\" + trim (_TBL-> NUMER_PRE)))
Salva i în variabila „Sc” subdirectorul, al cărui nume este în tabelul TBL, în câmpul DIRECTORY i în câmpul PRNUMBER
al aceluiai tabel
funcţii:
goală () - verifică dacă este gol
trim () - taie ultimele spaii
ablon ("Slide" vg ("Sc") + "\ slide.yml ')
Realiza i un ablon numit "Slide" i salva i-l în fi ierul "slide.yml"
Ultima comandă executată după importul înregistrării este
mrxs2lnk (vg ("Sc"). "mrxs; \ Data0002.dat; \ Data0003.dat", "BB6" _ TBL-> ID_BB6)
Func ia îndepline te două sarcini: convertirea unei imagini binare în jpg i ata area jpg la un e antion din baza de date.
vg ("Sc") - prime te calea către fi ierele care urmează să fie convertite
".mrxs; \ Data0002.dat; \ Data0003.dat" - lista de fiiere care urmeaz s fie convertite în jpg
„BB6” - tabelul principal al bazei de date la care trebuie ata at jpg
_TBL-> ID_BB6 - identificatorul tabelului BB6 la care este ataat jpg.

Min/Max

Colorarea etichetelor în func ie de dimensiunea din câmpul de date.
Schimbare culoare - face i clic cu butonul din dreapta al mouse-ului.
Elimina i o culoare - face i clic pe butonul [X]
Modificare text - face i clic cu butonul stâng al mouse-ului.

Sursa importurilor

Fereastra este utilizată pentru a defini metodele pentru importul de date dintr-o bază de date externă la BBMS secundare de
bază.

Sortare

Trăgând mai multe flacoane cu mai multe plăci din întreaga biobank.
Aceasta este una dintre principalele activită i desfă urate în mod obi nuit înainte ca materialul de testat.
Materialul este depozitat într-un biobank aleatoriu. Chiar dacă cineva este politicos i va fi aranjate în flacon / g de unele
criterii,
încă în pregătirea pentru a studia aceste criterii sunt cu siguran ă schimba. Prin urmare, trebuie să configura i în prealabil
aranjament aleatoriu a flacoanele în biobank.
Folosind rapoarte definite, sau orice alt mecanism, de ex. Excel, pregătim o listă de coduri pentru sortare.
Această listă de coduri, care se află într-un fi ier de import de text, iar programul găse te flacoane de coduri i generează o
listă de dale.
Listă de gresie pot fi transferate la biobank operează personal sau trimise la robot suporta Biobank (de ex. Yeti, Wall-B :))
Godeurile trebuie să aducă apoi flaconul cu / g sunt specificate adresele (cu un eventual control de către 2D scaner).
Extinderea flacoane din plăcile i raportul plăci la alte procedee de prelucrare se poate face manual sau automat.
După sortare este esen ial pentru a scana placa folosind meniul Start -> Biobancilor -> placi de ceramica.
În timpul func ionării unui biobank (sau depozit), va fi o problemă pentru a răspunde la întrebarea, în cazul în care este
materialul. Cu siguran ă, trebuie să se considere că materialul supus încercării "împră tiate" pe multe farfurii / cutii.
Această fereastră este folosită pentru a găsi toate trombocite / folosind tuburi cu casetele listă de testare.
În practică, există următoarea procedură:
Etapa 1 - prin intermediul unor rapoarte, sau orice alt mecanism pentru a crea o listă de flacoane - o listă de coduri 2D
flacoane
Pasul 2 - adăuga i o nouă pozi ie în partea superioară a tabelului (click dreapta butonul "Add" sau apăsa i [Ins])
Pasul 3 - import listă predefinită de coduri 2D
Pasul 4 - click pe [Sorter] i fie în căutarea manual pentru materiale, sau o faci pentru noi biobank automată J
Comentarii
S-ar putea găsi că materialul este deja în studiu sau pur i simplu, ocupat de altcineva, astfel încât să fie trebuie să a tepte sau
să trimită un mesaj către utilizator, care a terminat materialul.

Sortare - editie

Introduce i datele de bază pentru acest tip.

XML/YML

format de fi ier XML permite informa iile stocate în orice bază de date, i chiar a sus inut că XML este o bază de date.
Având în vedere că lumea modernă de calculator a ajuns în cele din urmă la un acord în domeniul format de schimb de date,
vom încerca să facă software-ul satisface aceste tendin e moderne. Fără a uita la strategia multor producători ( i autori)
software-ul, care încearcă să construiască la export XML în aplica iile lor, dar, din păcate, cu o structură rigidă, acest software
permite definirea liberă a structurii XML.
Cateva detalii tehnice:
- Xml este format din elemente i atribute
-. Elementul este definit ca o cale de exemplu \ Report \ elementul
-. Acest atribut este definit ca o cale care este finalizat indicaie, de exemplu \ Report \ item \ @atrybucik
În această fereastră, sunt exemple care con in o listă de elemente i atribute de fi ier XML.
datele de import i export trebuie să fie precedată de o defini ie a ceea ce i în cazul în care dori i, care ar trebui să indice care
tabele i câmpuri au venit să atribuie date i la care masă i câmpurile care urmează să fie stocate atribut de date. Ambele
procese diferă în direc ia fluxului de date, aceasta ar trebui să introducă unele variabile auxiliare:
Export: înregistrări de pozi ie, numărul de
Import: Valoarea
Variabila element auxiliar con ine articol exportat în prezent, pot valori, în conformitate cu atipice înregistrarea numărului de
defini ii XML, adică de exemplu. 0 ... 999
Variabile de înregistrări i numărul este o singură dimensiune matrice Scurtcircuitarea numere selectate înregistrări în
multiselekcie (în fereastra de tabel, apăsând Shift i făcând clic pe mouse-ul pe o linie de departe), precum i numărul,
mărimea matrice. Un exemplu de aplicare a tuturor variabilelor auxiliare:
IIF (pozi ia <= numărul, UZ -> (dbgoto (înregistrări [pozi ia])), F.).
Formula acestui tip verifică dacă pozi ia actuală este realizabil, sau dacă este o înregistrare care poate face saltul cu func iile
este dbgoto (), dacă da, se va face, i dacă nu, returnează false, care este un semnal de la sfâr itul exportului de date. Func ii
salvate ca un element de formulă ar trebui să returneze o valoare boolean care indică acordul pentru continuarea procesului
sau lipsa consimmântului.
Variabila "valoarea" atribut con ine valoarea pentru a scrie în tabelul bazei de date.

Secventele

Căutare o bază de date de secven ă FASTA.
Înainte de a începe căutarea, să pregătească rozporoszonych calcule de mediu:
1. Se determină numărul maxim de computere din re eaua locală:
- Cu spa iu liber pe hard disk de 40 GB,
- Windows.
2. Descărca i i dezarhiva i http: \\ bbms \ FASTA.zip disc (pute i activa compresia).
3. Pune-o comandă rapidă la C: \ BBMS \ EXE \ Agent.exe la pornire i rula i-l.
După aceste ac iuni vor începe să func ioneze de procesare distribuită, inclusiv baze de date de căutare FASTA.

Secventele - editie

ABI

Importurile rezultate fi iere în format Sequencer * .ab1.
(Applied Biosystems genetice Analiza datelor Format fi ier, abif Format fi ier Caiet de sarcini i Exemplu de fi ier Schema)
Fi ierele sunt stocate date care pot fi vizualizate cu ajutorul unui software specializat.
Această situa ie schimba u or prin introducerea capacită ii de a importa datele în baza de date.
Modul în care sunt deja importate, pute i utiliza secven ele într-un motor de căutare sau de a pregăti rapoarte speciale.

ABI - editie

Import fi iere rezultate sequencer *.abi

NGS

NGS - editie

NGS - long

Tabelele

Tabelele de bază ale sistemului principal sunt definite de către producător i BBMS publicate ca parte a standardului de
facto i.
Disponibil pentru a vedea structura, datorită posibilită ii de a utiliza aceste date atunci când defini i rapoarte, formulare i
abloane XML.
Utilizatorul poate modifica în siguran ă numele de tabele, care sunt adesea folosite în ferestre.
Nevoia de extindere a structurii bazei de date trebuie să fie raportate pe forum biobăncilor sau direct producătorului.
În fereastra sunt butoanele vizibile [Câmp] i [indexurile] utilizate pentru a vizualiza i edita detaliile din tabel sunt
specificate.
Butonul [Reset] este folosit pentru a recupera înregistrrile terse din tabelul selectat.

Tabelele - editie

Ave i posibilitatea să modifica i descrierea mesei pe lui.
Descrierea con inutului va fi stocat în condi ii de siguran ă în baza de date i nu se va schimba după actualizarea sau instalării.
În scopul de a restabili descriere standard ar trebui să elimine curent.
Adesea, descrierile sunt vizibile în BBMS sistem Windows, prin urmare, ar trebui s indice coninutul tabelului.

Câmp

Domenii sau altfel coloana din tabel sunt o parte elementară a structurii bazei de date.
Fiecare cutie are anumite proprieti care pot fi verificate aici.
Ave i posibilitatea să modifica i etichetele i descrierile câmpurilor. Aceste date sunt afi ate în toate ferestrele.
Modificările altor parametri sunt efectuate de către producător i distribuite tuturor utilizatorilor BBMS,
astfel încât să păstreze o bază de date standard.

Câmp - editie

Ave i posibilitatea de a modifica etichetele i descrierile câmpuri (coloane) tabelele bazei de date.
Etichetele sunt vizibile în fiecare fereastră ca titlurile coloanelor, sau ca etichete pentru câmpurile de editare, precum i
titlurile altor controale.
Descrierea câmpului este în nor sau pe bara de stare atunci când afiai sau s editai un control.
Fields, a căror edi ie se bazează pe selectarea op iunilor, cum ar fi. STA sunt interpretate ca o descriere a etichetei fiecărei
op iuni.

Indecsi

Indec i, sunt informa ii despre sortarea datelor în conformitate cu cheie definite.
Indexuri cre te în mod semnificativ eficien a utilizării bazei de date.
Sistemul ia în considerare o listă de cheie primară, filtrarea i pozi iile de sprijin marcate pentru tergere.

Indecsi - editie

Ne pare rău, nu po i schimba nimic aici.
Dacă, din anumite motive, ave i nevoie de un index, de ex. Pentru rapoartele de execu ie mai rapide
vă rugăm raporta i-l pe forum, sau direct autorului software-ului.

Restabiliti

Îndepărtarea se realizează în mai multe etape.
În prima pozi ie îndepărtată a atins starea de filtre "ascunse" i folosind, pute i vizualiza starea tuturor ascunse. Schimbarea
statutului la altul, sau "trage" ascunse este simpl i necesit doar permisiunea de a edita.
Dacă elementul ascuns va fi ters, aceasta este deja o situa ie gravă, deoarece este marcat pentru a elimina fizic.
Aceasta pozitie nu Jesy nicăieri vizibil, nu este prezent în nici un modul sau rapoarte.
Pentru că se poate întâmpla ca ceva a fost eliminat de accident, am fost introdus software-ul poate restaura datele terse de
utilizator "admin".
În fereastra deschisă cu ajutorul butonului [Reset] (meniul Ajutor-> Tabelele) sunt date vizibile care pot fi restaurate, pur i
simplu efectua i un dublu click pe butonul din stânga al mouse-ului.
Atenie!
Pentru a recupera datele nu vor fi stocate pe termen nelimitat, dar până la masa de ambalare, care are loc în timpul bazei de
date de re-indexare.

Deschideti tabele

Lista tabelelor deschise este utilă pentru administratori.
Fiecare computer sau server are o limit de fiiere deschise
(tabelul deschis înseamnă deschiderea a cel pu in 2 fi iere, date i index).
Din acest motiv, BBMS limitează numărul de ferestre deschise sau „încearcă” să deschidă fi iere în modul numai de citire.
Dacă primi i ocazional un mesaj de eroare,
atunci trebuie să verifica i numărul de fi iere deschise pe server i să lua i pa i specifici pentru a cre te limita.

Căutare

Motorul de căutare este utilizat în mai multe module BBMS.
Puteti sa cautati pe baza oricăror date introduse în câmpurile de căutare.

Motorul contextual de căutare

Motorul de căutare contextuală func ionează în ferestre care nu au legătură cu e antioane i comenzi i atunci când alege i
codul din dicionar.
Câmpurile de căutare sunt create automat pe baza listei de câmpuri de tabel indexate i a listei de coloane din fereastră.
Câmpurile indexate pot fi căutate prin potrivire de la începutul textului ("| ->"), iar altele în func ie de nevoile dvs.
Adesea, indicele este sensibil la majuscule între majuscule i majuscule, ceea ce vă obligă să bloca i selec ia acestui meci
(„Aa”).
Prin urmare:
"| ->" - înseamnă potrivirea de la începutul textului
„Aa” - înseamnă a face distinc ia între litere mari i minuscule
Dacă numărul de câmpuri de căutare este prea mic, se va utiliza ultimul câmp cu o listă de selec ie. Software-ul creează
automat o listă de câmpuri cu op iuni corespunzătoare de potrivire.

Container

Containerul utilizat pentru a colecta date dintr-o fereastră, de exemplu. În timpul căutării.
Pentru fiecare listă, plasa i cursorul pe elementul i apăsa i [Space] pentru datele au fost stocate în container.
În aceea i fereastră după apăsarea [Ctrl] + [Space] se va deschide o fereastră de recipient cu datele selectate ale ferestrei i,
eventual, cu nivelul indicat de copac.
În timpul transferului de date într-un container este actualizat contor situat pe bara de stare de pe partea dreaptă.

Organizator

Organizatorul este un simplu "manager de informa ii cu caracter personal" (a a-numitul. PIM), concepute pentru utilizatorii
BBMS.
Sarcina organizatorului este de a organiza sarcinile cronologice care trebuie îndeplinite i cu capacitatea de a notifica alii.
Sarcini de Organizator: salva i, să nu uite i al ii să tiu.
În vremurile actuale ocupat, unele lucruri au nevoie pentru a salva pe note galbene,
o astfel de notă este organizatorul i faptul că este de ajuns pentru el să intre un singur eveniment,
i acela i lucru reproduce lipicios i va ti că este timpul să ac ionăm.

Organizator - editie

Cei mai importan i parametri ai pozi iei organizatorului, data, ora, descrierea i starea.
Starea indică dacă elementul este deja "finalizat" sau de a teptare amânate.

Communicator

Communicator permite comunicarea între utilizatori în cadrul BBMS aplicaiei.
Dupa trimiterea mesajului este salvat în baza de date i modul în care destinatarul este disponibil, acesta va fi afi at la el.

Communicator - arhivă

Uneori este necesar să se verifice istoricul mesajelor, care se poate face în această fereastră.
Prin utilizarea de filtrare de expeditori, destinatari i statut, vedere nu ar trebui s fie o problem.

Notă

Nota poate contine orice informatie textuala.
Con inutul notei poate fi formatat modificând fontul i proprietă ile acestuia.
Toate comenzile sunt disponibile în meniul contextual deschis cu butonul dreapta al mouse-ului.
Verifica i „txt?” va salva textul ca neformatat (document TXT simplu),
i debifează această casetă ca „RTF”, adică cu toate informa iile de formatare (ca document RTF).

Caracteristici
Exemple de func ii de aplicare sunt în rapoartele gata-definite, forme i formule XML.
Func iile pot fi folosite oriunde în cazul în care este posibil să se construiască o formulă, care, în plus fa ă de procedeele de
mai sus in primul rand :)
Lista func iilor disponibile:
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

Grafic

La substituirea datelor i a op iunilor de aspect indicate, BBMS creează automat un grafic, selectând intervalele X i Y
respectiv.
Dacă intervalele de date indicate diferă semnificativ, graficul nu va fi lizibil.
Alege culorile astfel încât datele indicate să nu coincidă :)

Grafic - optiuni

Pentru a genera un grafic, trebuie să furniza i parametrii necesari, sursa de date X i Y i aspectul.
Nu toate ferestrele con in date care pot fi reprezentate.

Coloana

În această fereastră, pute i schimba: etichetă, descriere i ordinea coloanelor din tabel.
Pentru coloanele al căror nume începe cu „ID_“ pute i defini o formulă de recuperare din baza de date.
De exemplu:
pentru ID_OS1 pute i introduce o formulă:
OS1-> IM
apoi, în tabelul powiaj± numele probandului
sau
trim(OS1-> NZ) + " " + OS1-> PES
acesta va fi numele vizibil i de securitate social

Importati din BBMS

Import din BBMS înseamnă import dintr-o altă bază de date de structură publicată ca BBMS :)
Mecanismul de import acoperă aproape toate modulele software.
Importul va fi probabil extins prin adugarea mai multor opiuni.
Procedura constă în:
- selectarea i înregistrarea bazei de date
- selectarea arborelui sursă
- op ional - selecta i arborele intă
- selectarea tabelului / nivelului de import - aceste date vor fi importate 100%
- marcarea informa iilor suplimentare pentru import, adică date legate
Folosind formula de import pute i filtra datele, de exemplu numai cu starea „OK”
IMP_BB6-> STA == '1'

Scurt

Este u or să gre e ti atunci când construie ti formule complexe.
Datorită utilizării abrevierilor, formulele sunt lizibile i fac haosuri inutile :)
Pentru a transfera formula în comenzi rapide, pur i simplu copia i-o în fereastra Comenzi rapide, dând numele corespunzător.
de ex. în loc de
decupare (OS1-> UL) + "" + decupare (OS1-> DOM) + "/" + OS-> LOK
tip
%adr
sau
#adr

Obiecte

Pute i deschide fereastra de prezentare a obiectelor cu butonul de pe bara de instrumente.
Utilizarea practică poate fi verificată în următoarele module: biobănci, depozit i reactivi.
Mărimea i dispunerea obiectelor depinde de date, în special Xmax, Ymax i numărul de elemente secundare.
Colorarea pe care o ob ine i după alegerea unei culori în timp ce edita i un element.
Dacă face i clic cu butonul din dreapta al mouse-ului în fereastră, ve i putea modifica formulele de informa ii suplimentare.
Mai jos este un exemplu:
substr(BB4->NZ,7,2)+" "+text(BB4->FIOP)+"%"
sau
right(trim(BB4->NZ),2)+" "+text(BB4->FIOP)+"%"
unde: substr () sau right () - tiai irul de text

Evenimente

Nu tot ce se întâmplă cu baza de date nu poate fi înregistrat din istoricul modificărilor de date. Un bun exemplu este un
eveniment de tergere a înregistrării bazei de date sau o ac iune de tipul găsit sau inserat într-un container. Prin urmare, un
registru al acestor evenimente a fost creat în BBMS.
Datele din jurnalul de evenimente sunt păstrate pentru o anumită perioadă pentru a nu cauza cre terea prea mare a bazei de
date. Dacă este necesar, pute i restaura arhiva i pute i verifica evenimentele istorice.
Catalogul de evenimente va fi extins treptat cu nevoile emergente ale utilizatorilor.

