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BioBank Management System

Management System biobanka infraštruktúra a laboratórne a kontrolné zariadenia a prístroje.

Krátka špecifikácia:
- Nevyľaduje webový prehliadač
- Nemá hranice a limity
- Nepotrebuje na Internet (práca v prostredí izolované)
- Môľe pracova» v počítačovej sieti na µubovoµnom počte (odporúčaná servera)
- Ma» zdokumentovaný a otvorenú štruktúru databázy
- Umoľňuje vytvori» si vlastné základová doska
- Pracuje s Microsoft Office a OpenOffice
- Mechanizmus pre import dát z databáz Excel / Calc / Access, a akékoµvek ODBC SQL
- Podpora tlačiarní čiarových kódov pomocou ich skriptov: Zebra (ZPL), Sato (E +) a Brady (LFC)
- Pracuje s skenerov 1D (akékoµvek) a 2D (LabMind, FluidX, MICRONIC)
- A správy modul definovaný so schopnos»ou tlači» / exportova» všetky dáta
- Obsahuje rozsiahly systém kvót (pre okná a prvky databázy)
- Práca s modulmi LanKontroler na sledovanie environmentálnych podmienok
- Vykonáva zber dát priamo z modulu základne Q-MSystem
- Má príkazu update cez internet alebo miestnej sieti
- Obsahuje modul definovaný export / import XML
- Má jazyky rozhranie:
     Poµsky, anglicky, nemecky, francúzsky, španielsky, taliansky, švédsky, holandsky,
     Esperanto, nórčina, dánčina, fínčina a Estonian
- Má kontextovú nápovedu (F1) v µubovoµnej jazykovej rozhraní
- Je v súlade s PN-EN ISO 17025 a ISO 15189
- Nemá dongle, ktorá nevyľaduje USB porty
- Umoľňuje spravova» laboratórne dokumentácia systému pomocou prídavných
- Zahŕňa záznamy o modul zdroja vám umoľní sledova» a kontrolné zariadenia
- Automaticky generova» rad správ na viac e-mailom
- Rýchle vyhµadávanie a filtrovanie dát v okne
- Obsahuje mechanizmus pre kopírovanie dát z okna do kontajnera - ekvivalentná schránky



- Pošle textovú správu na zadané telefónne číslo o akejkoµvek definované udalosti.

Výrobca softvéru, spoločnos» LabMind sa špecializuje na automatizáciu biobanky a laboratória.
V rámci tejto činnosti sa vytvorí oveµa viac aplikácií, ktoré pracujú spoločne.

BBMS verzia podporuje automatické biobanky alebo laboratórium obsahuje dodatočný softvér Yeti (robot prevádzkové
mrazničky), Agata (ľeriav Laboratory), Asistent (mikro manipuláciu ľeriavom triedič) triedič (regulátor triedička fµaštičky),
2D (ovládač skenera 2D) Agent ( komunikácie s inými terminálmi), Robot (aplikácia vykonávajúci naprogramované procesy s
vyuľitím agentov) a mnoho ďalších.

Aktuálna verzia dokumentu vo formáte PDF je k dispozícii na http://bbms.pl/BBMS_SK.pdf.

Softvér moľno aktualizova» z internetu na http://bbms.pl/ alebo vykonanie príslušného príkazu v ponuke Pomocník.

http://bbms.pl/BBMS_SK.pdf
http://bbms.pl/


Zaměstnanci

V kaľdej tabuµke funguje kontextového menu pod pravým tlačidlom myši.

Nová pozícia môľe by» pridaná pomocou príkazu ponuky „Add“ alebo stlačením klávesu [Ins] a vymazaná pomocou príkazu
„Delete“ alebo [Del].
„Status“ - zmení stav jednej alebo viacerých vybratých poloľiek.
„Kontajner“ skopíruje vybraný riadok tabuµky do kontajnera.
Príkazy „Hore“ a „Dole“ posúvajú vybraný riadok správnym smerom.
Mnoho okien má povolenú funkciu drag-and-drop, ktorá vám umoľňuje presúva» prvky v strome do inej vetvy pomocou
µavého tlačidla myši - ekvivalent k príkazu "Presunú»" z rozbaµovacej ponuky.
„Tlač“ - umoľňuje tlači» údaje z okna nielen na tlačiareň, ale aj do súboru v jednom z mnohých formátov
„Hárok“ - odosielanie údajov do tabuµky. Na počítači by mala by» nainštalovaná akákoµvek kancelárska súprava a ak sú dve,
môľete zvoli» predvolený prostriedok.
„Zmeny“ - ukáľka zmien vykonaných v označenej pozícii tabuµky.
„Sum“ - funguje vo vybraných moduloch - začína postup pridávania údajov, napr. Stavov.
„Poznámka“ - umoľňuje vloľi» poznámku na vybrané miesto, rovnaký príkaz sa zobrazí v editovacom okne.
„Povolenia“ - udeµovanie alebo odstraňovanie povolení pre aktuálne okno alebo tabuµky prepísané do okna. Správca má
práva na tieto aktivity a ostatní môľu skontrolova» aktuálne povolenia.
Panel úprav:
V kaľdom editovacom okne sa po umiestnení ukazovateµa myši nad pole zobrazí popis tohto poµa a na stavových riadkoch sa
zobrazí popis poµa s kurzorom.
Úpravy okien okrem zadávania údajov umoľňujú prepoji» a spravova» dokumenty v elektronickej podobe pomocou sady
tlačidiel [+], [>], [-].
Po pripojení dokumentu sa zobrazí odkaz na dokument a dokument sa skopíruje.
Parametre spustenia:
Softvér je moľné spusti» s parametrami zadávajúcimi údaje alebo nastavenia.



/ Fbase
napr. C: \ BBMS \ EXE \ BBMS.exe / FC: \ TEST
Databáza C: \ TEST bude vybraná automaticky

/ Uuser
napr. C: \ BBMS \ EXE \ BBMS.exe / Uadmin
Predvolený pouľívateµ na prihlásenie je „admin“ a ak nie je definované ľiadne heslo, dôjde k automatickému prihláseniu

/ Heslo
napr. C: \ BBMS \ EXE \ BBMS.exe / Uadmin / Hadmin
dá administrátorské heslo pre administrátora a ak je to skutočné heslo, dôjde k prihláseniu

/ Sdrv
napr. C: \ BBMS \ EXE \ BBMS.exe / SCD
skenujte iba disky C a D pre databázy BBMS

\\ cesta
napr. C: \ BBMS \ EXE \ BBMS.exe \\ SRV \ DB
indikácia zdroja pomocou cesty UNC

/ 1
napr. C: \ BBMS \ EXE \ BBMS.exe / 1
spusti» iba jednu inštanciu,
voµba pouľitá na serveri s prihlásením ROBOT

/ Mnnn
napr. C: \ BBMS \ EXE \ BBMS.exe / M128

rezervova» a pouľi» uvedené mnoľstvo pamäte v megabajtoch,
Tento parameter by sa mal pouľi», ak sa počas prevádzky softvéru vyskytnú problémy s pamä»ou.
Minimálne 16, maximálne 256, optimálne a predvolené 64.
Ak má počítač aľ 4 GB, pouľite parameter <= 64, pretoľe kvôli podpore virtuálnej pamäte stratíte výkon.



Sítě - automatizace a integrace.

Tento softvér môľe pracova» v sieti zdieµaním všetky dáta. V tejto oblasti ľiadne obmedzenia a existujú spôsoby, ako
optimalizova» túto operáciu.

1. Všetky údaje by mali by» zdieµané na počítači, ktorý zdieµa jednotku takým spôsobom, aby bolo viditeµné na \ BBMS \
base \
2. programové súbory, alebo celý obsah \ BBMS \ EXE môľu a mali by by» umiestnené na lokálnom disku, napríklad C :. \
BBMS \ EXE

Po spustení sa program prehµadá miestne jednotky a namapovanej jednotky sú k dispozícii v adresári \ BBMS \ base. Ak chcete
obmedzi» mnoľstvo disku skenovaného,   program spusti» s parametrom / S.

príklad:
Zariadenie má sedem počítačov pripojených k sieti a nemá server:

BOSS, SECRET, register, LAB1, Lab2, BB1

Počítač SECRET (sekretariát) má veµkú lokálny disk rozdelený na diskové oddiely, a preto rozhodne inštalova» dáta v
adresári D: \ BBMS \ base \ biobanky.
Tento podiel kotúč na sieti a mapy na iných počítačoch. Písmeno priradené mapowanemu riadi», môľete si by» µubovoµná,
ale nie je pouľívaný východzí písmenami určujú totoľnos» diskety alebo CD-ROM.
Predpokladáme, ľe sme prijali zásadu, ľe mapova» písmeno F.
Potom dostaneme nasledujúcu konfiguráciu:
SECRET D: \ BBMS \ BASE \ biobanky
BOSS a ďalšie F: \ BBMS \ BASE \ biobanky
Ďalším krokom je optimalizova» pouľívanie softvéru v sieti. Ako môľete háda» v programoch je rýchlejšie, maximálne
mnoľstvo dát je čítanie z lokálneho disku np.C. Avšak, toto stojí v rozpore s prácou v sieti a preto zostáva riešenie prevodu
softvéru a všetkých moľných dát na lokálnom disku. Tak dos», aby skopírova» celý adresár \ BBMS \ EXE disk SECRET
lokálny disk pripravený počítača. Potom sme sa dosta» na počítačoch C: \ BBMS \ EXE a dáta na disku F :.

Ak z nejakého dôvodu nie je moľné namapova» sie»ovú jednotku, môľete spusti» program z príkazového riadku ako cestu
UNC,
napr c :. \ bbms \ EXE \ bbms.exe \\ server \ Tray
- V powinie zdrojov bolo viditeµné zloľky BBMS.

Nie je potrebné skopírova» dátový adresár (báza), a naozaj nemal by to robi», aby nedošlo k zámene v budúcnosti.
Uvedená konfigurácia je dostatočná na začatie prác v počítačovej sieti.

Zostáva vyrieši» problém aktualizácií softvéru a archiváciu dát.
Update (a inštalácia) sa uskutoční v predvolenom nastavení do adresára C: \ BBMS \ EXE, a preto je nutné aktualizova» na
jednom počítači, potom "ručne" skopírova» celý obsah adresára na zdieµanom disku, napríklad F :. \ BBMS \ EXE ,
značila "ruku" v úvodzovkách, pretoľe to môľe spusti» program alebo jednoducho xcopy

Archivácia dát je veµmi dôleľitá operácia dáva istotu, ľe poškodenie alebo zničenie základy našej práce, nebude premrhaná.
Existujú dva archivácia, manuálna zo systému menu a automatických výstrah pomocou záloľných ()

Distributed Processing:
BBMS System je komplexné IT riešenia pre biobankách a Laboratories.
Naj»aľšia úloha nie je dokončený v LIMS by mala by» úplná integrácia všetkých
prvky biobánk a laboratórií alebo výskumných zariadení, pomocných a roboty.

Vzhµadom k tomu, budete musie» poskytnú»:
- Tok informácií v oboch smeroch
- Monitorovanie udalostí



Registrácia

Záznamy dát probanda osôb a návštev.
V prípade, ľe materiál začne s registráciou, to je v tomto okne môľete zada» údaje o osobe a jej následných návštevách.

Vo funkcii rýchleho vyhµadávania, ktorého účinky moľno vidie» vedµa polí s dátovým probanda.

Ak softvér zistí akúkoµvek informáciu, môľete kliknú» na tlačidlo [<<] umoľňuje prepisovanie dát z databázy do formulára.

Záznamy o návštevách sa koná v tabuµke na pravej strane okna, musí existova» určitý druh výskumu a materiálu venovanom
výskumu. Softvér automaticky prenáša príslušné údaje k ďalšiemu modulu karty.

Tlačidlo [ovládanie] sa pouľíva na kontrolu databázy probandov, vrátane odstránenia duplicít.

Akonáhle je registrácia dokončená, kliknite na tlačidlo [Save]

Zača» upravova» nové probanda údaje počnúc čistej forme [Clear].

Dôleľité!

- Probandov musí by» priradený k "Projektu" (Start Menu -> Projekty)

V okne môľete aktivova» formulára prieskumu, stačí len definova» sub-základní dotazníka a vyberte ju, je to len prieskum.
Ankety sú priradené k projektom, a to výber projektov v registračnom okne by sa mal objavi» zodpovedajúce prieskum.



Návštevy

Pri úpravách návštevu, môľete zvoli» štúdium a zhromaľdené biologický materiál.

Ukazovatele výskumu a materiálov sú určované dynamicky na základe definície v schémach.

V okne môľete pripoji» dokumenty v elektronickej podobe.



Pseudonymizaci

Pseudonymizácia je proces prevrátenia odstránenia vybraných identifikačných údajov zo vzorky.
Technicky sa proces uskutočňuje prepisovaním do inej tabuµky v zašifrovanej forme.
Zdrojová tabuµka je OS1 a cieµovou tabuµkou je OS2. Polia majú rovnaký názov.
Na šifrovanie sa pouľíva heslo, ktoré by malo by» uloľené na inom mieste ako v databáze, napr. Na inom mieste alebo
pancierovej skrini.
Softvér okrem toho ukladá do databázy dátum a čas pseudonymizácie.
Opačným procesom je opakovaná pseudonymizácia.

Okrem psedonymizácie sa môľu vykonáva» aj ďalšie metódy zabezpečenia údajov:
- anonymizácia
- nárok.

Anonymizácia spočíva v nezvratnom vymazaní identifikačných údajov.

Pouľitím autorizačného systému v BBMS môľete skry» vybrané polia databázových tabuliek pre daného pouľívateµa.



Re-pseudonymov

Re-pseudonymizácia je proces obnovenia identifikačných údajov probantu po pseudonymizácii.

Predpokladom je, aby sa heslo pouľilo na pseudonymizáciu.



Klinický obraz

Okno „Klinický obraz“ je k dispozícii na úrovni: Registrácia, Návšteva, Objednávka a Vzorka.
Obsahuje editačné polia pre zadávanie informácií týkajúcich sa diagnostiky a diagnostiky.

Je tieľ moľné pripoji» dokumenty obsahujúce potrebné doplňujúce údaje.

Softvér podporuje mnoho klinických snímok.



Rodokmene

Systém však musí obsahova» BBMS rodokmene, ale nie ako samostatný modul s ničím pripojený. Naopak, prebiehajú práce
na dokončení synchronizácie dát rodokmeň s výsledkami rodinní príslušníci, ktorí sú biologicky príbuzných. V rámci
synchronizácia by mala by» informácia o nutnosti genetické testovanie µudí, ktorí majú potenciálne vhodné mutácie a doteraz
neboli skúmané.

Ďalším prvkom rodokmeni je schopnos» automaticky nájs» µudí, ktorí sú pravdepodobne súvisia a ktoré ešte nie sú prítomné v
rodokmeni.

Rodokmene sú pouľívané na vybudovanie rodokmeň na základe záznamov o probandov.

Kaľdý skúšaná osoba je priradený k jednému z rodokmeňu, a môľe by» priradený jeden otca a jednu matku.

V okne s ikonami, môľeme upravi» podrobnosti o osobe alebo prida» novú osobu k rodine výberom z databázy človeka.



Rodokmene - editáciu

Dáta Rodokmeň sú uloľené v databáze systému BBMS.

Okno je rozdelené do osobné a detailné. Sekcia o podrobnostiach sa skladá zo záloľiek: "Identifikácia", "Vlastnosti", "rúry".

Identifikačné údaje môľu pochádza» z preukazu totoľnosti alebo prieskumu.
Charakteristiky osoby na obrázku niľšie sa pouľívajú na riadenie pôvod na základe charakteristík geneticky podmienených
ochorení.



Aby sa uµahčilo hµadanie materiálu pre testovanie na inú kartu uvádza rúrky uloľené v biobanky.
Tento zoznam je moľné vytlači», exportova» do tabuµkového procesora alebo preneste do kontajnera pomocou príkazov
kontextovej ponuky (pravé myši).

Ďalšie záloľka "Čeµuste" umoľňuje zadáva» dáta pre kontrolu dedičnosti zuby.





Chov

Chov je rodokmeň bez samca :)

Tu môľete vies» bunkové línie, bakteríny a vírusy, akékoµvek stvorenie bez muľskej reprodukcie (parenogenéza).

V module Biobanks sa môľete mnoľi» iným spôsobom, kde sa vzorka zdroja nazýva Matka pre poriadok,
a dcéra die»a»a. Dcéry však nemusia vznika» reprodukciou, pretoľe postačuje riedenie.



Chov - editáciu

Panel vlastností úprav pre vzorku v kultúre sa podµa potreby rozšíri.



Peňaľné

Značenie ukáľkový kód 1D alebo 2D.
Aj keď je okno s názvom Peniaze a mal by podporova» proces s»ahovania materiálu z probanda
registrácia alebo inak dodané materiály, ktorých hlavným účelom je značenie.

Inými slovami, jedna návšteva nahradi» niekoµko označených fµaštičiek.
Pred stiahnutím / označovanie vybra» zo zoznamu probanda.
Na zozname sú µudia, ktorí sú registrovaní s návštevou dnes a vybraného projektu.

Podµa návrhu, zbierka by mala by» vykonaná čo najmenej moľných ďalších krokoch.
Po stiahnutí, môľete vytlači» čiarový kód a prilepí fµaštičku s materiálom pre výskum.
Operačný postup:
Krok 1 - Vyberte osobu zo zoznamu
Krok 2 - voµba materiálu pre výskum
Krok 3 - výber štúdií
Krok 4 - skenova» a post kód na určenie vzorky
Krok 5 - voliteµný - vytlači» kód, ktorý sa zasekol na fµaštičke
Krok 6 - Ak je do konca, tlačidlo [Save], a ak nie, vrá»te sa na krok 2 na ďalšom riadku
Komentáre
Krok 1 - zozname sú µudia s jednodňových návštev, alebo prípadný nedostatok scvrkáva skontrolova» dátum návštevy do
registra
Krok 2, 3 a 4 umoľňuje zadáva» dáta
Po uloľení dát a vystupovanie z okna, môľete sa vráti» k tej istej osobe, aby mohol pokračova» v s»ahovaní, alebo vykona»
opravy.

V tomto okne môľete vykona» výtlačok / 2D čiarových kódov tlačiarne kódu 1D.

Automatické generovanie kódu je nahradi» informácie o masku kódu z databázy.



Maskova» kód, ktorý moľno pouľi» nasledujúce znaky:
"U" - symbol uľívateµskej základne - stĺpec "prefix"
"S" - symbol materiálu z tlačeného seriálu - rovnaké dáta sú stáleho> Tlač serial
"R" - v tomto roku - posledné dvojčíslo roku, v ktorom dňom odberu
"M" - mesiac dňom odberu
"D" - deň dátach odvozu
"N" - počet stiahnutí - môľete ušetri» veµa "n"

napr. usrmnnnn



Peňaľné - editáciu

Kontroly s hodnotami „krvných“ parametrov materiálu viditeµné v okne sa dynamicky generujú na základe definície
parametrov tohto materiálu.
Skontrolujte alebo dokončite ponuku Systém-> Materiály. Príklady nájdete v databáze TEST.

V tomto okne môľete zaznamena» spotrebu reagencií, spotrebného materiálu a vybavenia.

Výsledky prieskumu sa často prezentujú pomocou formulára alebo šablóny.



Projektov

Takmer kaľdá inštitúcia vedeckého výskumu, laboratórium alebo biobanka pracuje na projektoch alebo grantov.
Aj v prípade, ľe je zariadenie, ktoré nie je realizova» projekty, ktoré môľu svoju objednávku rozdeli» do etáp, napr. Mesačne
alebo štvr»ročne.

Projekty modul organizuje príkazy, a rozdeli» ich do skupín.
V tomto module je moľné zisti» súčasný stav realizácie.

Na kaľdej úrovni stromu, môľete zvoli» aktívny profil.
Prieskum je riadne pripravená podloľia, ktorá sa objaví v registrácii modulu Výber.



Projektov - editáciu

Editácia okno projekt je kontextová, to znamená, ľe v závislosti na tom, kde vo dverách pre aktiváciu vhodné kontroly.
Vetva stromu, kde sú zhromaľďované objednávky je úroveň zodpovedajúcu statív alebo obdobia, alebo party - voµba mená
závisí na zariadení.

Okrem zadávanie údajov o projekte, na určitej úrovni, je strom prevedenie úprav prácu.
Okno identický modul pouľitý v objednávke.



Kaľdá objednávka sa skladá z vykonávacích opatrení. Je moľné ovláda» kaľdú fázu podµa stavu.





Party

Okno umoľňuje zmeni» stav všetkých fázach objednávok vybraných častí (na statíve).
Najprv vyberte "Stage", ktorý chcete zmeni» stav a potom vyberte "Status" a kliknite na "Save".

Jedno kliknutie a môľete dokonči» etapu, zastavi» alebo zača» od začiatku :)



Objednávky

Zoznam materiálov (príkazov) pre testovanie alebo skladovanie.

Tu môľete urči», aká má by» testovaná, a kým.

Všetky príkazy sú zoskupené do projektov. Projekt je predstava o zmluvnej a nemusí týka» veµmi špecifický incident,
označovaný ako projekt.
Projekt môľe by» rutinné laboratórne práce, a rozdelenie do projektov umoľňuje chronologický záznam takýchto zákaziek.
Počas niekoµkých mesiacov či týľdňov.
Je to mechanizmus, aby sa zlepšilo fungovanie zákaziek, takľe nebolo treba zobrazi» tisíce objednávok v okne, čo je veµmi
»aľkopádny.
Okrem toho má kaľdý príkaz (podobne ako riešenie v iných moduloch) má svoj vlastný stav a týmto stavom, môľete si
objedna» filter - toolbar "Status".



Objednávky - editáciu

Ovládacie prvky na výskum a materiály sú definované v grafoch modulu.

Tlačidlo [skúšaná osoba] je vypnutá, ak je objednávka vytvorená automaticky pri s»ahovaní.



Objednávky deka

Objednávky kolektív, sú zoskupené poradí. V závislosti na konkrétnej laboratórne práce môľu by» pouľité:
"Objednávky", "hromadné objednávky" a "projekty".

Všetky príkazy sú zoskupené do projektov. Projekt je predstava o zmluvnej a nemusí týka» veµmi špecifický incident,

označovaný ako projekt.
Projekt môľe by» rutinné laboratórne práce, a rozdelenie do projektov umoľňuje chronologický záznam takýchto zákaziek.
Počas niekoµkých mesiacov či týľdňov.
Je to mechanizmus, aby sa zlepšilo fungovanie zákaziek, takľe nebolo treba zobrazi» tisíce objednávok v okne, čo je veµmi
»aľkopádny.



Objednávky deka - editáciu





Sub-base

Systém podporuje BBMS základného systému a podbazy.
Kým štruktúra databázového systému by mali by» definované a stanovené na verejnosti, pretoľe to je zásadný pre fungovanie
softvéru (nielen BBMS), štruktúra podloľia uľ moľno prakticky µubovoµne meni».
Koncept podloľia, nie je to len ich vlastné tabuµky, ale moľnos» vedenia evidencie v iných databázach, a pomocou iného
softvéru, a potom vykonajte import, napr. Základňa v MS Access, MS Excel, SQL, ... ..
Podbazy, hoci oni sú veµmi flexibilné riešenie je vysoko integrovaná databázového systému.
Tento softvér je schopný priradi» dáta do určitej podbazy probanda (človek, pacient) alebo konkrétneho materiálu.
Tabuµky základová doska môľu by» začlenené do správ a spúš»a» zostavy pomocou oboch tabuµkách databázy systému a
základová doska.

na definíciu v menu Systém- zaloľený> Štruktúra základová doska môľe vytvori» µubovoµný základová doska obsahuje
rozšírené informácie o niektorých záleľitostiach, napríklad. probanda, výsledky výskumu, niektoré záznamy.

Tento modul je moľné importova» kedykoµvek základne z Access, SQL a Excel / Calc.

Dáta môľu by» oznámené prostredníctvom správ definované.

Scenáre v praxi:

- Zariadenie beľí rôzne záznamy v MS Excel, MS Access, a tam je potreba zachova» tento harmonogram.

Navrhuje sa, aby si tieto záznamy takým spôsobom, aby osoba, ktorá vykonáva dovozná BBMS ma» k dispozícii zvláštne
záznamy

- Vyľaduje záznam s prieskumy.

Prostredníctvom tabuµky alebo akejkoµvek databázy môľete zada» / import prieskumu, a následne sa pripoji» k systému ako
čiastkové základne BBMS.

V súčasnej dobe, šablóny, prieskumy nie sú štandardizované a kaľdý vytvára a / g svojich potrieb.



Sub-base - editáciu

Nevieme vopred, ako je konštruovaný podloľia a aká polia sú preferované.
Napriek tomu bolo vyvinuté úsilie o vybudovanie okno s dynamicky sa rozvíjajúcich značiek a polí úprav.

Alternatívou je, aby vykonala dátového podbazy pomocou inej aplikácie a pripojení k systému BBMS.



Biologických bankách

Zbierka biologického materiálu ďaleko od zásad normálneho skladu.
Kaľdá vzorka by mal ma» celý rad informácií, ktoré je charakterizované ako kódového priestoru, parametre skladovanie,
históriu a súvisiace probanda.
Nemôľete prija» pravidlá riadenia populácie, pretoľe vzorka biologického materiálu nie je tovar.
Na rúrku môľe by» účtovaný určité malé mnoľstvo materiálu pre výskum a rovnaký problém a re-prijatie čmáranice majú
významný vplyv na kvalitu materiálu.

Prevádzka biobanka by malo umoľni» presné určenie polohy vzorky, ako aj vykonávanie jeho histórii správ, kvalitu a
environmentálne podmienky.
V BBMS je Registry biobanka organizovaný do stromu geografickej, ktorá má umiestnenie úloľiska materiálu dôleľité.
Okno umoľňuje prehµad o štruktúre biobanky, a hµadanie určitého vzorky sa najlepšie vykonáva pomocou vyhµadávania
(lupy na paneli).

Podporu pre celú dosku bola vykonaná za pouľitia otvorenej okno tlačidla [doska]. Tam môľete skenova» dosku a / alebo len
preto, aby ju vidie».

Modul zais»uje úplný záznam biologického materiálu vo forme biologických bankách alebo úloľísk.

Nevyhnutne potrebné, aby:

1. Kaľdá skúmavka / fµaštička bola kódovaná;
2. Kaľdý umiestnenia úloľiska boli kódované;
3. pred zavedením skúmaviek / liekoviek pre pouľitie by mali by» kontrolované;
4. V prípade, ľe spolupráca medzi záznamu biobanka musí obsahova» informácie o výrobcovi.



Biologických bankách - editáciu

Vzorka biologického alebo chemického materiálu by sa mala identifikova» výberom objednávky alebo sondy.
Ak sa pridá nová vzorka alebo neexistuje dátum na jej skenovanie, začnú sa doplňujúce vzorce definované pod tlačidlom [?].
Príklady definícií automatického dopĺňania nájdete v testovacej databáze. Pouľíva sa okrem iného na výber výrobcu, uloľenie
dátumov atď.

Tlačidlo [|||||] umoľňuje tlač kódu na tlačiarni čiarových kódov.
Ak je tlačiareň štítkov vybavená, kód je moľné vytlači» pomocou formulára a funkcie Pic ()

Vzorka môľe by» priradená k mnohým objednávkam a mnoho vzoriek môľe by» priradených k jednej objednávke.

Tlačidlo [Matka] umoľňuje vybra» zdrojovú vzorku a po kliknutí na kód sa otvorí okno s dverami vzorových pripojení.

Môľete sa pripoji» k vzorových dokumentov v elektronickej podobe (tlačidlá [+], [>] a [-])



Pri úpravách poloľky spojený so zariadením na ukladanie biologického materiálu je potrebné venova» pozornos» vz»ahu s
zdroj.
S zdroj je tieľ v súvislosti s zariadením na sledovanie stavu ľivotného prostredia.
S vyššie uvedeným funkcie bude moľné oznámi» histórii skladovacie skúmavky / liekovky.



Matky a dcéry

Okno predstavuje strom spojení medzi vzorkami.
Otvorí sa po kliknutí na vzorový kód matky.

Podµa návrhu by všetky vzorky stromov mali by» z tej istej sondy.
Program umoľňuje zmeni» vzorku, t. J. Pouľi» v inom kontexte.

Matky a dcéry môľu by» exportované do modulu správ (pole ID_BB6) a importované ako súčas» systému podzákladov.

Filter „dcéry-deti“ prepína medzi zobrazením dcér vybranej vzorky a zobrazením všetkých potomkov tejto vzorky.

Filter „stav“ obyčajne obmedzuje zoznam vzoriek na konkrétnu vrstvu.



Plate

Okno je navrhnutý tak, aby výrazne zjednoduši» fungovanie celej dosky.

Veµkos» dosky, to znamená, ľe počet fµaštičiek v horizontálnej i vertikálnej sú uvedené ako parametre dlaľdice biobanky, a
predvolená veµkos» je moľné uvies» do stáleho systému.

Na tomto mieste je potrebné vykonáva» program spolupráce s skenery 1D a 2D.

Odporúča sa pouľi» celú doskovými skenery 2D príklad. http://labmind.pl/skaner/

Tento softvér pracuje s akýmkoµvek výrobcom scanner 1D a 2D predstiera» klávesnice.

Testované skenery 2D celá dlaľdice spoločnosti LabMind, MICRONIC a Fluidx.

Ikona koša sa pouľíva na projekciu skúmavke / fµaštičku dosky, ale nie z databázy. Po tejto skúmavky / liekovky, a opisuje
dáta sú v databáze.
Pozor!
Kým skener je pouľívaný LabMind 2D, okrem 2D kódu číta» z fµaštičky sú vyrobené, výrobca, typ kódu a kontrolný súčet.
je potrebné získa» ďalšie informácie o fµaštičiek, pretoľe tam je vľdy šanca, ľe výmena medzi biobanky
alebo jednoducho moľné zakúpi» fµaštičiek od iného výrobcu, a potom je moľné, ľe vznik dubletu.

http://labmind.pl/skaner/


Farby

Okno "Farby" sa pouľíva na definovanie farbu pozadia a textu.

Ąavé tlačidlo myši na farbu ovládací prvok umoľňuje vybra» farbu pozadia,
a pravé tlačidlo myši farbu textu.

Príklad definície okná przedstawij±ce dosky v biobanky.

Vo vzorci písomného prejavu, ktorý vracia true alebo false.
V prípade, ľe výsledok výrazu je "true", sa predpokladá, ľe riadenie je definované farby,
a ako "falošná", program pokračuje ku kontrole ďalšie re»azec.

Vzhµadom na vyššie uvedené algoritmus, je objednávka, ako je definované,
preto, ľe v prípade, napríklad, prvý výraz bude vľdy zwracało "pravda"
nikdy to bude kontrolova» ďalej.

Screenshot obsahuje príklady deficji farby s formulou.

Podanie výrazy sú totoľné s tými, pouľitý v správach, formy atď

Stručné vysvetlenie zo vzorových vzorcov:
empty (BB6-> ID_OS1) - fµaštička nie je priradený pacienta?
left (BB6-> MAT, 2) == "Kr" - názov materiálu v fµaštičke začína písmenami "kr"?
! empty (BB6-> ID_OS1) -, či fµaštičky priradené k pacientovi?



Skener 2D

 

Spolupráca BBMS s celosklenovými skenermi spočíva hlavne v importovaní údajov z textového súboru.
Existujú rôzne formáty súborov a najčastejšie nekompatibilné s akceptovanou konvenciou poscyja / kód.

Na tejto table môľete definova» stĺpce, ktoré obsahujú kód pozície a vzorky pre konkrétnu príponu súboru.

Okrem týchto základných údajov môľete urči» ďalšie polia tabuµky BB6 a pouľi» konverzný vzorec.

Formátovanie importu údajov sa nevz»ahuje na skenery LabMind a počas pripojenia RS232.



Prevod

Prevod na inú osobu alebo organizačná jednotka je posun prvku stromu na inú vetvu.

V prípade organizačných jednotiek počas prenosu patria k rôznym inštitúciám, vyľaduje zavedenie osôb a termínu.



Doplnenie údajov

Okno obsahuje v okne definície automatického dokončovania údajov.
Vzorce sa aktivujú, ak neexistuje dátum skenovania.

Na základe kódovej formy sa generuje špecifická skratka masky, ktorá umoľňuje prípravu definícií pre kódy s rôznou dĺľkou
alebo sperátory.



Laboratória

Štruktúra laboratórií, ktoré vykonávajú Outsourced výskumu a podrobnosti o týchto štúdií.



Laboratória - editáciu

Polia s hodnotami parametrov testovaného materiálu sú dynamické a sú definované v materiáloch.
Názvy polí zodpovedajú názvom parametrov a poradie zodpovedá poradiu v materiáloch.
Okno sa zmestí 30 polovíc.

Štítky môľu by» zafarbené podµa prahov definovaných v parametroch materiálu.



Činidlá

Časopis činidlá, má iné vlastnosti ako skladisko.
Kaľdé činidlo má tvar, ktorý nemoľno povaľova» jednotku techniky, ak prijímame kus jeho obalu.
Je k dispozícii úschovňa činidiel:
- Činidlá sú obvykle uloľené v chladničkách, ktorý by mal fungova» sledovanie stavu ľivotného prostredia
- Nedostatok mnoľstvo vo skladovacie polohe, kaľdá poloľka je oddelený kontajner,
- Neexistuje ľiadna kontrola mnoľstva činidla v nádrľi, pretoľe tam nie je ľiadny technický moľnos»
- Musí by» pouľitá metóda dodávok likvidácii, ale FIFO zásoby
- Existuje moľnos» viacnásobného vstupu a výstupu z rovnakého balíčka
- Kaľdé činidlo má dobu platnosti, ktorá by mala organizova» FIFO zásoby
- Kaľdé činidlo má sériový alebo šarľe
Pri prijatí činidla by mala by» dve scan kódu produktu a kódu sérií.

Odraz je okodowanie činidlá jedinečný kód, umoľňujúci jednoznačnú identifikáciu kaľdého kontajnera.



Činidlá - editáciu

Upozorňujeme, ľe vyuľitie jeho čiarového kódu a skenova» do "Code"

Pri kaľdej poloľke môľete pripoji» dokument v elektronickej podobe.



Činidlo

Na urýchlenie operácie bolo zavedené interaktívne okno.
Všetky činnosti je moľné vykonáva» aj v strome úpravami.
Príkazy v kontextovej ponuke „Summarize“ fungujú aj v strome na riadenie stavov.

Ovládacie prvky okna sú zapnuté, vypnuté alebo skryté podµa toho, čo práve robíte.

Kaľdému balíku je moľné priradi» katalógovú poloľku, potom sa tam uloľia stavy mnoľstva.

Ak veci nejdú podµa vás, môľete opravi» údaje v strome na úrovni súhrnného kódu alebo histórie.



Sklad

Časopis systém BBMS sa spracuje obvyklým spôsobom a nie je všeobecne chápaný v podnikaní časopisu.
Musíte zada» niektoré základné funkcie:
- Mnoľstvo sú vľdy v metráľi,
- Idú dole obal alebo obal môľe obsahova» menšie mnoľstvo obalov
- Je potrebné urči», čo je umenie na sklade, pretoľe to nemá zmysel zachádza» umenia ako najmenší komponenty môľu by»
napríklad sáčky, ktoré obsahujú niektoré malé časti.
- V sklade musí by» pouľitý spôsob zásobovania likvidácii, ale FIFO zásoby
- Existuje moľnos» viacnásobného vstupu a výstupu z rovnakej poloľky
- Časopis majú minimum mnoľstvo - Alarm
- Takmer kaľdý produkt má dátum vypršania platnosti, ktorá by mala organizova» FIFO zásoby
Základné ovládanie zásobníka sa skladá z kontroly 1D kódu. V osobitných prípadoch, tj. Nový tovar, iné ako typická suma,

korekcia, je nutné pomocou klávesnice zadajte príslušné znaky.
V prípade, ľe tovar nebude okodowany, bude táto sluľba uloľí zistenú prekáľku.
Kaľdý výrobok by mal ma» aspoň jeden kód pre identifikáciu.
Pomocou prehµadov, môľete pripravi» vyhlásenie o časopise (časopisy), napr. Stav Alarm, uplynula, atď

Modul umoľňuje časopis vybudova» úloľisko štruktúra menu (sklady), pokiaµ ide o umiestnenie.

Toto nie je typický pre riadenie skladov pouľité v podnikaní.

BBMS má slúľi» biobankowi tak sa snaľili, aby časopis sluľba bola úzko spojená s biobankách a laboratórií.
Tento softvér automaticky pridá mnoľstvo k dispozícii na sklade.



Skladové - editáciu

Najdôleľitejšími parametrami tovaru: kód, dátum výroby, dátum a mnoľstvo. Na základe týchto parametrov môľe by»
postavený uľitočné správy o cenných papierov a akciových problém nedostatku.

Pri kaľdej poloľke môľete pripoji» dokument v elektronickej podobe.



S výhradou

Na urýchlenie operácie bolo zavedené interaktívne okno.
Všetky činnosti je moľné vykonáva» aj v strome úpravami.
Príkazy v kontextovej ponuke „Summarize“ fungujú aj v strome na riadenie stavov.

Ovládacie prvky okna sú zapnuté, vypnuté alebo skryté podµa toho, čo práve robíte.

Kaľdému balíku je moľné priradi» katalógovú poloľku, potom sa tam uloľia stavy mnoľstva.

Ak veci nejdú podµa vás, môľete opravi» údaje v strome na úrovni súhrnného kódu alebo histórie.



Dodávatelia

Vyššie uvedený zoznam sa zostavuje pridaním poloľiek do editačného okna alebo do polí s poliami obsahujúcimi meno
dodávateµa.

V rámci siete BBMS je moľné ju aktualizova» údajmi z iných biobaniek a laboratórií.

Určenie dodávateµa ako napríklad „výrobcu“ spôsobuje jeho zapísanie do zoznamu výrobcov a podobne aj iných skupín
dodávateµov.



Katalóg

Adresár je uvedený zoznam predmetov, spotrebného materiálu, činidiel, náhradných dielov ....



Directory - editáciu

Upravenie list.



Slovníky

Okno slúľi k zaznamenaniu prípadných kódy.

Tieto údaje môľu by» čerpané v prieskumoch a foriem.

Ak je softvér stiahnu» aktualuzacji databáze kód, ktorý moľno importova» kliknutím na poloľku Import a smerujúce k
priečinku pomocníka.



Slovníky - editáciu

Konštrukcia medzinárodných slovníkov je povinnos»ou zabezpeči» správnu komunikáciu a štandardizáciu pojmov.



Zdroje

Vybavenie a prístroje.

Kaľdé laboratórium má biobanky a hardvérové prostriedky.
Modul informačných zdrojov sa pouľíva v mnohých iných moduloch.
Jedná sa vlastne o zoznam zariadení, ktorá sa aktívne podieµa na procese ukladanie biologického materiálu, jeho výskumné
laboratórium procesy.
A moduly odkaz zdroj biobankách, monitoring, činidlá a procesy.

Najdôleľitejšia vec, ktorú by mala by» úplne zaradené do registra sú: chladiace zariadenia a výpočtovej techniky.
Kaľdý zdroj môľe ma» sleduje príbeh o spotrebe rôznych typov materiálov, rovnako ako históriu údrľby a porúch.
Tešíme sa na zdroji sme schopní poveda» veµa o biobanky a laboratória.

Je to záznam nielen pre účely evidencie dlhodobého majetku, ale predovšetkým zoznam moľných prostriedkov na spravovanie

a ich história prevádzky, údrľby, opráv, ....



Zdroje - editáciu

Výberové zoznamy sa vytvárajú na základe sady moľností: počítač, biobanka, monitorovanie atď.

Voµba „Správca SNMP“ umoľňuje schopnos» prijíma» správy „SNMP TRAP“.
Ak prenos SNMP nefunguje, aj keď je zapnutý, začiarknite políčko „FireWall“.
Podµa štandardu SNMP je port 162 otvorený.



Harmonogram

Harmonogram umoľňuje rezervova» vybrané zariadenia z biobankových alebo laboratórnych zdrojov.
Pri rezervácii sa vyberie pri úprave vlastností zariadenia.

Plán je k dispozícii na úrovni úprav zariadenia a úprav udalostí v organizátore.

Význam farieb v dennom pláne:
- zelená - voµný čas
- červená - zahraničná rezervácia - dvojitým kliknutím skontrolujete, ktorého
- ľltá - Vaša rezervácia
- purpurová - aktuálne určené obdobie pomocou myši - môľete pouľi» klávesy Shift a Ctrl

Označená rezervácia nadobudne účinnos» po kliknutí na [Uloľi»]

Údaje o rezervácii sú uloľené v tabuµke AL1 a môľu by» pouľité v prehµadoch.



Materiálov

Zavedenie zoznamu materiálov zefektívni» upravi» vlastnosti vzorky v biobanky.
Kaľdý materiál je moľné priradi» parametre a ich merných jednotiek.



Materiálov - editáciu

Typ parametra je jeho jednoznakový identifikátor, ktorý sa pouľíva v záznamoch o meraní.
Mal by by» jedinečný v rámci materiálu a nesmie sa meni», ak sa registrácia uľ uskutočnila kdekoµvek.

Minimálne a maximálne hodnoty sú výsledkom noriem pre daný parameter.
Po kliknutí µavým tlačidlom myši na štítok môľete zmeni» farbu tak, aby presiahla hodnotu parametra.
Definície farieb sa pouľívajú v iných moduloch, napr. Laboratóriách, biobankách, ...

Merné jednotky sa zapisujú pomocou ASCII znakov, a preto ich nemoľno pouľi», napr



Merné jednotky

Záznam merných jednotiek vám umoľňuje vytvori» výberový zoznam pre všetky moduly s poµom mernej jednotky.
Okrem toho obsahuje prevodné vzorce pouľívané na štandardizáciu výsledkov merania.



Merné jednotky - editáciu

Výraz jednotkovej konverzie je zostavený podµa syntaxe pouľitej v ostatných moduloch BBMS.

Hodnota v mernej jednotke zadaná v tomto okne sa nahrádza hodnotou „value“.
Výsledok prevodu by mal by» v súlade s jednou mierou nadradeného okna.



Schémy

Diagramy sa pouľívajú na stanovenie schéme skúšky, potrebné materiály a kroky.
Napríklad vytvorenie systému štúdií BRCA1, P16, NOD2 my spôsobi», ľe softvér bude pridanie nezávislé testovanie Voµba
riadiaceho BRCA, P16 a NOD2, ale z rovnakého materiálu na stiahnutie a s rovnakými etáp.

Mnoho ďalších príkladov sú v databáze s údajmi zo skúšok TEST.



Schémy - editáciu

Výskum a potrebné materiály.

Tu sa definujú typy testov vykonaných v laboratóriu objednávok, ako aj potrebný materiál pre výskum.



Procesy

Procesy tvoria strom:

Skupina: objednávanie je prvok, ktorý je rozdelený zhruba všetky procesy, môľe to by» rozdeli» úloha.
Postup: je zbierka postupov, nie je tento proces začal v dôsledku udalosti, proces čistenia iba uznávaných postupov a skladá sa
z nezávislých postupov.

        napr. Spôsob izolácie obsahuje väčší počet procedúr vykonávaných po určitej udalosti, napr. dokončenie
predchádzajúceho postupu, skenovanie, spustenie kamery a podobne.

Postup: úloha vykonaná, keď nastane udalos» alebo akákoµvek ďalší postup. Procedúra prebieha v záznamoch, procedúry,
triggery Robot.
        napr. postup zálohovanie určité súbory na vzdialenom počítači zahŕňa vykonanie sekvenčná funkcia zapnutia počítača,
kopírova» dáta a prípadne vypnutie počítača

Funkcia: je základným krokom v procedúre.
        Kaľdý krok, alebo výkon funkcie musí dokonči» úspech alebo neúspech.
        Ak je úspešná, bude pokračova» vykonáva» tieto funkcie, a ako to bude porazi», bude to re-výkon funkcie, ak nechcete
dosta» úspech, alebo to bude maximálna časovka, tj. Tzv. Time Out.

Tento proces je moľné spusti» rad vstavaných funkcií.



Procesy - editáciu

Jedna linka môľe obsahova» jednu alebo viac funkcií spojené ".alebo". alebo ".a."

Môľete pouľi» µubovoµnú funkciu syntaxe jazyka CLIPPER (podobne ako Basic a Pascal).



Plánovač úloh

Automatické spustenie príkazov.

Kroky modulu definovaného niečo v určitom čase.

Poradie upozornenia vykonáva» môľu by» automaticky pridané z iného systému modulu BBMS alebo ručne.

Kaľdý alert má zásadný upozornenie, ktoré je pouľívateµ, ktorý je pripravený a upozorni» príjemcu, alebo pouľívateµov, pre
ktorých bude spustená.

Tieto údaje a mnohé ďalšie môľu by» modifikované v priebehu úpravy.



Plánovač úloh - editáciu

Úlohy plánovača je moľné rozdeli» do niekoµkých typov:

- jednorazové alebo cyklické
- správy alebo procesy
- manuálne alebo automatické

Zatiaµ čo prvý druh nie je potrebné vysvetµova», ďalšie vyľadujú pár slov na vysvetlenie.

Výstrahy vám umoľňujú zobrazi» správu v určenom čase. Správa môľe by» výsledkom udalosti alebo môľe by» pripravená
ručne. V kaľdom upozornení môľete vybra» časové parametre a označi» osobu, ktorej sa má správa zobrazi». Ak sa má správa
objavi» po udalosti, musí by» definovaná pomocou kuriéra (toto je oznamovací systém v rámci systému BBMS).

Tento softvér podporuje „SNMP TRAP“.
Tieto hovory môľete pouľi» na spustenie úloh a vo vetách na procesy / postupy / funkcie.
V tomto okne je uvedený odosielateµ rámca „SNMP TRAP“.
Účtenka je označená pri úprave zdrojov, t.j. vlastností počítača.

V dôsledku nejakej udalosti odosielateµ odošle „SNMP TRAP“ príjemcovi, ktorý vykoná úlohu, v ktorej je zadaná adresa
odosielateµa.

Tento mechanizmus je preto jednoduchý a uľitočný v situáciách, keď je úloha dokončená bezprostredne po udalosti,
napríklad otvorenie dverí, prekročenie prípustnej teploty atď.



Courier

oznamovanie udalostí.

systémové udalosti BBMS. Akékoµvek meranie aktivity, .... Táto udalos», ktorá končí buď v úspechu či neúspechu, alebo
jednoducho pokračuje.
Kaľdý koniec tejto udalosti je moľné priradi» k reakcii zo strany kuriéra. Je to niečo ako to funguje: niečo stalo, program
načíta kód zodpovedajúci kuriérskou úspechu či neúspechu, a "vzhµad" do Kurier.

Táto čas» definuje, čo je potrebné urobi», ak sa zobrazí príslušný kód. Reakcia sa môľe opiera» o beľiaci proces, oznámenie
so správou, oznámenie o správe atď podobne.

Courier obsahuje zoznam činností vykonávaných po udalosti.

Samozrejme, ako táto udalos» nemá kód kuriér, neexistuje ľiadna reakcia potom.

Kuriérom modul pre komunikáciu medzi µubovoµne zvoleného zariadenia biobanky / laboratória a systému riadenia.

Na základe správy môľe by» prijaté opatrenia.

Courier je veµmi dôleľitá riešenie pre automatizované biobankách a laboratóriá

pretoľe umoľňuje výstavbu viacúčelového komplexného systému zaloľeného na spracovanie udalostí.

Upozornenie na e-mail bude fungova», ak nie je uzamknutý servera smtp.bbms.pl,

a SMS upozornenie, pokiaµ nie je zámok na serveri SMS bránu na 88.199.145.52.

Tieto zámky je moľné zapnú» v počítači so systémom BBMS alebo v určitom okamihu v riadení dopravy (prístupový bod)
pretoľe v prípade problémov, prosím najprv poľiada» príslušných bunkách IT.



Courier - editáciu

Edycja parametrów Kuriera zależy od aktualnego miejsca w drzewie.

W okienku edycyjnym pola mog± być aktywne lub zablokowane, a każde pole po zatrzymaniu nad nim wskaĽnika myszy ma
swój opis.

Na poziomie drzewa "Kurier - temat" odbywa się najważniejszy opis zachowania kuriera, czyli definicja czynno¶ci po
pojawieniu się okre¶lonego kodu.



Sledovanie

Sledovanie stavu ľivotného prostredia zahŕňa prostriedky biobanky, ale aj laboratórium.
Miesto monitora úzko definovanej uvies» zdroj, ktorý je súčas»ou biobanka alebo laboratórne vstúpil do zdroja modulov.
Účelom tohto modulu je práca so zariadeniami pre sledovanie environmentálnych podmienok pre získavanie všetkých
potrebných dát.
Nie sú definované dopredu, čo veµkos», ktorú chcete sledova», stačí definova».

Monitorovanie moľno vykonáva» automaticky alebo manuálne pomocou výstrahy v rámci modulu.

Tento softvér je v súčasnej dobe komunikácii s LanKontroler modulov (skrátene ako) a rekordéry Q-MSystem (Q-M). LK na
rozdiel od iných riešení umoľňuje číta» prakticky akékoµvek parametre, a to nielen teplota, ktorá je závislá na pouľitej sonde.
Pouľi» teplotné čidlá v rozmedzí od -200 ° C do + 2200 ° C, relatívna vlhkos» vzduchu, koncentrácia CO2, koncentrácia O2,
koncentrácia CO, ... a pohony ako relé, motory, pohony a podobne.
LK obsahuje relé umoľňuje zapnutie zariadenia. Má tieľ digitálnych vstupov, ktoré moľno pripoji» k snímačov, spínačov,
napr. Otvorenie mrazák otvorenie dverí laboratórium, atď.
Q-M, je však systém pre registráciu bezdrôtového teploty sa beľne pouľíva na sledovanie ultra mrazničky.
Akvizícia dát sa môľe vykonáva» na BBMS ručne alebo automaticky, rovnako ako pri pouľití softvéru Robot.



Sledovanie - editáciu

Kµúčové údaje pre monitorovanie sú na úrovni Monitoring stromu - bod (editačné okno titulu).

Nastavením ukazovateµa myši na poli formulára sa zobrazí popis poµa.

Pri kaľdej poloľke môľete pripoji» dokument v elektronickej podobe.



LanKontroler

Modul "LanKontroler" je nákladovo efektívne riešenie pre monitorovanie okolitého prostredia.
Umoľňuje meranie 6 digitálnych snímačov teploty, senzor 1 digitálny vlhkosti a teploty
niektoré analógové senzory, a navyše celý rad digitálnych snímačov, napr. otváracia mrazničky.

podrobnosti:
https://tinycontrol.pl/en/

https://tinycontrol.pl/en/


Oprávnenia

Kaľdý uľívateµ by mal ís» pri identifikácii behu, ktorý je jednoducho prihlási».

Prihlasovacie proces musí by» "zá»aľ" (názor je rozdelený o tom, či pat heslo je zloľitý, alebo nie, pretoľe program si pamätá
vaše uľívateµské meno), a môľe by» pouľitý napr. Skenera a skenova» kód s prístupovú kartu.

A čo je najdôleľitejšie, ľe v súčasnom systéme BBMS úzko definovanej (identifikovanej) osoba.

Ako to, potom sa človek môľe pohybova» skrz systém v rámci svojich právomocí (pridelený správcu).

BBMS má rozsiahly systém oprávnení, ktoré moľno rozdeli» do dvoch skupín:
1. elektrického ovládania okien / modul
2. oprávnenie k databáze: tabuliek a polí
Kontext 3. Práva

Kaľdé okno systém BBMS má technický názov (moľno vidie» na pláne v názve stĺpca), ktorým sa kontroluje, či pouľívateµ
má úplné privilégiá (prehliadanie a editáciu), alebo len prechádzanie, alebo nedostatku oprávnenia.

Technický názov bol predstavený v dôsledku jazykových BBMS rozhranie. V kaľdom názve jazyka je rovnaká a zmeny "title"
okno.

Nárok na okná / modul určuje stav poloľky: zelená znamená právo na úpravu, ľltá Len sa tak rozhliadam a druhý nedostatok
oprávnenie.

Druhá skupina výsad alebo databázy môľe by» prenášaný do kaľdého okna správcu a ostatní uľívatelia majú náhµad
privilégiá.
Po kliknutí na tlačidlo v menu pravého tlačidla myši sa objaví sa "Oprávnenie"



Pouľitie "okno" a "stolové" Vybra» oprávnenie skupiny.
Ak zvolíte "okná" sú rovnaké právomoci, ako je uvedené v modeloch "Oprávnenie".
Ak "stôl", je aktívny práva k databáze úprav.

Členovia z µavej strany nemajú nejaké povolenie na úpravu alebo zobrazenie, a na pravej strane majú nárok.

Nemôľete da» súhlas k úpravám bez práva na prehliadanie, úpravu jednoducho vyššiu úroveň autority ako prezeranie.

Podµa stavu (editáciu / prezeranie) je uvedený zoznam vybraných oblastí tabuµky.
Môľete zamknú» úpravu vybranej poµa tabuµky a analogických skry» dáta do vybraných polí tabuµky.

Tretia skupina právomoci - Kontext odkazuje na práva, v súčasnej situácii, aktuálnym beľiaceho procesu.
Rad obmedzenia, pretoľe táto skupina sa týka zníľenia svojich právomocí sa vykonáva automaticky.
Napríklad nie je moľné zmeni» probanda v poradí, v prípade, ľe objednávka je automaticky vytvorená v download.

Tam je zníľenie príspevkov pre editáciu, môľete sa obráti» na ich vlastnú ľiados» vstupom do pevnej STABLK Áno.

Zahrnutie trvalých výsledkov blokády v editačných funkciách so statusom "OK" alebo "lock".

Zníľenie príspevkov na úpravy v tomto smere môľe prispie» výraznejšie k ochrane údajov vz»ahujúcich sa na dokončenie
procesu.

Stručne povedané, rozsiahly systém povoµovania podporuje tri skupiny práv, okien a databáz a kontextové.
Prístup k nastaveniu v právomoci module alebo kaľdé okno pop-up menu,
kontext môľe by» predĺľená o vstupe do pevnej STABLK "ÁNO".

Spôsob a rozsah vysielacích práv záleľí na vás.



Oprávnenia - editáciu

Tento modul je zvláš» pozícií stavu význam.
V závislosti na stave kontextové umoľňuje prístup alebo zablokovaním.

„autentifikácia“ – umoľnenie automatického prihlásenia do BBMS priradením pouľívateµa operačného systému alebo servera
pouľívateµovi BBMS.
"štart" - obnovenie posledného otvoreného okna po spustení BBMS.



Kurzov a školení

Kurzy a školenia navyše k povahe registráciu by mal ma» blízky vz»ah s povolením.

Zdá sa, ľe prirodzené ma» prístup k určitým modulom by mali by» školení v tejto oblasti.

Vzhµadom k včasnosti osvedčenie o absolvovaní kurzov či školení je moľné sledova» na pouľitie správ.

Automatické vypnutie prístupu k špecifickým modulom, ak uplynula tréning nestačí rozumné blokova» prácu.

Kurzov či školení moľno zaznamena» a poslal na osobu zodpovednú za ich vykonávanie alebo jednoducho dohµad nad ich
vykonávanie.

Táto správa môľe obsahova» zastarané a blízko k vypršania platnosti, detaily sú jednoducho definova» v správe.



Kurzov a školení - editáciu

Samozrejme či školení moľno charakterizova» ako meno, dátum a dátum vypršania platnosti.

Okno môľe by» pripojený k elektronickému dokumentu, ktorý je opúš»a certifikát.



Očkovanie

Očkovanie dodatok k povahe registráciu by mal ma» blízky vz»ah s odsúhlasením vykonáva» určité aktivity, alebo výsady.

Zdá sa, ľe prirodzené ma» prístup k určitým modulom by mali by» očkované osoby.

Hoci to znie príliš váľne, myslím, ľe kaľdý pripúš»a, ľe s»ahovanie biologický materiál nemôľe by» vykonané osobou, ktorá
nebola očkovaná.

Očkovanie bolo moľné zaznamena» a poslal na osobu zodpovednú za ich vykonávanie alebo jednoducho dohµad nad ich
vykonávanie.

Táto správa môľe obsahova» zastarané a blízko k vypršania platnosti, detaily sú jednoducho definova» v správe.



Očkovanie - editáciu

Očkovanie moľno charakterizova» ako meno, dátum a dátum vypršania platnosti.

V okne môľete pripoji» elektronický dokument, ktorý je potvrdenie o očkovaní.



Prístupové zóny

Prístupové zóny v biobanke a laboratóriu môľu by» postavené vo forme stromu.
Ak vetva stromu zodpovedá prístupovému terminálu, po výbere kliknite na [Oprávnenia]
a umoľni» prístup k vybraným µuďom.

Ak má niekto prístup na zónu na určitej úrovni, automaticky ju dostane na vyššiu úroveň.

Aby bola moľná úplná integrácia so systémom riadenia prístupu, mali by by» dokončené kódy prístupových terminálov
a kódy bezdotykových kariet na perá pouľívateµa v ponuke System-> Permissions.

Integrácia spočíva v zasielaní pripravených dát v systéme BBMS do systému riadenia prístupu.



Prístupové zóny - editáciu

Kaľdá stromová poloľka zodpovedajúca prístupovému terminálu (čítačka) by mala obsahova» kód kompatibilný so systémom
riadenia prístupu.



Nastavenie

V kaľdom softvéri je miesto pre niektoré trvalé informácie, niektoré konfiguračné údaje.

Toto miesto má iný názov a štruktúru a často sa pouľíva tabla moľností.

Systém BBMS obsahuje zoznam konštánt v dynamickej forme. Ak je potrebná určitá konštanta, program ju pridá do zoznamu.

Toto pravidlo výrazne zjednodušilo spracovanie konštánt (volieb), nevidíte stovky, ale iba toµko, koµko sa pouľíva. Okrem
toho môľete bez väčších problémov prida» nové a odstráni» nepotrebné konštanty.

Konštanty navyše obsahujú definície automatického dokončovania údajov a skriptov tlačiarní čiarových kódov.
Usporiadanie skriptov vyľaduje niekoµko slov popisu.
Kaľdý skript má konštantný názov, ktorý zodpovedá tlačiarni, napr. PZEBRA, PBRADO, PSATO, PGODEX.

K názvu môľete prida» príponu, napr. 1,2,3 .. a, b, c atď.
a kde je spustený skript, napr. @ BB6, @ BB5, @OS atď.

Ak pre nainštalovanú tlačiareň existuje viac skriptov, zobrazí sa výberový zoznam.
V zozname nebudú ľiadne skripty, ktoré by boli priradené k iným oknám s @.

Skript pre tlačiareň čiarových kódov môľe obsahova» vloľky makier ohraničené zloľenými zátvorkami {}.
napr. pre ZEBRA
^ XA
^ FO40,50
^ FD {trim (OS1-> NZ) + "" + OS1-> IM} ^ FS
^ XZ
makro v skripte môľe geneticky generova» fragment skriptu
^ XA
^ FO40, {iif (OS1-> STA = "1", "50", "60")}
^ FD {trim (OS1-> NZ) + "" + OS1-> IM} ^ FS
^ XZ



Nastavenie - editáciu

Prosím nemení názov konštanty, pretoľe je automaticky nastavený pomocou softvéru.

Mali by ste zmeni» hodnotu fixné a popisom.



Správy

Tam je pri zobrazovaní správ nemá zmysel vypršala nejaký materiál alebo vakcínu.
Len počet správ, ktoré boli dostatočne veµké, to môľe zablokova» všetku prácu v programe.
Najlepšie pripravi» zodpovedajúce správu, ktorá je moľné odosla» prostredníctvom e-mailu pre mnoho µudí.

Konštrukcia tejto správy je zahrnutie vybraných oblastiach a pouľitie vhodných filtrov.
Istá zjednodušenia je schopnos» nahráva» definícia zostavy vo forme xml súboru.
Definícia správa môľu by» vymenené biobanky a laboratória.



Správy - editáciu

Parametre hlavičky správy - ako tlači», počíta», súhrny a tak ďalej.



Správy - špecifikácia

Správy sú definované, ako rýchlo získa» informácie z databázy.
Správy sú rozdelené do tém, ktorá zodpovedá konkrétny sadu databázových tabuliek. Pokiaµ ide o definíciu novej zostavy
vybra» zaujímavé témy, a potom typicky prida» novú poloľku a zadajte názov zostavy. na výtlačku ďalšia téma sa zobrazí
názov. Ďalším krokom pri definovaní správy je urči» stĺpce na základe navrhovaného súboru umiestneného na zozname okna.
Kliknutím na tlačidlo ">" alebo "<" spôsobuje vrátane hlásení poµa alebo vypnú». Zoznam Tabuµka stĺpcoch správy môľe
zmeni» obsah hlavičky bloku tlače (vkladá stĺpec môľe by» pouľitý len pre filter), môľeme definova» radenie a filtrovanie dát
definova».

Problematika výberu dát pre správu z najdôleľitejších a efektívne obmedzenie určuje moľné vyuľitie tejto správy. ,
Nasledujúce operátory:
"" - Nie operátor - je filter vypnutý



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

Stavebné filtre sa skladá zo skladania filtra podmienok pre niekoµko vybraných polí. Musíme vedie», ľe v predvolenom
nastavení sa predpokladá, ľe všetky podmienky, ktoré pouľíva logický operátor "a". Avšak, v prípade, ľe je potrebné
definova» filter za pouľitia "alebo" operátor, stačí pouľi» pole NF (inverzný filter) v záhlaví definície zostavy. Kontrola tohto
políčka vybra» dáta pre správy je definovaná vo filtri nie je splnená.
Ďalej pomocou známeho vz»ahu:
      !( a  i  b)   =  ( !a lub !b),  kde symbol "!" indikuje negaci výrazu.

 
Tieto vzorce moľné pouľi» všetky základné funkcie jazyka CLIPPER a VO napr. Funkcia

Parametrizácia.
  V stĺpci "Value", môľete uloľi» "param" kµúčové slovo, ktoré bude vola» okno so ľiados»ou o hodnotu parametra. To
umoľňuje pouľitie deviatich rôznych parametrov označených sebe nasledujúcimi číslami, napríklad. param1, param8.



Správy - téma

Toto okno zobrazuje tabuµky a ich pripojenie.

Definícia je pouľitá pri stavbe správy a počas jeho realizácie.



Obµúbené správy

Nie kaľdý musí vedie», ako pripravi» správu.
K dispozícii je okno s obµúbenými správami pre všetkých :)
Vlastnosti správy môľe zmeni» správca alebo autor správy.



Obµúbené správy - editáciu

Polia „par1“ aľ „par3“ sa pouľívajú na prenos hodnôt parametrov správy.
Nemusia by» vyplnené, je to len pohodlie.
Do prehµadu môľete vloľi» otázku o hodnote parametra.
Jednoducho, ak sú tieto otázky príliš únavné alebo nepotrebné a správa vyľaduje parameter,
potom ho zadajte sem.



Formuláre

Ak je potreba vytlači» formulár alebo prieskum, to bolo na tomto mieste si môľete pripravi» šablónu.

Okrem označenia miesta a formát tlače, môľete pouľi» sadu funkcií a operátorov, ktoré umoľňujú plný prístup k databáze.
Dáta moľno µubovoµne formátova».

Zoznam dostupných funkcií.



Formuláre - editáciu

Formulár hlavičky dát.

V tomto okne môľete zvoli» rodičovský formulár.



Formuláre - špecifikácia

Špecifikácia forma môľe by» pouľitá funkcia a odkazova» na databázových polí.
Záznam OS1-> NZ je čítanie dát z terénu NZ tabuµky OS1.

Podrobný popis štruktúry databázy je v ponuke Pomocník-> Stoly
alebo súbor DS_BBMS_SK.pdf



Šablóny

Šablóny umoľňujú generova» dokumenty vo formáte RTF (štandard podporovaný všetkými editormi formátovaného textu).
Po uloľení dokumentu softvér nahradí vzorec uzavretý do zloľených zátvoriek {} výsledkom vzorca.
Môľete pouľi» všetky dostupné funkcie (napr. Pouľité vo formulároch) a syntax, ktorá umoľňuje čítanie databázy.

Zadefinovanú šablónu je moľné pripevni» k oknu a ak je v okne strom, moľno vetviacu tabuµku nasmerova» na vetvu stromu.

Osvedčeným postupom je pripravi» vzorce v poznámkovom bloku a potom ich skopírova» do šablóny, aby sa zabránilo
skrytému kódovaniu RTF vo vnútri vzorca.

Ak ste si pripravili šablónu v programe Word alebo Writer a po načítaní zmenili formát, aby nespĺňal vaše očakávania,
potom namiesto šablóny môľete zada» cestu k súboru šablóny, napr. C: \ BBMS \ DBF \ Biobank \ RTF \ Template.rtf

Dlhé vzorce je moľné skráti» pomocou skratiek.
V zloľených zátvorkách zadajte napr. {% Adr} a v okne pod tlačidlom [Skratky] názov skratky „adr“
a text vzorca trim (OS1-> UL) + "" + trim (OS1-> DOM) + "/" + OS1-> LOK
Namiesto {trim (OS1-> UL) + "" + trim (OS1-> DOM) + "/" + OS1-> LOK} môľete pouľi» {% adr},
čo výrazne zlepšuje čitateµnos» šablóny.



Šablóny - editáciu

Údaje v poliach "Okno" a "Tabuµka" sa pouľijú v postupe vyhµadávania šablón po kliknutí na tlačidlo [Šablóna] v okne.
Definovaná šablóna môľe by» aktívna len vo vybranom okne a načíta» údaje z databázových tabuliek pripojených k oknu.

"Status" vám umoľňuje zakáza» pouľitie definovanej šablóny.



Vytlačí

Okno obsahuje parametre všetkých vykonaných výtlačkov.
Niektoré parametre môľu by» editované a budú pouľité počas budúceho tlače.

Okrem parametrov sú tieľ k dispozícii štatistické údaje, počet operácií a náhµadu a dátum.



Vytlačí - editáciu

Okno má základné parametre tlače a v budúcnosti budú vyvinuté.



Hromadnú tlač

Sériový tlač zavedené s cieµom umoľni» tlači» štítky s 1D / 2D / g niektoré masky.

Tlač ukáľkovej skripty (sú uloľené v menu Systém -> Fixné -> Tlačiarne kódy)

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
m m
J
S l1;0,0,9,13
B 5,5,0,DATAMATRIX,1;####
A 1

kde "####" je nahradený kódom a "...." sa nahrádza časti kódu, druhá čas» ďalšieho re»azca "...."
Pouľitie re»azec "...." umoľňuje vytlači» kód na dvoch riadkoch, pod podmienkou, kód musí obsahova» bodky "." na
rozdelenie

napr. ABCDEF.KOD123 bude vytlačený v dvoch radoch ABCDEF a ďalšom riadku KOD123



®ivý graf

Graf z okna je obmedzený na údaje viditeµné v okne.
Ukázalo sa, ľe toto obmedzenie je pre mnohých dôleľité, a preto sa vytvorilo riešenie „Live Chart“.
Rozsah údajov je obmedzený iba parametrami grafu, a nie organizáciou zaznamenávania údajov v strome.

Okrem odstránenia obmedzenia rozsahu bol graf pravidelne obnovovaný.



®ivý graf - editáciu



Štruktúra databáz

Definícia Modul štruktúra čiastkové základňa sa skladá z viacerých úrovní: poµné skupine a tabuliek.

Je plný voµnosti pri určovaní oblastí a skupín.

Existujú určité obmedzenia na ďalších úrovniach, a síce tabuµky a podrobnosti o tabuµkách:

- Názov tabuµky musí by» unikátne v celej databáze;

- Názov by mal by» krátky a nemôľe obsahova» špeciálne znaky (vrátane medzier);

- Tabuµka sa musí sklada» z polí (stĺpcov);

- Jedna škatuµka by mala ma» krátky názov a ľiadne špeciálne znaky (i bez medzier)

Ak štruktúra tabuµky je tak, aby zodpovedali akéhokoµvek zdroja databázy a potom kliknite na tlačidlo [SOURCE], kde
môľete spusti» stroj.



Štruktúra databáz - editáciu

Na zabezpečenie ukladania údajov v databáze pomocou µubovoµného databázového nástroja je potrebné dodrľiava»
niekoµko pravidiel:

1. Názov poµa by nemal by» dlhší ako 10 znakov, nemôľe obsahova» špeciálne a diakritické znaky a nemôľe to by»
vyhradené slovo v databáze SQL.
2. Maximálna veµkos» textového poµa je 254 znakov a maximálna veµkos» číselného poµa je 12 znakov vrátane znaku, ktorý
oddeµuje celé čísla od zlomkov.
3. Počet polí v tabuµke nesmie prekroči» 254 - 14 (vyhradené pre BBMS) = 240.

Informácie z poµa „Popis“ sa počas úprav zobrazia v module Subbases.
„Štítok“ sa zobrazí vľdy, keď sa pouľije definované pole vrátane okien a správ.
„Zoznam“ sa pouľíva na označenie hodnôt, ktoré môľe textové pole obsahova». Počas úprav bude viditeµný výberový
zoznam.

„Status“ umoľňuje povoli» viditeµnos» poµa v module Subbases.

Polia miestnej databázy sa pouľívajú na označenie umiestnenia počas importu, napríklad z Excelu, Calcu, ODBC.
Rovnaké údaje je moľné uloľi» do viacerých tabuliek.
Údaje môľete uloľi» aj do rôznych záznamov tej istej tabuµky pomocou ďalšieho ukazovateµa (tretí stĺpec).
"?" znamená pouľíva» zápis v akomkoµvek variante, napríklad „1“ iba v jednom variante.



napr. musí sa definova» import niekoµkých 2D kódov z jedného riadku hárku, takľe pre kaľdý ukazovateµ je potrebná
mnoľina údajov
v hárku: code1d, code2d, code1d, code2d, code1d, code2, no_ident
v definícii
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,?

Vzorec konverzie vo vlastnostiach poµa a vzorec po importe vo vlastnostiach tabuµky vám umoľňujú vykonáva» ďalšie úlohy.

Vzorový obsah vzorcov po importovaní záznamu:

! prázdne (vp ("Sc", čalúnenie (_TBL-> DIRECTORY) + "\" + čalúnenie (_TBL-> PRNUMBER))) a. Šablóna („Slide“, vg
(„Sc“) + „\ slide.yml“) a.
mrxs2lnk (vg ("Sc"). "mrxs; \ Data0002.dat; \ Data0003.dat", "BB6" _ TBL-> ID_BB6)

interpretácia:

! Prázdne (vp ("Sc" čalúnenie (_TBL-> PRODUKT) + "\" + čalúnenie (_TBL-> NUMER_PRE)))

Do premennej „Sc“ uloľte podadresár, ktorého názov je v tabuµke TBL, v poli DIRECTORY a v poli PRNUMBER tej istej
tabuµky.

funkcie:

empty () - skontroluje, či je prázdny
trim () - odreľe posledné medzery

Šablóna („Slide“ vg („Sc“) + „\ slide.yml ')

Vytvorte šablónu s názvom „Slide“ a uloľte ju do súboru „slide.yml“

Posledným príkazom vykonaným po importovaní záznamu je

mrxs2lnk (vg ("Sc"). "mrxs; \ Data0002.dat; \ Data0003.dat", "BB6" _ TBL-> ID_BB6)

Táto funkcia vykonáva dve úlohy: prevod binárneho obrázka na jpg a pripojenie jpg k vzorke v databáze.

vg ("Sc") - získa cestu k súborom, ktoré sa majú previes»
".mrxs; \ Data0002.dat; \ Data0003.dat" - zoznam súborov, ktoré sa majú previes» do formátu jpg
„BB6“ - hlavná databázová tabuµka, ku ktorej má by» pripojený jpg

_TBL-> ID_BB6 - identifikátor tabuµky BB6, ku ktorej je pripojený jpg.



Min/Max

Farbenie štítkov v závislosti od veµkosti v dátovom poli.

Zmena farby - kliknite pravým tlačidlom myši.
Odstráňte farbu - kliknite na tlačidlo [X]
Zmena textu - kliknite µavým tlačidlom myši.



Zdroj dovozu

Okno sa pouľíva na definovanie metódy pre import dát z databázy, ktoré nepatria k základnej čiastkové BBMS.



Triedi»

«ahanie niekoµko fµaštičiek mnohých dosiek v celom biobanky.
To je jeden z hlavných činností beľne pred testovaného materiálu.

Tento materiál je uloľený v biobanky náhodné. Dokonca aj keď je niekto slušný a bude usporiadané vo fµaštičke / g nejakého
kritéria,
to ešte pri príprave na štúdium tieto kritériá sú určite zmení. Preto je nutné nastavi» vopred
náhodné usporiadanie nádob v biobanky.

Pouľitie definovaných správ alebo akýkoµvek iný mechanizmus, napr. Excel, pripravíme zoznam kódov pre triedenie.

Tento zoznam kódov, ktoré sa nachádza v importe textového súboru, a program nájde fµaštičiek kódov a vygeneruje zoznam
dlaľdíc.

Zoznam dlaľdice môľu by» prenesené do personálneho operačným biobanky alebo posla» na robota podporuje biobanky
(napr. Yeti, Wall-B :))
Jamky by potom mala prinies» fµaštičky / g zadanej adresy (s moľnou kontrolu zo strany 2D skenera).
Rozšírenie fµaštičky z dosiek a pomer dosky na inom spracovanie môľe by» vykonané ručne alebo automaticky.

Po vytriedení je nevyhnutné na skenovanie dosku pomocou ponuky Štart -> biobankách -> Tile.

Počas prevádzky biobanky (alebo úloľisko) bude problém odpoveda» na otázku, kde je materiál. Určite je potrebné
predpoklada», ľe materiál je skúšaný "rozptýlené" na mnohých dosiek / škatuµkách.
Toto okno sa pouľíva na vyhµadanie všetkých krvných doštičiek / pouľitie zoznamu boxy Skúmavky.
V praxi, je nasledujúci postup:
Krok 1 - pomocou správ alebo akýkoµvek iný mechanizmus pre vytvorenie zoznamu fµaatiiek - zoznam 2D ��kódov fµaatiiek
Krok 2 - prida» novú pozíciu v hornej časti tabuµky (pravým tlačidlom myši na tlačidlo "Prida»" alebo stlačte tlačidlo [Ins])
Krok 3 - import preddefinovaný zoznam 2D ��kódov
Krok 4 - kliknite na [Radenie], a to buď ručne hµadal materiál, alebo to za nás neurobí Automatické biobanka J

Komentáre
Moľno zistíte, ľe materiál je uľ v štúdiu, alebo proste obsadená niekým iným, takľe si buď počka» alebo posla» správu
uľívateµovi, ktorý skončil materiál.



Triedi» - editáciu

Zada» základné údaje pre tento druh.



XML/YML

XML formát súborov umoľňuje informácie uloľené v µubovoµnej databáze, a dokonca tvrdil, ľe XML je databáza.
Vzhµadom k tomu, moderný počítač svet konečne dospeli k dohode v oblasti výmeny dát vo formáte, budeme sa snaľi», aby
to softvér spĺňa tieto moderné trendy. Bez pohµadu na stratégiu mnohých výrobcov (a autori) softvérom, ktorí sa snaľia
budova» export do XML vo svojich aplikáciách, ale bohuľiaµ s tuhou konštrukciou, tento softvér umoľňuje voµnú definíciu
štruktúry XML.

Niekoµko technické detaily:
- XML   sa skladá z prvkov a atribútov
-. Prvok je definovaná ako cesta napr \ Report \ element
-. Atribút je definovaný ako cestu, ktorá je dokončený indikácie, napríklad \ Report \ item \ @atrybucik

V tomto okne sú uvedené príklady, ktoré obsahujú zoznam prvkov a atribúty XML súboru.
Import a export dát musí predchádza» definíciu toho, čo a kde chcete, ľe by malo by» uvedené, z ktorých tabuliek a polí prišli
prisudzova» údajov, a ktoré tabuµky a polí, ktoré majú by» uloľené atribút dát. Oba spôsoby sa líšia v smere toku dát, malo by
to predstavi» niektoré pomocné premenné:

Export: záznamy poloha, počet
Import: Hodnota

Premenná pomocný poloľka obsahuje súčasnosti vyváľa» poloľka sa môľe atypické hodnoty v súlade s rekord v počte
definície XML, teda napr. 0 ... 999
Premenné záznamy a číslo je jednorozmerné pole Skrat čísla vybrané záznamy v multiselekcie (v okne tabuµky stlačením
klávesy Shift a kliknutím myšou na riadku preč), a počet, veµkos» poµa. Príkladom uplatnenie pomocných premenných:

IIF (pozícia <= číslo, UZ -> (dbgoto (záznamy [pozícia])), F.).

Vzorec skontroluje, či aktuálna poloha je dosiahnuteµné, alebo či ide o záznam, ktorý môľe urobi» skok s funkciou dbgoto (),
ak áno, to bude robi», a ak nie, vráti false, čo je signál o ukončení exportu dát. Funkcia uloľené ako vzorec prvok by mal
vráti» logickú hodnotu indikujúca súhlas na pokračovanie procesu, alebo nedostatok súhlasu.

Premenná "hodnota" atribút obsahuje hodnotu pre zápis do databázovej tabuµky.



Sekvencie

Prehµadáva» databázy sekvencie fast.

Pred začatím vyhµadávania, pripravte výpočty prostredia rozporoszonych:

1. Určite maximálny počet počítačov v lokálnej sieti:
- S 40GB voµného miesta na pevnom disku,
- Windows.

2. Stiahnite a rozbaµte http: \\ bbms \ FASTA.zip disku (môľete zapnú» kompresiu).

3. Vloľte zástupca C: \ BBMS \EXE\ Agent.exe na uvedenie do prevádzky a spustite ho.

Po týchto akciách sa začne fungova» distribuované spracovanie, vrátane vyhµadávania v databáze fast.



Sekvencie - editáciu



ABI

Dovoz výsledky sekvencer súbory vo formáte * .ab1.
(Applied Biosystems genetickej analýzy dát Formát súboru, Abíf formát súboru špecifikácie a ukáľkové schéma File)

Súbory sú uloľené údaje, ktoré moľno zobrazi» pomocou špecializovaného softvéru.
Táto situácia sa mierne zmení zavedením moľnos» importova» dáta do databázy.

Ako uľ importované, môľete pouľi» sekvencie do vyhµadávača alebo pripravi» osobitné správy.



ABI - editáciu

Importova» výsledky sekvencer súbory * .abi.



NGS



NGS - editáciu



NGS - long



Tabuµky

Tabuµky hlavná základňa systému sú stanovené výrobcom BBMS a zverejnené ako súčas» Standard de facto.

K dispozícii pre zobrazenie štruktúry, pretoľe potenciál na vyuľitie týchto údajov pri definovaní správy, formy a šablóny vo
formáte XML.

Uľívateµ môľe bezpečne meni» názvy tabuliek, ktoré sa často pouľívajú v oknách.

Potreba rozširovanie databázové štruktúre musí by» hlásené prezrie» biobankách alebo priamo u výrobcu.

V okne sú viditeµné tlačidlá [Field] a [] indexy slúľia na prehliadanie a upravova» podrobnosti zadanej tabuµky.

Tlačidlo [Reset] sa pouľíva na obnovenie odstránenej záznamy vo vybranej tabuµke.



Tabuµky - editáciu

Môľete zmeni» popis v tabuµke na jeho.
Obsah opis bude bezpečne uloľené v databáze a po aktualizácii alebo zariadenie sa nezmení.

Za účelom obnovenia štandardného popisu by malo odstráni» prúd.

Často popisy sú viditeµné v systéme Windows, BBMS, a preto by mala uvádza» obsah tabuµky.



Field

Poµa alebo inak stĺpci tabuµky sú základnou súčas»ou štruktúry databázy.
Kaľdý box má určité vlastnosti, ktoré môľu by» tu skontrolova».

Môľete zmeni» štítky a popisy polí. Tieto údaje sú uvedené vo všetkých oknách.

Zmeny ostatných parametrov sú vykonávané výrobcom a distribuovaná do všetkých BBMS uľívateµov,
takľe drľíme štandardnej databázy.



Field - editáciu

Máte moľnos» zmeni» štítky a popisy polí (stĺpcov) databázových tabuliek.
Popisky sú viditeµné v kaľdom okne ako hlavičky stĺpcov, alebo ako popisy k poliach a tituloch iných ovládacích prvkov.

Popis poµa je v oblaku alebo na stavovom riadku pri zobrazení alebo upravi» ovládanie.

Pole, ktorých vydanie je zaloľená na výbere variantov, napríklad. STA sú interpretované ako opis štítku kaľdej moľnosti.



Indexy

Indexy, je informácia o radenie dát podµa definovaného kµúča.

Indexy výrazne zvýši» účinnos» vyuľitia databázy.

Systém berie do úvahy zoznam primárny kµúč, filtrovanie a podporných miestach označených pre odstránenie.



Indexy - editáciu

Je nám µúto, nemoľno nič meni» tu.

Ak z nejakého dôvodu budete potrebova» index, napr. Pre rýchlejšie správy o implementácii
oznámte to na fóre alebo priamo na autora softvéru.



Obnovenie

Odstránenie sa vykonáva v niekoµkých stupňoch.

V prvej odstránený pozícii získal štatút "skrytých" a za pouľitia filtrov môľete zobrazi» stav všetkých skryté. Zmena statusu
do druhého, alebo "kresli»" skryté je jednoduché a vyľaduje iba oprávnenie k úpravám.

V prípade, ľe skrytá poloľka bude odstránená, to uľ je váľna situácia, pretoľe je označená fyzicky odstráni».

Tento postoj nie je JESY nikde vidie», nie sú prítomné v kaľdom module alebo správ.

Vzhµadom na to, ľe sa môľe sta», ľe sa niečo odstránený nehody, bol som predstavený softvér môľe obnovi» dáta odstránená
pouľívateµom "admin".

V otvorenom okne pomocou tlačidla [Reset] (menu Pomocník-> Tables) sú viditeµné údaje, ktoré moľno obnovi», jednoducho
vykona» dvojitým kliknutím µavým tlačidlom myši.

Pozor!

Ak chcete obnovi» dáta nebudú uloľené do nekonečna, ale aľ baliaci stôl, ktorý sa koná v priebehu databázy re-indexovanie.



Otvorené tabuµky

Zoznam otvorených tabuliek je uľitočný pre správcov.

Kaľdý počítač alebo server má limit otvorených súborov
(otvorená tabuµka znamená otvorenie minimálne 2 súborov, údajov a indexov).

Z tohto dôvodu BBMS obmedzuje počet otvorených okien alebo „pokusov“ otvára» súbory v reľime len na čítanie.

Ak sa vám občas zobrazí chybová správa,
potom musíte skontrolova» počet súborov otvorených na serveri a vykona» konkrétne kroky na zvýšenie limitu.



Vyhµadáva»

Vyhµadávač sa pouľíva v mnohých modulov BMS.
Môľete vyhµadáva» na základe všetkých údajov zadaných do vyhµadávacích polí.



Kontextový vyhµadávací nástroj

Kontextový vyhµadávací nástroj funguje v systéme Windows, ktorý sa netýka vzoriek a objednávok a pri výbere kódu zo
slovníka.
Vyhµadávacie polia sa vytvárajú automaticky na základe zoznamu indexovaných polí tabuµky a zoznamu stĺpcov v okne.
Indexované polia je moľné vyhµadáva» podµa zhody od začiatku textu („| ->“) a ďalších podµa vašich potrieb.
Index často rozlišuje veµké a malé písmená, čo vás núti zablokova» výber tejto zhody („Aa“).

preto:
"| ->" - znamená zhodu od začiatku textu
„Aa“ - znamená rozlíšenie medzi veµkými a malými písmenami

Ak je počet vyhµadávacích polí príliš nízky, pouľije sa posledné pole so zoznamom výberov. Softvér automaticky vytvorí
zoznam polí s vhodnými moľnos»ami zhody.



Kontajner

Je nádoba pouľitá pre zber dát z okna, napr. Počas hµadania.

U kaľdého zoznamu umiestnite kurzor na poloľku a stlačte tlačidlo [medzera] na dáta bola uloľená v kontajneri.

V rovnakom okne po stlačení tlačidla [Ctrl] + [medzera] sa otvorí okno kontajner s vybranými dátami z okna a prípadne s
uvedenou úrovňou stromu.

Počas prenosu dát do kontajnera je aktualizovaný čítač nachádza na stavovom riadku na pravej strane.



Organizátor

Organizer je jednoduchý "Osobné informačný manaľér" (tzv. PIM) určený pre uľívateµov BBMS.
Úlohou usporiadateµa je usporiada» chronologicky úlohy, ktoré majú by» vykonané a so schopnos»ou upozorni» ostatných.

Úlohy Usporiadateµ: zachráni», nesmieme zabudnú» a da» ostatným vedie».

V súčasnej frekventovaných časoch, niektoré veci je potrebné uloľi» na ľlté poznámky,

taká poznámka je organizátorom a skutočnos», ľe to je dos» pre neho vstup jednu udalos»,

a rovnaký replikova» lepkavá a bude vedie», ľe je čas kona».



Organizátor - editáciu

Najdôleľitejšími parametrami pozíciu organizátora, dátum, čas, popis a stav.

Status ukazuje, či táto poloľka je uľ "dokončené" alebo čakanie odloľený.



Komunikátor

Komunikátor umoľňuje komunikáciu medzi pouľívateµmi v rámci BBMS aplikácií.
Po odoslaní správy sa uloľia do databázy a ako je k dispozícii príjemca, zobrazí sa k nemu.



Komunikátor - archív

Niekedy je potrebné skontrolova» históriu správ, ktoré moľno vykona» v tomto okne.

Pouľitím filtrovania odosielateµov, príjemcov a stav, pohµad by nemal by» problém.



Poznámka

Poznámka môľe obsahova» akékoµvek textové informácie.
Obsah poznámky sa dá naformátova» zmenou písma a jeho vlastností.

Všetky príkazy sú dostupné v kontextovej ponuke otvorenej pravým tlačidlom myši.

Začiarkava sa „txt?“ uloľí text ako neformátovaný (obyčajný dokument TXT),
a odškrtnutie tohto políčka ako „RTF“, tj so všetkými informáciami o formátovaní (ako dokument RTF).



Funkcie

Príklady funkcií aplikácie sú v ready-definované správy, formy a vzorcov XML.
Funkcie môľu by» pouľité všade tam, kde je to moľné vybudova» vzorec, ľe okrem vyššie uvedených spôsobov predovšetkým
:)

Zoznam dostupných funkcií:

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."     warto¶ć=arg1.or.warto¶ć=arg2.or. 
.or.warto¶ć=arg10

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



Graf

Po nahradení označených údajov a moľnosti vzhµadu BBMS vytvorí graf automaticky a vyberie rozsahy X a Y.
Ak sa rozsahy uvedených údajov výrazne líšia, graf nebude čitateµný.

Vyberte farby, aby sa uvedené údaje nezhodovali :)



Graf - moľnosti

Ak chcete vygenerova» graf, musíte uvies» potrebné parametre, zdroj údajov X a Y a vzhµad.

Nie kaľdé okno obsahuje údaje, ktoré je moľné vykresli».



Stĺpec

V tomto okne môľete zmeni» štítok, popis a poradie stĺpcov v tabuµke.

Pre stĺpce, ktorých názov začína "ID_" môľete definova» vzorec vyhµadávania z databázy.

napríklad:
Pre ID_OS1 môľete zada» vzorec:
OS1-> IM
potom v tabuµke powiaj± mená probanda

alebo
trim(OS1-> NZ) + " " + OS1-> PES
bude viditeµný názov a sociálne zabezpečenie



Import z BBMS

Import z BBMS znamená import z inej štruktúrovanej databázy publikovanej ako BBMS :)
Mechanizmus importu pokrýva takmer vaetky softvérové ��moduly.

Import sa pravdepodobne rozšíri pridaním ďalších moľností.

Postup pozostáva z:
výber databázy a logovanie -
- výber zdrojového stromu
- voliteµné - vyberte cieµový strom
- výber tabuµky / úrovne importu - tieto údaje sa importujú na 100%
- označenie ďalších informácií na import, t. j. prepojených údajov

Pomocou importného vzorca môľete údaje filtrova», napríklad iba so stavom „OK“
IMP_BB6-> STA == '1'



Skratky

Pri zostavovaní zloľitých vzorcov je µahké urobi» chybu.
Vďaka pouľitiu skratiek sú vzorce jasné a vytvárajú zbytočné problémy :)

Ak chcete prenies» vzorec na skratky, jednoducho ho skopírujte do okna Skratky s príslušným názvom.

napr. namiesto

úprava (OS1-> UL) + "" + úprava (OS1-> DOM) + "/" + OS-> LOK

typu

%adr

alebo

#adr



Predmety

Okno prezentácie objektov môľete otvori» pomocou tlačidla na paneli nástrojov.
Praktické vyuľitie je moľné skontrolova» v nasledujúcich moduloch: Biobanky, Sklad a Činidlá.

Veµkos» a usporiadanie objektov závisí od údajov, najmä Xmax, Ymax a počtu sekundárnych prvkov.
Farby sa získajú po výbere farby pri úprave prvku.

Ak kliknete pravým tlačidlom myši v okne, budete môc» zmeni» vzorce ďalších informácií.

Niľšie je uvedený príklad:
substr(BB4->NZ,7,2)+" "+text(BB4->FIOP)+"%"
alebo
right(trim(BB4->NZ),2)+" "+text(BB4->FIOP)+"%"

kde: substr () alebo right () - vystrihne re»azec textu



Diania

Nie všetko, čo sa stane s databázou, je moľné zaznamena» z histórie zmien údajov. Dobrým príkladom je udalos» vymazania
databázového záznamu alebo akcia typu nájdená alebo vloľená do kontajnera. Preto bol v BBMS vytvorený register týchto
udalostí.

Údaje v denníku udalostí sa uchovávajú určité obdobie, aby nespôsobili príliš veµký nárast databázy. V prípade potreby
môľete obnovi» archív a skontrolova» historické udalosti.

Katalóg podujatí sa bude postupne rozširova» s novými potrebami pouľívateµov.
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