BBMS dbf 3.40 - BBMS sql 2.39
BioBank Management System
Sistem upravljanja za infrastrukturo biobank in laboratorij ter nadzor opreme in aparatov.

Kratka specifikacija:
- ne potrebuje spletnega brskalnika
- nima meja in omejitev
- ne potrebuje interneta (dela v izoliranem okolju)
- lahko deluje v računalniškem omreľju na poljubnem številu poloľajev (nato priporočenega streľnika)
- ima dokumentirano in odprto bazo podatkov
- vam omogoča, da zgradite svoje lastne podlage
- dela z Microsoft Office in OpenOffice
- mehanizem za uvoz podatkov iz podatkovnih baz Excel / Calc / dostop in vse SQL ODBC
- podpira črtne kode tiskalniki, ki uporabljajo svoje skripte: Zebra (ZPL), Sato (E +) in Brady (LFC)
- sodeluje s skenerji 1D (kateremkoli) in 2D (LabMind, FluidX, MICRONIC)
- ima modul poročanja, ki je opredeljen z moľnostjo tiskanja / izvoza vseh podatkov
- vsebuje celovit sistem dovoljenj (za okna in elemente baze podatkov)
- deluje z moduli LanKontroler za spremljanje stanja okolja
- opravlja pridobivanje podatkov neposredno iz osnovnega modula Q-MSystem
- ima ukaz za posodobitev preko interneta ali lokalnega računalniškega omreľja
- vsebuje modul definiranega izvoza / uvoza XML
- ima vmesnik v jezikih:
Poljski, angleški, nemški, francoski, španski, italijanski, švedski, nizozemski,
Esperanto, norveščina, danščina, finščina in estonščina
- ima kontekstno občutljivo pomoč (ključ F1) v vsakem jeziku vmesnika
- ustreza standardu PN-EN ISO 17025 in ISO 15189
- nima ključa strojne opreme, to pomeni, da ne potrebuje vrat USB
- vam omogoča upravljanje laboratorijske dokumentacije preko sistema za pritrditev
- vključuje modul za računovodstvo virov, ki omogoča spremljanje in nadzor opreme
- omogoča samodejno ustvarjanje vrste poročil na več e-poštnih računih
- ima hitro iskanje in filtriranje podatkov v oknu
- vsebuje mehanizem za kopiranje podatkov iz okna v vsebnik - ekvivalent od odloľišča

- pošilja SMS sporočila na navedeno telefonsko številko z določenimi dogodki
Proizvajalec programske opreme LabMind je specializiran za avtomatizacijo biobank in laboratorijev.
V okviru te dejavnosti je ustvarjenih veliko več aplikacij, ki delujejo skupaj.
BBMS različica, ki podpira avtomatsko BIOBANK ali laboratorij, vsebuje dodatne programske opreme Yeti (Robot Delovno
zamrzovalniki), Agata (ľerjav Laboratory), izredni (mikro ravnanje ľerjav sorter) Sorter (vial krmilnik sortirna), 2D (krmilnik
skener 2D) Agent ( komunikacija z drugimi terminali), Robot (aplikacija, ki izvaja programirane procese z agenti) in še veliko
več.
Sedanja različica dokumenta v pdf formatu je na voljo na http://bbms.pl/BBMS_SL.pdf.
Programska oprema se lahko posodablja iz interneta na http://bbms.pl/ ali izvedbo ustreznega ukaza v meniju Pomoč.

Osebje
Vsaka tabela ima kontekstni meni pod desnim gumbom miške.

Nov poloľaj lahko dodate z ukazom »Dodaj« ali s pritiskom na tipko [Ins] in izbrišete z ukazom »Delete« ali tipko [Del].
»Status« - spremeni stanje enega ali več izbranih elementov.
"Container" kopira izbrano vrstico tabele v vsebnik.
Ukaza "Up" in "Down" premikata izbrano vrstico v pravo smer.
V mnogih oknih je omogočena funkcija povleci in spusti, kar omogoča, da elemente v drevesu premaknete na drugo vejo z
levim gumbom miške - kar ustreza ukazu "Premakni" iz pojavnega menija.
"Natisni" - omogoča tiskanje podatkov iz okna, ne samo na tiskalnik, temveč tudi v datoteko v enem od številnih formatov
"Sheet" - pošiljanje podatkov v preglednico. V računalniku naj bo nameščen kateri koli pisarniški paket, če sta dva, pa lahko
izberete privzeti vir.
"Spremembe" - predogled sprememb, ki so bile izvedene v navedenem poloľaju tabele.
"Vsota" - deluje v izbranih modulih - začne postopek dodajanja podatkov, npr. Stanj.
"Opomba" - omogoča vnos beleľke na izbrani poloľaj, v oknu za urejanje se pojavi isti ukaz.
"Dovoljenja" - podelitev ali odstranjevanje dovoljenj za trenutno okno ali tabele, ki so bile prepisane v okno. Admin ima
pravice do teh dejavnosti in drugi lahko preverjajo trenutna dovoljenja.
Podokno za urejanje:
Po namestitvi kazalca miške na polje se v vsakem oknu za urejanje prikaľe opis tega polja in na statusnih vrsticah se prikaľe
opis polja s kazalcem.
Urejanje oken poleg vnosa podatkov omogoča povezovanje in upravljanje dokumentov v elektronski obliki s pomočjo nabora
gumbov [+], [>], [-].
Ko priloľite dokument, se prikaľe povezava do njega in dokument bo kopiran.
Parametri zagona:
Programska oprema se lahko zaľene s parametri, ki vnašajo podatke ali nastavitve.
/ Fbase

npr. C: \ BBMS \ EXE \ BBMS.exe / FC: \ TEST
Baza podatkov C: \ TEST bo samodejno izbrana
/ Uporabnik
npr. C: \ BBMS \ EXE \ BBMS.exe / Uadmin
Privzeti uporabnik za prijavo je "admin" in če geslo ni določeno, se izvede samodejna prijava
/ Geslo
npr. C: \ BBMS \ EXE \ BBMS.exe / Uadmin / Hadmin
daje skrbniško geslo za skrbniškega uporabnika in če gre za pravo geslo, bo izvedena prijava
/ Sdrv
npr. C: \ BBMS \ EXE \ BBMS.exe / SCD
samo skenirajte diske C in D za podatkovne baze BBMS
\\ pot
npr. C: \ BBMS \ EXE \ BBMS.exe \\ SRV \ DB
navedba vira z uporabo UNC poti
/1
npr. C: \ BBMS \ EXE \ BBMS.exe / 1
zaľenite samo en primerek,
moľnost, uporabljena na streľniku z ROBOT prijavo
/ Mnnn
npr. C: \ BBMS \ EXE \ BBMS.exe / M128
rezervirajte in uporabite navedeno količino pomnilnika v mega bajtih,
Ta parameter je treba uporabiti, če med delovanjem programske opreme pride do teľav s pomnilnikom.
Najmanj 16, največ 256, optimalno in privzeto 64.
Če ima računalnik do 4 GB, uporabite parameter <= 64, ker boste zaradi podpore navideznega pomnilnika izgubili
zmogljivost.

Računalniško omreľje - avtomatizacija in integracija
Programska oprema lahko deluje v računalniškem omreľju z izmenjavo vseh podatkov. V zvezi s tem ni nobenih omejitev in
obstajajo metode za optimizacijo tega dela.
1. vsi skupni podatki morajo biti v računalniku, ki deli disk tako, da je imenik \ BBMS \ BASE \ viden
2. Programske datoteke, torej vse vsebine \ BBMS \ EXE, so lahko in morajo biti na lokalnem disku, npr. C: \ BBMS \ EXE
Po zagonu, program skenira lokalne pogone in mapira skupne pogone v iskanju imenika \ BBMS \ BASE. Če ľelite omejiti
število optično prebranih diskov, zaľenite program s parametrom / S.
primer:
Objekt ima sedem računalnikov, povezanih z računalniškim omreľjem in nima streľnika:
HEAD, SECRET, REGISTER, LAB1, LAB2, BB1
Računalnik SEKRET (sekretariat) ima veliko lokalno disketo in zato se odločimo za namestitev podatkov v imenik D: \ BBMS
\ BAZY \ BIOBANK.
Ta disk je na voljo v omreľju in na drugih računalnikih. Pismo, dodeljeno mapiranemu pogonu, je lahko poljubno, vendar se
privzete črke, ki določajo pogone disket ali CD-ROM, ne uporabljajo.
Predpostavimo, da smo sprejeli načelo, da se mapira črka F.
Nato bomo dobili naslednjo konfiguracijo:
SECRET D: \ BBMS \ BAZY \ BIOBANK
HEAD in drugi F: \ BBMS \ BAZY \ BIOBANK
Naslednji korak je optimizacija delovanja programske opreme v omreľju. Kot lahko uganite, so ukrepi programov hitrejši,
kadar se največja količina podatkov bere z lokalnega diska, npr. Vendar je to v nasprotju z mreľnim delom, zato je rešitev
prenos programske opreme in vseh moľnih podatkov na lokalni disk. Tako je dovolj, da kopirate celoten imenik \ BBMS \
EXE s diska SEKRET na lokalni disk računalnika, ki se pripravlja. Nato bomo prišli na računalnike C: \ BBMS \ EXE in
podatke o pogonu F:.
Če iz določenih razlogov ni mogoče kartirati omreľnega pogona, lahko programsko opremo s parametrom zaľenete kot ne-pot,
npr. c: \ bbms \ EXE \ bbms.exe \\ server \ resource
- mapo BBMS mora biti vidna v viru.
Ni potrebe po kopiranju podatkovnega imenika (BASE) in ne bi smeli storiti, da bi v prihodnosti preprečili nesporazume.
Zgornja konfiguracija zadostuje za začetek dela v računalniškem omreľju.
Še vedno je treba rešiti problem posodobitve programske opreme in arhiviranja podatkov.
Posodobitve (in namestitve) so privzeto izdelane v imeniku C: \ BBMS \ EXE, zato je dovolj, da izvedete posodobitev v enem
računalniku in nato ročno kopirate celotno vsebino imenika na skupni disk, npr. F: \ BBMS \ EXE .
Označil sem "ročno" v narekovajih, ker ga lahko naredi program ali pa samo ukaz xcopy
Arhiviranje podatkov je ena od najpomembnejših postopkov, ki zagotavljajo, da se naše delo ne bo zapravljalo po poškodbi ali
uničenju baz. Obstajata dva mehanizma arhiviranja, priročnik iz menija Sistem in samodejno v opozorilih z uporabo funkcije
Varnostno kopiranje ()
Razdeljena obdelava:
Sistem BBMS je celovita IT rešitev za BioBanks in Laboratories.
Ena najteľjih nalog, ki se ne izvaja v LIMS, je popolna integracija vseh
elementi bioBank in laboratorijev, tj. raziskovalna in pomoľna oprema in roboti.
Ker morate zagotoviti:
- pretok informacij v dveh smereh
- spremljanje dogodkov
je bila razvita naslednja rešitev:
BBMS lahko zaľenete na katerem koli računalniku v omreľju, program Agent pa mora delati na vsakem računalniku

in na izbranih robotskih programih in na katerih je odvisna gradnja BioBank / Laboratorija.

Registracija

Evidenca osebnih podatkov o poskusniku in obiskih.
Če se sprejemanje gradiva začne z registracijo, je v tem oknu vpisano ime osebe in njegovi poznejši obiski.
Okno ima hitro iskanje, katerega učinke je mogoče videti poleg polj s podatki verige.
Če programska oprema najde vse podatke, lahko kliknete gumb [<<], ki vam omogoča kopiranje podatkov iz baze podatkov v
obrazec.
Evidenca obiska se opravi v tabeli na desni strani okna, kjer se vpiše vrsta preizkusa in gradivo, predloženo za pregled.
Programska oprema samodejno prenese ustrezne podatke na naslednji modul za prenos.
Gumb [Control] se uporablja za nadzor podatkovne zbirke preskušancev, vključno z odstranjevanjem dubletov.
Po registraciji kliknite gumb [Shrani]
Podatke nove sonde začnemo urejati s čiščenjem obrazca [Počisti].
Pomembno!
- Probant mora biti dodeljen projektu (Start menu -> Projects)
V oknu lahko aktivirate anketni obrazec, morate le določiti anketo v podsahah in označiti, da gre le za raziskavo.
Ankete se dodelijo projektom, to je po izbiri projekta, ustrezna raziskava mora biti prikazana v oknu registracije.

Obiski

Ko uredite obisk, lahko izberete raziskovalno in biološko gradivo.
Nadzor preskusov in materialov se dinamično določi na podlagi opredelitev v shemah.
Okno se lahko uporablja za pripravo dokumentov v elektronski obliki.

Psevdonime

Psevdonimizacija je postopek obrnitve odstranitve izbranih identifikacijskih podatkov vzorca.
Tehnično gledano postopek poteka s ponovnim prepisom v drugo tabelo v šifrirani obliki.
Izvorna tabela je OS1, ciljna tabela pa OS2. Polja imajo isto ime.
Za šifriranje se uporablja geslo, ki ga je treba shraniti na drugem mestu kot baza podatkov, na primer na drugem mestu ali
oklepnem ohišju.
Poleg tega programska oprema shrani datum in čas psevdonimizacije v bazo podatkov.
Povratni postopek je ponovna psevdonimizacija.
Poleg psedonimizacije lahko izvajamo tudi druge metode varnosti podatkov:
- anonimizacija
- upravičenost.
Anonimizacija vključuje nepovratno brisanje identifikacijskih podatkov.
Z uporabo avtorizacijskega sistema v BBMS lahko za določenega uporabnika skrijete izbrana polja tabel baze podatkov.

Re-psevdonime

Ponovna psevdonimizacija je postopek obnavljanja identifikacijskih podatkov poskusa po psevdonimizaciji.
Predpogoj je geslo, ki se uporablja za psevdonimizacijo.

Klinična slika

Okno "Klinična slika" je na voljo na ravni: Registracija, obisk, naročilo in vzorec.
Vsebuje polja za urejanje za vnos informacij, povezanih z diagnozo in diagnozo.
Prav tako je mogoče priloľiti dokumente, ki vsebujejo potrebne dodatne podatke.
Programska oprema podpira številne klinične slike.

Rodovniki

Sistem BBMS po definiciji mora vsebovati rodovniške podatke, ne pa kot samostojni modul brez ničesar povezanih. Ravno
nasprotno, poteka delo na popolni sinhronizaciji rodoslovnih podatkov z rezultati druľinskih članov, ki so biološko povezani.
Kot del te sinhronizacije je treba predstaviti informacije o potrebi po opravljanju genetskega testiranja oseb, ki imajo
potencialno ustrezne mutacije in še niso bile pregledane.
Naslednji element rodovnikov je zmoľnost avtomatičnega iskanja oseb, ki so verjetno povezane in še niso prisotne v
rodovniku.
Pedigre se uporabljajo za gradnjo druľinskih dreves na osnovi zapisov o pogojih.
Vsak probant je dodeljen enemu druľinskemu drevesu in mu je lahko dodeljen en oče in ena mati.
V oknu z ikonami lahko urejate podatke osebe ali v druľino dodate novo osebo, tako da izberete iz osebne baze podatkov.

Rodovniki - izdaja
Podatki o rodovniku so shranjeni v podatkovni bazi sistema BBMS.
Okno je bilo razdeljeno na osebne in podrobne podatke. Oddelek za podrobnosti vsebuje kartice: »Identifikacija«,
»Značilnosti«, »Tube«.

Podatki o identifikaciji lahko izhajajo iz osebne izkaznice ali ankete.
Značilnosti osebe v naslednjem screenshotu sluľi za nadzor rodovnika na podlagi genetsko dednih lastnosti.

Da bi olajšali iskanje materiala za testiranje, na naslednji kartici je seznam cevi, shranjenih v biobanku.
Seznam je mogoče natisniti, izvoziti v preglednico ali poslati v vsebnik z ukazi v kontekstnem meniju (desna miška).

Naslednji zavihek "Zobje" vam omogoča vnos podatkov, ki vam omogočajo preverjanje dediščine zob.

Konj

Vzreja je rodovnik brez samca :)
Tu lahko vodite celične linije, bakterin in viruse, katero koli bitje brez reprodukcije moškega spola (partenogeneza).
V modulu Biobanks lahko gojite v drugačnem pristopu, tam se izvorni vzorec imenuje mati za red,
in otroška hči. Vendar pa hčerkam ni treba izhajati z razmnoľevanjem, ker je redčenje dovolj.

Konj - izdaja

Podokno za urejanje lastnosti za vzorec v kulturi bomo po potrebi razširili.

Prenesi
Označevanje vzorca z oznako 1D ali 2D.
Čeprav je okno z naslovom Download in bi moral podpirati postopek zbiranja gradiva iz verige
ali registracijo materiala, ki je drugače dobavljen, je glavni namen označiti.

Z drugimi besedami, zamenjamo en obisk za nekaj označenih vial.
Pred izbiranjem / označevanjem izberite s seznama poskusnikov.
Seznam vključuje osebe, registrirane pri današnjem obisku in izbrani projekt.
Med prenosom morate praviloma čim manj storiti.
Po prenosu lahko natisnete črtno kodo in zavijte vialo s preskusnim gradivom.
Postopek servisiranja:
Korak 1 - izberite osebo s seznama
2. korak - izbor materiala za testiranje
Korak 3 - izbor preskusa
4. korak - skenirajte in vnesite kodo, da označite vzorec
5. korak - neobvezno - natisnite kodo, da se drľite viale
6. korak - če je konec gumb [Shrani], in če ne, se vrnite v 2. korak v naslednji vrstici
Opombe
Korak 1 - na seznamu so ljudje z današnjih obiskov, to je morebitna neuspešna preverjanja datuma obiska v oknu Registration
Koraki 2, 3 in 4 vam omogočajo vnos podatkov
Po shranjevanju podatkov in zapuščanju okna lahko vrnete osebi, da nadaljuje s prenosom ali popravljanjem.
V tem oknu lahko natisnete 1D / 2D kodo na kodnem tiskalniku.
Samodejna generacija kode pomeni zamenjavo kodne maske z informacijami iz baze podatkov.
Za masko kode lahko uporabite naslednje znake:

"u" - simbol iz uporabniške baze - stolpci "predpono"
"s" - simbol materiala iz serijskih tiskalnikov - enaki podatki so v stalnih-> serijskih odtisih
"r" - leto - zadnji dve števki leta od datuma zbiranja
"m" - mesec od datuma zbiranja
"d" - dan od datuma zbiranja
"n" - zaporedna številka prenosa - lahko shranite veliko "n"
npr. usrmnnnn

Prenesi - izdaja

Kontrole z vrednostmi "krvnih" materialov, vidnih v oknu, se dinamično generirajo na podlagi definicije parametrov tega
materiala.
Preverite ali dopolnite meni Sistem-> Materiali. Primere najdete v bazi podatkov TEST.
V tem oknu lahko zabeleľite porabo reagentov, potrošnega materiala in opreme.
Rezultati ankete so pogosto predstavljeni z obrazcem ali predlogo.

Projekti

Skoraj vsaka raziskovalna in znanstvena institucija, vsaka laboratorijska ali biobank funkcija pri izvajanju projektov ali
donacij.
Tudi če obstaja institucija, ki ne izvaja projektov, lahko svoje naloge deli na stopnje, npr. Mesečno ali četrtletno.
Modul Projektov organizira naročila tako, da jih deli v skupine.
V tem modulu lahko preverimo trenutno fazo naročila.
Na vsaki ravni drevesa lahko izberete aktivno anketo.
Raziskava je pravilno pripravljena platforma, ki bo, ko bo izbrana, prikazana v modulu za registracijo.

Projekti - izdaja
Okno za urejanje projekta je kontekstualno, tj. Odvisno od mesta v vratih, se aktivirajo ustrezni kontrolniki.
Podruľnica drevesa, kjer se zbirajo naročila, je raven, ki ustreza stojalu ali obdobju ali seriji - izbira imena je odvisna od
objekta.

Poleg vnosa podatkov projekta je naročilo urejeno na določeni ravni drevesa.
Okno, ki je enako kot v modulu naročil.

Vsako naročilo je sestavljeno iz faz izvajanja. Vsako fazo lahko nadzorujete z uporabo statusa.

Stranka

Okno vam omogoča spreminjanje stanja vseh stopenj v naročilih izbrane serije (na stojalu).
Najprej izberite »Stage«, ki ga ľelite spremeniti, nato izberite »Stanje« in kliknite »Shrani«.
Z enim klikom lahko zaključite fazo, zaustavite ali začnete od začetka :)

Naročila

Seznam materialov (naročil), ki jih je treba preskusiti ali shraniti.
Tukaj lahko določite, kaj je treba preučiti in kdo.
Vsa naročila so razvrščena kot del projektov. Projekt je pogodbeni koncept in se ne nanaša na določen dogodek, imenovan
projekt.
Projekt je lahko rutinsko laboratorijsko delo, delitev na projekte pa omogoča kronološko evidenco naročil, npr. V mesecih ali
tednih.
To je mehanizem za izboljšanje delovanja naročil, tako da ni potrebe po brskanju po tisočih naročil v oknu, kar je zelo
dolgočasno.
Poleg tega ima vsako naročilo (podobno kot pri rešitvah v drugih modulih) status in v skladu s tem statusom lahko filtrirate
naročila - orodno vrstico »Stanje«.

Naročila - izdaja

Preskusi in kontrola materiala so določeni v modulu Schemas.
Gumb [Probant] je onemogočen, če je bil med prenosom samodejno ustvarjen naročilo.

Bulk naročila

Seznam naročil in testov v naročilih.
Skupna naročila so skupna naročila. Glede na specifike laboratorijskega dela lahko uporabite:
"Naročila", "Skupna naročila" in "Projekti".
Vsa naročila so razvrščena kot del projektov. Projekt je pogodbeni koncept in se ne nanaša na določen dogodek, imenovan
projekt.
Projekt je lahko rutinsko laboratorijsko delo, delitev na projekte pa omogoča kronološko evidenco naročil, npr. V mesecih ali
tednih.
To je mehanizem za izboljšanje delovanja naročil, tako da ni potrebe po brskanju po tisočih naročil v oknu, kar je zelo
dolgočasno.

Bulk naročila - izdaja

Podbase

Sistem BBMS podpira bazo podatkov sistema in podsistema.
Medtem ko je treba strukturo sistemske baze opredeliti in postaviti javno, ker je ključnega pomena pri delovanju programske
opreme (ne samo BBMS), se lahko struktura podbase že praktično samovoljno spremeni.
Koncept pod-osnove ni le vaša lastna tabela, ampak tudi zmožnost vodenja evidenc v drugih bazah podatkov in s pomočjo
druge programske opreme ter nato uvoziti, na primer bazo podatkov v MS Access, MS Excel, SQL, ... ..
Podbazy, čeprav so zelo prilagodljiva rešitev, so močno integrirani s sistemsko osnovo.
Programska oprema lahko dodeli podatke iz podsistema na določeno sondo (osebo, pacient) ali določen material.
V poročilih lahko vključite tabele pod tabelo in izvedete poročila z uporabo tabele sistema in tabele pod-tabele.
Na podlagi definicije v meniju Sistem-> Struktura lahko ustvarite podbase, ki vsebuje razširjene informacije o določenih
težavah, na primer preskušancu, rezultatih testov ali nekaterih zapisih.
Za ta modul lahko uvozite baze podatkov iz Access, SQL in Excel / Calc kadarkoli.
Podatke je mogoče prijaviti z uporabo določenih poročil.
Scenariji, ki se uporabljajo v praksi:
- Objekt ohranja različne zapise v programu MS Excel, MS Access in obstaja potreba po vzdrževanju te sheme.
Predlaga se, da se te evidence postavijo tako, da oseba, ki izvaja uvoz BBMS, razpolaga s posebnim zapisom
- Ankete morajo biti registrirane.
Ankete lahko vnesete / uvozite prek preglednice ali katere koli baze podatkov, nato pa povezavo kot prenos v sistem BBMS.
Trenutno vzorčne predloge niso standardizirane in vsak ustvarja glede na njihove potrebe.

Podbase - izdaja

Vnaprej ni znano, kako se gradi preobremenjenost in katera polja so prednostna.
Kljub temu so si prizadevali za izdelavo okna za urejanje z dinamično prikazanimi oznakami in poljami.
Druga rešitev je prenos podatkov v podsistem z drugo aplikacijo in povezavo s sistemom BBMS.

Biobanke

Zbiranje biološkega materiala bistveno odstopa od pravil za vodenje običajnega skladišča.
Vsak vzorec mora vsebovati več informacij, ki jih označujejo kot kodo, mesto, parametre shranjevanja, zgodovino in povezane
verante.
V upravljanju skladišča ni mogoče sprejeti predpisov, ker vzorec z biološkimi materiali ni blago.
Nekatere majhne količine materiala lahko vzamemo iz epruvete, enaka izdaja in ponovna uporaba pa lahko pomembno
vplivata na kakovost materiala.
Storitev biobank bi morala omogočati natančno lokacijo vzorca, njegovo zgodovino izpustov, kakovost in okoljske pogoje.
V BBMS je evidenca biobank organizirana v obliki geografskega drevesa, kjer je shranjen material.
Okno omogoča splošen vpogled v strukturo biobank, iskanje po določenem vzorcu pa se najbolje opravi s pomočjo iskanja
(povečevalec na vrstici).
Celotno ploščo smo servisirali s pomočjo okna, ki ga je odprl gumb [Plate]. Tam lahko skenirate ploščo in / ali si jo preprosto
ogledate.
Modul omogoča popolno beleženje biološkega materiala v obliki biobank ali odlagališč.
Nujno je, da:
1. vsaka epruveta / viala je bila kodirana;
2. vsaka lokacija shranjevanja je bila kodirana;
3. preden se viale / viale uporabljajo za uporabo, jih je treba pregledati;
4. v primeru sodelovanja med biobanki mora evidenca vsebovati podatke o proizvajalcu.

Biobanke - izdaja

Vzorec biološkega ali kemičnega materiala je treba določiti tako, da izberemo ukaz ali probacijo.
Če je dodan nov vzorec ali ni datuma za njegovo skeniranje, se formule za dopolnitev, definirane pod gumbom [?], Zaženejo.
Primeri samodejnih dokončnih definicij najdete v testni bazi podatkov. Med drugim se uporablja za izbiro proizvajalca,
shranjevanje datumov itd.
Gumb [|||||] omogoča tiskanje kode na tiskalnik črtne kode.
Če je tiskalnik nalepk opremljen, lahko kodo natisnete s pomočjo obrazca in funkcije Pic ()
Vzorec je lahko dodeljen številnim naročanjem in več vzorcev je mogoče dodeliti enemu naročilu.
Gumb [Mother] omogoča izbiro vzorca vira in po kliku na kodo se odpre okno z vrati vzorčnih povezav.
Na vzorec lahko priključite elektronske dokumente (gumbi [+], [>] in [-])

Pri urejanju položaja, povezanega z napravo za shranjevanje biološkega materiala, je treba upoštevati povezavo z virom.
Naprava za spremljanje stanja okolja je povezana tudi z virom.
Zahvaljujoč zgornji operaciji je mogoče poročati o zgodovini shranjevanja epruvete / viale.

Matere in hčere

V oknu je predstavljeno drevo povezav med vzorci.
Odpre se po kliku na matično kodo vzorca.
Vsi zasnovi dreves naj bi bili zasnovani iz iste sonde.
Program vam omogoča spreminjanje vzorca, tj. Uporabo v drugačnem kontekstu.
Matere in hčere je mogoče izvoziti v modulu poročil (polje ID_BB6) in uvaľati kot del podsistema.
Filter "hčere-otroci" preklaplja med pogledom hčere izbranega vzorca in pogledom vseh potomcev tega vzorca.
Filter "statusa" običajno omejuje seznam vzorcev na določen sloj.

Plošča

Okno je namenjeno poenostavitvi ravnanja s celotno ploščico.
Velikost plošče, to je število vial, navpično in vodoravno, je podana kot parametri plošče iz biobank, privzeta velikost pa se
lahko vnese v stalni sistem.
V tem trenutku mora program sodelovati s skenerji 1D in 2D.
Priporočamo uporabo 2D skenerjev celotne plošče, npr. Http://labmind.pl/skaner/
Programska oprema deluje s skenerji katerega koli proizvajalca 1D in 2D, ki se pretvarja, da je tipkovnica.
Testirali smo 2D skenerje celotnih plošč LabMind, Micronic in Fluidx.
Ikona koša se uporablja za odstranitev epruvete / viale iz plošče, ne pa iz podlage. Po tem se cev / viala in podatki, ki jih
opisujejo, shranijo v bazo podatkov.
Pozor!
Če uporabljate skener 2D LabMind, poleg kode 2D še vedno berejo viale, proizvajalca, vrsto kode in potrditveno vsoto.
Dodatne informacije o viali so potrebne, ker obstaja vedno moľnost, da bo med biobankom potekala izmenjava
ali pa boste preprosto kupili viale drugega proizvajalca, potem se lahko pojavijo dvomi.

Barve

Podokno "Barve" se uporablja za določitev barv ozadja in besedila.
Levi gumb miške na barvni kontroli omogoča izbiro barve ozadja,
in desno miškino tipko barve besedila.
Primer uporabe definicije je okno, ki predstavlja ploščico v biobanku.
V polju za formule napišite izraz, ki vrne true ali false.
Če je rezultat izraza "true", potem nadzor sprejme definirane barve,
in kot "false", program gre za preverjanje naslednjega izraza.
Glede na zgornji algoritem je vrstni red definicij pomemben,
ker če na primer prvi izraz vedno vrne "resnico",
Nikoli več ne bo več preverjana.
Posnetek zaslona vsebuje primere barvnih primanjkljajev s formulami.
Predloľitev izrazov je enaka tistim, ki se uporabljajo v poročilih, obrazcih itd.
Kratka razlaga primernih formul:
prazna (BB6-> ID_OS1) - ali viala nima dodeljenega bolnika?
levo (BB6-> MAT, 2) == 'kr' - Ali se ime materiala v viali začne s črki "kr"?
prazna (BB6-> ID_OS1) - Ali je bil pacient dodeljen v viali?

Skener 2D

Sodelovanje BBMS s celimi skenerji plošč je sestavljeno predvsem iz uvoza podatkov iz besedilne datoteke.
Obstajajo različne oblike datotek in najpogosteje niso zdruľljive s sprejeto konvencijo poscyja / kode.
V tem podoknu lahko določite stolpce, ki vsebujejo poloľaj vzorca in kodo za določeno razširitev datoteke.
Poleg teh osnovnih podatkov lahko določite druga polja tabele BB6 in uporabite formulo pretvorbe.
Formatiranje uvoza podatkov ne velja za optične bralnike in med povezavo RS232.

Prenos

Prenos na drugo osebo ali organizacijsko enoto pomeni premik drevesnega elementa v drugo vejo.
Če organizacijske enote med prenosom pripadajo različnim institucijam, potem so potrebni ljudje in datum.

Dopolnilni podatki

Okno vsebuje definicije samodejnega izpolnjevanja podatkov v oknu.
Formule bodo aktivirane, če ni datuma skeniranja.
Na podlagi oblike kode nastane specifična okrajšava za masko, ki omogoča pripravo definicij za kode, ki se razlikujejo po
dolľini ali v speratorjih.

Laboratoriji

Struktura laboratorijev, ki izvajajo naročene teste in podrobnosti teh testov.

Laboratoriji - izdaja

Polja vrednosti parametrov preizkušenega materiala so dinamična in so opredeljena v materialih.
Oznake polja ustrezajo imenom parametrov, vrstni red pa ustreza vrstnemu redu v gradivu.
Okno bo ustrezalo 30 polovicam.
Oznake so lahko barvne glede na pragove, opredeljene v materialnih parametrih.

Reagenti

Skladiščenje reagenta ima druge značilnosti kot skladišče.
Vsak reagent ima obliko, da umetnosti ni mogoče vključiti, razen če sprejema embalaľo kot kos.
Značilnosti skladišča reagenta:
- reagenti se običajno shranjujejo v hladilniku, to je spremljanje stanja okolja
- v poloľaju shranjevanja ni nobene količine, vsak element je ločen vsebnik,
- ni nobenega nadzora nad količino reagenta v posodi, ker ni tehnične moľnosti
- uporabiti je treba način dostave, vendar v skladu z dobavami FIFO
- večkrat je mogoče sprejeti in izdati isto embalaľo
- vsak reagent ima datum poteka veljavnosti, ki ga naroči dostava FIFO
- vsak reagent ima serijsko ali serijsko številko
Pri prejemu reagenta je treba vzeti dve skeni, kodo izdelka in serijsko kodo.
Pomembno je razmišljati o dekodiranju reagentov z edinstvenimi kodami, ki omogočajo nedvoumno identifikacijo vsakega
vsebnika.

Reagenti - izdaja

Prosimo, bodite pozorni na uporabo lastne črtne kode in njegovega skeniranja na polje »Koda«,
Na vsak element lahko poveľete elektronski dokument.

Reagent

Uvedeno je bilo interaktivno okno za pospešitev operacije.
Vse dejavnosti lahko izvajate tudi v drevesu z urejanjem.
Ukaz bliľnjice "Povzetek" deluje tudi v drevesu za nadzor stanj.
Kontrole za okna so vklopljene, izklopljene ali skrite, odvisno od tega, kaj počnete.
Vsakemu paketu je mogoče dodeliti kataloški element, nato pa bodo tam shranjena stanja količine.
Če vam ne gre od rok, lahko popravite podatke v drevesu na ravni ovoja ali zgodovine.

Revija

V sistemu BBMS se skladišče obravnava konvencionalno in ni skladišče, ki se na splošno razume v poslovnih dejavnostih.
Določiti je treba nekaj osnovnih funkcij:
- količine so vedno na kosih,
- obstaja izstopna kolektivna embalaľa, to pomeni, da embalaľa lahko vsebuje manjšo embalaľo
- morate ugotoviti, kaj je umetnost v reviji, ker ni smiselno, da bi najmanjše elemente obravnavali kot umetnost, lahko so na
primer vrečke, ki vsebujejo nekaj majhnih elementov
- način dostave je treba uporabiti v skladišču, vendar glede na dostavo FIFO
- večkrat je mogoče sprejeti in izdati isti izdelek
- skladišče mora določiti najmanjše količine - alarm
- skoraj vsak izdelek ima rok uporabnosti, ki ga morajo naročiti pošiljke FIFO
Osnovna storitev skladišča je skeniranje 1D kode. V posebnih primerih, to je novega izdelka, ki je drugačna od običajne
korekcije, morate uporabiti tipkovnico za vnos ustreznih znakov.
Če blago ni kodirano, bo osebje skladišča znatno ovirano.
Vsak izdelek mora imeti vsaj eno kodo za identifikacijo.
Z uporabo poročil lahko pripravite izjave o skladišču (skladiščih), npr. Stanja alarma, datumi poteka itd.
Skladiščni modul vam omogoča, da glede na lokacijo zgradite drevesno strukturo skladišča (skladišča).
To ni običajno upravljanje skladišča, ki se uporablja v podjetju.
BBMS naj bi sluľil biobanku, zato je poskušal storiti skladiščno storitev tesno povezano z biobankom in laboratorijem.
Programska oprema samodejno zbira razpoloľljive količine v skladišču.

Revija - izdaja

Najpomembnejši parametri blaga: koda, datumi proizvodnje ter datum in količina. Na podlagi teh parametrov se lahko gradijo
koristna poročila o stanju skladišč in manjkajočih predmetov v skladišču.
Vsakemu elementu lahko priloľite dokument v elektronski obliki.

Predmet

Uvedeno je bilo interaktivno okno za pospešitev operacije.
Vse dejavnosti lahko izvajate tudi v drevesu z urejanjem.
Ukaz bliľnjice "Povzetek" deluje tudi v drevesu za nadzor stanj.
Kontrole za okna so vklopljene, izklopljene ali skrite, odvisno od tega, kaj počnete.
Vsakemu paketu je mogoče dodeliti kataloški element, nato pa bodo tam shranjena stanja količine.
Če vam ne gre od rok, lahko popravite podatke v drevesu na ravni ovoja ali zgodovine.

Izvajalci

Zgornji seznam je sestavljen z dodajanjem elementov v okno za urejanje ali polja s polji, ki vsebujejo ime izvajalca.
Kot del mreľe BBMS ga je mogoče posodobiti s podatki drugih biobank in laboratorijev.
Imenovanje izvajalca kot na primer "proizvajalca" povzroči njegovo pojavljanje na seznamu proizvajalcev in podobno drugih
skupin izvajalcev.

Imenik

Katalog je spisak roba, potrošnog materijala, reagenasa, rezervnih delova ....

Imenik - izdaja

Urejanje elementa imenika.

Slovarji

Okno se uporablja za registracijo poljubnih kod.
Podatke je mogoče pridobiti v anketah in obrazcih.
Med trenutno posodobitvijo programske opreme se prenese koda zbirke podatkov, ki jo je mogoče uvaľati s klikom na ukaz
Uvoz in usmerjanjem v mapo Pomoč.

Slovarji - izdaja

Sestava mednarodnih slovarjev je dolľna zagotoviti pravilno komunikacijo in poenotiti koncepte.

Sredstva

Oprema in naprave.
Vsak biobank in laboratorij imajo strojne vire.
Informacije iz modula virov se uporabljajo v številnih drugih modulih.
Na seznamu opreme, ki aktivno sodeluje v procesu skladiščenja biološkega materiala in njegovih raziskav v laboratorijskih
procesih, je narejen.
Biobank, monitoring, reagenti in procesi se nanašajo na vir.
Najpomembnejše stvari, ki jih je treba vključiti v evidenco, so: hladilna oprema in računalniška oprema.
Vsak vir ima lahko zgodovino porabe različnih vrst materialov, pa tudi zgodovino pregledov in napak.
Če pogledamo vire, ki jih lahko veliko povemo o biobanku in laboratoriju.
To je zapis, ne samo v smislu zapisov osnovnih sredstev, ampak predvsem seznam obvladljivih naprav
in njihova zgodovina delovanja, inšpekcije, popravila, ....

Sredstva - izdaja

Seznami za izbiro so ustvarjeni na podlagi nabora moľnosti: računalnik, biobanka, nadzor itd.
Moľnost "SNMP Manager" omogoča sprejemanje sporočil "SNMP TRAP".
Če prenos SNMP ne deluje, čeprav je vklopljen, preverite "Poľarni zid".
V skladu s standardom SNMP se vrata 162 odprejo.

Urnik

Urnik omogoča rezerviranje izbranih naprav iz biobanke ali laboratorijskih virov.
Izbira za rezervacijo je izvedena med urejanjem lastnosti naprave.
Urnik je na voljo na ravni urejanja naprave in urejanja dogodkov v Organizatorju.
Pomen barv v dnevnem načrtu:
- zelena - prosti čas
- rdeča - tuja rezervacija - dvokliknite, da preverite, čigava
- rumena - Vaša rezervacija
- magenta - trenutno določeno obdobje z miško - lahko uporabite tipki Shift in Ctrl
Označena rezervacija bo veljavna po kliku na [Shrani]
Podatki o rezervacijah so shranjeni v tabeli AL1 in jih je mogoče uporabiti v Poročilih.

Materiali

Uvedba seznama materialov bo izboljšala urejanje lastnosti vzorca v biobanku.
Vsakemu materialu lahko dodelite parametre in njihove merske enote.

Materiali - izdaja

Vrsta parametra je njegov enoznačni identifikator, ki se uporablja v zapisih meritev.
V gradivu mora biti edinstven in ga ne smete spreminjati, če se je ľe kje prijavil.
Najniľje in največje vrednosti izhajajo iz norme za parameter.
Ko kliknete levi gumb miške na nalepki, lahko spremenite barvo in preseľete vrednost parametra.
Definicije barv se uporabljajo v drugih modulih, na primer v laboratorijih, biobanki, ...
Merske enote so zapisane z ASCII znaki in jih zato ni mogoče uporabiti, npr. 3

Merske enote

Zapis merskih enot omogoča ustvarjanje izbirnega seznama za vse module z merskim poljem.
Poleg tega vsebuje formule pretvorbe, ki se uporabljajo za standardizacijo rezultatov meritev.

Merske enote - izdaja

Izraz pretvorbe enote je zgrajen glede na skladnjo, uporabljeno v drugih modulih BBMS.
Vrednost v merski enoti, vneseni v tem oknu, je nadomeščena z vrednostjo "value".
Rezultat pretvorbe mora biti skladen z enim merilom nadrejenega okna.

Sheme

Sheme se uporabljajo za opredelitev študije, potrebnih materialov in faz.
Na primer z izdelavo študijske sheme BRCA1, P16 in NOD2 povzročimo, da programska oprema dodaja neodvisne kontrole
BRCA, P16 in NOD2, vendar z istim materialom, ki ga je treba prenesti, in z enakimi koraki.
Mnogo več primerov je mogoče najti v podatkovni bazi s preskusnim podatkom TEST.

Sheme - izdaja

Raziskave in potrebni materiali.
Tukaj definiramo vrste testov, ki se izvajajo v okviru laboratorijskih nalogov, kot tudi potreben material za testiranje.

Procesi

Procesi ustvarijo drevo:
Skupina: je del naročanja, ki se v grobem deli vse procese, je lahko razdeliti naloge.
Postopek: niz postopkov izvaja, se postopek ni začel kot posledica dogodka, so proces postopkov čiščenja prizna samo, in je
sestavljena iz neodvisnih postopkov,
npr. Izolacija proces je sestavljen iz številnih postopkov, izvedenih po določenem dogodku, npr. zaključek prejšnjega
postopka, skeniranje, teče kamero, itd
Postopek: ta naloga se izvede po dogodku ali drugem postopku. Postopek poteka v opozorilih, postopek začne Robot.
Na primer, postopek za varnostno kopiranje določenih datotek na oddaljenem računalniku je sestavljen iz zaporedne
izvedbe funkcije vklopa računalnika, kopiranja podatkov in po možnosti izklopa računalnika
Funkcija: to je osnovni korak v postopku.
Vsak korak, torej izvrševanje funkcije, se mora končati z uspehom ali neuspehom.
Če se uspeh zgodi, se naslednja funkcija prenese, če pa pride do napake, se funkcija ponovi, dokler se ne doseže uspeh
ali največji poskusni čas, npr. Time Out.

V procesih lahko zaženete vrsto vgrajenih funkcij.
.

Procesi - izdaja

Ena vrstica lahko vsebuje eno ali več funkcij, ki jih povezuje operater ".or." ali ".and".
Uporabite lahko katero koli funkcijo iz sintaksa CLIPPER (podobno kot Basic in Pascal).

Načrtovalnik opravil

Samodejno izvajanje ukazov.
Naloga modula je, da opravi določeno dejavnost v danem trenutku.
Seznam opozoril, ki jih je treba izvesti, lahko samodejno dodate iz drugega modula BBMS ali ročno.
Vsako opozorilo ima opozorilno stranko, to je uporabnik, ki ga je pripravil in prejemnik opozorila, to je uporabnik, za katerega
bo aktiviran.
Te podatke in mnoge druge lahko spremenite med urejanjem.

Načrtovalnik opravil - izdaja

Naloge načrtovalca lahko razdelimo na več vrst:
- enkrat ali ciklično
- sporočila ali procesi
- ročno ali samodejno
Medtem ko prve vrste ni treba razlagati, naslednje zahtevajo nekaj besed razlage.
Opozorila omogočajo prikaz sporočila ob določenem času. Sporočilo je lahko posledica dogodka ali pa je ročno pripravljeno.
V vsakem opozorilu lahko izberete časovne parametre in navedete osebo, ki naj se sporočilo prikaľe. Če naj se sporočilo
prikaľe po dogodku, ga je treba definirati s pomočjo kurirja (to je sistem obveščanja v sistemu BBMS).
Programska oprema podpira "SNMP TRAP".
Te klice lahko uporabite za izvajanje nalog in znotraj stavkov procesov / postopkov / funkcij.
V tem oknu je prikazan pošiljatelj okvira "SNMP TRAP".
Račun je označen pri urejanju virov, to je lastnosti računalnika.
Zaradi nekega dogodka pošiljatelj pošlje prejemniku "SNMP TRAP", ki opravi nalogo, pri kateri je vnesen naslov pošiljatelja.
Mehanizem je zato preprost in uporaben v situacijah, ko je naloga takoj po dogodku dokončana,
na primer odpiranje vrat, prekoračitev dovoljene temperature itd.

Kurir

Obvestilo o dogodkih.
BBMS je sistem dogodkov. Vsako dejanje, merjenje, .... dogodek, ki se konča z uspehom ali neuspehom, ali pa se nadaljuje.
Na vsakem koncu dogodka se lahko kurirju pripiše reakcija. Deluje bolj ali manj takole: nekaj se je zgodilo, program dobi
kurirsko kodo za uspeh ali neuspeh in "izgleda" v modulu Courier.
Tukaj določite, kaj je treba storiti, ko se pojavi ustrezna koda. Reakcija lahko vključuje začetek postopka, obveščanje s
sporočilom, obveščanje prek poročila itd. Itd.
Kurir vsebuje seznam ukrepov, izvedenih po dogodku.
Seveda, ker dogodek nima kurirske kode, potem ni reakcije.
Skozi modul Courier poteka komunikacija med vsemi izbranimi biobank / laboratorijskimi napravami in sistemom vodenja.
Na podlagi sporočil lahko ukrepate.
Kurir je zelo pomembna rešitev za avtomatske biobank in laboratorije,
ker omogoča izgradnjo zapletenega sistema večopravilnosti, ki temelji na ravnanju s dogodki.
Obvestilo o e-pošti bo delovalo, če streľnik smtp.bbms.pl ni blokiran,
in obvestilo SMS, kadar blokade streľnika prehodov SMS ni 88.199.145.52.
Zgornji bloki se lahko omogočijo na računalniku, v katerem se izvaja BBMS, ali na določeni točki nadzora prometa (dostopna
točka),
zato, če imate kakršne koli teľave, se najprej obrnite na ustrezni oddelek IT.

Kurir - izdaja

Izdaja parametrov Kurierja je odvisna od trenutne lokacije v drevesu.
V oknu za urejanje so lahko polja aktivna ali blokirana in vsako polje, ko je kazalec miške ustavljen, ima opis.
Na ravni drevesa »Courier-subject« najpomembnejši opis kurirskega vedenja, tj. Opredelitev dejavnosti po pojavu določene
kode, poteka.

Spremljanje

Spremljanje okoljskih pogojev vključuje elemente biobank, pa tudi laboratorij.
Kraj spremljati navedbo natančno opredeljen virov, da je element BioBank ali laboratorij modul vključena v vire.
Naloga modula je sodelovanje z napravami, ki spremljajo okoljske pogoje, da bi pridobili vse potrebne podatke.
Vnaprej ni opredeljeno, katere količine je treba spremljati, jih je mogoče preprosto določiti.
Nadzor se lahko izvede samodejno prek Opozoril ali ročno iz tega modula.
Programska oprema je trenutno komunicira z moduli LanKontroler (okrajšano LK) in Q-MSystem registratorje (Q-M). LK, za
razliko od drugih rešitev, omogoča branje skoraj vseh parametrov, ne samo temperature, ki je odvisna od uporabljenih
senzorjev. Uporabi senzorje temperature v območju od -200 ° C do + 2200 ° C, relativna vlažnost, koncentracija CO2,
koncentracija O2, koncentracija CO, ... in stikali, releji, motorji, aktuatorjev in podobno.
LK vsebuje rele, ki vam omogoča vklop naprave. Ima tudi digitalne vhode, na katere so priključena končna stikala, npr.
Odpiranje zamrzovalnika, odpiranje laboratorijskih vrat itd.
Q-M pa je brezžični sistem za snemanje temperature, ki se običajno uporablja za nadzorovanje ultrazmrzovalnih naprav.
Pridobivanje podatkov je mogoče ročno ali samodejno izvajati z ravni BBMS, kot tudi z uporabo programske opreme Robot.

Spremljanje - izdaja

Najpomembnejši podatki za spremljanje so na voljo na ravni spremljanja - točka (naslov okna za urejanje).
Z nastavitvijo miškinega kazalca nad poljem obrazca se prikaľe opis polja.
Vsakemu elementu lahko priloľite dokument v elektronski obliki.

LanKontroler

Modul "LanKontroler" je ekonomična rešitev za spremljanje stanja okolja.
Omogoča vam merjenje od 6 digitalnih senzorjev temperature, 1 digitalnega vlaľnosti in temperaturnega senzorja in
več analognih senzorjev in poleg tega več digitalnih senzorjev, npr. odpiranje zamrzovalnika.
podrobnosti:
https://tinycontrol.pl/en/

Dovoljenja
Vsak uporabnik mora med zagonom programa preiti identiteto, tj. Preprosto se prijaviti.
Prijavni postopek mora biti "breme" (mnenje je razdeljena glede tega, ali naj pat geslo je zapleteno ali ne, ker je program
zapomni vaše uporabniško ime), in se lahko uporablja na primer. Skener in skeniranje kodo za dostop do kartice.
Najpomembnejše je, da mora v tem trenutku strogo identificirati (identificirano) osebo v BBMS.
Kot se bo to zgodilo, se lahko ta oseba znotraj svojega pooblastila premika po sistemu (ki ga predvaja skrbnik).
BBMS ima obsežen sistem pravic, ki ga je mogoče razdeliti v dve skupini:
1. dovoljenja v oknu / modulu
2. dovoljenja za baze podatkov: tabele in polja
3. kontekstualne pravice
Vsako okno sistema BBMS ima tehnično ime (to je mogoče videti na projekciji v imenu stolpca), zaradi česar se preveri, ali
ima uporabnik vse pravice (ogled in urejanje) ali samo brskanje ali pomanjkanje dovoljenja.
Tehnično ime je bilo uvedeno zaradi večjezičnega BBMS vmesnika. V vsakem jeziku je tehnično ime enako in se "naslov"
okna spremeni.

Stanje predmeta določa pravico do okna / modula: zeleno pomeni pravice za urejanje, rumeno samo brskanje in preostalo
pomanjkanje pravic.
Druga skupina pravic, to je v zbirko podatkov, lahko v vsakem oknu posreduje skrbnik, drugi uporabniki pa imajo predogled
dovoljenja.
Po kliku v oknu, desni gumb miške prikaže meni z možnostjo "Dovoljenja"

Za izbiro skupine pravic uporabite možnosti ťoknaŤ in ťtabelaŤ.
V primeru izbire ťoknaŤ so to enake pravice kot v modelih ťDovoljenjaŤ.
Če je "tabela", potem je izdaja pravic v bazo podatkov aktivna.
Uporabniki na levi strani nimajo izbrane pravice urejanja ali ogledovanja, na desni pa imajo dovoljenja.
Pravice za urejanje ne morete podeliti brez pravic brskanja, preprosto urejanje je višja dovoljena raven kot brskanje.
Pod statusom (urejanje / predogled) je seznam izbire polj tabel.
Možno je blokirati urejanje izbranih polj tabel in skriti podatke v izbranih poljih tabele.
Tretja skupina dovoljenj - kontekstna, se nanaša na pravice, ki izhajajo iz trenutne situacije, trenutnega poteka procesa.
Številne omejitve, ker ta skupina zadeva zmanjšanje lastnih dovoljenj, se odvijajo samodejno.
Na primer, ne morete spremeniti preskušanca v naročilu, če je bilo v oknu za prenos samodejno ustvarjeno naročilo.
Obstaja zmanjšanje pravic za urejanje, ki jih je mogoče omogočiti na lastno zahtevo, tako da vnesete vrednost YES v
konstanto STABLK.
Vklop konstantnih rezultatov pri blokiranju urejanja elementa s statusom ťOKŤ ali ťblokiranjemŤ.
Zmanjševanje pravic urejanja na ta način lahko pomembno prispeva k varstvu podatkov, povezanih s koncem določenega
procesa.
Če povzamemo, razširjeni sistem odobritve podpira tri skupine pravic, oken in podatkovnih zbirk ter kontekstualne.
Dostop do nastavitev je v dovoljenem modulu ali v katerem koli oknu v pojavnem meniju,
in kontekstualnega lahko podaljšamo s tipko "YES" v konstanto STABLK.
Način in obseg avtorizacije sta odvisna od vas.

Dovoljenja - izdaja
Poloľaj statusa je v tem modulu zelo pomemben.
Glede na kontekst, status dovoljuje ali blokira dostop.

»avtentikacija« – omogoča samodejno prijavo v BBMS z dodelitvijo uporabnika operacijskega sistema ali streľnika
uporabniku BBMS.
"start" - obnovi zadnje odprto okno po zagonu BBMS.

Tečaji in treningi

Tečaji in usposabljanje poleg znaka dokazov morajo biti tesno povezani z dovoljenji.
Zdi se, da bi morali nekateri moduli, usposobljeni na določenem področju, imeti dostop do določenih modulov.
Zaradi pravočasnosti potrdil o dokončanju tečajev ali usposabljanj jih je mogoče spremljati z uporabo poročil.
Samodejno onemogočanje dostopa do določenega modula, če je potekel rok veljavnosti usposabljanja, ne zadostuje za
blokiranje dela.
O tečajih ali usposabljanjih je mogoče poročati in poslati osebi, ki je odgovorna za njihovo izvajanje ali pa preprosto nadzira
njihovo delovanje.
Poročilo lahko vsebuje pretekle in bliľnje datume zapadlosti, podrobnosti pa preprosto določite v poročilu.

Tečaji in treningi - izdaja

Za tečaj ali usposabljanje je značilno ime, datum in rok veljavnosti.
V oknu lahko priključite dokument v elektronski obliki, ki je potrdilo o zaključku.

Cepljenja

Cepljenje, poleg znaka dokazov, mora biti tesno povezano s privoljenjem za izvajanje določenih dejavnosti, to je s pravicami.
Zdi se naravno, da bi morali imeti dostop do nekaterih modulov cepljene osebe.
Čeprav se ne zdi preveč resno, je verjetno vsakdo priznal, da zbirka biološkega materiala ne more opraviti oseba, ki ni bila
cepljena.
O cepljenju lahko poročate in pošljete osebi, ki je odgovorna za njihovo izvajanje, ali pa preprosto nadzoruje njihovo
izvajanje.
Poročilo lahko vsebuje pretekle in bliľnje datume zapadlosti, podrobnosti pa preprosto določite v poročilu.

Cepljenja - izdaja

Cepljenje je mogoče označiti z imenom, datumom in datumom poteka.
V oknu lahko dokument v elektronski obliki priključite kot potrdilo o cepljenju.

Območja dostopa

Dostopna območja v biobanki in laboratoriju so lahko zgrajena v obliki drevesa.
Če drevesna veja ustreza terminalu za dostop, potem ko ga izberete, kliknite [Dovoljenja]
in omogoči dostop do izbranih oseb.
Če oseba dobi dostop do cone na nekem nivoju, jo samodejno prenese na višjo raven.
Za popolno integracijo s sistemom za nadzor dostopa morajo biti kode dostopnih terminalov dokončane
v meniju Sistem -> Dovoljenja.
Integracija je sestavljena iz pošiljanja pripravljenih podatkov v BBMS sistemu za nadzor dostopa.

Območja dostopa - izdaja

Vsak drevesni element, ki ustreza terminalu za dostop (bralnik), mora vsebovati kodo, ki je zdruľljiva s sistemom za nadzor
dostopa.

Fiksna

V vsaki programski opremi je prostor za nekatere stalne informacije, nekatere konfiguracijske podatke.
To mesto ima drugačno ime in strukturo, podokno z moľnostmi pa se pogosto uporablja.
Sistem BBMS vključuje seznam konstant v dinamični obliki. Takoj ko je potrebna določena konstanta, jo program doda na
seznam.
To pravilo je močno poenostavilo ravnanje s konstantami (moľnostmi), ne vidite jih na stotine, ampak samo toliko, kolikor jih
uporabljate. Poleg tega lahko brez večjih teľav dodate nove in odstranite nepotrebne konstante.
Konstante poleg tega vsebujejo definicije samodejnega dokončanja podatkov in skripte tiskalnikov črtnih kod.
Za organizacijo skript je potrebno nekaj opisnih besed.
Vsak skript ima ime konstante, ki ustreza tiskalniku, npr. PZEBRA, PBRADO, PSATO, PGODEX.
Imena lahko dodate pripono, npr. 1,2,3 .. a, b, c itd.
in kjer se skript izvaja, npr. @ BB6, @ BB5, @OS itd.
Če je za nameščeni tiskalnik več skriptov, se prikaľe izbirni seznam.
Na seznamu ne bo skriptov, ki bi bila drugim oknom dodeljena z znakom @.
Skript tiskalnika s črtno kodo lahko vsebuje vstavke makrov, ločene s kodrastimi oklepaji {}.
npr. za ZEBRA
^ XA
^ FO40,50
^ FD {trim (OS1-> NZ) + "" + OS1-> IM} ^ FS
^ XZ
makro v skriptu lahko genetsko ustvari fragment skripta
^ XA
^ FO40, {iif (OS1-> STA = "1", "50", "60")}
^ FD {trim (OS1-> NZ) + "" + OS1-> IM} ^ FS
^ XZ

Fiksna - izdaja

Ne spreminjajte stalnih imen, ker jih samodejno določi programska oprema.
Vrednost konstante in morda opisa je treba spremeniti.

Poročila

Ni smiselno prikazati sporočil o poteku katerega koli materiala ali cepljenja.
Preprosto, število sporočil bi bilo dovolj veliko, da blokira vsako delo v programu.
Najbolje je, da pripravite ustrezno poročilo, ki ga lahko pošljete po elektronski pošti mnogim ljudem.
Gradnja poročila vključuje vključitev izbranih polj in uporabo ustreznih filtrov.
Določena enostavnost je moľnost, da pošljete definicijo poročila v obliki datoteke xml.
Opredelitve poročil se lahko izmenjujejo z biobankami in laboratoriji.

Poročila - izdaja

Parametri glave poročila - tiskanje, štetje, povzetek itd.

Poročila - specifikacija

Poročila so opredeljena kot način za hitro pridobitev izbranih podatkov iz baze podatkov programa.
Poročila so razdeljena na teme, na katere ustreza določen nabor tabele zbirke podatkov. Če ľelite določiti novo
poročilo, izberite temo zanimanja, nato pa navadno dodajte nov element in vnesite ime poročila. Ime bo prikazano
na izpisku poleg teme. Naslednji korak pri določanju poročila je določitev stolpcev, ki temeljijo na predlaganem
nizu, ki se nahaja v oknu seznama. Če kliknete na ustrezen gumb ">" ali "<", vključite polje poročila ali izključitev.
Tabela s seznamom stolpcev poročil vam omogoča spreminjanje vsebine glave, blokiranje izpisa (vstavljeni stolpec
se lahko uporablja samo za filter), določite razvrščanje in določite filtriranje podatkov.
Vprašanje izbiranja podatkov za poročilo je ena od najpomembnejših in učinkovitih omejitev, ki odloča o moľnosti
uporabe poročila. Uvedeni so bili naslednji operaterji:
"" - noben operatorski filter ni izklopljen
operator

text field

number field

date field

<<

text in the field is included in the
value

<

text is smaller in alphabetical sense number smaller

date in the field earlier

\

text is smaller or equal
in alphabetical sense

number smaller or equal

date in the field earlier or the same

=

texts are equal

both equal

dates equal

#

text different

both different

date different

~

text are similar (mutually inclusive)

values close at 10%

similar dates

/

text is greater or equal in
alphabetical sense

number greater or equal

date in the field later or the same

>

text greater in alphabetical sense

number greater

date in the field later

>>

value included in field text

number over 1000 greater

date in the field later over a year

number over 1000 smaller

date in the field at least a year earlier

Gradbeni kompozitni filtri sestavljajo zlaganje filtra s pogoji za številna izbrana polja. Zavedati se moramo, da so

privzeti vsi pogoji, to je logični operator "i". Če pa je treba določiti filter s pomočjo operaterja "ali", je dovolj, da v
glavi definicije poročila zadošča polje NF (negacija filtra). Če izberete to polje, boste izbrali podatke za poročilo, če
določen filter ni izpolnjen.
Nato uporabite znano razmerje:
! (a in b) = (! a ali! b), kjer je znak "!" Negacija izraza je označena.

Vse osnovne funkcije jezika CLIPPER in VO, npr. Funkcije, se lahko uporabljajo v formulah
Parametriranje.
V stolpcu »Vrednost« lahko shranite ključno besedo »param«, zaradi česar se pokliče okno, ki prosi za vrednost
parametra. Pričakuje se uporaba do devet različnih parametrov, označenih z zaporednimi številkami, npr. Param1,
param8.

Poročila - tema

V tem oknu so označene tabele in njihova kombinacija.
Opredelitev se uporablja med gradnjo poročila in med njegovim izvajanjem.

Priljubljena poročila

Vsi ne morajo vedeti, kako pripraviti poročilo.
Na voljo je okno z najljubšimi poročili za vse :)
Skrbnik ali avtor poročila lahko spremeni lastnosti poročila.

Priljubljena poročila - izdaja

Polja "par1" do "par3" se uporabljajo za prenos vrednosti parametrov poročila.
Ni jih treba izpolniti, le udobje.
V poročilo lahko vstavite vprašanje za vrednost parametra.
Preprosto preprosto, če so ta vprašanja preveč naporna ali odveč in poročilo zahteva parameter
nato ga vnesite tukaj.

Obrazci

Če ľelite natisniti obrazec ali vprašalnik, lahko to pripravite na predlogo.
Poleg navedbe mesta tiskanja in formata lahko uporabite niz funkcij in operaterjev, ki omogočajo popoln dostop do baze
podatkov.
Podatki se lahko prosto oblikujejo.
Seznam razpoloľljivih funkcij.

Obrazci - izdaja

Podatki o glavi obrazca.
Na tej točki lahko izberete starševsko okno obrazca.

Obrazci - specifikacija

Specifikacija obrazca lahko uporablja funkcije in referenčna polja baze podatkov.
Vnos OS1-> NZ pomeni branje podatkov iz polja NZ tabele OS1.
Podroben opis strukture baze podatkov najdete v meniju Help-> Tables
ali v datoteki DS_BBMS_SL.pdf
Posebna funkcija Pic ().
S to funkcijo lahko vstavite črtno kodo za tiskanje ali katero koli grafiko.
npr.
vstavljanje kode iz baze podatkov
Pic ('Zint.exe -o' + trim (OS4-> CODE) + '. Png -d' + trim (OS4-> CODE))
natisnite sliko
Pic ('c: \ bbms \ obrazek.jpg', 20, 10)
kjer je 20 - širina, 10 - višina na izpisu

Predloge

Predloge omogočajo ustvarjanje dokumentov v obliki RTF (standard, ki ga podpirajo vsi urejevalniki obogatenega besedila).
Ko je dokument shranjen, programska oprema nadomesti formulo, zaklenjeno v zavite oklepaje {}, z rezultatom formule.
Uporabite lahko vse razpoloľljive funkcije (npr. V obrazcih) in sintakso, ki omogoča branje baze podatkov.
Določeno predlogo lahko pritrdite na okno in če je v oknu drevo, lahko tabelo vej usmerite na drevesno vejo.
Dobra praksa je, da formule pripravite v beleľko in jih nato kopirate v predlogo, da se izognete skritemu kodiranju RTF
znotraj formule.
Če ste pripravili predlogo v programu Word ali Writer in je po nalaganju spremenila obliko, tako da ne ustreza vašim
pričakovanjem,
potem lahko namesto predloge vnesete pot do datoteke predloge, npr. C: \ BBMS \ DBF \ Biobank \ RTF \ Template.rtf
Dolge formule lahko skrajšate z uporabo bliľnjic.
V zavite oklepaje vnesite npr. {% Adr}, v oknu pod gumbom [okrajšave] pa ime okrajšave "adr"
in besedilo formule trim (OS1-> UL) + "" + trim (OS1-> DOM) + "/" + OS1-> LOK
Namesto {trim (OS1-> UL) + "" + trim (OS1-> DOM) + "/" + OS1-> LOK} lahko uporabite {% adr},
kar bistveno izboljša čitljivost predloge.

Predloge - izdaja

Podatki v poljih »Okno« in »Tabela« se uporabljajo v postopku iskanja predloge po kliku na gumb [Predloga] v oknu.
Definirana predloga je lahko aktivna samo v izbranem oknu in pridobi podatke iz tabel zbirke podatkov, povezanih z oknom.
"Stanje" omogoča, da onemogočite uporabo določene predloge.

Odtisi

Okno vsebuje parametre vseh izpisov.
Več parametrov je mogoče urejati in uporabljati med naslednjimi izpiski.
Poleg parametrov so tudi statistični podatki, število operacij tiskanja in predogleda ter datumi.

Odtisi - izdaja

Okno ima osnovne parametre tiskanja in bo razvito v prihodnosti.

Serijski tisk

Serijski tisk je bil uveden, da omogoča tiskanje številnih nalepk s kodo 1D / 2D w / g določene maske.
Primeri skript za izpis: (shranjeni so v meniju System -> Fixed -> Code printers)
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
^XA
^FO40,50
^BY2,2
^B3N,N,90,Y,N
^FD####^FS
^XZ
2D printing readable code in two lines near 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
kjer se "####" nadomesti s kodo in "...." nadomesti z delom kode, drugi del v naslednjem nizu "...."
z uporabo niza "...." daje moľnost, da se kodo natisne v dveh vrsticah, pogoj, ta koda mora vsebovati znak pike "." v kraju
delitve
npr. ABCDEF.KOD123 bodo natisnjeni na dveh vrsticah ABCDEF in na naslednji vrstici KOD123

Živi graf

Grafikon v oknu je omejen na podatke, vidne v oknu.
Ta omejitev se je za mnoge izkazala za pomembno, zato je nastala rešitev "Live Chart".
Obseg podatkov je omejen samo s parametri grafikona in ne z organizacijo snemanja podatkov v drevo.
Poleg odstranitve omejitve obsega je bil graf občasno osvežen.

®ivi graf - izdaja

Struktura podbase

Modul za strukturno definicijo podosnov je sestavljen iz več ravni: domen, skupin in tabel.
Obstaja popolna svoboda pri določanju področja in skupin.
Obstajajo nekatere omejitve na drugih ravneh, npr. Tabel in podrobnosti tabele:
- ime tabele mora biti edinstveno v celotni zbirki podatkov;
- ime mora biti kratko in ne sme vsebovati posebnih znakov (vključno s presledki);
- miza mora vsebovati polja (stolpci);
- vsako polje mora imeti kratko ime in brez posebnih znakov (tudi brez presledkov)
Če struktura tabele ustreza izvorni bazi podatkov, kliknite gumb [Source], računalnik se lahko zažene tam.

Struktura podbase - izdaja

Za zagotovitev shranjevanja podatkov v bazi podatkov s katerim koli motorjem baz podatkov je treba upoštevati več pravil:
1. Ime polja ne sme biti daljše od 10 znakov, ne sme vsebovati posebnih in diakritičnih znakov in ne sme biti rezervirana
beseda v bazi podatkov SQL.
2. Največja velikost besedilnega polja je 254 znakov, največja velikost številskega polja pa 12 znakov, vključno z znakom, ki
ločuje cela števila od ulomkov.
3. Število polj v tabeli ne sme presegati 254-14 (rezervirano za BBMS) = 240.
Informacije iz polja "Opis" se bodo med urejanjem pojavile v modulu Podbaze.
Kjer koli je uporabljeno polje, vključno z okni in poročili, se prikaľe "Oznaka".
"Seznam" se uporablja za označevanje vrednosti, ki jih besedilno polje lahko vsebuje, med urejanjem pa bo viden izbirni
seznam.
"Status" omogoča omogočanje vidnosti polja v modulu Podbaze.
Polja lokalne baze podatkov se uporabljajo za označevanje lokacije shranjevanja med uvozom, na primer iz Excela, Calc-a,
ODBC.
Enake podatke je mogoče shraniti v več tabel.
Podatke lahko shranite tudi v različne zapise iste tabele z dodatnim indikatorjem (tretji stolpec).
"?" pomeni uporabo notacije v kateri koli različici in npr. "1" samo v eni različici.

npr. uvoz več 2D kod iz ene vrstice lista mora biti definiran tako, da je za vsak indikator potreben nabor podatkov
na listu: code1d, code2d, code1d, code2d, code1d, code2, no_ident
v definiciji
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 pretvorbe v lastnostih polja in formula po uvozu v lastnosti tabele vam omogočajo izvajanje dodatnih nalog.
Vsebina vzorčne formule po uvozu zapisa:
! prazno (vp ("Sc", trim (_TBL-> DIRECTORY) + "\" + trim (_TBL-> PRNUMBER))) .and. Predloga ("Slide", vg ("Sc") + "\
slide.yml") .and.
mrxs2lnk (vg ("Sc"). "mrxs; \ Data0002.dat; \ Data0003.dat", "BB6" _ TBL-> ID_BB6)
Tolmačenje:
! Prazno (vp ("Sc" obloga (_TBL-> PRODUCT) + "\" + trim (_TBL-> NUMER_PRE)))
V spremenljivko "Sc" shranite podimenik, katerega ime je v tabeli TBL, v polju DIRECTORY in v polje PRNUMBER iste
tabele.
Funkcije:
prazno () - preveri, ali je prazno
trim () - odreľe zadnje presledke
Predloga ("Slide" vg ("Sc") + "\ slide.yml")
Naredite predlogo z imenom "Slide" in jo shranite v datoteko "slide.yml"
Zadnji ukaz, izveden po uvozu zapisa, je
mrxs2lnk (vg ("Sc"). "mrxs; \ Data0002.dat; \ Data0003.dat", "BB6" _ TBL-> ID_BB6)
Funkcija opravlja dve nalogi: pretvorbo binarne slike v jpg in pritrditev jpg na vzorec v bazi podatkov.
vg ("Sc") - dobi pot do datotek, ki jih je treba pretvoriti
".mrxs; \ Data0002.dat; \ Data0003.dat" - seznam datotek za pretvorbo v jpg
"BB6" - glavna tabela zbirke podatkov, na katero je treba pritrditi jpg
_TBL-> ID_BB6 - identifikator tabele BB6, na katero je pritrjen jpg.

Min/Max

Barvanje nalepk glede na velikost v podatkovnem polju.
Sprememba barve - kliknite z desnim gumbom miške.
Odstranite barvo - kliknite gumb [X]
Spremeni besedilo - kliknite z levim gumbom miške.

Uvozni vir

Okno se uporablja za določitev metode uvoza podatkov iz zunanje baze podatkov v podsistem BBMS.

Razvrsti

Izvlecite več vial iz več plošč skozi biobank.
To je ena od osnovnih dejavnosti, opravljenih rutinsko pred testiranjem materialov.
Material biobank se shranjuje naključno. Tudi če nekdo nadaljuje in poskrbi za vialo po določenem merilu,
zato se bodo med pripravo na raziskovanje ta merila zagotovo spremenila. Zato je treba vnaprej prevzeti
naključna namestitev vial v biobanku.
Z uporabo določenih poročil ali katerega koli drugega mehanizma, npr. Excel, pripravimo seznam kod, ki jih je treba
razvrščati.
Ta seznam kode uvozimo v besedilno datoteko, program pa išče viale s kodami in ustvari seznam ploščic.
Seznam ploščic se lahko prenese na osebje, ki upravlja biobank ali pošlje robotu, ki servisira biobank (npr. Yeti, Wall-B :))
Plošče naj nato izvlečejo viale iz navedenih naslovov (z moľnim krmiljenjem s pomočjo 2D optičnega bralnika).
Odstranjevanje vial iz plošč in prenos na druge delovne plošče je mogoče opraviti ročno ali samodejno.
Po razvrščanju je potrebno pregledati ploščo z ukazom start menu -> Biobanks -> Plate.
Med delovanjem biobank (ali repozitorija) je problem odgovora na vprašanje, kje je material. Seveda je treba domnevati, da je
preskusni material "raztresen" v številne ploščice / škatle.
Okno se uporablja za iskanje vseh ploščic / škatel na podlagi seznama preskusnih vial.
V praksi se zgodi naslednji postopek:
Korak 1 - z uporabo poročila ali katerega koli drugega mehanizma ustvarimo seznam vial - seznam 2-kilogramskih vial
2. korak - v zgornjo tabelo dodajte nov element (desno miškino tipko "Dodaj" ali [Ins])
Korak 3 - uvozimo vnaprej doloen seznam 2D kode
Korak 4 - kliknite na [Sorter] in ročno poiščite material, ali pa nam boste to naredili v avtomatizaciji biobank J
Opombe
Izkazalo se je, da je gradivo ľe v raziskavi ali ga preprosto zasede nekdo drug, zato morate počakati ali poslati sporočilo
uporabniku, ki je vzel material.

Razvrsti - izdaja

Vnesite osnovne podatke za to vrsto.

XML/YML

Datoteka s formatom XML vam omogoča shranjevanje podatkov iz katere koli baze podatkov in celo trdi, da je XML baza
podatkov.
Ker se je celoten sodobni IT svet končno dogovoril o obliki izmenjave podatkov, bomo poskušali programsko opremo
prilagoditi tem sodobnim trendom. Brez pogleda na strategijo mnogih proizvajalcev (in avtorjev) programske opreme, ki
poskušajo graditi XML v svojih aplikacijah, vendar na ľalost s togo strukturo, ta programska oprema omogoča prosto
definicijo strukture XML.
Nekaj tehničnih podrobnosti:
- xml sestavljajo elementi in atributi
- element opredelimo kot pot, npr. \ report \ element
- atribut definiramo kot pot, ki se konča z indikacijo, npr. \ report \ element \ @setup
V tem oknu obstajajo primeri, ki vsebujejo seznam elementov in atributov datoteke xml.
Pred uvozom in izvozom podatkov je treba določiti, kaj in kje najti, kar pomeni, da je treba navesti, iz katerih tabel in polj bi
morali izhajati podatki iz atributa in na katero tabelo in polja shraniti podatke iz atributa. Oba procesa se razlikujeta v smeri
toka podatkov in zato je treba uvesti nekatere pomoľne spremenljivke:
Izvoz: postavka, zapise, številka
Uvoz: vrednost
Pomoľni element spremenljivke vsebuje trenutno izvoľeno postavko, lahko prilagodi vrednosti glede na vnos v številki polja
definicij XML, npr. 0 ... 999
Spremenljivi zapisi in številke so enodimenzionalna tabela, ki vsebuje številke izbranih zapisov v večselect (v tabeli okna po
pritisku na Shift in klik na miško v oddaljeni vrstici), številka pa je velikost te matrike. Primer uporabe vseh pomoľnih
spremenljivk:
(Poloľaj <= število UZ -> (dbgoto (evidence [poloľaj])), F). IIF.
Formula preveri, ali je trenutni poloľaj mogoče doseči, to je, ali je zapis, na katerega lahko skočite s funkcijo dbgoto (), če to
počne, če ne, vrne FALSE, kar je signal konca izvoza podatkov. Funkcije, shranjene kot formula elementov, morajo vrniti
logično vrednost, ki pomeni sporazum, da nadaljuje proces ali nesoglasje.
Spremenljivka "vrednost" vsebuje vrednost atributa za zapis v polju tabele baze podatkov.

Zaporedja

Iskanje po zaporedju v podatkovni bazi FASTA.
Pred zagonom iskalnika mora biti pripravljeno porazdeljeno računsko okolje:
1. Določite čim več računalnikov v lokalnem omrežju:
- s prostim prostorom na trdem disku od 40 GB,
- s sistemom Windows.
2. Prenesite in razpakirajte http: \\ bbms \ FASTA.zip na disk (omogočite stiskanje).
3. Vstavite bližnjico do C: \ BBMS \ EXE \ Agent.exe v skupino zagonov in jo zaženite.
Po teh aktivnostih bo porazdeljena obdelava začela delovati, vključno z iskalnikom v podatkovni bazi FASTA.

Zaporedja - izdaja

ABI

Uvoz sekvenčnika iz datotek v formatu * .ab1.
(Podatkovna datoteka genetske analize Applied Biosystems, specifikacija datoteke ABIF in shema vzorčne datoteke)
Datoteke so shranjeni podatki, ki jih je mogoče ogledati s specializirano programsko opremo.
Ta položaj nekoliko spremenimo z uvedbo možnosti uvoza teh podatkov v bazo podatkov.
Ko so uvoženi, lahko uporabite zaporedja v iskalniku ali pripravite posebna poročila.

ABI - izdaja

Uvoz sekvenčnika je rezultat datotek * .abi.

NGS

NGS - izdaja

NGS - long

Mize

Glavne sistemske tabele baz podatkov določi proizvajalec BBMS in so objavljeni kot del standarda De Facto.
Strukturirano brskanje je na voljo zaradi moľnosti uporabe teh podatkov pri določanju poročil, obrazcev in predlog za XML.
Uporabnik lahko varno spremeni opise tabel, ki se pogosto uporabljajo v oknih.
Potreba po razširitvi strukture baze podatkov je treba poročati na forumu biobank ali neposredno proizvajalcu.
V oknu so gumbi [Fields] in [Indexes] za pregledovanje in urejanje podrobnosti navedene tabele.
Gumb [Restore] se uporablja za obnovitev izbrisanih zapisov v izbrani tabeli.

Mize - izdaja

Tabelarni opis lahko spremenite sami.
Vsebina opisa bo varno shranjena v bazo podatkov in se po posodobitvi ali namestitvi ne bo spremenila.
Če ľelite obnoviti standardni opis, izbrišite trenutni.
Pogosto so opisi vidni v sistemskih oknih sistema BBMS, zato morajo navesti vsebino tabele.

Polja

Polja ali stolpci stolpcev so osnovni del strukture baze podatkov.
Vsako polje ima nekaj lastnosti, ki jih je mogoče preveriti tukaj.
Uporabnik lahko spremeni oznake in opise polj. Ti podatki so vidni v vseh oknih.
Spremembe drugih parametrov izdeluje proizvajalec in jih distribuira vsem uporabnikom sistema BBMS,
zahvaljujoč temu bomo ohranili standard baze podatkov.

Polja - izdaja

Lahko spremenite oznake in opise polj (stolpcev) tabele zbirke podatkov.
Oznake so v vsakem oknu vidne kot naslovi stolpcev ali kot oznake v poljih za urejanje in kot naslovi drugih kontrol.
Opis polja se pojavi v oblaku ali v vrstici stanja, ko je označena ali urejena v nadzorniku.
Polja, katerih urejanje vključuje izbiro moľnosti, kot so STA, imajo opis, ki se razlaga kot oznake za vsako moľnost.

Indeksi

Indeksi so podatki o razvrščanju podatkov glede na določen ključ.
Indeksi znatno povečajo učinkovitost podpore za bazo podatkov.
Seznam sistemov vključuje primarni ključ, filtriranje in ravnanje z elementi, izbranimi za brisanje.

Indeksi - izdaja

Na ľalost ničesar ne morete spremeniti tukaj.
Če je zaradi nekega razloga potreben indeks, na primer za hitrejše izvajanje poročil,
potem prijavite na forumu ali neposredno avtorju programske opreme.

Obnovitev

Brisanje podatkov poteka v več fazah.
V prvem, odstranjeni element dobi status »skrito« in lahko prikaľete vse skrite iz statusnih filtrov. Spreminjanje statusa v
drugega, to je "ekstrahiranje" iz skritega, je preprosto in zahteva le urejanje pravic.
Če je skrit element odstranjen, je situacija resnejša, ker je označena za fizično brisanje.
Ta element ni viden, se ne prikaľe v nobenem modulu ali poročilu.
Ker se lahko zgodi, da je bilo nekaj slučajno izbrisano, je programska oprema obnovila izbrisane podatke s strani uporabnika
"admin".
V oknu se odprete z gumbom [Restore] (Help -> Tables menu), si lahko ogledate podatke, ki jih je mogoče obnoviti, samo
dvokliknite levi gumb miške.
Pozor!
Podatki, ki jih je treba obnoviti, ne bodo shranjeni za nedoločen čas, ampak dokler se tabela ne pakira, kar poteka med
ponovnim indeksiranjem baze podatkov.

Odprite mize

Seznam odprtih tabel je uporaben za skrbnike.
Vsak računalnik ali streľnik ima omejeno število odprtih datotek
(odprta tabela pomeni odpiranje najmanj 2 datotek, podatkov in indeksa).
Zaradi tega BBMS omeji število odprtih oken ali "poskusi" odpreti datoteke v načinu samo za branje.
Če občasno prejmete sporočilo o napaki,
potem morate preveriti število odprtih datotek na streľniku in narediti določene korake za povečanje omejitve.

Iskanje

Iskalnik se uporablja v številnih sistemskih modulih BBMS.
Iščete lahko na podlagi poljubnih podatkov, vnesenih v iskalna polja.

Kontekstni iskalnik

Kontekstni iskalnik deluje v oknih, ki niso povezana z vzorci in naročili, in pri izbiri kode iz slovarja.
Iskalna polja so ustvarjena samodejno na podlagi seznama indeksiranih polj tabele in seznama stolpcev v oknu.
Po indeksiranih poljih lahko iščete tako, da se na začetku besedila ("| ->") uvrstite in druga, glede na vaše potrebe.
Pogosto je indeks odvisen od velikih in malih črk, kar vas prisili, da preprečite izbiro te tekme ("Aa").
zato:
"| ->" - pomeni ujemanje od začetka besedila
"Aa" - pomeni razlikovati med velikimi in malimi črkami
Če je število iskalnih polj premalo, bo uporabljeno zadnje polje z izbirnim seznamom. Programska oprema samodejno sestavi
seznam polj z ustreznimi moľnostmi ujemanja.

Posoda

Posoda se uporablja za zbiranje podatkov iz okna, npr. Med iskanjem.
Na vsakem seznamu preprosto postavite kurzor na predmet in pritisnite [Prostor], tako da se podatki shranijo v vsebnik.
V istem oknu, potem ko pritisnete tipke [Ctrl] + [Space], se bo okno vsebnika odprlo z izbranimi podatki tega okna in morda z
navedenega nivoja drevesa.
Ko premikate podatke v vsebnik, se števec v statusni vrstici na desni posodobi.

Organizator

Organizator je preprost "upravitelj osebnih podatkov" (ti PIM), namenjen uporabnikom BBMS.
Naloga organizatorja je, da kronološko organizira naloge, ki jih je treba opraviti, in moľnost obveščanja drugih ljudi.
Naloge organizatorja: shranite, ne pozabite in pustite, da drugi vedo.
V današnjih zasedenih časih je treba nekatere stvari zapisati na rumenih kartah,
takšna kartica je samo organizator in dejstvo, da je dovolj, da vstopi na en dogodek,
in oni so samo kopirali kartice in vas obvestili, da je prišel čas.

Organizator - izdaja

Najpomembnejši parametri organizatorjevega poloľaja so: datum, čas, opis in status.
Status določa, ali je element ľe "zaključen" ali če čaka, da ga bo preloľil.

Komunikator

Komunikator omogoča komunikacijo med uporabniki v aplikaciji BBMS.
Ko pošljete sporočilo, se shrani v bazo podatkov in, ko bo prejemnik na voljo, se bo prikazal njemu.

Komunikator - arhiv

Včasih je treba preveriti zgodovino sporočil, ki jih je mogoče storiti v tem oknu.
Zahvaljujoč filtriranju pošiljateljev, prejemnikov in stanja, brskanje ne sme biti teľavno.

Opomba

Opomba lahko vsebuje kakršne koli besedilne podatke.
Vsebino beleľke lahko oblikujete s spreminjanjem pisave in njenih lastnosti.
Vsi ukazi so na voljo v kontekstnem meniju, ki se odpre s desnim gumbom miške.
Preverjanje "txt?" bo besedilo shranjeno kot neoblikovano (navaden dokument TXT),
in počistite to polje kot "RTF", torej z vsemi informacijami o oblikovanju (kot dokument RTF).

Funkcije
Primjeri primjene funkcije mogu se naći u gotovim definisanim izvještajima, oblicima i XML formulama.
Funkcije se mogu koristiti svuda gde je moguće napraviti formulu, tj. Pored gore navedenih uglavnom u procesima :)
Lista dostupnih funkcija:
i (vrijednost, arg1, arg2, ... arg10) - izvršiti operacije s operaterom ".and." arg1.and.warto¶ć vrijednost = = arg2.and.
.and.warto¶ć = arg10
na (<search>, <text>) - vraća stavku <search> u <text>
Dođite (<search>, <text>) - vraća broj pojava <pretraga> u <tekst>
Date2Text (<datum>, <razmak>) - analogno na on briše samo separatore, na primer Date2Text ('2007.06.28', 2) -> 2007 06 28
dbskip (<broj>) - promenite zapis pomoću <broj> stavki
dbgoto (<broj>) - skočite do zapisa sa brojem <broj>
dbseek (<text>) - potraľite tekstualni niz prema indeksu
dtoc (<datum>) - menja datum u tekst
eml (e-mail, cTemat, cTekst) - pošaljite e-mail na naznačenu adresu
IIF (<stanje>, <u pravu>, <laľne>) - vraća odnosno <true> ili <laľne> ovisno o ispunjavanju <stanja>
instr (<search>, <text>) - ako je <text> <search> onda vraća true
int (<broj>) - okreće se celom broju rezanjem
ltrim (<text>) - presecanje prostora sa leve strane teksta
niľe (<text>) - vraća sva slova mala
ili (vrijednost, arg1, arg2, ... arg10) - izvršiti operacije s operatorom ".or." arg1.or.warto¶ć value = = arg2.or. .or.warto¶ć =
arg10
padl (<text>, <broj>) - popunite <text> o <broj> razmake s leve strane
padr (<text>, <broj>) - popunite <text> o <broj> razmake s desne strane
Pic (<command>) - ubacite sliku za štampanje, npr. 1D bar kod
Primjer: Pic ( 'Zint.exe -o + trim (OS4-> CODE) +' PNG d '+ trim (OS4-> CODE).)
. Na primjer, za sljedeći kod: IIF (OS4 -> (dbskip (1)), Pic ( 'Zint.exe -o + trim (OS4-> CODE) +' PNG d '+ trim (OS4->
CODE. )), "")
Pitajte (<pitanje_text>, <default_value>) - upit za vrijednost
U izvještaju (cNazwa, cEmailPlk, c_smtp, cUzytk, chaslo, uParametr, cTypPliku, cNadawca)
okrugli (<broj>, <deseti>) - matematički okruľi do <desetog> decimalnog mesta (period)
rtrim (<text>) - isecanje prostora sa desne strane teksta
SMS (cTel, cTekst) - pošaljite SMS na naznačeni broj telefona

str (<broj>, <duľina>, <nakon tačke>) - vraća tekst
StrTran (<tekst> <pretrage>, [<zamien_na>] [<nr_znaku_poczatku>] [<nr_znaku_konca>]) - vraća <tekst> sa razmjenjivao
sa <Pretraga> do <zamien_na>, ne moľete koristiti druge parametre
Text2Text (<nešto>, <Space>) - vraća poslastice <nešto> kao tekst sa likovima odvojene prostore u iznosu od <intervalima i>,
na primjer Text2Text (100.5) -.> 1 0 0
gornji (<text>) - vraća sva slova kao velika
val (<text>) - vraća broj
VG (<variable>) - pročitaj varijablu
VP (<variable>, <value>) - spremite na varijablu
VS (<variable>, <value>) - upisati promenljivoj senzor varijable i vrijednosti

Grafikon

BBMS ob zamenjavi navedenih podatkov in moľnosti videza samodejno ustvari graf ter izbere območja X in Y.
Če se razponi navedenih podatkov bistveno razlikujejo, graf ne bo čitljiv.
Izberite barve, tako da navedeni podatki ne sovpadajo :)

Grafikon - moľnosti

Če ľelite ustvariti grafikon, morate navesti potrebne parametre, vir podatkov X in Y ter videz.
V vsakem oknu ni podatkov, ki jih je mogoče risati.

Stolpec

V tem oknu lahko spremenite: oznako, opis in vrstni red stolpcev v tabeli.
Za stolpce, katerih ime se začne z "ID_", je mogoče določiti formulo za prenos podatkov iz baze podatkov.
na primer:
za ID_OS1 lahko vnesete formulo:
OS1-> NS
potem so imena preglednika navedene v tabeli
ali
trim (OS1-> NZ) + "" + OS1-> PES
to bo vidno ime in PESEL

Uvoz iz BBMS

Uvoz iz BBMS pomeni uvoz iz druge baze podatkov o strukturi, objavljene kot BBMS :)
Uvozni mehanizem zajema skoraj vse programske module.
Uvoz bo verjetno razširjen z dodajanjem več moľnosti.
Postopek je sestavljen iz:
- izbira in beleľenje baze podatkov
- izbira izvornega drevesa
- neobvezno - izberite ciljno drevo
- izbira uvozne tabele / ravni - ti podatki bodo 100% uvoľeni
- označevanje dodatnih informacij za uvoz, tj. povezanih podatkov
Z uvozno formulo lahko podatke filtrirate, npr. Samo s statusom "OK"
IMP_BB6-> STA == '1'

Bliľnjice

Pri izdelavi zapletenih formul je enostavno narediti napako.
Zaradi uporabe okrajšav so formule jasne in povzročajo nepotreben haos :)
Če ľelite formulo prenesti v bliľnjice, jo preprosto kopirajte v okno Bliľnjice z ustreznim imenom.
npr. namesto
trim (OS1-> UL) + "" + trim (OS1-> DOM) + "/" + OS-> LOK
tip
%adr
ali
#adr

Predmeti

Okno za predstavitev predmeta lahko odprete z gumbom v orodni vrstici.
Praktično uporabo lahko preverite v naslednjih modulih: Biobanke, skladišče in reagenti.
Velikost in razporeditev predmetov je odvisna od podatkov, zlasti Xmax, Ymax in števila sekundarnih elementov.
Barvanje bo pridobljeno po izbiri barve med urejanjem elementa.
Če v oknu kliknete z desnim gumbom miške, boste lahko spremenili formule dodatnih informacij.
Spodaj je primer:
substr(BB4->NZ,7,2)+" "+text(BB4->FIOP)+"%"
ali
right(trim(BB4->NZ),2)+" "+text(BB4->FIOP)+"%"
where: substr () ali right () - izreľi besedilni niz

Dogodki

Vsega, kar se zgodi z bazo podatkov, ni mogoče zabeleľiti iz zgodovine sprememb podatkov. Dober primer je dogodek izbrisa
zapisa baze podatkov ali dejanje vrste, ki je bilo najdeno ali vstavljeno v vsebnik. Zato je bil v BBMS ustvarjen register teh
dogodkov.
Podatki v dnevniku dogodkov se hranijo določeno obdobje, da ne bi povzročili prevelike rasti baze podatkov. Po potrebi lahko
obnovite arhiv in preverite zgodovinske dogodke.
Katalog dogodkov se bo postopoma širil z naraščajočimi potrebami uporabnikov.

