BBMS dbf 3.40 - BBMS sql 2.39
BioBank Management System
Biobank altyapisi ve laboratuvari için yönetim sistemi ile ekipman ve cihazlarin kontrolü.

Kisa özellikleri:
- bir web tarayicisi gerektirmez
- limit ve limiti yoktur
- Internet gerektirmez (yalitilmiş bir ortamda çalişir)
- Bir bilgisayar aginda herhangi bir sayida pozisyonda çalişabilir (daha sonra önerilen sunucu)
- belgelenmiş ve açik bir veritabani yapisina sahiptir
- kendi alt tabanlarinizi oluşturmaniza olanak tanir
- Microsoft Office ve OpenOffice ile çalişir
- Excel / Calc / Access veritabanlarindan ve SQL'den ODBC'ye veri aktarimi için bir mekanizmaya sahiptir.
(KKK) Zebra (ZPL), Sato (E +) ve Brady: - Onlarin komut dosyalarini kullanarak barkod yazicilari destekler
- tarayicilar 1D (herhangi bir) ve 2B (LabMind, FluidX, Micronic) ile birlikte
- herhangi bir veriyi yazdirma / verme yetenegi ile tanimlanmiş bir rapor modülüne sahiptir
- Kapsamli bir izin sistemi içerir (pencereler ve veritabani ögeleri için)
- çevresel koşullari izlemek için LanKontroler modülleri ile çalişir
- Q-MSystem ana modülünden dogrudan veri toplama gerçekleştirir
- Internet veya yerel bilgisayar agi üzerinden güncelleme komutu var
- Tanimlanmiş XML dişa aktarma / içe aktarma modülünü içerir
- dillerinde bir arayüz var:
Lehçe, Ingilizce, Almanca, Fransizca, Ispanyolca, Italyanca, Isveççe, Hollandaca,
Esperanto, Norveççe, Danca, Fince ve Estonya
- her arayüz dilinde içerige duyarli yardim (F1 tuşu)
- PN-EN ISO 17025 ve ISO 15189 ile uyumludur
- bir donanim anahtari yoktur, yani USB baglanti noktalari gerektirmez
- Eklenti sistemi ile laboratuvar dokümantasyonunu yönetmenizi saglar
- ekipmanin izlenmesine ve denetlenmesine izin veren bir kaynak muhasebe modülü içerir
- Birden fazla e-posta hesabi üzerinde otomatik olarak bir dizi rapor oluşturmanizi saglar
- Pencerede hizli arama ve veri filtreleme
- Pencereden veriyi kapsayiciya kopyalamak için bir mekanizma içerir - panonun karşiligi

- Belirtilen herhangi bir olay ile belirtilen telefon numarasina SMS mesajlari gönderir
Yazilim üreticisi LabMind, biobanks ve laboratuvarlarin otomasyonunda uzmandir.
Bu aktivitenin bir parçasi olarak, birlikte çalişan çok daha fazla uygulama oluşturulur.
Otomatik biyo-bankasindaki veya laboratuvar desteklemek için BBMS versiyonu ek yazilim Yeti (dondurucular Çalişma
Robot) içerir, Agata (vinç Laboratuari), Yardimci (mikro vinç taşima siralayici) Siralayicisi (kontrolör siralayici şişeler), 2D
(kontrolör tarayici 2D) Ajan ( diger terminaller ile iletişim), Robot (Aracilar kullanarak programlanmiş işlemleri yürütme
uygulamasi) ve daha fazlasi.
pdf formatinda belgenin geçerli sürüm http://bbms.pl/BBMS_TR.pdf mevcuttur.
Yazilim http://bbms.pl/ de internet veya Yardim menüsünden uygun komutun çaliştirilmasindan itibaren güncellenebilir.

Operation
Her tablonun sag fare tuşu altinda bir baglam menüsü vardir.

Yeni pozisyon "Ekle" menü komutunu kullanarak veya [Ins] tuşuna basarak eklenebilir ve "Sil" komutunu veya [Del] tuşunu
kullanarak silinebilir.
"Durum" - seçilen bir veya daha fazla ögenin durumunu degiştirir.
"Konteyner", seçilen tablo satirini kabina kopyalar.
"Yukari" ve "Aşagi" komutlari seçilen çizgiyi dogru yönde hareket ettirir.
Birçok pencerede, sürükle ve birak işlevi etkindir; bu, agaçtaki ögeleri farenin sol dügmesini kullanarak - açilir menüdeki
"Taşi" komutuna eşdeger bir başka dali kullanarak hareket ettirmenizi saglar.
"Yazdir" - yalnizca yaziciya degil, ayni zamanda birçok formattaki bir dosyaya da pencereden veri yazdirmayi saglar
"Sayfa" - bir elektronik tabloya veri gönderme. Herhangi bir ofis paketi bilgisayara yüklenmelidir ve iki tane varsa, varsayilan
kaynagi seçebilirsiniz.
"Degişiklikler" - belirtilen tablo konumunda yapilan degişikliklerin önizlemesi.
"Topla" - seçilen modüllerde çalişir - veri ekleme prosedürünü başlatir, örnegin durumlari.
"Not" - seçilen pozisyona bir not girmenize izin verir, ayni komut düzenleme penceresinde de görünür.
"Izinler" - geçerli pencere veya pencereye yeniden yazilmiş tablolar için izinlerin verilmesi veya kaldirilmasi. Yönetici bu
etkinliklerle ilgili haklara sahiptir ve digerleri mevcut izinleri kontrol edebilir.
Düzenleme penceresi:
Her düzenleme penceresinde, fare imlecini alanin üzerine getirdikten sonra, bu alanin bir açiklamasi görüntülenecek ve durum
çubuklarinda imleci olan alanin açiklamasi görünecektir.
Veri girmenin yani sira pencereleri düzenlemek, belgeleri [+], [>], [-] dügmelerini kullanarak elektronik biçimde baglamanizi
ve yönetmenizi saglar.
Dokümani ekledikten sonra, kendisine bir baglanti görünecek ve doküman kopyalanacaktir.
Başlangiç parametreleri:
Yazilim veri veya ayarlari girerek parametrelerle çaliştirilabilir.

/ Fbase
örnegin C: \ BBMS \ EXE \ BBMS.exe / FC: \ TEST
C: \ TEST veritabani otomatik olarak seçilecektir
/ Uuser
örnegin C: \ BBMS \ EXE \ BBMS.exe / Uadmin
Oturum açmak için varsayilan kullanici "admin" dir ve tanimlanmiş bir şifre yoksa, otomatik oturum açilacaktir.
/ Hparola
örnegin C: \ BBMS \ EXE \ BBMS.exe / Uadmin / Hadmin
yönetici kullanici için yönetici şifresini verir ve eger bu gerçek şifre ise, oturum açma gerçekleşecektir.
/ Sdrv
ör. C: \ BBMS \ EXE \ BBMS.exe / SCD
BBMS veritabanlari için yalnizca C ve D disklerini tara
\\ yol
örnegin C: \ BBMS \ EXE \ BBMS.exe \\ SRV \ DB
UNC yolunu kullanarak kaynak göstergesi
/1
ör. C: \ BBMS \ EXE \ BBMS.exe / 1
sadece bir örnek çaliştirin,
ROBOT oturum açma ile sunucuda kullanilan seçenek
/ Mnnn
ör. C: \ BBMS \ EXE \ BBMS.exe / M128
mega bayt cinsinden belirtilen bellek miktarini ayirin ve kullanin,
Yazilim çalişirken bellek sorunlari ortaya çikarsa bu parametre kullanilmalidir.
Minimum 16, maksimum 256, optimum ve varsayilan 64.
Bilgisayarda 4 GB'a kadar bellek varsa, <= 64 parametresini kullanin, çünkü sanal bellek destegi nedeniyle performans
kaybedersiniz.

Bilgisayar agi - otomasyon ve entegrasyon
Yazilim tüm verileri paylaşarak bir bilgisayar aginda çalişabilir. Bu konuda herhangi bir kisitlama yoktur ve bu çalişmayi
optimize etmek için yöntemler vardir.
1. tüm paylaşilan veriler diski paylaşan bilgisayarda \ BBMS \ BASE \ dizininin görülebilecegi şekilde olmalidir.
2. program dosyalari, yani tüm içerik \ BBMS \ EXE yerel bir diskte olabilir ve olmalidir, ör. C: \ BBMS \ EXE
Çaliştirdiktan sonra, program yerel sürücüleri tarar ve paylaşilan sürücüleri \ BBMS \ BASE dizininde arar. Taranan sürücü
sayisini sinirlamak istiyorsaniz, programi / S parametresiyle başlatin.
örnek:
Tesis, bir bilgisayar agina bagli yedi bilgisayara sahiptir ve bir sunucusuna sahip degildir:
BAŞ, GIZLI, KAYIT, LAB1, LAB2, BB1
SEKRET bilgisayar (sekreterlik) büyük bir yerel disk bölümlenmiş ve bu nedenle D: \ BBMS \ BAZY \ BIOBANK dizinine
veri yüklemeye karar verdik.
Bu diski agda mevcut hale getiriyor ve diger bilgisayarlarla eşleştiriyoruz. Eşlenen sürücüye atanan harf herhangi bir şekilde
olabilir, ancak varsayilan olarak disket veya CD-ROM sürücülerini belirten harfler kullanilmaz.
F harfini haritalandirdigimiz ilkeyi kabul ettigimizi varsayalim.
Daha sonra aşagidaki yapilandirmayi alacagiz:
GIZLI D: \ BBMS \ BAZY \ BIOBANK
KAFA ve diger F: \ BBMS \ BAZY \ BIOBANK
Bir sonraki adim, yazilimin ag üzerindeki çalişmasini optimize etmektir. Tahmin edebileceginiz gibi, yerel disk np.C.'den
maksimum veri miktari okundugunda programlarin eylemleri daha hizlidir. Bununla birlikte, bu, ag çalişmasiyla çelişmektedir
ve bu nedenle çözüm, yazilimin ve tüm olasi verilerin yerel diske aktarilmasinda yatar. Böylece, tüm \ BBMS \ EXE dizinini
SEKRET diskinden hazirlanmakta olan bilgisayarin yerel diskine kopyalamak yeterlidir. Daha sonra C: \ BBMS \ EXE
bilgisayarlarina ve F: sürücüsündeki verilere ulaşacagiz.
Bazi nedenlerle ag sürücüsünü eşlemek mümkün degilse, yazilimi unc yolu olarak parametreyle çaliştirabilirsiniz.
ör. c: \ bbms \ EXE \ bbms.exe \\ sunucu \ kaynagi
- BBMS klasörü kaynakta görünmelidir.
Veri dizini (BASE) kopyalamaya gerek yoktur ve gelecekte yanliş anlaşilmalari önlemek için yapilmamalidir.
Yukaridaki yapilandirma bir bilgisayar aginda çalişmaya başlamak için yeterlidir.
Yazilim güncelleme ve veri arşivleme problemi hala çözülmeye devam ediyor.
Güncelleştirmeler (ve yüklemeler) varsayilan olarak C: \ BBMS \ EXE dizinine yapilir ve bu nedenle bilgisayarlardan birinde
bir güncelleştirme gerçekleştirmek ve dizinin tüm içerigini paylaşilan diske "el ile" kopyalamak yeterlidir, örnegin: F: \ BBMS
\ EXE .
Bir program veya sadece bir xcopy komutu ile yapilabileceginden, tirnak içinde "el ile" işaretliyim.
Veri arşivleme, çalişmalarimizin üssün zarar görmesinden veya tahrip edilmesinden sonra boşa gitmemesini saglayan en
önemli işlemlerden biridir. Sistem menüsünden manuel olarak iki arşivleme mekanizmasi vardir ve Yedekleme işlevini
kullanarak otomatik olarak Uyarilar ()

Kaydi

Probator ve ziyaretlerle ilgili kişisel verilerin kayitlari.
Malzemenin kabulü kayit ile başlarsa, bu pencerede kişinin detaylarini ve sonraki ziyaretlerini girebilirsiniz.
Pencerenin hizli bir aramasi vardir, etkileri alanin yaninda görülebilir olanin verileri ile görülebilir.
Yazilim herhangi bir veri buluyorsa, veri tabanindaki verileri forma kopyalamanizi saglayan [<<] dügmesine tiklayabilirsiniz.
Ziyaretin kayitlari, pencerenin sag tarafindaki masada, muayene türü ve inceleme için gönderilen malzemenin girildigi yerde
gerçekleştirilir. Yazilim ilgili verileri otomatik olarak bir sonraki Indirme modülüne aktarir.
[Kontrol] butonu, çiftlerin kaldirilmasi da dahil olmak üzere, problarin veri tabanini kontrol etmek için kullanilir.
Kayit işleminden sonra [Kaydet] dügmesine tiklayin
[Temizle] formunu temizleyerek yeni probun verilerini düzenlemeye başladik.
Önemli!
- Probant "Proje" ye atanmalidir (Başlat menüsü -> Projeler)
Pencerede anket formunu aktif hale getirebilirsiniz, sadece alt-temelde bir anket tanimlamaniz ve sadece bir anket oldugunu
belirtmeniz yeterlidir.
Anketler projelere tahsis edilir, yani bir proje seçtikten sonra kayit penceresinde uygun bir anket çikarilmalidir.

Ziyaretler

Bir ziyareti düzenlediginizde, araştirma ve biyolojik materyalleri seçebilirsiniz.
Testler ve malzeme kontrolleri, şemalardaki tanimlara göre dinamik olarak belirlenir.
Pencere, elektronik formda belgeleri eklemek için kullanilabilir.

Pseudonymisation

Sahte isimlendirme, bir numunenin seçilen kimlik verilerinin kaldirilmasini tersine çevirme işlemidir.
Teknik olarak, işlem şifreli biçimde başka bir tabloya yeniden yazilarak gerçekleştirilir.
Kaynak tablo OS1 ve hedef tablo OS2'dir. Alanlar ayni ada sahip.
Şifreleme için, veritabanindan farkli bir yerde, örnegin farkli bir yerde veya zirhli bir dolapta saklanmasi gereken bir şifre
kullanilir.
Ayrica yazilim, takma adlandirma tarih ve saatini veritabanina kaydeder.
Tersine süreç yeniden taklitçiliktir.
Psonyonyation'a ek olarak, diger veri güvenligi yöntemleri de gerçekleştirilebilir:
- anonimleştirme
- hak.
Anonimleştirme, kimlik verilerinin geri alinamaz bir şekilde silinmesinden oluşur.
BBMS'deki yetkilendirme sistemini kullanarak, belirtilen bir kullanici için seçilen veritabani tablosu alanlarini
gizleyebilirsiniz.

Yeniden Pseudonymisation

Yeniden takma adlandirma, takma adlandirma işleminden sonra bir müşterinin kimlik bilgilerini geri yükleme işlemidir.
Bir önkoşul, takma adlandirma için kullanilan şifreye sahip olmaktir.

Klinik tablo

"Klinik Resim" penceresi şu seviyeden mevcuttur: Kayit, Ziyaret, Sipariş ve Numune.
Teşhis ve teşhis ile ilgili bilgileri girmek için düzenleme alanlari içerir.
Gerekli ek verileri içeren belgeler de eklenebilir.
Yazilim birçok klinik görüntüyü desteklemektedir.

Soy agaci

Tanim geregi, BBMS sistemi pedigreler içermeli, ancak hiçbir şey bagli olmayan bagimsiz bir modül olarak degil. Aksine,
pedigri verilerinin biyolojik olarak ilişkili aile üyelerinin sonuçlariyla tam senkronizasyonu çalişmalari devam etmektedir. Bu
senkronizasyonun bir parçasi olarak, potansiyel olarak uygun mutasyonlara sahip olan ve henüz incelenmemiş olan kişilerin
genetik testini yapma geregi hakkinda bilgi sunulmalidir.
Pedigt'lerin bir sonraki unsuru, muhtemelen ilgili olan ve henüz soy agacinda bulunmayan kişileri otomatik olarak arama
yetenegidir.
Pedigreler, deneme kayitlari temelinde aile agaçlari inşa etmek için kullanilir.
Her bir olasilik bir aile agacina atanir ve bir baba ve bir anne atanabilir.
Simgeleri olan pencerede, kişinin verilerini düzenleyebilir veya kişisel veritabanindan seçerek aileye yeni bir kişi
ekleyebilirsiniz..

Soy agaci - baski
Pedigri verileri BBMS sistem veritabaninda saklanir.
Pencere kişisel ve ayrintili verilere ayrilmiştir. Detay bölümü sekmelerden oluşur: "Tanimlama", "Özellikler", "Tüpler".

Kimlik bilgileri bir kimlik kartindan veya bir anketten gelebilir.
Aşagidaki ekran görüntüsündeki kişinin özellikleri, soyagacinin genetik olarak kalitilmiş özellikler temelinde kontrol
edilmesine hizmet eder.

Test için malzeme aranmasini kolaylaştirmak amaciyla, bir sonraki sekme, bir biyoparda saklanan tüplerin bir listesini içerir.
Liste yazdirilabilir, elektronik tabloya aktarilabilir veya içerik menüsü komutlari (sag fare) kullanilarak bir kaba gönderilebilir.

Bir sonraki “Diş” sekmesi, dişlerin kalitimini kontrol etmenizi saglayan verileri girmenizi saglar.

Yetistirme

Üreme bir erkek olmadan safkan :)
Burada hücre çizgilerini, bakteri ve virüsleri, erkek üremesi olmayan herhangi bir yaratigi (partenogenez) yönetebilirsiniz.
Biobanks modülünde farkli bir yaklaşimla üreyebilirsiniz, orada kaynak örnege sipariş için Anne denir,
ve bir çocuk kizi. Bununla birlikte, kizlarin üreme yoluyla ortaya çikmasi gerekmez, çünkü seyreltme yeterlidir.

Yetistirme - baski

Kültürdeki örnek özellikleri düzenleme bölmesi gerektigi gibi genişletilecektir.

Indir

1D veya 2D kodlu örnek etiketleme.
Her ne kadar pencere Indirme haklarina sahip olsa da ve malzemeyi olasilikla toplama sürecini desteklemelidir.
aksi halde tedarik edilen malzemenin kaydi, asil amaci işaretlemek.
Diger bir deyişle, birkaç işaretli flakon için bir ziyaret degiştiririz.
Toplama / işaretlemeden önce, olasiliklar listesinden seçim yapin.
Liste, bugün ziyaretle kaydedilen kişileri ve seçilen projeyi içerir.
Kural olarak, indirme sirasinda mümkün oldugunca az şey yapmalisiniz.
Indirme işleminden sonra barkod yazdirabilir ve flakonu test materyali ile sarabilirsiniz.
Servis prosedürü:
1. Adim - listeden bir kişi seçin
Adim 2 - test için malzeme seçimi
Adim 3 - testin seçimi
Adim 4 - örnegi işaretlemek için kodu tarayin ve girin
Adim 5 - istege bagli - flakonu yapiştirmak için kodu yazdirin
6. Adim - son [Save] (Kaydet) dügmesine basilirsa ve degilse, sonraki satirdaki 2. adima dönün.
Açiklamalar
Adim 1 - Listede, bugünkü ziyaretlerden insanlar var, yani Kayit penceresindeki ziyaretin tarihini kontrol etmek için olasi bir
başarisizlik.
Adim 2, 3 ve 4 veri girmenizi saglar
Verileri kaydettikten ve pencereyi terk ettikten sonra, indirmeye veya düzeltmeye devam etmek için ayni kişiye geri
dönebilirsiniz.
Bu pencereden, bir kod yazicisina 1D / 2D kodu yazdirabilirsiniz.

Otomatik kod oluşturma, kod maskesinin veritabanindan bilgi ile degiştirilmesidir.
Kod maskesi için aşagidaki karakterler kullanilabilir:
"u" - kullanici tabanindan sembol - "önek" sütunlari
"s" - seri baskidan malzemenin sembolü - ayni veriler Kalici -> Seri baskilarda
"r" - yil - koleksiyon tarihinden itibaren yilin son iki basamagi
"m" - tahsilat tarihinden itibaren ay
"d" - koleksiyon tarihinden sonraki gün
"n" - indirmenin sira numarasi - birçok "n" yi kaydedebilirsiniz
ör. usrmnnnn

Indir - baski

Pencerede görülebilen "kan" malzeme parametreleri degerlerine sahip kontroller, bu malzemenin parametrelerinin tanimina
göre dinamik olarak üretilir.
Sistem-> Malzemeler menüsünü kontrol edin veya tamamlayin. Örnekler TEST veritabaninda bulunabilir.
Bu pencerede reaktiflerin, sarf malzemelerinin ve ekipmanlarin tüketimini kaydedebilirsiniz.
Test sonuçlari genellikle bir form veya şablon kullanilarak sunulur.

Projeler

Hemen hemen her araştirma ve bilimsel kurum, proje veya hibeleri uygularken her laboratuvar veya biyokütle fonksiyonlari.
Projeleri uygulamayan bir kurum olsa bile, görevlerini aşamalara ayirabilir, örnegin aylik veya üç aylik dönemler.
Projeler modülü onlari gruplara ayirarak düzenler.
Bu modülde siparişin mevcut aşamasini kontrol edebiliriz.
Agacin her düzeyinde, etkin bir anketi seçebilirsiniz.
Anket, seçildiginde, Kayit modülünde görünecek düzgün hazirlanmiş bir platformdur.

Projeler - baski
Projenin düzenleme penceresi içerige baglidir, yani kapidaki yere bagli olarak ilgili kontroller etkinleştirilir.
Emirlerin toplandigi agacin dali, üçayak veya döneme veya yigina karşilik gelen seviyedir - ismin seçimi tesise baglidir.

Proje verilerini girmeye ek olarak, sipariş belirli bir agaç düzeyinde düzenlenir.
Siparişler modülünde kullanilanla ayni pencere.

Her bir düzen, uygulama aşamalarindan oluşur. Durumu kullanarak her bir aşamayi kontrol edebilirsiniz.

Parti

Pencere, seçilen partinin siparişlerindeki (tripod üzerinde) tüm aşamalarin durumunu degiştirmenizi saglar.
Önce durumu degiştirmek istediginiz "Sahne Alani" ni seçin, ardindan "Durum" u seçin ve "Kaydet" i tiklayin.
Tek bir tiklamayla sahneye son verebilir, durabilir veya başlangiçtan başlayabilirsiniz :)

Siparisleri

Test edilecek veya saklanacak malzemelerin (siparişlerin) listesi.
Burada neyin incelenecegini ve kime ait oldugunu belirtebilirsiniz.
Tüm siparişler projelerin bir parçasi olarak gruplandirilmiştir. Bir proje sözleşmeli bir kavramdir ve proje olarak adlandirilan
belirli bir olay ile ilgili olmak zorunda degildir.
Proje rutin laboratuvar çalişmasi olabilir ve projelere bölünme, aylar veya haftalar içinde siparişlerin kronolojik kaydini saglar.
Siparişlerin işleyişini iyileştirmek için bir mekanizmadir, böylece bir pencerede binlerce siparişe göz atmaya gerek yoktur, ki
bu çok sikicidir.
Ayrica, her sipariş (diger modüllerdeki çözümlere benzer) durumu vardir ve bu duruma göre siparişleri filtreleyebilirsiniz "Durum" araç çubugu.

Siparisleri - baski

Test ve malzeme kontrolleri Schemas modülünde tanimlanmiştir.
Sipariş, yükleme sirasinda otomatik olarak oluşturulduysa [Probant] dügmesi devre dişi birakilir.

Siparisleri battaniye

Emirlerde sipariş ve test listeleri.
Toplu siparişler gruplandirilmiş siparişlerdir. Laboratuarin çalişmalarinin özelliklerine bagli olarak şunlari kullanabilirsiniz:
"Siparişler", "Toplu siparişler" ve "Projeler".
Tüm siparişler projelerin bir parçasi olarak gruplandirilmiştir. Bir proje sözleşmeli bir kavramdir ve proje olarak adlandirilan
belirli bir olay ile ilgili olmak zorunda degildir.
Proje rutin laboratuvar çalişmasi olabilir ve projelere bölünme, aylar veya haftalar içinde siparişlerin kronolojik kaydini saglar.
Siparişlerin işleyişini iyileştirmek için bir mekanizmadir, böylece bir pencerede binlerce siparişe göz atmaya gerek yoktur, ki
bu çok sikicidir.

Siparisleri battaniye - baski

Alt taban

BBMS sistemi sistemi ve alt taban veritabanini destekler.
Sistem tabaninin yapisi tanimlanmali ve kamuya açik olmalidir, çünkü yazilimin işleyişinde (sadece BBMS degil) çok
önemlidir, çünkü alt-tabanin yapisi pratik olarak keyfi olarak degiştirilebilir.
Alt-temel kavrami sadece kendi tablonuz degil, diger veritabanlarinda ve diger yazilimlarin yardimiyla kayit tutma ve daha
sonra MS Access, MS Excel, SQL, ... gibi bir veritabanini içe aktarma yetenegidir.
Podbazy, çok esnek bir çözüm olsalar da, sistem tabanina güçlü bir şekilde entegre olurlar.
Yazilim, alt sistemden belirli bir prob (kişi, hasta) veya belirli bir malzemeye veri atayabilir.
Alt tablo tablolarini raporlara ekleyebilir ve hem sistem tabanini hem de alt tablo tablolarini kullanarak raporlari
çaliştirabilirsiniz.
Sistem-> Yapi menüsündeki tanima göre, bir olasilik, test sonuçlari veya bazi kayitlar gibi belirli konular hakkinda
genişletilmiş bilgi içeren herhangi bir alt taban oluşturabilirsiniz.
Bu modül için Access, SQL ve Excel / Calc veritabanlarini istediginiz zaman içe aktarabilirsiniz.
Veriler tanimli raporlar kullanilarak raporlanabilir.
Pratikte kullanilan senaryolar:
- Tesis MS Excel, MS Access'te çeşitli kayitlari saklar ve bu düzeni sürdürmek için bir ihtiyaç vardir.
Bu kayitlarin, BBMS ithalatini gerçekleştiren kişinin belirli bir kayda sahip olmasini saglayacak şekilde yerleştirilmesi
önerilmektedir.
- Anketlerin kaydedilmesi zorunludur.
Anketleri bir elektronik tablo veya herhangi bir veritabani araciligiyla girebilir / içe aktarabilir ve daha sonra BBMS sistemine
bir transfer olarak baglanabilirsiniz.
Şu anda, anket şablonlari standartlaştirilmamakta ve her biri kendi ihtiyaçlarina göre yaratilmaktadir.

Alt taban - baski

Bir tikanikligin nasil oluşturuldugu ve hangi alanlarin tercih edildigi önceden bilinmemektedir.
Yine de, dinamik olarak görünen etiketler ve alanlar içeren bir düzenleme penceresi oluşturmak için çaba gösterildi.
Alternatif bir çözüm, başka bir uygulama kullanarak alt sisteme veri taşimak ve BBMS sistemine baglamaktir.

Biyobankalar

Biyolojik materyalin toplanmasi, siradan bir depo işletmek kurallarindan önemli ölçüde farklidir.
Her bir örnek, onu bir kod, yer, depolama parametreleri, geçmiş ve ilgili olasilik olarak karakterize eden bir dizi bilgiye sahip
olmalidir.
Depo yönetiminde geçerli kurallarin benimsenmesi mümkün degildir, çünkü biyolojik materyalden numune bir mal degildir.
Test tüpünden bazi küçük miktarlarda malzeme alinabilir ve ayni konu ve yeniden evlat edinme malzemenin kalitesi üzerinde
önemli bir etkiye sahip olabilir.
Biyokütle servisi, numunenin kesin konumunu, ayrica yayinlanma tarihini, kalitesini ve çevre koşullarini da saglamalidir.
BBMS'de, biobank kaydi, malzemenin depolandigi yer olan bir cografi agaç biçiminde düzenlenmiştir.
Pencere, biyokütlenin yapisina genel bir bakiş saglar ve belirli bir örnek için arama en iyi Arama'nin yardimiyla yapilir
(çubuktaki büyüteç).
Plakanin tamami, [Plaka] dügmesiyle açilan bir pencere araciligiyla servis edilmiştir. Orada plakayi tarayabilir ve / veya
görüntüleyebilirsiniz.
Modül, biyolojik materyalin biobanks veya depolar biçiminde tam kaydini saglar.
Kesinlikle gerekli:
1. her bir tüp / şişe kodlandi;
2. her depolama yeri kodlandi;
3. kullanim için flakon / flakon tanitilmadan önce, taranmalidir;
4. biobanks arasindaki işbirligi durumunda, kayit üretici hakkinda bilgi içermelidir.

Biyobankalar - baski

Bir Biyolojik veya kimyasal madde örnegi bir Sipariş veya Probant seçilerek tanimlanmalidir.
Yeni bir numune eklenirse veya taranacak tarih yoksa, [?] Dügmesi altinda tanimlanan ek formüller başlar.
Otomatik tamamlama tanimlarina örnekler test veritabaninda bulunabilir. Digerlerinin yani sira, üreticiyi seçmek, tarihleri
kaydetmek vb.
[|||||] dügmesi, kodun bir barkod yazicida yazdirilmasini saglar.
Etiket yazicisi varsa, kod form ve Pic () işlevi kullanilarak yazdirilabilir
Bir numune birçok siparişe atanabilir ve birçok numune bir siparişe atanabilir.
[Ana] dügmesi kaynak örnegi seçmenizi saglar ve koda tikladiktan sonra örnek baglantilarin kapisini içeren bir pencere açilir.
Elektronik belgeler örnege baglanabilir (dügmeler [+], [>] ve [-])

Biyolojik materyali depolamak için bir cihazla ilgili bir pozisyonu düzenlerken, kaynak ile olan baglantiya dikkat etmek
gerekir.
Çevresel koşullari izlemek için bir cihaz da kaynak ile ilişkilidir.
Yukaridaki işlem sayesinde test tüpü / viyal depolamanin tarihini bildirmek mümkün olacaktir.

Anneler ve kizlari

Pencere, örnekler arasinda bir baglanti agaci sunar.
Ana örnek koduna tikladiktan sonra açilir.
Tasarim geregi, tüm agaç örnekleri ayni probdan olmalidir.
Program örnegi degiştirmenize izin verir, yani farkli bir baglamda kullanabilirsiniz.
Anneler ve kizlari raporlar modülünde (alan ID_BB6) dişa aktarilabilir ve alt taban sisteminin bir parçasi olarak içe
aktarilabilir.
"Kizlari-çocuklari" filtresi, seçilen örnegin kizlarinin görünümü ile o örnegin tüm torunlari arasinda geçiş yapar.
"Durum" filtresi normalde örnek listeyi belirli bir katmanla sinirlar.

Plaka

Pencere, tüm kartin çalişmasini basitleştirmek için tasarlanmiştir.
Plaka boyutu, yani dikey ve yatay olarak flakon sayisi, biobank plakasinin parametreleri olarak verilir ve varsayilan boyut,
Sistem Sabitlerine girilebilir.
Bu, programin 1D ve 2D tarayicilarla çalişmasi gereken yerdir.
Tüm tahtanin 2B tarayicilarinin kullanilmasi önerilir, örn. Http://labmind.pl/skaner/
Yazilim, klavye gibi davranan herhangi bir 1D ve 2D tarayici ile çalişir.
LabMind, Micronic ve Fluidx'ten tüm plaka 2D tarayicilar test edildi.
Kutu simgesi, tüpü / flakonu plakadan atmak için kullanilir, ancak tabandan degil. Bu işlemden sonra tüp / şişe ve bunu
tanimlayan veriler veritabaninda kalir.
Dikkat!
2D LabMind tarayici kullanilirken, 2D koda ek olarak, şişeler de, üreticisi, kod türü ve saglama toplami okunur.
Flakon hakkinda ek bilgi gereklidir, çünkü her zaman biyokütleler arasinda bir degişim olmasi ihtimali vardir.
veya basitçe, şişeler başka bir üreticiden satin alinacak ve daha sonra çiftler alabilirsiniz.

Renkler

"Renkler" bölmesi, arka plan ve metin renkleri tanimlamak için kullanilir.
Renkli kontrol üzerindeki farenin sol tuşu, arka plan rengini seçmenizi saglar.
ve metin renginin sag fare tuşu.
Bir tanim kullanmanin bir örnegi, bir biobank'ta bir çini sunan bir penceredir.
Formül alaninda, dogru veya yanliş döndüren ifadeyi yazin.
Ifadenin sonucu "dogru" ise, kontrol tanimli renkleri kabul eder.
ve "yanliş" gibi, program bir sonraki ifadeyi kontrol etmeye gider.
Yukaridaki algoritma göz önüne alindiginda, tanimlarin sirasi önemlidir,
çünkü eger, örnegin, ilk ifade daima "gerçegi" döndürürse,
bir daha asla kontrol edilmeyecektir.
Ekran görüntüsü, formüller içeren renk açiklari örneklerini içerir.
Ifadelerin sunulmasi raporlarda, formlarda vb. Kullanilanlarla aynidir.
Örnek formüller hakkinda kisa bir açiklama:
boş (BB6-> ID_OS1) - şişenin atanmiş hastasi yok mu?
sol (BB6-> MAT, 2) == 'kr' - flakondaki malzemenin adi "kr" harfleriyle başliyor mu?
! empty (BB6-> ID_OS1) - hasta viale atandi mi?

Tarayici 2D

BBMS'nin tüm plaka tarayicilarla işbirligi temel olarak bir metin dosyasindan veri içe aktarma işleminden oluşur.
Çeşitli dosya formatlari vardir ve çogu zaman kabul edilen poscyja / kod kuralina uymaz.
Bu bölmede, belirli bir dosya uzantisi için örnek konumu ve kodu içeren sütunlari tanimlayabilirsiniz.
Bu temel verilere ek olarak, BB6 tablosundaki diger alanlari belirtebilir ve bir dönüşüm formülü kullanabilirsiniz.
Veri Içe Aktarma biçimlendirmesi LabMind tarayicilari ve bir RS232 baglantisi sirasinda geçerli degildir.

Aktarim

Başka bir kişiye veya kuruluş birimine teslim etmek, agaç elemanini başka bir şubeye taşimayi içerir.
Aktarim sirasinda organizasyon birimleri farkli tesislere aitse, o zaman insanlar ve tarih gereklidir.

Ek veri

Pencere, pencerede otomatik veri tamamlama tanimlarini içerir.
Tarama tarihi yoksa formüller etkinleştirilir.
Kodun biçimine bagli olarak, uzunlugu veya speratörleri farkli olan kodlar için tanimlarin hazirlanmasina izin veren belirli bir
maske kisaltmasi oluşturulur.

Laboratuvarlar

Bu testlerin yapilmasi ve testlerin detaylarini yapan laboratuvarlarin yapisi.

Laboratuvarlar - baski

Test edilen malzemenin parametre degeri alanlari dinamiktir ve malzemelerde tanimlanir.
Alan etiketleri, parametre adlarina karşilik gelir ve sipariş, malzemelerdeki siraya karşilik gelir.
Pencere 30 yariya sigacak.
Etiketler, malzeme parametrelerinde tanimlanan eşiklere bagli olarak renklendirilebilir.

Dergi

BBMS sisteminde, depo geleneksel olarak işlem görür ve genel olarak ticari faaliyetlerde anlaşilan bir depo degildir.
Bazi temel özellikler belirtilmelidir:
- miktarlar her zaman parçalar halinde
- Giden kolektif ambalajlar var, yani ambalaj daha küçük ambalajlar içerebilir
- Dergide sanatin ne oldugunu belirlemelisiniz, çünkü en küçük ögeleri bir sanat olarak ele almak mantikli degildir, örnegin,
bazi küçük elemanlar içeren torbalar olabilir.
- Teslimat yöntemi depoda kullanilmalidir, ancak FIFO teslimatina göre
- Ayni ürünü birden çok kez kabul etmek ve vermek mümkün
- Depoda minimum miktarlar tanimlanmiş olmalidir - alarm
- hemen hemen her ürünün FIFO teslimatlari ile sipariş edilmesi gereken bir son kullanma tarihi vardir
Temel depo hizmeti 1D kodunu taramayi içeriyor. Özel durumlarda, yani yeni bir ürün, tipik bir düzeltmeden farkli
miktarlarda, uygun karakterleri girmek için klavyeyi kullanmaniz gerekir.
Mallar kodlanmiyorsa, depo personeli önemli ölçüde engellenecektir.
Her ürünün, onu tanimlamak için en az bir kodu olmalidir.
Raporlari kullanarak, depolar (depolar), örnegin alarm durumlari, geçerlilik tarihi, vb. Ile ilgili ifadeler hazirlayabilirsiniz.
Depo modülü, yer bakimindan agaç benzeri bir depo yapisi (depolar) oluşturmaniza izin verir.
Bu işte kullanilan tipik bir depo yönetimi degildir.
BBMS'nin bir biobank'a hizmet etmesi gerekiyordu, bu yüzden depo hizmetini biobank ve laboratuarla yakindan ilişkili hale
getirmeye çalişildi.
Yazilim, depoda bulunan miktarlari otomatik olarak toplar.

Reaktifler - baski

Lütfen kendi barkodunuzun kullanilmasina ve onun "Kod" alanina taranmasina dikkat edin.
Her bir ögeye elektronik bir belge baglanabilir.

Reaktif

Işlemi hizlandirmak için etkileşimli bir pencere tanitildi.
Tüm etkinlikler agaçta düzenlenerek de gerçekleştirilebilir.
"Özetle" kisayol menüsü komutu, durumlari kontrol etmek için agaçta da çalişir.
Ne yaptiginiza bagli olarak pencere kontrolleri açilir, kapatilir veya gizlenir.
Her pakete bir katalog ögesi atanabilir, ardindan miktar durumlari oraya kaydedilir.
Işler istediginiz gibi gitmezse, agaçtaki verileri sarmalayici veya geçmiş düzeyinde düzeltebilirsiniz.

Dergi - baski

Mallarin en önemli parametreleri: kod, üretim tarihleri, tarih ve miktar. Bu parametreler temelinde, depolardaki ve depodaki
eksik kalemlerin durumuyla ilgili faydali raporlar oluşturulabilir.
Her bir ögeye elektronik formda bir belge ekleyebilirsiniz.

Konu

Işlemi hizlandirmak için etkileşimli bir pencere tanitildi.
Tüm etkinlikler agaçta düzenlenerek de gerçekleştirilebilir.
"Özetle" kisayol menüsü komutu, durumlari kontrol etmek için agaçta da çalişir.
Ne yaptiginiza bagli olarak pencere kontrolleri açilir, kapatilir veya gizlenir.
Her pakete bir katalog ögesi atanabilir, ardindan miktar durumlari oraya kaydedilir.
Işler istediginiz gibi gitmezse, agaçtaki verileri sarmalayici veya geçmiş düzeyinde düzeltebilirsiniz.

Müteahhitler

Yukaridaki liste, düzenleme penceresine veya yüklenicinin adini içeren alanlara sahip kutulara ögeler eklenerek
oluşturulmuştur.
BBMS aginin bir parçasi olarak, diger biyokütle ve laboratuvarlardan alinan verilerle güncellenebilir.
Bir yüklenicinin, örnegin, "üretici" olarak belirlenmesi, üretici listesinde ve benzer şekilde diger yüklenici gruplarinda
görünmesine neden olur.

Dizin

Katalog, mallarin, sarf malzemelerinin, reaktiflerin, yedek parçalarin bir listesi ....

Dizin - baski

Bir dizin ögesini düzenleme.

Sözlükler

Pencere herhangi bir kodu kaydetmek için kullanilir.
Veriler anketlerde ve formlarda çikarilabilir.
Yazilimin mevcut güncellemesi sirasinda, Import komutunu tiklatarak ve Yardim klasörüne işaret ederek içe aktarilabilen bir
kod tabani indirilir.

Sözlükler - baski

Uluslararasi sözlüklerin oluşturulmasi, uygun iletişimin saglanmasi ve kavramlarin standartlaştirilmasi görevidir.

Kaynaklar

Ekipman ve aparatlar.
Her biyokütle ve laboratuvar donanim kaynaklarina sahiptir.
Kaynak modülünden gelen bilgiler diger birçok modülde kullanilmaktadir.
Biyolojik materyali depolama sürecine ve laboratuvar süreçlerindeki araştirmalarina aktif olarak katilan ekipmanlarin
listesidir.
Biobanks, Izleme, Reaktifler ve Süreçler kaynaga başvurur.
Kayitlara dahil edilecek en önemli şeyler şunlardir: sogutma ekipmani ve bilgisayar donanimi.
Her kaynak, çeşitli malzeme türlerinin yani sira denetleme ve başarisizliklarin bir geçmişine sahip olabilir.
Kaynaklara baktigimizda biobank ve laboratuvar hakkinda çok şey söyleyebiliyoruz.
Sadece duran varlik kayitlarinin anlami degil, her şeyden önce yönetilebilir cihazlarin bir listesidir.
ve operasyon tarihi, teftişleri, onarimlari, ....

Kaynaklar - baski

Seçim listeleri, bir dizi seçenek temelinde oluşturulur: bilgisayar, biyobank, izleme vb.
"SNMP Yöneticisi" seçenegi, "SNMP TRAP" mesajlarinin kabul edilmesini saglar.
SNMP iletimi açik olmasina ragmen çalişmiyorsa, "Güvenlik Duvari"ni kontrol edin.
SNMP standardina göre port 162 açilir.

Zamanlama

Program, biobank veya laboratuvar kaynaklarindan seçilen cihazlarin rezervasyonunu mümkün kilar.
Rezervasyon seçimi cihaz özellikleri düzenlenirken yapilir.
Program, Düzenleyici'deki cihaz düzenleme düzeyinden ve etkinlik düzenlemesinden kullanilabilir.
Günlük plandaki renklerin anlami:
- yeşil - boş zaman
- kirmizi - yabanci rezervasyon - kimin kontrol etmek için çift tiklayin
- sari - Rezervasyonunuz
- macenta - fareyi kullanarak şu anda belirlenen süre - Shift ve Ctrl tuşlarini kullanabilirsiniz
Işaretli rezervasyon [Kaydet] dügmesine tikladiktan sonra geçerli olacaktir
Rezervasyon verileri AL1 tablosunda saklanir ve Raporlarda kullanilabilir.

Malzemeler

Bir materyal listesinin tanitilmasi, bir biyoBanktaki örnek özelliklerin düzenlenmesini geliştirecektir.
Her malzemeye parametreler ve ölçü birimleri atanabilir.

Malzemeler - baski

Parametre tipi, ölçüm kayitlarinda kullanilan tek karakterli tanimlayicisidir.
Malzeme içinde benzersiz olmali ve kayit zaten herhangi bir yerde yapilmişsa degiştirilmemelidir.
Minimum ve maksimum degerler, parametrenin normlarindan kaynaklanir.
Etikette sol fare dügmesine tikladiktan sonra, parametre degerini aşacak şekilde rengi degiştirebilirsiniz.
Renk tanimlari diger modüllerde kullanilir, örnegin laboratuvarlar, biobank, ...
Ölçüm birimleri ASCII karakterleri kullanilarak yazilmiştir ve bu nedenle kullanilamaz, örnegin 3

Ölçü birimleri/b>

Ölçü birimlerinin kaydi, bir ölçü birimi alanina sahip tüm modüller için bir seçim listesi oluşturmaniza olanak tanir.
Ayrica, ölçüm sonuçlarini standartlaştirmak için kullanilan dönüşüm formüllerini içerir.

Ölçü birimleri - baski

Birim dönüştürme ifadesi, diger BBMS modüllerinde kullanilan sözdizimine göre oluşturulur.
Bu pencereye girilen ölçü birimindeki deger, "value" degeri ile degiştirilir.
Dönüşüm sonucu, üst pencerenin bir ölçüsü ile tutarli olmalidir.

Düzenleri

Şemalar çalişmayi, gerekli materyalleri ve aşamalari tanimlamak için kullanilir.
Örnegin, bir BRCA1, P16, NOD2 çalişma şemasi oluşturarak, yazilimin bagimsiz BRCA, P16 ve NOD2 çalişma seçim
kontrolleri ekleyecegine, ancak indirilecek ve ayni adimlarla ayni malzemeye sahip olmasina neden oluyoruz.
Veri tabaninda TEST test verileri ile daha birçok örnek bulunabilir.

Düzenleri - baski

Araştirma ve malzeme ihtiyaci.
Burada, laboratuvar siparişlerinin bir parçasi olarak gerçekleştirilen test çeşitlerini ve test için gerekli malzemeyi tanimlariz.

Süreçler

Süreçler bir agaç oluşturur:
Grup: bir örgütleme ögesidir, yani kabaca tüm süreçleri paylaşir, bir görev bölümü olabilir.
Süreç: yürütülen bir prosedür kümesidir, süreç gerçekleşen bir olay sonucunda tetiklenmez, süreç sadece prosedürü rutin
olarak yakalar ve bagimsiz prosedürlerden oluşur,
örnegin, izolasyon işlemi, belirli bir olaydan sonra gerçekleştirilen, örnegin önceki işlemin sonu, bir aparatin taranmasi,
başlatilmasi gibi bir çok prosedürden oluşur.
Prosedür: Bu görev bir olay veya başka bir prosedürden sonra gerçekleştirilir. Prosedür, Uyarilar'da çaliştirilir, prosedür
Robot'u başlatir.
Örnegin, uzaktaki bir bilgisayarda belirli dosyalarin yedeklenmesine yönelik prosedür, bilgisayarin açilma, verilerin
kopyalanmasi ve muhtemelen bilgisayarin kapatilmasi işlevini sirayla yürütmekten ibarettir.
Işlev: bu prosedürdeki temel adimdir.
Her adim, yani, işlevin yürütülmesi başari veya başarisizlikla bitmelidir.
Eger başari gerçekleşirse, bir sonraki fonksiyon devredilecek ve bir ariza varsa, fonksiyon hiçbir başari elde edilmedigi
veya maksimum deneme süresi oldugu sürece tekrar gerçekleştirilecektir, örn. Zaman aşimi.

Süreçlerde bir dizi yerleşik işlev çaliştirabilirsiniz.
.

Süreçler - baski

Tek bir satir ".or." Operatörü tarafindan baglanan bir veya daha fazla işlev içerebilir. veya ".and."
CLIPPER sözdiziminden herhangi bir fonksiyon kullanmak mümkündür (Basic ve Pascal'a benzer).

Görev Zamanlayicisi

Komutlarin otomatik çalişmasi.
Modülün görevi belirli bir zamanda belirli bir aktiviteyi gerçekleştirmektir.
Gerçekleştirilecek uyarilarin listesi, başka bir BBMS modülünden otomatik olarak veya manuel olarak eklenebilir.
Her bir uyari, bir uyari istemcisine, yani onu hazirlayan bir kullaniciya ve bir uyari alicisina, yani kimin aktif olacagi
kullaniciya sahiptir.
Bu veriler ve diger birçok düzenleme sirasinda degiştirilebilir.

Görev Zamanlayicisi - baski

Zamanlayici görevleri birkaç türe ayrilabilir:
- tek seferlik veya döngüsel
- mesajlar veya süreçler
- manuel veya otomatik
Ilk türün açiklanmasi gerekmezken, sonrakiler birkaç kelimelik açiklama gerektirir.
Uyarilar, belirli bir zamanda bir mesaj görüntülemenizi saglar. Mesaj bir olayin sonucu olabilir veya manuel olarak
hazirlanabilir. Her uyarida, zaman parametrelerini seçebilir ve mesajin görünecegi kişiyi belirtebilirsiniz. Mesaj olaydan sonra
gelecekse Courier (BBMS sistemi içindeki bildirim sistemidir) kullanilarak tanimlanmalidir.
Yazilim "SNMP TRAP" i destekler.
Bu çagrilari görevleri çaliştirmak için ve cümleler içinde, süreçler/prosedürler/işlevler için kullanabilirsiniz.
Bu pencerede "SNMP TRAP" çerçevesinin göndericisi belirtilir.
Makbuz, kaynaklari, yani bilgisayar özelliklerini düzenlerken işaretlenir.
Bazi olaylar sonucunda gönderici, adresinin girildigi görevi gerçekleştiren aliciya "SNMP TRAP" gönderir.
Bu nedenle mekanizma, bir olaydan hemen sonra görevin hemen tamamlandigi durumlarda basit ve kullanişlidir.
örnegin kapinin açilmasi, izin verilen sicakligin aşilmasi vb.

Kurye

Olaylarin bildirimi.
BBMS bir olay sistemidir. Her eylem, ölçüm, .... Başari veya başarisizlikla biten ya da devam eden bir etkinlik.
Etkinligin her bir ucunda, kurye için bir tepki atfedilebilir. Daha fazla veya daha az böyle çalişir: bir şey oldu, program başari
veya başarisizliga karşilik gelen kurye kodunu alir ve Courier modülüne "bakar".
Burada uygun kod göründügünde ne yapilmasi gerektigini tanimlayabilirsiniz. Tepki bir sürecin başlatilmasi, bir mesaj
araciligiyla bildirimde bulunulmasi, rapor vb.
Kurye, olayin gerçekleşmesinden sonra gerçekleştirilen eylemlerin bir listesini içerir.
Tabii ki, olay bir kurye kodu olmadigi için, o zaman tepki yok.
Kurye modülü araciligiyla, seçilen herhangi bir biyokütle / laboratuvar cihazi ile yönetim sistemi arasindaki iletişim
gerçekleşir.
Eylemler mesajlarina göre alinabilir.
Kurye otomatik biobanks ve laboratuvarlar için çok önemli bir çözümdür.
Çünkü olay işleme dayali karmaşik çoklu görev sistemi oluşturulmasini saglar.
Smtp.bbms.pl sunucusu engellenmediyse e-posta bildirimi çalişir,
ve SMS gateway sunucusunda 88.199.145.52 adresinde bir blokaj olmadiginda SMS bildirimi.
Yukaridaki bloklar BBMS çaliştiran bir bilgisayarda veya bir trafik kontrolü noktasinda (erişim noktasi) etkinleştirilebilir.
Bu nedenle, herhangi bir sorunla karşilaşirsaniz, lütfen önce uygun IT departmanina başvurun.

Kurye - baski

Kurier'in parametrelerinin baskisi agacin mevcut konumuna göre degişir.
Düzenleme penceresinde, alanlar etkin veya engellenmiş olabilir ve fare işaretçisi durduruldugunda her alan bir açiklamaya
sahiptir.
"Kurye - konu" agacinin düzeyinde, kurye davranişinin en önemli tanimi, yani belirli bir kodun ortaya çikmasindan sonra
eylemin tanimi gerçekleşir.

Izleme

Çevresel koşullarin izlenmesi bir biyobankin unsurlarini, ayni zamanda bir laboratuvari da içerir.
Izleme sahasi, kaynagin, yani Kaynak modülüne girilen biyokütle elemaninin veya laboratuarin göstergesini kesinlikle
tanimlar.
Modülün görevi, gerekli tüm verileri elde etmek için çevresel koşullari izleyen cihazlarla işbirligi yapmaktir.
Hangi miktarlarin izlenecegi önceden tanimlanmamiştir, basitçe tanimlanabilirler.
Izleme, Uyarilar araciligiyla otomatik olarak veya bu modülden manuel olarak yapilabilir.
Yazilim şu anda LanKontroler modülleri (kisaltilmiş LK) ve Q-MSystem (Q-M) kaydediciler ile iletişim kurar. LK, diger
çözümlerden farkli olarak, kullanilan sensörlere bagli olarak sadece sicaklikta degil, hemen her parametreyi okumanizi saglar.
Sicaklik sensörleri -200 ° C ila + 2200 ° C, bagil nem, CO2 konsantrasyonu, O2 konsantrasyonu, CO konsantrasyonu, ... ve
röleler, motorlar, servo motorlar vb. Gibi aktüatörlerde kullanilir.
LK, bir cihazi açmaniza izin veren bir röle içerir. Ayni zamanda limit şalterlerinin baglandigi dijital girişlere sahiptir, örn.
Dondurucunun açilmasi, laboratuvar kapisinin açilmasi vb.
Bununla birlikte, Q-M, genellikle ultra-dondurucularin izlenmesi için kullanilan bir kablosuz sicaklik kayit sistemidir.

Izleme - baski

En önemli izleme verileri Izleme seviyesi - noktasinda (düzenleme penceresinin başligi) bulunabilir.
Fare işaretçisini form alaninin üzerine getirerek, alanin bir açiklamasi görüntülenecektir.
Her bir ögeye elektronik formda bir belge ekleyebilirsiniz.

LanKontroler

"LanKontroler" modülü çevre koşullarinin izlenmesi için ekonomik bir çözümdür.
6 dijital sicaklik sensörü, 1 dijital nem ve sicaklik sensöründen ölçüm yapabilmenizi saglar.
birkaç analog sensör ve buna ek olarak birkaç dijital sensör, örn. dondurucunun açilmasi.
Detaylar:
https://tinycontrol.pl/en/

Izinler
Her kullanici, program başlangici sirasinda tanimlamayi geçmelidir, yani sadece giriş yapin.
Oturum açma işleminin "külfetli" olmasi gerekmez (şifre bölünür, şifrenin girilmesi karmaşiktir ya da olmasin, programin
kullanici adi hatirlanir) ve örnegin bir tarayiciyi kullanabilir ve erişim kartindan kodu tarayabilirsiniz.
En önemli şey şu anda BBMS'de kesinlikle tanimlanmiş (tanimlanmiş) bir kişi çalişmasidir.
Olacagi gibi, bu kişi kendi yetkileri dahilinde sistem etrafinda hareket edebilir (yönetici tarafindan yayinlanir).
BBMS, iki gruba ayrilabilen kapsamli bir haklar sistemine sahiptir:
1. pencerede / modülde izinler
2. veritabani izinleri: tablolar ve alanlar
3. içerik haklari
BBMS sisteminin her penceresi teknik bir isme sahiptir (sütun isminde izdüşümde görülebilir), bu sayede kullanicinin tam
haklara sahip olup olmadigi (izleme ve düzenleme) veya sadece göz atma veya yetkisizlik durumu kontrol edilir.
Teknik isim çok dilli BBMS arayüzü nedeniyle tanitildi. Her dilde teknik isim aynidir ve pencerenin "başligi" degişir.

Ögenin durumu, pencere / modül hakkini belirler: yeşil, düzenleme haklari, yalnizca sari tarama ve kalan hak eksikligidir.
Ikinci grup haklar, yani veritabanina, her pencerede yönetici tarafindan iletilebilir ve diger kullanicilarin izin önizlemesi
vardir.
Pencereye tikladiktan sonra, sag fare tuşu "Izinler" seçenegi ile bir menü gösterecektir.

"Pencere" ve "tablo" seçeneklerini kullanarak hak grubunu seçiyoruz.
"Pencere" seçiminde, bunlar "Izinler" modellerinde oldugu gibi ayni haklardir.
Eger "tablo" ise, o zaman veritabaninin haklarinin baskisi aktiftir.
Sol taraftaki kullanicilar düzenleme veya görüntüleme haklarini seçmediler ve sag tarafta izinleri var.
Göz atma haklari olmadan düzenleme haklari veremezsiniz, yalnizca düzenleme, göz atmaktan daha yüksek bir izin düzeyidir.
Durumun altinda (düzenleme / önizleme) tablo alani seçiminin bir listesi vardir.
Seçili tablo alanlarinin düzenlenmesini engellemek ve tablonun seçili alanlarindaki verileri gizlemek mümkündür.
Üçüncü izin grubu - baglamsal, mevcut durumdan kaynaklanan haklar, sürecin şu anki süreci ile ilgilidir.
Birtakim kisitlamalar, çünkü bu grup sahip olunan izinlerin azaltilmasiyla ilgilidir.
Örnegin, sipariş otomatik olarak indirme penceresinde oluşturulduysa, bir siparişteki bir olasiligi degiştiremezsiniz.
STABLK sabitinde YES degerini girerek kendi isteginizde etkinleştirebileceginiz düzenleme haklarinda bir azalma vardir.
Sabitin açilmasi, "OK" veya "engelleme" durumundaki ögenin düzenlenmesini engellemeyle sonuçlanir.
Düzenleme haklarinin bu şekilde azaltilmasi, belirli bir sürecin sonuyla ilgili verilerin önemli ölçüde korunmasina katkida
bulunabilir.
Özetlemek gerekirse, genişletilmiş yetkilendirme sistemi üç hak, pencere ve veri tabani grubunu destekler ve baglamsaldir.
Ayarlara erişim izin modülünde veya açilir menüden herhangi bir pencerede,
ve baglamsal STABLK sabitine "YES" girerek genişletilebilir.
Yetkilendirme yöntemi ve kapsami size kalmiş.

Izinler - baski
Bu modülde, ögenin durumu özellikle önemlidir.
Baglama bagli olarak, durum erişime izin verir veya erişimi engeller.

"kimlik dogrulama" - bir işletim sistemi veya sunucu kullanicisini bir BBMS kullanicisina atayarak BBMS'de otomatik oturum
açmayi etkinleştirme.
"start" - BBMS başlangicindan sonra en son açilan pencereyi geri yükleyin.

Dersler ve egitim

Kanit karakterine ek olarak kurslar ve egitim, izinlerle yakindan ilişkili olmalidir.
Belirli bir alanda egitilmiş bazi modüllerin belirli modüllere erişebilmesi dogal görünmektedir.
Derslerin veya egitimlerin tamamlanma belgelerinin zamaninda olmasi nedeniyle raporlar kullanilarak izlenebilir.
Egitimin sona erme tarihi geçtiyse belirli bir modüle erişimi otomatik olarak devre dişi birakmak, işi engellemek için yeterli
degildir.
Kurslar veya egitimler raporlanabilir ve uygulanmasindan sorumlu kişiye gönderilebilir veya sadece performanslarini
denetleyebilir.
Raporun süresi dolmuş ve yakinda olmasi gereken tarihler olabilir, ayrintilar raporda basitçe belirtilir.

Dersler ve egitim - baski

Kurs veya egitim, isim, tarih ve son kullanma tarihi ile karakterize edilebilir.
Pencerede, bir belgeyi tamamlanma sertifikasi olan elektronik formda baglayabilirsiniz.

Asilama

Aşilar, kanit karakterine ek olarak, belirli faaliyetleri, yani haklarini yerine getirme rizasiyla yakindan ilişkili olmalidir.
Bazi modüllere erişimin insanlarin aşilanmasi gerektigi dogal görünmektedir.
Çok ciddi görünmese de, muhtemelen herkes, biyolojik materyal koleksiyonunun, aşilanmamiş bir kişi tarafindan
gerçekleştirilemeyecegini kabul edecektir.
Aşilar bildirilebilir ve uygulanmasindan sorumlu kişiye gönderilebilir veya sadece uygulamalarini denetler.
Raporun süresi dolmuş ve yakinda olmasi gereken tarihler olabilir, ayrintilar raporda basitçe belirtilir.

Asilama - baski

Aşi, isim, tarih ve son kullanma tarihi ile karakterize edilebilir.
Pencerede, belgeyi bir aşi sertifikasi olarak elektronik biçimde baglayabilirsiniz.

Erişim bölgeleri

Biobank ve laboratuvardaki erişim bölgeleri bir agaç şeklinde yapilabilir.
Agaç dali erişim terminaline karşilik geliyorsa, seçtikten sonra [Izinler] üzerine tiklayin
ve seçilen kişilere erişimi saglama.
Bir kişi bir seviyedeki bir bölgeye erişebiliyorsa, otomatik olarak daha üst seviyelere çikarir.
Erişim Kontrol Sistemi ile tam entegrasyon gerçekleştirmek için erişim terminali kodlarinin tamamlanmasi gerekir
ve Sistem-> Izinler menüsünde kullanicinin kalemindeki yakinlik karti kodlari.
Bütünleşme, BBMS’de hazirlanan verilerin Erişim Kontrol Sistemine gönderilmesinden ibarettir.

Erioim bölgeleri - baski

Erişim terminaline (okuyucu) karşilik gelen her agaç ögesi, Erişim Kontrol Sistemiyle uyumlu bir kod içermelidir.

Düzeltildi

Her yazilimda bazi kalici bilgiler, bazi yapilandirma verileri için bir yer vardir.
Bu yerin farkli bir adi ve yapisi vardir ve genellikle seçenekler bölmesi kullanilir.
BBMS sistemi, dinamik bir biçimde sabitlerin bir listesini içerir. Tam olarak belirli bir sabite ihtiyaç duyuldu unda, program onu listeye
ekler.
Bu kural, sabitlerin (seçeneklerin) işlenmesini büyük ölçüde basitleştirdi, yüzlercesini göremezsiniz, ancak kullanimda oldugu
kadarini görebilirsiniz. Ek olarak, yenilerini ekleyebilir ve gereksiz sabitleri çok fazla sorun yaşamadan kaldirabilirsiniz.
Sabitler ayrica otomatik veri tamamlama tanimlarini ve barkod yazicilarinin komut dosyalarini içerir.
Komut dosyalarinizi düzenlemek için birkaç kelime açiklama gerekir.
Her komut dosyasinin yaziciya karşilik gelen sabit bir adi vardir, örnegin PZEBRA, PBRADO, PSATO, PGODEX.
Ada bir sonek ekleyebilirsiniz, ör. 1,2,3 .. a, b, c vb.
ve komut dosyasinin çaliştirildigi yerde, ör. @ BB6, @ BB5, @OS, vb.
Yüklü bir yazici için birden fazla komut dosyasi varsa, bir seçim listesi görünecektir.
Listede @ ile diger pencerelere atanmiş hiçbir komut dosyasi olmayacaktir.
Bir barkod yazici komut dosyasi, süslü ayraçlar {} ile ayrilmiş makro ekleri içerebilir.
örnegin ZEBRA için
^ XA
^ FO40.50
^ FD {trim (OS1-> NZ) + "" + OS1-> IM} ^ FS
^ XZ
bir komut dosyasindaki bir makro, genetik olarak bir komut dosyasi parçasi oluşturabilir
^ XA
^ FO40, {iif (OS1-> STA = "1", "50", "60")}
^ FD {trim (OS1-> NZ) + "" + OS1-> IM} ^ FS
^ XZ

Düzeltildi - baski

Lütfen sabit adi degiştirmeyin, çünkü yazilim tarafindan otomatik olarak belirlenir.
Sabit degerin ve muhtemelen bir açiklamanin degeri degiştirilmelidir.

Raporlar

Herhangi bir materyalin veya aşilamanin sona ermesiyle ilgili mesajlarin görüntülenmesi mantikli degildir.
Basitçe, mesaj sayisi programdaki herhangi bir işi engellemek için yeterince büyük olacaktir.
Birçok kişiye e-posta ile gönderilebilecek uygun bir rapor hazirlamak en iyisidir.
Raporun inşasi, seçilen alanlarin dahil edilmesini ve uygun filtrelerin kullanilmasini içerir.
Belirli bir kolaylik, bir rapor tanimini xml dosyasi biçiminde gönderme yetenegidir.
Raporlarin tanimlari biobanks ve laboratuarlarla degiştirilebilir.

Raporlar - baski

Rapor üstbilgi parametreleri - yazdirma, sayma, özet vb.

Raporlar - sartname

Raporlar, seçilen bilgileri programin veritabanindan hizlica elde etmenin bir yolu olarak tanimlanir.
Raporlar, belirli bir veritabani tablosu kümesinin karşilik geldigi konulara ayrilir. Yeni bir rapor tanimlamaya devam
edip, ilgilendiginiz konuyu seçin, daha sonra tipik olarak yeni bir öge ekleyin ve raporun adini girin. Isim, konunun
yanindaki çiktida görünecektir. Raporu tanimlamanin bir sonraki adimi, liste penceresinde bulunan teklif edilen
kümeye dayali sütunlari belirlemektir. Uygun dügmeye ">" veya "<" tikladiginizda, rapor alaninin veya dişlamanin
dahil edilmesine neden olur. Rapor sütun listesi tablosu, başligin içerigini degiştirmenize, çiktiyi engellemenize
(yerleştirilen sütun sadece filtre için kullanilabilir), siniflandirmayi belirtmenize ve veri filtrelemeyi tanimlamaniza
olanak tanir.
Rapor için veri seçme meselesi, raporun kullanilma ihtimaline karar veren en önemli ve etkili sinirlamalardan biridir.
Aşagidaki operatörler tanitildi:
"" - operatör yok - filtre kapali
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

Construir filtros compostos consiste em dobrar o filtro com condiçoes para muitos campos selecionados. Devemos
saber que, por padrao, todas as condiçoes sao assumidas, ou seja, o operador lógico "i" é usado. No entanto, se
houver necessidade de definir um filtro usando o operador "or", será suficiente usar o campo NF (negaçao de
filtro) no cabeçalho de definiçao do relatório. A seleçao deste campo selecionará dados para o relatório quando o
filtro definido nao for atendido.
Em seguida, use o relacionamento conhecido:
! (aeb) = (! a ou! b), onde o sinal "!" Negaçao da expressao está marcada.

Todas as funçoes básicas da linguagem CLIPPER e VO, por exemplo, funçoes, podem ser usadas em fórmulas
Parametrizaçao.
Na coluna "Valor", voce pode salvar a palavra-chave "param", o que fará com que uma janela seja chamada
solicitando o valor do parâmetro. É planejado usar até nove parâmetros diferentes marcados com dígitos
sucessivos, por exemplo, param1, param8.

Raporlar - tema

Bu pencerede, tablolar ve bunlarin kombinasyonu belirtilmiştir.
Tanim, raporun oluşturulmasi sirasinda ve uygulanmasi sirasinda kullanilir.
This definition is used when creating a report and executing it.

Favori raporlar

Herkesin nasil rapor hazirlayacagini bilmesine gerek yoktur.
Herkes için favori raporlari olan bir pencere var :)
Yönetici veya rapor yazari rapor özelliklerini degiştirebilir.

Favori raporlar - baski

Rapor parametreleri degerlerini aktarmak için "par1" ila "par3" alanlari kullanilir.
Doldurulmasi gerekmiyor, bu sadece bir kolaylik.
Rapora parametre degeri için bir soru ekleyebilirsiniz.
Oldukça basit, eger bu sorular çok yorucu veya gereksiz ise ve rapor bir parametre gerektiriyorsa,
sonra buraya girin.

Formlar

Bir form veya anket yazdirmak gerekirse, bu şablonu hazirlayabileceginiz yerdir.
Yazdirma ve biçimin yerini belirtmenin yani sira, veritabanina tam erişime izin veren bir dizi işlev ve operatör
kullanabilirsiniz.
Veri serbestçe biçimlendirilebilir.
Mevcut fonksiyonlarin listesi.

Formlar - baski

Form başligi verileri.
Bu noktada, formun ana penceresini seçebilirsiniz.

Formlar - sartname

Form belirtimi, işlevleri ve başvuru veritabani alanlarini kullanabilir.
OS1-> NZ girişi, OS1 tablosunun NZ alanindan veri okumak anlamina gelir.
Veritabani yapisinin ayrintili bir açiklamasi Yardim> Tablolar menüsünde bulunabilir.
veya DS_BBMS_EN.pdf dosyasinda
Özel işlev Pic ().
Bu işlevle, yazdirma veya herhangi bir grafik için bir barkod ekleyebilirsiniz.
örnegin.
kodu veritabanindan eklemek
Pic ('Zint.exe -o' + kirpma (OS4-> CODE) + '. Png -d' + trim (OS4-> CODE))
resmi yazdir
Pic ('c: \ bbms \ obrazek.jpg', 20, 10)
çiktida 20 - genişlik, 10 - yükseklik

Sablonlar

Şablonlar, belgeleri RTF biçiminde oluşturmaniza olanak tanir (tüm zengin metin düzenleyicileri tarafindan desteklenen bir
standart).
Belge kaydedildiginde, yazilim, kaşli ayraçlar {} içinde yer alan formülü formülün sonucuyla degiştirir.
Mevcut tüm işlevleri (örn. Formlarda kullanilan) ve veritabanini okumaya izin veren sözdizimini kullanabilirsiniz.
Tanimlanan şablon pencereye eklenebilir ve pencerede bir agaç varsa dal tablosu agaç dalina yönlendirilebilir.
Formülleri bir not defterinde hazirlamak ve ardindan formülün içinde gizli RTF kodlamasini önlemek için bunlari şablona
kopyalamak iyi bir uygulamadir.
Word veya Writer'da şablon hazirladiysaniz ve yükledikten sonra formatini beklentilerinizi karşilamayacak şekilde
degiştirdiyseniz,
daha sonra şablon yerine şablon dosyasinin yolunu girebilirsiniz, örnegin C: \ BBMS \ DBF \ Biobank \ RTF \ Template.rtf
Uzun formüller kisayollar kullanilarak kisaltilabilir.
Süslü parantez içine örnegin {% adr} girin ve [Kisaltmalar] dügmesinin altindaki pencerede "adr" kisaltma adini girin
ve formül kirpma metni (OS1-> UL) + "" + trim (OS1-> DOM) + "/" + OS1-> LOK
{Trim (OS1-> UL) + "" + trim (OS1-> DOM) + "/" + OS1-> LOK} yerine {% adr} kullanabilirsiniz,
bu, şablonun okunabilirligini önemli ölçüde artirir.

Sablonlar - baski

"Pencere" ve "Tablo" alanlarindaki veriler, penceredeki [Şablon] butonuna tiklandiktan sonra şablon arama prosedüründe
kullanilir.
Tanimlanan şablon yalnizca seçilen pencerede etkin olabilir ve pencereye bagli veritabani tablolarindan veri alabilir.
"Durum", tanimli bir şablonu kullanimdan kaldirmaniza izin verir.

Baskilar

Pencere, yapilan tüm çiktilarin parametrelerini içerir.
Birkaç parametre düzenlenebilir ve sonraki çiktilarda kullanilacaktir.
Parametrelere ek olarak, istatistiksel veriler, baski ve önizleme işlemlerinin sayisi ve tarihleri de vardir.

Baskilar - baski

Pencerenin temel baski parametreleri vardir ve gelecekte geliştirilecektir.

Baski Birlestirme

Bazi etiketlerin 1D / 2D kodu w / g ile maskelenmesine izin vermek için seri bir baski başlatilmiştir.
Çikti komut dosyalarinin örnekleri: (Sistem -> Sabit -> Kod yazicilarina kaydedilir) menüsü
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
Burada "####" bir kodla degiştirilir ve "...." kodun bir kismi ile degiştirilir, ikinci kisim "...." dizgesinin bir kismidir.
"...." dizesini kullanarak, kodu iki satir halinde basma olanagi verir, koşul, bu kod nokta karakterini içermelidir "." bölme
yerinde
örn. ABCDEF.KOD123, ABCDEF iki satirinda ve bir sonraki satirda KOD123 üzerine basilacaktir.

Canli grafik

Pencereden gelen grafik, pencerede görünen verilerle sinirlidir.
Bu sinirlamanin birçogu için önemli oldugu ortaya çikti ve bu nedenle "Canli Grafik" çözümü yaratildi.
Verilerin kapsami, yalnizca grafigin parametreleri ile sinirlidir, agaçtaki veri kaydinin organizasyonu ile sinirli degildir.
Aralik sinirlamasini kaldirmaya ek olarak, grafik periyodik olarak yenilendi.

Canli grafik - baski

Alt temel yapisi

Alt-tabanin yapi tanimi için modül birkaç seviyeden oluşur: alanlar, gruplar ve tablolar.
Alani ve gruplari belirlemede tam özgürlük vardir.
Diger seviyelerde, yani tablolarda ve masa detaylarinda bazi kisitlamalar vardir:
- tablonun adi tüm veritabaninda benzersiz olmalidir;
- isim kisa olmali ve özel karakterler içermemelidir (boşluklar dahil);
- tablo alanlardan (sütunlar) oluşmalidir;
- Her alan kisa bir isme ve özel karakter içermemelidir (boşluksuz)
Tablo yapisi bir kaynak veri tabanina karşilik gelmek isteniyorsa, [Kaynak] butonuna tiklayin, makine orada başlatilabilir.

Alt temel yapisi - baski

Herhangi bir veritabani motoruyla bir veritabaninda veri depolanmasini saglamak için birkaç kural izlenmelidir:
1. Alan adi 10 karakterden uzun olmamalidir, özel ve aksan karakterleri içeremez ve SQL veritabaninda ayrilmiş bir sözcük
olamaz.
2. Metin alaninin maksimum boyutu 254 karakterdir ve tamsayi kesirlerden ayiran işaret dahil sayisal alanin maksimum
boyutu 12 karakterdir.
3. Tablodaki alan sayisi 254-14'ü geçemez (BBMS için ayrilmiş) = 240.
"Açiklama" alanindaki bilgiler düzenleme sirasinda Alt Taban modülünde görünecektir.
Pencereler ve raporlar da dahil olmak üzere tanimlanan alanin kullanildigi her yerde "Etiket" görüntülenecektir.
"Liste", metin alaninin içerebilecegi degerleri belirtmek için kullanilirken seçim listesi düzenlenirken görünür.
"Durum", alanin Alt Tabanlar modülünde görünür olmasini saglar.
Yerel veritabani alanlari, içe aktarma sirasinda örnegin Excel, Calc, ODBC'den kaydetme konumunu belirtmek için kullanilir.
Ayni verileri birkaç tabloya kaydetmek mümkündür.
Ek bir gösterge (üçüncü sütun) uygulayarak verileri ayni tablonun farkli kayitlarina da kaydedebilirsiniz.
"?" gösterimi herhangi bir varyantta kullanmak, örnegin "1" sadece bir varyantta kullanmak anlamina gelir.
örnegin, bir sayfa satirindan birkaç 2D kodun içe aktarilmasi, her gösterge için bir veri kümesinin gerekli olmasi için
tanimlanmalidir.

sayfada: kod1d, kod2d, kod1d, kod2d, kod1d, kod2, no_ident
taniminda
code1d: BB5-> NZ
code2d: BB6-> NZ
kod1d: BB5-> NZ, 1
kod2d: BB6-> NZ, 2
kod1d: BB5-> NZ, 3
code2d: BB6-> NZ, 3
nr_ident: BB6-> NR_DNA,?
Alan özelliklerindeki dönüşüm formülü ve tablo özelliklerine içe aktarildiktan sonra formül ek görevler gerçekleştirmenizi
saglar.
Kaydi içe aktardiktan sonra örnek formül içerigi:
! boş (vp ("Sc", trim (_TBL-> DIRECTORY) + "\" + trim (_TBL-> PRNUMBER)). ve. Şablon ("Slayt", vg ("Sc") + "\
slide.yml"). Ve.
mrxs2lnk (vg ("Sc"). "mrxs; \ Data0002.dat; \ Data0003.dat", "BB6" _ TBL-> ID_BB6)
Yorumlama:
! Boş (vp ("Sc" kirpma (_TBL-> PRODUCT) + "\" + kirpma (_TBL-> NUMER_PRE)))
Adini TBL tablosunda, DIRECTORY alaninda ve ayni tablonun PRNUMBER alaninda bulunan "Sc" degişkenine alt dizine
kaydedin
Fonksiyonlar:
empty () - boş olup olmadigini kontrol eder
trim () - son boşluklari keser
Şablon ("Slayt" vg ("Sc") + "\ slide.yml ')
"Slide" adli bir şablon oluşturun ve bunu "slide.yml" dosyasina kaydedin
Kaydi içe aktardiktan sonra yürütülen son komut:
mrxs2lnk (vg ("Sc"). "mrxs; \ Data0002.dat; \ Data0003.dat", "BB6" _ TBL-> ID_BB6)
Işlev iki görevi gerçekleştirir: ikili görüntüyü jpg'ye dönüştürme ve jpg'yi veritabanindaki bir örnege ekleme.
vg ("Sc") - dönüştürülecek dosyalarin yolunu alir
".mrxs; \ Data0002.dat; \ Data0003.dat" - jpg'ye dönüştürülecek dosyalarin listesi
"BB6" - jpg dosyasinin eklenecegi ana veritabani tablosu
_TBL-> ID_BB6 - jpg'nin eklendigi BB6 tablosunun tanimlayicisi.

Min/Max

Veri alanindaki boyuta bagli olarak etiketlerin renklendirilmesi.
Renk degişimi - sag fare tuşuyla tiklayin.
Bir rengi kaldirin - [X] dügmesine tiklayin
Metni degiştir - farenin sol dügmesiyle tiklayin.

Ithalat kaynagi

Pencere, diş veritabanindan BBMS alt tabanina veri aktarma yöntemini tanimlamak için kullanilir.

Siralama

Biobank boyunca birden fazla plakadan birkaç şişe çikarin.
Bu, malzeme testinden önce rutin olarak gerçekleştirilen temel aktivitelerden biridir.
Biobank malzemesi rastgele saklanir. Birisi ileri giderse ve şişeleri bazi kriterlere göre düzenlerse bile,
ve böylece araştirma hazirligi sirasinda bu kriterler kesinlikle degişecektir. Bu nedenle, önceden varsayilmalidir
Biyositlerde flakonlarin rastgele yerleştirilmesi.
Tanimlanmiş raporlari veya başka bir mekanizmayi kullanarak, örnegin Excel, siralanacak kodlarin bir listesini hazirlariz.
Bu kod listesini bir metin dosyasina içe aktaririz ve program, viyalleri kodlarla arar ve fayanslarin bir listesini oluşturur.
Fayans listesi, biobank'i çaliştiran personele aktarilabilir veya bir biobank'a hizmet veren bir robota gönderilebilir (örn. Yeti,
Wall-B :)).
Plakalar daha sonra belirtilen adreslerden (bir 2D tarayici kullanarak olasi kontrol ile) viyalleri çikarmalidir.
Flakonlarin plakalardan çikarilmasi ve diger çalişma plakalarina aktarilmasi manuel veya otomatik olarak yapilabilir.
Siralamadan sonra, Start -> Biobanks -> Plate menü komutunu kullanarak plagi taramak gerekir.
Biyokütlenin (veya deponun) çalişmasi sirasinda, malzemenin bulundugu soruya verilen cevap sorunu. Şüphesiz, test
malzemesinin birçok fayans / kutuya "dagilmiş" oldugu varsayilmalidir.
Pencere, test şişeleri listesine göre tüm fayans / kutulari aramak için kullanilir.
Pratikte, aşagidaki prosedür gerçekleşir:
Adim 1 - Bir rapor veya başka bir mekanizma kullanarak, bir viyal listesi oluştururuz - 2D flakon kodlarinin bir listesi
Adim 2 - üst tablonun içine yeni bir öge ekleyin (sag fare tuşu "Ekle" veya [Ins])
3. Adim - 2 boyutlu kodlarin önceden tanimlanmiş bir listesini içe aktariyoruz
Adim 4 - [Siralayici] seçenegine tiklayin ve ya elle malzeme aramasi yapin ya da biobank J otomasyonunda bizim için
yapacaksiniz.
Açiklamalar
Materyal zaten araştirmada oldugu ya da sadece başkasi tarafindan işgal edildigi anlamina gelebilir, bu nedenle materyali
kullanan kullaniciya bir mesaj beklemek veya göndermek zorundasiniz.

Siralama - baski

Bu siralama için temel verileri girin.

XML/YML

XML format dosyasi, herhangi bir veritabanindan bilgi kaydetmenize izin verir ve hatta XML'in bir veritabani oldugunu iddia
eder.
Tüm modern BT dünyasi, nihayet veri alişverişi formati üzerinde anlaştigindan, yazilimi bu modern trendleri karşilamaya
çalişacagiz. Uygulamalarina XML oluşturmaya çalişan yazilimin üreticilerinin (ve yazarlarinin) stratejisine bakmadan, ne
yazik ki kati bir yapiya sahip olan bu yazilim, XML yapisinin özgür tanimlanmasini saglar.
Birkaç teknik detay:
- xml ögelerden ve özelliklerden oluşur
- elemani bir yol olarak tanimlariz, örnegin. \ report \ element
- özniteligi bir endikasyonla biten bir yol olarak tanimlariz, örnegin, \ report \ element \ @setup
Bu pencerede, xml dosyasinin bir ögeleri ve özniteliklerinin listesini içeren örnekler vardir.
Neyin nerede ve nerede bulunacaginin tanimlanmasiyla verilerin içe aktarilmasi ve aktarilmasi gerekir; bu, hangi tablodan
alanlarin öznitelikten gelmesi gerektigini ve öznitelikteki verilerin hangi tablo ve alanlarin kaydedilecegini belirtmek anlamina
gelir. Her iki süreç de veri akişi yönünde farklilik gösterir ve bu nedenle bazi yardimci degişkenler tanitilmalidir:
Dişa aktar: öge, kayitlar, sayi
Ithalat: deger
Degişken yardimci öge şu anda ihraç edilen maddeyi içerir, XML tanimlarinin alan numarasindaki girdiye göre degerleri
örtebilir, örnegin 0 ... 999
Degişken kayitlar ve sayi, bir multiselect'te (Shift tuşuna basildiktan ve uzak bir satirda fareyi tiklattiktan sonra pencerenin
tablosunda) seçilen kayitlarin sayisini içeren tek boyutlu bir tablodur ve sayi bu dizinin boyutudur. Tüm yardimci degişkenleri
kullanmanin bir örnegi:
IIF (pozisyon <= sayi UZ -> (dbgoto (kayit [konumu])), K.).
Formül şu anki pozisyonun mümkün olup olmadigini, yani dbgoto () işlevini kullanarak bir siçrama yapabileceginiz bir kayit
olup olmadigini kontrol eder, eger yaparsa, veri dişa aktarma işleminin sonu olan FALSE degerini döndürür. Bir eleman
formülü olarak saklanan işlevler, sürece devam etmek veya katilmamaya devam etmek için mantiksal bir degere işaret eden
anlaşmayi iade etmelidir.
"Value" degişkeni, veritabani tablosunun alanina yazilacak niteligin degerini içerir.

Diziler

FASTA veritabaninda sira aramasi.
Arama motorunu başlatmadan önce, dagitilmiş bir bilgi işlem ortami hazirlanmalidir:
1. Yerel agda olabildigince çok bilgisayar belirleyin:
- 40GB'lik bir sabit diskte boş alan ile
- Windows sistemi ile.
2. Diskin üzerindeki http: \\ bbms \ FASTA.zip dosyasini indirin ve açin (sikiştirmayi etkinleştirebilirsiniz).
3. C: \ BBMS \ EXE \ Agent.exe dosyasina Başlangiç grubunun içine bir kisayol ekleyin ve çaliştirin.
Bu aktivitelerden sonra, FASTA veritabaninda bir arama motoru dahil olmak üzere dagitilmiş işleme çalişmaya başlayacaktir.

Diziler - baski

ABI

Siralayici ithalati, * .ab1 biçimindeki dosyalardan kaynaklanir.
(Uygulamali Biyosistemler Genetik Analiz Veri Dosyasi Biçimi, ABIF Dosya Biçimi Belirtimi ve Örnek Dosya Şemasi)
Dosyalar, özel yazilim kullanilarak görüntülenebilen veriler kaydedilir.
Bu durumu veritabanina aktarma imkanini tanitarak bu durumu biraz degiştiriyoruz.
Içe aktarildiktan sonra, arama motorunda dizileri kullanabilir veya özel raporlar hazirlayabilirsiniz.

ABI - baski

Siralayici ithalati * .abi dosyalarindan elde edilir.

NGS

NGS - baski

NGS - long

Tablolar

Ana sistem veritabani tablolari BBMS üreticisi tarafindan tanimlanir ve de Facto Standard'in bir parçasi olarak yayinlanir.
Raporlarin, formlarin ve XML şablonlarinin tanimlanmasi sirasinda bu verilerin kullanilma olasiligindan dolayi yapi taramasi
kullanima sunulmuştur.
Kullanici genellikle pencerelerde kullanilan tablo açiklamalarini güvenle degiştirebilir.
Veritabani yapisini genişletme ihtiyaci biobanks forumunda veya dogrudan üreticiye rapor edilmelidir.
Pencerede, belirtilen tablonun ayrintilarini görüntülemek ve düzenlemek için dügmeler [Fields] ve [Indexes] vardir.
Seçilen tablodaki silinmiş kayitlari kurtarmak için [Restore] butonu kullanilir.

Tablolar - baski

Tablo açiklamasini kendiniz degiştirebilirsiniz.
Açiklamanin içerigi veritabaninda güvenli bir şekilde saklanacak ve güncelleme veya kurulumdan sonra degişmeyecektir.
Standart bir tanimi geri yüklemek için mevcut olani silin.
Çogu zaman BBMS sistem pencerelerinde açiklamalar görünür, bu yüzden tablonun içerigini belirtmeleri gerekir.

Alanlar

Alanlar veya tablo sütunlari, veritabani yapisinin temel bir parçasidir.
Her alanin burada kontrol edilebilecek bazi özellikleri vardir.
Kullanici etiketleri ve alan açiklamalarini degiştirebilir. Bu veriler tüm pencerelerde görülebilir.
Diger parametrelerde yapilan degişiklikler üretici tarafindan yapilir ve tüm BBMS kullanicilarina dagitilir,
Veritabaninin standardini koruyacagimiza teşekkürler.

Alanlar - baski

Veritabani tablolarinin etiketlerini ve alanlarinin (sütunlari) tanimlarini degiştirebilirsiniz.
Etiketler her pencerede sütun başliklari veya düzenleme kutularindaki etiketler ve diger kontrollerin başliklari olarak görünür.
Alanin açiklamasi, bulutta veya kontrolde belirtildiginde veya düzenlendiginde durum çubugunda görüntülenir.
Düzenlemeleri, STA'lar gibi seçeneklerin seçimini içeren alanlar, her seçenek için etiket olarak yorumlanan bir açiklamaya
sahiptir.

Endeksler

Dizinler, tanimli bir anahtara göre verileri siralamakla ilgili bilgilerdir.
Dizinler, veritabani desteginin verimliligini önemli ölçüde artirir.
Sistem listesi, silinmek üzere işaretlenen ögelerin birincil anahtarini, filtrelemesini ve işlenmesini içerir.

Endeksler - baski

Ne yazik ki, burada hiçbir şeyi degiştiremezsiniz.
Herhangi bir nedenle, örnegin raporlarin daha hizli yürütülmesi için bir indeks gerekiyorsa,
Daha sonra lütfen forumda veya dogrudan yazilimin yazari hakkinda rapor verin.

Geri yükleyin

Verileri silmek birkaç aşamada gerçekleşir.
Ilkinde, kaldirilan öge "gizli" durumunu alir ve durum filtrelerinden gizlenmiş olanlari görüntüleyebilirsiniz. Durumun
digerine degiştirilmesi, yani gizli olandan "çikarilmasi" basittir ve yalnizca düzenleme haklarini gerektirir.
Gizli öge kaldirilirsa, durum fiziksel olarak silinmesi nedeniyle daha ciddi olur.
Bu öge hiçbir yerde görünmez, herhangi bir modülde veya raporda görünmez.
Bir şey kaza ile silinmiş olabileceginden, yazilim silinmiş verileri "admin" kullanicisi tarafindan geri yükleyebilmiştir.
Pencerede, [Geri Yükle] dügmesiyle (Yardim -> Tablolar menüsü) açin, geri yüklenebilecek verileri görebilirsiniz, sadece sol
fare dügmesine çift tiklayin.
Dikkat!
Geri alinacak veriler süresiz olarak saklanmayacak, ancak tablonun paketlenmesine kadar, veri tabani yeniden dizimi sirasinda
gerçekleşecek.

Open tables

Açik tablolarin listesi yöneticiler için yararlidir.
Her bilgisayar veya sunucunun açik dosya siniri vardir
(açik tablo, en az 2 dosya, veri ve dizin açmak anlamina gelir).
Bu nedenle, BBMS açik pencerelerin sayisini sinirlar veya dosyalari salt okunur modda açmaya "dener".
Zaman zaman bir hata mesaji alirsaniz,
sunucuda açilan dosya sayisini kontrol etmeniz ve siniri artirmak için belirli adimlar atmaniz gerekir.

Arama

Arama motoru birçok BBMS sistem modülünde kullanilir.
Arama alanlarina girilen herhangi bir veriye göre arama yapabilirsiniz.

Içerige dayali arama motoru

Baglamsal arama motoru, örneklerle ve siparişlerle ilgili olmayan pencerelerde ve sözlükten kod seçerken çalişir.
Arama alanlari, dizinlenmiş tablo alanlari listesine ve penceredeki sütun listesine göre otomatik olarak oluşturulur.
Dizine alinmiş alanlar, metnin başlangicindan ("| ->") ve digerleri ihtiyaçlariniza göre eşleştirilerek aranabilir.
Genellikle, dizin büyük / küçük harfe duyarlidir, bu da sizi bu eşleşmenin seçimini engellemeye zorlar ("Aa").
dolayisiyla:
"| ->" - metnin başindan eşleşmesi anlamina gelir
"Aa" - büyük ve küçük harfler arasinda ayrim yapmak anlamina gelir
Arama alani sayisi çok azsa, seçim listesinin bulundugu son alan kullanilir. Yazilim, uygun eşleme seçeneklerine sahip
alanlarin bir listesini otomatik olarak oluşturur.

Konteyner

Kap, örnegin arama sirasinda pencereden veri toplamak için kullanilir.
Her listede, imleci ögeye yerleştirin ve veri kabina kaydedilecek şekilde [Boşluk] tuşuna basin.
Ayni pencerede [Ctrl] + [Space] tuşlarina bastiktan sonra konteyner penceresi bu pencerenin seçilen verileri ve muhtemelen
belirtilen agaç seviyesinden açilir.
Verileri bir kaba taşirken sagdaki durum çubugundaki sayaç güncellenir.

Organizatör

Organizatör BBMS kullanicilari için tasarlanmiş basit bir "Kişisel bilgi yöneticisi" (sözde PIM) 'dir.
Organizatörün görevi, gerçekleştirilecek görevleri ve diger insanlari bilgilendirmek için kronolojik olarak organize etmektir.
Organizatörün görevleri: saklamak, unutmamak ve başkalarinin bilmesine izin vermek.
Günümüzün yogun zamanlarinda, sari kartlara bazi şeylerin yazilmasi gerekiyor.
Böyle bir kart sadece bir organizatör ve bir olaya girmek için yeterli oldugu gerçegi,
ve sadece kartlari kopyaladilar ve zamanin geldigini size bildirdiler.

Organizatör - baski

Organizatörün pozisyonunun en önemli parametreleri şunlardir: tarih, saat, açiklama ve durum.
Durum, ögenin zaten "tamamlandi" olup olmadigini veya ertelenmeyi bekleyip beklemedigini belirler.

Iletisimci

Communicator, BBMS uygulamasindaki kullanicilar arasindaki iletişimi saglar.
Mesaji gönderdikten sonra, veri tabanina kaydedilir ve alici müsait olacagindan, ona gösterilecektir.

Iletisimci - arsiv

Bazen bu pencerede yapilabilecek mesajlarin geçmişini kontrol etmek gerekir.
Gönderenlerin, alicilarin ve durumun filtrelenmesi sayesinde, göz atmak sorunlu olmamalidir.

Not

Not herhangi bir metin bilgisi içerebilir.
Notun içerigi yazi tipi ve özellikleri degiştirilerek biçimlendirilebilir.
Tüm komutlar, sag fare dügmesiyle açilan baglam menüsünde bulunur.
"Txt?" Kontrol ediliyor metni biçimlendirilmemiş olarak kaydeder (düz TXT belgesi),
ve bu kutunun "RTF" olarak işaretinin kaldirilmasi, yani tüm biçimlendirme bilgileriyle (RTF belgesi olarak).

Fonksiyonlar
Fonksiyonun uygulama örnekleri hazir tanimlanabilir raporlar, formlar ve XML formülleri bulunabilir.
Fonksiyonlar, bir formül inşa etmenin mümkün oldugu her yerde kullanilabilir, yani yukaridaki işlemlere ek olarak
yukaridakilere ek olarak :)
Mevcut fonksiyonlarin listesi:
ve (value, arg1, arg2, ... arg10) - ".and." operatörüyle işlemler gerçekleştirin arg1.and.warto¶ć degeri = = arg2.and.
.and.warto¶ć = arg10
at (<search>, <text>) - <text> ögesinde <search> ögesini döndürür
Oluşur (<search>, <text>) - <text> içindeki <search> olay sayisini döndürür
Date2Text (<date>, <spacing>) - benzer şekilde sadece ayiricilari siler, örnegin Date2Text ('2007.06.28', 2) -> 2007 06 28
dbskip (<number>) - kaydi <sayi> öge ile degiştir
dbgoto (<number>) - <sayi> numarali kayitlara atla
dbseek (<text>) - dizine göre bir metin dizesi arama
dtoc (<tarih>) - metni tarihe degiştirir
eml (e-posta, cTemat, cTekst) - belirtilen adrese bir e-posta gönderin
iif (<koşul>, <sagda>, <false>) - döner sirasiyla <true> veya <false> yerine getirilmesine bagli olarak <koşul>
instr (<arama>, <metin>) - <text> <arama> ise, o zaman dogru döner
int (<sayi>) - keserek tam sayiya yuvarlar
ltrim (<text>) - metnin sol tarafindaki alani kesiyor
alt (<metin>) - tüm harfleri küçük olarak döndürür
veya (value, arg1, arg2, ... arg10) - ".or." operatörüyle işlemler gerçekleştirin arg1.or.warto¶ć degeri = = arg2.or. .or.warto¶ć =
arg10
padl (<text>, <number>) - soldaki <text> o <number> boşluklarini doldurun
padr (<text>, <number>) - sagdaki <text> o <sayi> boşluklarini doldurun
Pic (<komut>) - yazdirma için bir resim ekleyin, örn. 1D barkod
Örnek: Pic ( 'Zint.exe -o + donanim (OS4-> KOD) +' PNG d '+ (Döşeme OS4-> KOD)).
. Örnegin, aşagidaki kodu: IIF (OS4 -> (dbskip (1)), Pic ( 'Zint.exe -o + donanim (OS4-> KOD) +' PNG d '+ (Döşeme OS4> KOD. )), "")
Sor (<question_text>, <default_value>) - bir deger için sorgu
raporu (cNazwa, cEmailPlk, c_smtp, cUzytk, chaslo, uParametr, cTypPliku, cNadawca)
yuvarlak (<sayi>, <onuncu>) - ondalik basamaklara (dönem) matematiksel olarak yuvarlar
rtrim (<text>) - metnin sag tarafindaki alani kesiyor
SMS (cTel, cTekst) - belirtilen telefon numarasina bir SMS gönderin

str (<sayi>, <uzunluk>, <noktadan sonra>) - metni döndürür
STRTRAN (<text> <Arama> [<zamien_na>] [<nr_znaku_poczatku>] [<nr_znaku_konca>]) - döndürür <metin> ile degiş
tokuş ile <Arama> için <zamien_na>, diger parametreleri kullanamazsiniz
Text2Text (<şey>, <Alani>) - örnegin, <araliklari ve> miktarinda boşluklar ile ayrilmiş karakterler ile metin olarak davranir
<şey> döner (100,5) Text2Text -.> 1 0 0
upper (<text>) - tüm harfleri büyük olarak döndürür
val (<text>) - bir sayi döndürür
VG (<degişken>) - okuma degişkeni
VP (<degişken>, <deger>) - degişkene kaydet
VS (<variable>, <value>) - degişkenin ve degerlerin toplamini degişkene yazar

Grafik

Belirtilen veri ve görünüm seçeneklerinin ikamesi üzerine BBMS, sirasiyla X ve Y araliklarini seçerek otomatik olarak bir
grafik oluşturur.
Belirtilen verilerin araliklari önemli ölçüde farklilik gösteriyorsa, grafik okunmayacaktir.
Belirtilen verilerin çakişmamasi için renkleri seçin :)

Grafik - seçenekleri

Bir grafik oluşturmak için gerekli parametreleri, X ve Y veri kaynagini ve görünümünü saglamaniz gerekir.
Her pencere çizilebilecek veriler içermez.

Sütun

Bu pencerede aşagidakileri degiştirebilirsiniz: tablodaki sütunlarin etiketini, açiklamasini ve sirasini.
Adi "ID_" ile başlayan sütunlarda, veritabanindan veri indirmek için bir formül tanimlamak mümkündür.
Örnegin:
ID_OS1 için aşagidaki formülü girebilirsiniz:
OS1-> Sohbet
sonra probatorun isimleri tabloda belirtilmiştir.
veya
trim (OS1-> NZ) + "" + OS1-> PES
Görünen isim ve PESEL olacak

BBMS'den içe aktarin

BBMS'den içe aktarma, BBMS olarak yayinlanan başka bir yapi veritabanindan içe aktarma anlamina gelir :)
Içe aktarma mekanizmasi neredeyse tüm yazilim modüllerini kapsar.
Içe aktarma muhtemelen daha fazla seçenek eklenerek genişletilecektir.
Prosedür şunlardan oluşur:
- veritabani seçimi ve günlük kaydi
- kaynak agacini seçme
- istege bagli - hedef agaci seçin
- içe aktarma tablosunu / düzeyini seçme - bu veriler% 100 içe aktarilacaktir
- içe aktarim için ek bilgilerin işaretlenmesi, yani baglantili veriler
Içe aktarma formülünü kullanarak verileri filtreleyebilirsiniz, örnegin yalnizca "Tamam" durumuyla
IMP_BB6-> STA == '1'

Kisayollar

Karmaşik formüller oluştururken hata yapmak kolaydir.
Kisaltmalarin kullanilmasi sayesinde formüller okunakli ve gereksiz haos yapar :)
Formülü kisayollara aktarmak için, uygun adi vererek Kisayollar penceresine kopyalamaniz yeterlidir.
ör. yerine
trim (OS1-> UL) + "" + trim (OS1-> DOM) + "/" + OS-> LOK
tip
%adr
veya
#adr

Nesneler

Araç çubugundaki dügmeyle nesne sunum penceresini açabilirsiniz.
Pratik kullanim aşagidaki modüllerde kontrol edilebilir: Biyobankalar, Depo ve Reaktifler.
Nesnelerin boyutu ve düzeni verilere, özellikle Xmax, Ymax ve ikincil elemanlarin sayisina baglidir.
Bir ögeyi düzenlerken bir renk seçtikten sonra elde ettiginiz renklendirme.
Pencerede farenin sag tuşuyla tiklarsaniz, ek bilgilerin formüllerini degiştirebileceksiniz.
Aşagida bir örnek verilmiştir:
substr(BB4->NZ,7,2)+" "+text(BB4->FIOP)+"%"
veya
right(trim(BB4->NZ),2)+" "+text(BB4->FIOP)+"%"
burada: substr () veya right () - metin dizesini kesin

Etkinlikler

Veritabanina olan her şey, veri degişikliklerinin geçmişinden kaydedilemez. Iyi bir örnek, bir veritabani kaydi silme olayi veya
bulunan veya bir konteynere eklenen türde bir eylemdir. Bu nedenle, BBMS'de bu olaylarin bir kaydi oluşturuldu.
Olay günlügündeki veriler, çok fazla veri tabani büyümesine neden olmamak için belirli bir süre saklanir. Gerekirse, arşivi
geri yükleyebilir ve geçmiş olaylari kontrol edebilirsiniz.
Etkinlik katalogu, kullanicilarin artan ihtiyaçlari ile birlikte kademeli olarak genişletilecektir.

