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BioBank Management System

Management System biobanka infrastruktura a laboratorní a kontrolní zařízení a přístroje.

Krátká specifikace:
- Nevyľaduje webový prohlíľeč
- Nemá hranice a limity
- Nepotřebuje k Internetu (práce v prostředí izolované)
- Můľe pracovat v počítačové síti na libovolném počtu (doporučená serveru)
- Mít zdokumentovaný a otevřenou strukturu databáze
- Umoľňuje vytvořit si vlastní základová deska
- Pracuje s Microsoft Office a OpenOffice
- Mechanismus pro import dat z databází Excel / Calc / Access, a jakékoli ODBC SQL
- Podpora tiskáren čárových kódů pomocí jejich skriptů: Zebra (ZPL), Sato (E +) a Brady (LFC)

- Pracuje s skenerů 1D (jakékoliv) a 2D (LabMind, FluidX, MICRONIC)
- A zprávy modul definovaný se schopností tisknout / exportovat všechna data
- Obsahuje rozsáhlý systém povolenek (pro okna a prvky databáze)
- Práce s moduly LanKontroler ke sledování environmentálních podmínek
- Provádí sběr dat přímo z modulu základny Q-MSystem
- Má příkazu update přes internet nebo místní síti
- Obsahuje modul definovaný export / import XML
- Má jazyky rozhraní:
     Český, polský, anglicky, německy, francouzsky, španělsky, italsky, švédsky, holandsky,
     Esperanto, norština, dánština, finština a Estonian
- Má kontextovou nápovědu (F1) v libovolné jazykové rozhraní
- Je v souladu s PN-EN ISO 17025 a ISO 15189
- Nemá dongle, která nevyľaduje USB porty
- Umoľňuje spravovat laboratorní dokumentace systému pomocí přídavných
- Zahrnuje záznamy o modul zdroje vám umoľní sledovat a kontrolní zařízení
- Automaticky generovat řadu zpráv na více e-mailem
- Rychlé vyhledávání a filtrování dat v okně
- Obsahuje mechanismus pro kopírování dat z okna do kontejneru - ekvivalentní schránky
- Pošle textovou zprávu na zadané telefonní číslo o jakékoliv definované události.



Výrobce softwaru, společnost LabMind se specializuje na automatizaci biobanky a laboratoře.
V rámci této činnosti se vytvoří mnohem více aplikací, které pracují společně.

BBMS verze podporuje automatické biobanky nebo laboratoř obsahuje dodatečný software Yeti (robot provozní mrazničky),
Agata (jeřáb Laboratory), Asistent (mikro manipulaci jeřábem třídič) třídič (regulátor třídička lahvičky), 2D (ovladač skeneru
2D) Agent ( komunikace s jinými terminály), Robot (aplikace vykonávající naprogramované procesy s vyuľitím agentů) a
mnoho dalších.

Aktuální verze dokumentu ve formátu PDF je k dispozici na http://bbms.pl/BBMS_CZ.pdf.

Software lze aktualizovat z internetu na http://bbms.pl/ nebo provedení příslušného příkazu v nabídce Nápověda.

http://bbms.pl/BBMS_CZ.pdf.
http://bbms.pl/


Zaměstnanci

V kaľdé tabulce funguje kontextového menu pod pravým tlačítkem myši.

Nová pozice můľe být přidána pomocí příkazu nabídky „Přidat“ nebo stisknutím klávesy [Ins] a smazána pomocí příkazu
„Odstranit“ nebo klávesou [Del].
„Status“ - mění stav jedné nebo více vybraných poloľek.
„Kontejner“ zkopíruje vybraný řádek tabulky do kontejneru.
Příkazy „Nahoru“ a „Dolů“ posouvají vybraný řádek správným směrem.

Mnoho oken má povolenou funkci přetahování, která vám umoľňuje přesunout prvky ve stromu do jiné větve pomocí levého
tlačítka myši - coľ odpovídá příkazu „Přesunout“ z rozbalovací nabídky.
„Tisk“ - umoľňuje tisknout data z okna nejen do tiskárny, ale také do souboru v jednom z mnoha formátů
„List“ - odeslání dat do tabulky. V počítači by měla být nainstalována jakákoli kancelářská souprava, a pokud jsou dvě,
můľete zvolit výchozí prostředek.
„Změny“ - náhled změn provedených v označené pozici tabulky.
"Sum" - funguje ve vybraných modulech - zahajuje proceduru přidávání dat, např. Stavů.
„Poznámka“ - umoľňuje zadat poznámku na vybranou pozici, stejný příkaz se objeví v editačním okně.
„Oprávnění“ - udělení nebo odebrání oprávnění pro aktuální okno nebo tabulky přepsané do okna. Správce má práva na tyto
aktivity a ostatní mohou zkontrolovat aktuální oprávnění.
Okno úprav:
V kaľdém editačním okně se po umístění ukazatele myši na pole zobrazí popis tohoto pole a na stavových řádcích se objeví
popis pole s kurzorem.
Úpravy oken kromě zadávání dat vám umoľňují připojit a spravovat dokumenty v elektronické podobě pomocí sady tlačítek
[+], [>], [-].
Po připojení dokumentu se zobrazí odkaz na dokument a dokument bude zkopírován.

Parametry spuštění:
Software lze spustit s parametry zadávajícími data nebo nastavení.



/ Fbase
např. C: \ BBMS \ EXE \ BBMS.exe / FC: \ TEST
C: \ TEST databáze bude automaticky vybrána

/ Uuser
např. C: \ BBMS \ EXE \ BBMS.exe / Uadmin
Výchozí uľivatel pro přihlášení je „admin“ a pokud není definováno ľádné heslo, proběhne automatické přihlášení

/ Heslo
např. C: \ BBMS \ EXE \ BBMS.exe / Uadmin / Hadmin
dává administrátorské heslo pro administrátora a pokud je to skutečné heslo, proběhne přihlášení

/ Sdrv
např. C: \ BBMS \ EXE \ BBMS.exe / SCD
skenujte pouze disky C a D pro databáze BBMS

\\ cesta
např. C: \ BBMS \ EXE \ BBMS.exe \\ SRV \ DB
indikace zdroje pomocí cesty UNC

/ 1
např. C: \ BBMS \ EXE \ BBMS.exe / 1
spustit pouze jednu instanci,
moľnost pouľitá na serveru s přihlášením ROBOT

/ Mnnn

např. C: \ BBMS \ EXE \ BBMS.exe / M128
rezervovat a pouľít uvedené mnoľství paměti v mega bajtech,
Tento parametr by měl být pouľit, pokud dojde k problémům s pamětí během běhu softwaru.
Minimum 16, maximum 256, optimální a výchozí 64.
Pokud má počítač aľ 4 GB, pouľijte parametr <= 64, protoľe díky podpoře virtuální paměti ztratíte výkon.



Sítě - automatizace a integrace.

Tento software můľe pracovat v síti sdílením všechna data. V této oblasti ľádná omezení a existují způsoby, jak optimalizovat
tuto operaci.

1. Všechny údaje by měly být sdíleny na počítači, který sdílí jednotku takovým způsobem, aby bylo viditelné na \BBMS\DBF\
2. programové soubory, nebo celý obsah \ BBMS \ EXE mohou a měly by být umístěny na lokálním disku, například
C:\BBMS\EXE

Po spuštění se program prohledá místní jednotky a namapované jednotky jsou k dispozici v adresáři \BBMS\DBF. Chcete-li omezit
mnoľství disku skenovaného,   program spustit s parametrem / S.

příklad:
Zařízení má sedm počítačů připojených k síti a nemá server:
BOSS, SECRET, rejstřík, LAB1, Lab2, BB1

Počítač SECRET (sekretariát) má velkou lokální disk rozdělený na diskové oddíly, a proto rozhodne instalovat data v adresáři
D:\BBMS\DBF\BIOBANK.
Tento podíl kotouč na síti a mapy na jiných počítačích. Písmeno přiřazené mapowanemu řídit, můľete si být libovolná, ale
není pouľíván výchozí písmeny identifikujícími diskety nebo CD-ROM.
Předpokládáme, ľe jsme přijali zásadu, ľe mapovat písmeno F.
Pak dostaneme následující konfiguraci:
SECRET D:\BBMS\DBF\ biobanky
BOSS a další F:\BBMS\DBF\biobanky
Dalším krokem je optimalizovat pouľívání softwaru v síti. Jak můľete hádat v programech je rychlejší, maximální mnoľství
dat je čtení z lokálního disku np.C. Nicméně, toto stojí v rozporu s prací v síti a proto zůstává řešení převodu softwaru a všech
moľných dat na lokálním disku. Tak dost, aby zkopírovat celý adresář \ BBMS \ EXE disk SECRET lokální disk připraven
počítače. Pak jsme se dostat na počítačích C: \ BBMS \ EXE a data na disku F:.

Pokud z nějakého důvodu není moľné namapovat sí»ovou jednotku, můľete spustit program z příkazového řádku jako cestu
UNC,
např c:. \ bbms \ EXE \ bbms.exe \\ server \ Tray
- V powinie zdrojů bylo viditelné sloľky BBMS.

Není třeba zkopírovat datový adresář (báze), a opravdu neměl by to dělat, aby nedošlo k záměně v budoucnu.
Výše uvedená konfigurace je dostatečná k zahájení prací v počítačové síti.
Zbývá vyřešit problém aktualizací softwaru a archivaci dat.

Update (a instalace) se uskuteční ve výchozím nastavení do adresáře C: \ BBMS \ EXE, a proto je nutné aktualizovat na
jednom počítači, pak "ručně" zkopírovat celý obsah adresáře na sdíleném disku, například F:. \ BBMS \ EXE ,
značila "ruku" v uvozovkách, protoľe to můľe spustit program nebo prostě xcopy

Archivace dat je velmi důleľitá operace dává jistotu, ľe poškození nebo zničení základy naší práce, nebude promarněn.
Existují dva archivace, manuální ze systému menu a automatických výstrah pomocí záloľních ()

Distributed Processing:
BBMS System je komplexní IT řešení pro biobankách a Laboratories.
Nejtěľší úkol není dokončen v LIMS by měla být úplná integrace všech
prvky biobank a laboratoří nebo výzkumných zařízení, pomocných a roboty.

Vzhledem k tomu, budete muset poskytnout:
- Tok informací v obou směrech
- Monitorování událostí

Vyvinuli jsme následující řešení:



Na libovolném počítači v síti, můľete spustit program BBMS, ale kaľdý by měl pracovat s agentem
a na vybrané robota programu, a které záleľí na konstrukci biobanky / Laboratory.



Registrace

Záznamy dat probanda osob a návštěv.
V případě, ľe materiál začne s registrací, to je v tomto okně můľete zadat údaje o osobě a jejích následných návštěvách.

Ve funkci rychlého vyhledávání, jehoľ účinky lze vidět vedle polí s datovým probanda.

Pokud software zjistí jakoukoliv informaci, můľete kliknout na tlačítko [<<] umoľňuje přepisování dat z databáze do

formuláře.

Záznamy o návštěvách se koná v tabulce na pravé straně okna, musí existovat určitý druh výzkumu a materiálu věnovaném
výzkumu. Software automaticky přenáší příslušné údaje k dalšímu modulu karty.

Tlačítko [ovládání] se pouľívá ke kontrole databáze probandů, včetně odstranění duplicit.

Jakmile je registrace dokončena, klepněte na tlačítko [Save]

Začít upravovat nové probanda údaje počínaje čisté formě [Clear].

Důleľité!

- Proband musí být přiřazen k "Projektu" (Start Menu -> Projekty)

V okně můľete aktivovat formuláře průzkumu, stačí pouze definovat sub-základen dotazníku a vyberte ji, je to jen průzkum.
Ankety jsou přiřazeny k projektům, a to výběr projektů v registračním okně by se měl objevit odpovídající průzkum.



Návštěvy

Při úpravách návštěvu, můľete zvolit studium a shromáľděné biologický materiál.

Ukazatele výzkumu a materiálů jsou určovány dynamicky na základě definice ve schématech.

V okně můľete připojit dokumenty v elektronické podobě.



Pseudonymizaci

Pseudonymizace je proces invertování odstraňování vybraných identifikačních údajů vzorku.
Technicky se proces provádí přepisováním do jiné tabulky v zašifrované formě.
Zdrojová tabulka je OS1 a cílová tabulka je OS2. Pole mají stejný název.
Pro šifrování se pouľívá heslo, které by mělo být uloľeno na jiném místě neľ v databázi, např. Na jiném místě nebo obrněné
skříni.
Kromě toho software ukládá datum a čas pseudonymizace do databáze.
Opačným procesem je re-pseudonymizace.

Kromě psedonymizace lze provádět i další metody zabezpečení dat:
- anonymizace
- nárok.

Anonymizace spočívá v nevratném vymazání identifikačních údajů.

Pomocí autorizačního systému v BBMS můľete skrýt vybraná pole databázových tabulek pro určitého uľivatele.



Re-pseudonymů

Re-pseudonymizace je proces obnovení identifikačních údajů probantů po pseudonymizaci.

Předpokladem je, aby bylo heslo pouľito pro pseudonymizaci.



Klinický obraz

Okno „Klinický obraz“ je k dispozici na úrovni: Registrace, Návštěva, Objednávka a Vzorek.
Obsahuje editační pole pro zadávání informací souvisejících s diagnostikou a diagnostikou.
Je také moľné připojit dokumenty obsahující potřebné doplňující údaje.

Software podporuje mnoho klinických obrazů.



Rodokmeny

Systém však musí obsahovat BBMS rodokmeny, ale ne jako samostatný modul s ničím připojen. Naopak, probíhají práce na
dokončení synchronizace dat rodokmen s výsledky rodinní příslušníci, kteří jsou biologicky příbuzných. V rámci
synchronizace by měla být informace o nutnosti genetické testování lidí, kteří mají potenciálně vhodné mutace a dosud nebyly
studovány.

Dalším prvkem rodokmenu je schopnost automaticky najít lidi, kteří jsou pravděpodobně souvisejí a které dosud nejsou
přítomny v rodokmenu.

Rodokmeny jsou pouľívány k vybudování rodokmen na základě záznamů o probandů.

Kaľdý proband je přiřazen k jednomu z rodokmenu, a můľe být přiřazen jeden otce a jednu matku.

V okně s ikonami, můľeme upravit podrobnosti o osobě nebo přidat novou osobu k rodině výběrem z databáze člověka.



Rodokmeny - editaci

Data Rodokmen jsou uloľeny v databázi systému BBMS.

Okno je rozděleno do osobní a detailní. Sekce o podrobnostech se skládá ze záloľek: "Identifikace", "Vlastnosti", "trubky".

Identifikační údaje mohou pocházet z průkazu totoľnosti nebo průzkumu.
Charakteristiky osoby dole na snímku je pouľito k řízení původ na základě charakteristik geneticky podmíněných onemocnění.



Aby se usnadnilo hledání materiálu pro testování na jinou kartu uvádí trubky uloľené v biobanky.
Tento seznam lze vytisknout, exportovat do tabulkového procesoru nebo přeneste do kontejneru pomocí příkazů kontextové
nabídky (pravé myši).

Další záloľka "Čelisti" umoľňuje zadávat data pro kontrolu dědičnosti zuby.



Chov

Chov je rodokmen bez muľe :)

Zde můľete vést buněčné linie, bakteriny a viry, jakýkoli tvor bez muľské reprodukce (parthenogeneze).

V modulu Biobanks můľete chovat jiným způsobem, kde se zdrojový vzorek nazývá Matka pro pořádek,
a dcera dítěte. Dcery však nemusí vznikat reprodukcí, protoľe je dostatečné ředění.



Chov - editaci

Podokno vlastností úprav pro vzorek v kultuře bude podle potřeby rozbaleno.



Peněľní

Značení ukázkový kód 1D nebo 2D.
I kdyľ je okno s názvem Peníze a měl by podporovat proces stahování materiálu z probanda
registrace nebo jinak dodané materiály, jejichľ hlavním účelem je značení.

Jinými slovy, jedna návštěva nahradit několik označených lahviček.
Před staľením / označování vybrat ze seznamu probanda.
Na seznamu jsou lidé, kteří jsou registrováni s návštěvou dnes a vybraného projektu.

Podle návrhu, sbírka by měla být provedena co nejméně moľných dalších krocích.
Po staľení, můľete vytisknout čárový kód a přilepí lahvičku s materiálem pro výzkum.
Operační postup:
Krok 1 - Vyberte osobu ze seznamu
Krok 2 - volba materiálu pro výzkum
Krok 3 - výběr studií
Krok 4 - skenovat a post kód k určení vzorku
Krok 5 - volitelný - vytisknout kód, který se zasekl na lahvičce
Krok 6 - Je-li do konce, tlačítko [Save], a pokud ne, vra»te se ke kroku 2 na dalším řádku
Komentáře
Krok 1 - seznamu jsou lidé s jednodenních návštěv, nebo případný nedostatek scvrkává zkontrolovat datum návštěvy do
rejstříku
Krok 2, 3 a 4 umoľňuje zadávat data
Po uloľení dat a vystupování z okna, můľete se vrátit k téľe osobě, aby mohl pokračovat ve stahování, nebo provést opravy.

V tomto okně můľete provést výtisk / 2D čárových kódů tiskárny kódu 1D.

Automatické generování kódu je nahradit informace o masku kódu z databáze.
Maskovat kód, který lze pouľít následující znaky:



"U" - symbol uľivatelské základny - sloupec "prefix"
"S" - symbol materiálu z tištěného seriálu - stejná data jsou Stałe-> Tisk serial
"R" - v tomto roce - poslední dvojčíslí roku, v němľ datem odběru
"M" - měsíc datem odběru
"D" - den datech odvozu
"N" - počet staľení - můľete ušetřit spoustu "n"

např. usrmnnnn



Peněľní - editaci

Kontroly s hodnotami „krevních“ parametrů materiálu, viditelné v okně, jsou dynamicky generovány na základě definice
parametrů tohoto materiálu.
Zkontrolujte nebo dokončete nabídku Systém-> Materiály. Příklady najdete v databázi TEST.

V tomto okně můľete zaznamenat spotřebu činidel, spotřebního materiálu a zařízení.

Výsledky testů jsou často prezentovány pomocí formuláře nebo šablony.



Projekty

Téměř kaľdá instituce vědeckého výzkumu, v jakékoliv laboratoři nebo biobanka pracuje na projektech nebo grantů.
I v případě, ľe je zařízení, které není realizovat projekty, které mohou svou objednávku rozdělit do etap, např. Měsíčně nebo
čtvrtletně.

Projekty modul organizuje příkazy, a rozdělit je do skupin.
V tomto modulu lze zjistit současný stav realizace.

Na kaľdé úrovni stromu, můľete zvolit aktivní profil.
Průzkum je řádně připravena podloľí, která se objeví v registraci modulu Výběr.



Projekty - editaci

Editace okno projekt je kontextová, to znamená, ľe v závislosti na tom, kde ve dveřích pro aktivaci vhodné kontroly.
Větev stromu, kde jsou shromaľďovány objednávky je úroveň odpovídající stativ nebo období, nebo party - volba jména závisí
na zařízení.

Kromě zadávání údajů o projektu, na určité úrovni, je strom provedení úprav práci.
Okno identický modul pouľitý v objednávce.



Kaľdá objednávka se skládá z prováděcích opatření. Je moľné ovládat kaľdou fázi podle stavu.





Večírek

Okno umoľňuje změnit stav všech fázích objednávek vybraných částí (na stativu).
Nejprve vyberte "Stage", který chcete změnit stav a poté vyberte "Status" a klikněte na "Save".

Jedno kliknutí a můľete dokončit etapu, zastavit nebo začít od začátku :)



Objednávky

Seznam materiálů (příkazů) pro testování nebo skladování.

Zde můľete určit, jaká má být testována, a kým.

Všechny příkazy jsou seskupeny do projektů. Projekt je představa o smluvní a nemusí týkat velmi specifický incident,
označovaný jako projekt.
Projekt můľe být rutinní laboratorní práce, a rozdělení do projektů umoľňuje chronologický záznam takových zakázek. Během
několika měsíců či týdnů.
Je to mechanismus, aby se zlepšilo fungování zakázek, takľe nebylo třeba zobrazit tisíce objednávek v okně, coľ je velmi
těľkopádný.
Kromě toho má kaľdý příkaz (podobně jako řešení v jiných modulech) má svůj vlastní stav a tímto stavem, můľete si objednat
filtr - toolbar "Status".



Objednávky - editaci

Ovládací prvky na výzkum a materiály jsou definovány v grafech modulu.

Tlačítko [proband] je vypnuta, pokud je objednávka vytvořena automaticky při stahování.



Objednávky deka

Seznamy objednávek a výzkumy v objednávkách.

Objednávky kolektiv, jsou seskupeny pořadí. V závislosti na konkrétní laboratorní práce mohou být pouľity:
"Objednávky", "hromadné objednávky" a "projekty".

Všechny příkazy jsou seskupeny do projektů. Projekt je představa o smluvní a nemusí týkat velmi specifický incident,
označovaný jako projekt.
Projekt můľe být rutinní laboratorní práce, a rozdělení do projektů umoľňuje chronologický záznam takových zakázek. Během
několika měsíců či týdnů.
Je to mechanismus, aby se zlepšilo fungování zakázek, takľe nebylo třeba zobrazit tisíce objednávek v okně, coľ je velmi
těľkopádný.



Objednávky deka - editaci





Pod databází

Systém podporuje BBMS základního systému a podbazy.
Zatímco struktura databázového systému by měly být definovány a stanoveny na veřejnosti, protoľe to je zásadní pro
fungování softwaru (nejen BBMS), struktura podloľí jiľ lze prakticky libovolně měnit.
Koncept podloľí, není to jen jejich vlastní tabulky, ale moľnost vedení evidence v jiných databázích, a pomocí jiného
softwaru, a poté proveďte import, např. Základna v MS Access, MS Excel, SQL, ... ..
Podbazy, ačkoli oni jsou velmi flexibilní řešení je silně začleněno do databázového systému.
Tento software je schopen přiřadit data do určité podbazy probanda (člověk, pacient) nebo konkrétního materiálu.
Tabulky základová deska mohou být začleněny do zpráv a spouštět sestavy pomocí obou tabulkách databáze systému a
základová deska.

na definici v menu Systém- zaloľen> Struktura základová deska můľe vytvořit libovolný základová deska obsahuje rozšířené
informace o některých záleľitostech, například. probanda, výsledky výzkumu, některé záznamy.

Tento modul lze importovat kdykoliv základny z Access, SQL a Excel / Calc.

Data mohou být oznámeny prostřednictvím zpráv definovány.

Scénáře v praxi:

- Zařízení běľí různé záznamy v MS Excel, MS Access, a tam je potřeba zachovat tento harmonogram.

Navrhuje se, aby si tyto záznamy takovým způsobem, aby osoba, která provádí dovozní BBMS mít k dispozici zvláštní
záznamy

- Vyľaduje záznam s průzkumy.

Prostřednictvím tabulky nebo jakékoliv databáze můľete zadat / import průzkumu, a následně se připojit k systému jako dílčí
základny BBMS.

V současné době, šablony, průzkumy nejsou standardizovány a kaľdý vytváří a / g svých potřeb.



Pod databází - editaci

Nevíme předem, jak je konstruován podloľí a jaká pole jsou preferovány.
Navzdory tomu bylo vyvinuto úsilí o vybudování okno s dynamicky se rozvíjejících značek a polí úprav.

Alternativou je, aby provedla datového podbazy pomocí jiné aplikace a jeho připojení k systému BBMS.



Biologických bankách

Sbírka biologického materiálu daleko od zásad normálního skladu.
Kaľdý vzorek by měl mít celou řadu informací, které je charakterizované jako kódového prostoru, parametry skladování,
historii a související probanda.
Nemůľete přijmout pravidla řízení populace, protoľe vzorek biologického materiálu není zboľí.
Na trubku můľe být účtován určité malé mnoľství materiálu pro výzkum a stejný problém a re-přijetí čmáranice mají
významný dopad na kvalitu materiálu.

Provoz biobanka by mělo umoľnit přesné určení polohy vzorku, jakoľ i provádění jeho historii zpráv, kvalitu a
environmentální podmínky.
V BBMS je Registry biobanka organizován do stromu geografické, která má umístění úloľiště materiálu důleľité.
Okno umoľňuje přehled o struktuře biobanky, a hledání určitého vzorku se nejlépe provádí pomocí vyhledávání (lupy na
panelu).

Podporu pro celou desku byla provedena za pouľití otevřené okno tlačítka [deska]. Tam můľete skenovat desku a / nebo jen
proto, aby ji vidět.

Modul zajiš»uje úplný záznam biologického materiálu ve formě biologických bankách nebo úloľiš».

Nezbytně nutné, aby:

1. Kaľdá zkumavka / lahvička byla kódována;
2. Kaľdý umístění úloľiště byly kódovány;
3. před zavedením zkumavek / lahviček pro pouľití by měly být kontrolovány;
4. V případě, ľe spolupráce mezi záznamu biobanka musí obsahovat informace o výrobci.



Biologických bankách - editaci

Vzorek biologického nebo chemického materiálu by měl být identifikován výběrem Řádu nebo Probantu.
Pokud je přidán nový vzorek nebo neexistuje ľádné datum pro jeho skenování, začnou se doplňkové vzorce definované pod
tlačítkem [?].
Příklady auto-kompletních definic naleznete v testovací databázi. Pouľívá se mimo jiné k výběru výrobce, uloľení dat atd.

Tlačítko [|||||] umoľňuje tisk kódu na tiskárně čárových kódů.
Pokud je tiskárna štítků vybavena, lze kód vytisknout pomocí formuláře a funkce Pic ()

Ukázku lze přiřadit k mnoha objednávkám a mnoho vzorků lze přiřadit k jedné objednávce.

Tlačítko [Matka] umoľňuje vybrat zdrojový vzorek a po kliknutí na kód se otevře okno s dvířky připojení vzorků.

Můľete se připojit k vzorových dokumentů v elektronické podobě (tlačítka [+], [>] a [-])



Při úpravách poloľky spojený se zařízením pro ukládání biologického materiálu je třeba věnovat pozornost vztahu s zdroj.
S zdroj je také v souvislosti s zařízením pro sledování stavu ľivotního prostředí.
S výše uvedeným funkce bude moľné oznámit historii skladovací zkumavky / ampule.



Matky a dcery

Okno představuje strom spojení mezi vzorky.
Otevře se po kliknutí na vzorový kód matky.

Podle návrhu by všechny vzorky stromů měly být ze stejné sondy.
Program umoľňuje změnit vzorek, tj. Pouľít v jiném kontextu.

Matky a dcery lze exportovat do modulu reportů (pole ID_BB6) a importovat je jako součást podsystému.

Filtr „dcery-děti“ přepíná mezi pohledem na dcery vybraného vzorku a pohledem všech potomků tohoto vzorku.

Filtr „status“ normálně omezuje seznam vzorků na konkrétní vrstvu.



Plate

Okno je navrľen tak, aby výrazně zjednodušit fungování celé desky.

Velikost desky, to znamená, ľe počet lahviček v horizontální i vertikální jsou uvedeny jako parametry dlaľdice biobanky, a
výchozí velikost lze uvést do stálého systému.

Na tomto místě je třeba provádět program spolupráce s skenery 1D a 2D.

Doporučuje se pouľít celou deskovými skenery 2D příklad. http://labmind.pl/skaner/

Tento software pracuje s jakýmkoliv výrobcem scanner 1D a 2D předstírat klávesnice.

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

Ikona koše se pouľívá k projekci zkumavce / lahvičku desky, ale ne z databáze. Po této zkumavky / ampule, a popisuje data
jsou v databázi.
Pozor!
Zatímco skener je pouľíván LabMind 2D, kromě 2D kódu číst z lahvičky jsou vyrobeny, výrobce, typ kódu a kontrolní součet.
je třeba získat další informace o lahviček, protoľe tam je vľdy šance, ľe výměna mezi biobanky
nebo jednoduše moľné zakoupit lahviček od jiného výrobce, a pak je moľné, ľe vznik dubletu.

http://labmind.pl/skaner/


Barvy

Okno "Barvy" se pouľívá k definování barvu pozadí a textu.

Levé tlačítko myši na barvu ovládací prvek umoľňuje vybrat barvu pozadí,
a pravé tlačítko myši barvu textu.

Příklad definice okna przedstawij±ce desky v biobanky.

Ve vzorci písemného projevu, který vrací true nebo false.
V případě, ľe výsledek výrazu je "true", se předpokládá, ľe řízení je definováno barvy,
a jako "falešná", program pokračuje ke kontrole další řetězec.

Vzhledem k výše uvedenému algoritmus, je objednávka, jak je definováno,
proto, ľe v případě, například, první výraz bude vľdy zwracało "pravda"
nikdy to bude kontrolovat dál.

Screenshot obsahuje příklady deficji barvy s formulí.

Podání výrazy jsou totoľné s těmi, pouľitý ve zprávách, formy atd

Stručné vysvětlení ze vzorových vzorců:
empty (BB6-> ID_OS1) - lahvička není přiřazen pacienta?
left(BB6-> MAT, 2) == "kr" - název materiálu v lahvičce začíná písmeny "kr"?
!empty (BB6-> ID_OS1) -, zda lahvičky přiřazené k pacientovi?



Skener 2D

 

Spolupráce BBMS s celými deskovými skenery spočívá hlavně v importu dat z textového souboru.
Existují různé formáty souborů a nejčastěji nekompatibilní s akceptovanou konvencí poscyja / kód.

V tomto podokně můľete definovat sloupce, které obsahují umístění a ukázkový kód pro konkrétní příponu souboru.

Kromě těchto základních údajů můľete určit další pole tabulky BB6 a pouľít konverzní vzorec.

Formátování importu dat se nevztahuje na skenery LabMind a během připojení RS232.



Převodovka

Převod na jinou osobu nebo organizační jednotka je posun prvku stromu na jinou větev.

V případě organizačních jednotek během přenosu patří k různým institucím, vyľaduje zavedení osob a termínu.



Doplnění údajů

Okno obsahuje definice automatického doplňování dat v okně.
Vzorce budou aktivovány, pokud neexistuje datum skenování.

Na základě podoby kódu je vytvořena specifická zkratka masky, která umoľňuje přípravu definic pro kódy lišící se délkou
nebo sperátory.



Laboratoře

Struktura laboratoří, které provádějí outsourced výzkumu a podrobnosti o těchto studií.



Laboratoře - editaci

Pole hodnot parametrů testovaného materiálu jsou dynamická a jsou definována v materiálech.
Popisky polí odpovídají názvům parametrů a pořadí odpovídá pořadí v materiálech.
V okně se vejde 30 polovin.

Štítky mohou být obarveny v závislosti na prahových hodnotách definovaných v parametrech materiálu.



Činidla

Časopis činidla, má jiné vlastnosti neľ skladiště.
Kaľdé činidlo má tvar, který nelze povaľovat jednotku techniky, pokud přijímáme kus jeho obalu.
Je k dispozici úschovna činidel:
- Činidla jsou obvykle uloľeny v ledničkách, který by měl fungovat sledování stavu ľivotního prostředí
- Nedostatek mnoľství ve skladovací poloze, kaľdá poloľka je oddělený kontejner,
- Neexistuje ľádná kontrola mnoľství činidla v nádrľi, protoľe tam není ľádný technický moľnost
- Musí být pouľita metoda dodávek likvidaci, ale FIFO zásoby
- Existuje moľnost vícenásobného vstupu a výstupu ze stejného balíčku
- Kaľdé činidlo má dobu platnosti, která by měla organizovat FIFO zásoby
- Kaľdé činidlo má sériový nebo šarľe
Při přijetí činidla by měla být dvě scan kódu produktu a kódu sérií.

Odraz je okodowanie činidla jedinečný kód, umoľňující jednoznačnou identifikaci kaľdého kontejneru.



Činidla - editaci

Upozorňujeme, ľe vyuľití jeho čárového kódu a skenovat do "Code"

U kaľdé poloľky můľete připojit dokument v elektronické podobě.



Činidlo

Pro urychlení operace bylo zavedeno interaktivní okno.
Všechny činnosti lze ve stromu provádět také úpravami.
Příkaz místní nabídky "Summarize" funguje také ve stromu pro řízení stavů.

Ovládací prvky okna jsou zapnuté, vypnuté nebo skryté podle toho, co děláte.

Kaľdému balíčku lze přiřadit poloľku katalogu, poté se tam uloľí stavy mnoľství.

Pokud se vám to nepodaří, můľete opravit data ve stromu na úrovni obálky nebo historie.



Skladové

Časopis systém BBMS se zpracuje obvyklým způsobem a není obecně chápán v podnikání časopisu.
Musíte zadat některé základní funkce:
- Mnoľství jsou vľdy v metráľi,
- Jdou dolů obal nebo obal můľe obsahovat menší mnoľství obalů
- Je třeba určit, co je umění na skladě, protoľe to nemá smysl zacházet umění jako nejmenší komponenty mohou být například
sáčky, které obsahují některé malé části.
- Ve skladu musí být pouľit způsob zásobování likvidaci, ale FIFO zásoby
- Existuje moľnost vícenásobného vstupu a výstupu ze stejné poloľky
- Časopis musí mít určitou minimální mnoľství - Alarm
- Téměř kaľdý produkt má datum vypršení platnosti, která by měla organizovat FIFO zásoby
Základní ovládání zásobníku se skládá z kontroly 1D kódu. Ve zvláštních případech, tj. Nové zboľí, jiné neľ typická částka,
korekce, je nutné pomocí klávesnice zadejte příslušné znaky.
V případě, ľe zboľí nebude okodowany, bude tato sluľba uloľí zjištěnou překáľku.
Kaľdý výrobek by měl mít alespoň jeden kód pro identifikaci.
Pomocí přehledů, můľete připravit prohlášení o časopise (časopisy), např. Stav Alarm, uplynula, atd

Modul umoľňuje časopis vybudovat úloľiště struktura menu (sklady), pokud jde o umístění.

Toto není typický pro řízení skladů pouľity v podnikání.

BBMS má slouľit biobankowi tak se snaľili, aby časopis sluľba byla úzce spojena s biobankách a laboratoří.
Tento software automaticky přidá mnoľství k dispozici na skladě.



Skladové - editaci

Nejdůleľitějšími parametry zboľí: kód, datum výroby, datum a mnoľství. Na základě těchto parametrů můľe být postaven
uľitečné zprávy o cenných papírů a akciových problém nedostatku.

U kaľdé poloľky můľete připojit dokument v elektronické podobě.



S výhradou

Pro urychlení operace bylo zavedeno interaktivní okno.
Všechny činnosti lze ve stromu provádět také úpravami.
Příkaz místní nabídky "Summarize" funguje také ve stromu pro řízení stavů.

Ovládací prvky okna jsou zapnuté, vypnuté nebo skryté podle toho, co děláte.

Kaľdému balíčku lze přiřadit poloľku katalogu, poté se tam uloľí stavy mnoľství.

Pokud se vám to nepodaří, můľete opravit data ve stromu na úrovni obálky nebo historie.



Dodavatelé

Výše uvedený seznam je vytvořen přidáním poloľek do editačního okna nebo polí s poli obsahujícími jméno dodavatele.

V rámci sítě BBMS můľe být aktualizována údaji z jiných biobanek a laboratoří.

Označení dodavatele jako např. Výrobce způsobí jeho vystoupení na seznamu výrobců a podobně dalších skupin dodavatelů.



Directory

Adresář je uveden seznam předmětů, spotřebního materiálu, činidel, náhradních dílů ....



Directory - editaci

Upravení list.



Slovníky

Okno slouľí k zaznamenání případných kódy.

Tyto údaje mohou být čerpány v průzkumech a forem.

Je-li software stáhnout aktualuzacji databázi kód, který lze importovat klepnutím na příkaz Import a směřující ke sloľce
nápovědy.



Slovníky - editaci

Konstrukce mezinárodních slovníků je povinností zajistit správnou komunikaci a standardizovat koncepty.



Zdroje

Vybavení a přístroje.

Kaľdá laboratoř má biobanky a hardwarové prostředky.
Modul informačních zdrojů se pouľívá v mnoha jiných modulech.
Jedná se vlastně o seznam zařízení, která se aktivně podílí na procesu ukládání biologického materiálu a jeho výzkumná
laboratoř procesy.
A moduly odkaz zdroj biobankách, monitoring, činidla a procesy.
Nejdůleľitější věc, kterou by měla být naprosto zahrnuty do registru jsou: chladící zařízení a výpočetní techniky.
Kaľdý zdroj můľe mít sleduje příběh o spotřebě různých typů materiálů, stejně jako historii údrľby a poruch.
Těšíme se na zdroji jsme schopni říci mnoho o biobanky a laboratoře.

Je to záznam nejen pro účely evidence dlouhodobého majetku, ale především seznam moľných prostředků ke správě

a jejich historie provozu, údrľby, oprav, ...



Zdroje - editaci

Výběrové seznamy se vytvářejí na základě sady moľností: počítač, biobanka, monitorování atd.

Volba „Správce SNMP“ umoľňuje přijímat zprávy „SNMP TRAP“.
Pokud přenos SNMP nefunguje, přestoľe je zapnutý, zaškrtněte „FireWall“.
Podle standardu SNMP je port 162 otevřen.



Harmonogram

Harmonogram umoľňuje rezervovat vybraná zařízení z biobank nebo laboratorních zdrojů.
Výběr pro rezervaci se provádí při úpravě vlastností zařízení.

Plán je k dispozici na úrovni úprav zařízení a úprav událostí v Organizátoru.

Význam barev v denním plánu:
- zelená - volný čas
- červená - zahraniční rezervace - dvojitým kliknutím zkontrolujete, jehoľ
- ľlutá - Vaše rezervace
- purpurová - aktuálně stanovené období pomocí myši - můľete pouľít klávesy Shift a Ctrl

Označená rezervace bude účinná po kliknutí na [Uloľit]

Rezervační data jsou uloľena v tabulce AL1 a lze je pouľít v přehledech.



Materiálů

Zavedení seznamu materiálů zefektivnit upravit vlastnosti vzorku v biobanky.
Kaľdý materiál lze přiřadit parametry a jejich měrných jednotek.



Materiálů - editaci

Typ parametru je jeho jednoznakový identifikátor, který se pouľívá v záznamech měření.
Měl by být v materiálu jedinečný a nesmí být změněn, pokud k registraci jiľ došlo kdekoli.

Minimální a maximální hodnoty jsou výsledkem norem pro daný parametr.
Po kliknutí levým tlačítkem myši na štítku můľete změnit barvu tak, aby překročila hodnotu parametru.
Definice barev se pouľívají v jiných modulech, např. Laboratořích, biobankách, ...

Měrné jednotky jsou psány pomocí ASCII znaků, a proto je nelze pouľít, např. 3



Jednotky měření

Záznam měrných jednotek umoľňuje vytvořit výběrový seznam pro všechny moduly s polem měrná jednotka.
Kromě toho obsahuje převodní vzorce pouľívané pro standardizaci výsledků měření.



Jednotky měření - editaci

Výraz převodu jednotek je vytvořen podle syntaxe pouľité v ostatních modulech BBMS.

Hodnota v měrné jednotce zadaná v tomto okně je nahrazena hodnotou „value“.
Výsledek převodu by měl být v souladu s jedním měřítkem nadřazeného okna.



Schémata

Diagramy se pouľívají ke stanovení schématu zkoušky, potřebné materiály a kroky.
Například vytvoření systému studií BRCA1, P16, NOD2 my způsobit, ľe software bude přidání nezávislé testování Volba
řídicího BRCA, P16 a NOD2, ale ze stejného materiálu ke staľení a se stejnými etap.

Mnoho dalších příkladů jsou v databázi s údaji ze zkoušek TEST.



Schémata - editaci

Výzkum a potřebné materiály.

Zde se definují typy testů provedených v laboratoři objednávek, jakoľ i potřebný materiál pro výzkum.



Procesy

Procesy tvoří strom:

Skupina: objednávání je prvek, který je rozdělen zhruba všechny procesy, můľe to být rozdělit úkol.
Postup: je sbírka postupů, není tento proces zahájen v důsledku události, proces čištění pouze uznávaných postupů a skládá se
z nezávislých postupů.
        např. Způsob izolace obsahuje větší počet procedur prováděných po určité události, např. dokončení předchozího
postupu, skenování, spuštění kamery a podobně.

Postup: úloha provedena, kdyľ nastane událost nebo jakákoliv další postup. Procedura probíhá v záznamech, procedury,
triggery Robot.
        např. postup zálohování určité soubory na vzdáleném počítači zahrnuje provedení sekvenční funkce zapnutí počítače,
kopírovat data a případně vypnutí počítače

Funkce: je základním krokem v proceduře.
        Kaľdý krok, nebo výkon funkce musí dokončit úspěch nebo neúspěch.
        Je-li úspěšná, bude pokračovat vykonávat tyto funkce, a jak to bude porazit, bude to re-výkon funkce, pokud nechcete
dostat úspěch, nebo to bude maximální časovka, tj. Tzv. Time Out.

Tento proces lze spustit řadu vestavěných funkcí.



Procesy - editaci

Jedna linka můľe obsahovat jednu nebo více funkcí spojeny ".or." nebo ".and."

Můľete pouľít libovolnou funkci syntaxe jazyka CLIPPER (podobně jako Basic a Pascal).



Plánovač úkolů

Automatické spuštění příkazů.

Kroky modulu definovaného něco v určitém čase.

Pořadí upozornění provádět mohou být automaticky přidány z jiného systému modulu BBMS nebo ručně.

Kaľdý alert má zásadní upozornění, které je uľivatel, který je připraven a upozornit příjemce, nebo uľivatele, pro které bude
spuštěna.

Tyto údaje a mnohé další mohou být modifikovány v průběhu úpravy.



Plánovač úkolů - editaci

Úkoly plánovače lze rozdělit do několika typů:

- jednorázové nebo cyklické
- zprávy nebo procesy
- manuální nebo automatický

Zatímco první druh není třeba vysvětlovat, další vyľadují pár slov vysvětlení.

Výstrahy vám umoľňují zobrazit zprávu v zadaný čas. Zpráva můľe být výsledkem události nebo můľe být připravena ručně.
V kaľdém upozornění můľete vybrat časové parametry a označit osobu, které se má zpráva zobrazit. Pokud se má zpráva
objevit po události, musí být definována pomocí Courier (toto je systém upozornění v systému BBMS).

Software podporuje „SNMP TRAP“.
Tato volání můľete pouľít ke spouštění úkolů a ve větách procesů / postupů / funkcí.
V tomto okně je uveden odesílatel rámce "SNMP TRAP".
Účtenka je označena při úpravě zdrojů, tj. Vlastností počítače.

V důsledku nějaké události odesílatel odešle „SNMP TRAP“ příjemci, který provede úkol, který má zadanou adresu
odesílatele.

Mechanismus je proto jednoduchý a uľitečný v situacích, kdy je úkol dokončen bezprostředně po události,
např. otevření dveří, překročení povolené teploty atd.



Kurier

oznamování událostí.

systémové události BBMS. Jakékoliv měření aktivity, .... Tato událost, která končí buď v úspěchu či neúspěchu, nebo prostě
pokračuje.
Kaľdý konec této události lze přiřadit k reakci ze strany kurýra. Je to něco jako to funguje: něco stalo, program načte kód
odpovídající kurýrní úspěchu či neúspěchu, a "vzhled" do Kurier.

Tato část definuje, co je třeba udělat, pokud se zobrazí příslušný kód. Reakce se můľe opírat o běľící proces, oznámení se
zprávou, oznámení o zprávě atd podobně.

Courier obsahuje seznam činností prováděných po události.

Samozřejmě, jak tato událost nemá kód kurýr, neexistuje ľádná reakce poté.

Kurýrem modul pro komunikaci mezi libovolně zvoleného zařízení biobanky / laboratoře a systému řízení.

Na základě zprávy můľe být přijata opatření.

Courier je velmi důleľitá řešení pro automatizované biobankách a laboratoře

protoľe umoľňuje výstavbu víceúčelového komplexního systému zaloľeného na zpracování událostí.

Upozornění na e-mail bude fungovat, pokud není uzamčen serveru smtp.bbms.pl,

a SMS upozornění, pokud není zámek na serveru SMS bránu na 88.199.145.52.

Tyto zámky lze zapnout v počítači se systémem BBMS nebo v určitém okamľiku v řízení dopravy (přístupový bod)
protoľe v případě problémů, prosím nejprve poľádat příslušných buňkách IT.



Kurier - editaci

Upravit parametry Courier závisí na aktuální poloze ve stromu.

V nabídce úprav lze box pole povoleno nebo zakázáno, a kaľdé pole se zastaví na myš má popis.

Na úrovni stromu, "Kurier - téma" provádí nejdůleľitější popis chování kurýrní sluľby, ľe je definice kroků po výskytu
určitého kódu.



Monitoring

Sledování stavu ľivotního prostředí zahrnuje prostředky biobanka, ale i laboratoř.
Místo monitoru úzce definované uvést zdroj, který je součástí biobanka nebo laboratorní vstoupil do zdroje modulů.
Účelem tohoto modulu je práce se zařízeními pro sledování environmentálních podmínek pro získávání všech potřebných dat.
Nejsou definovány předem, co velikost, kterou chcete sledovat, stačí definovat.
Monitorování lze provádět automaticky nebo manuálně pomocí výstrahy v rámci modulu.

Tento software je v současné době komunikaci s LanKontroler modulů (zkráceně jako) a rekordéry Q-MSystem (Q-M). LK na
rozdíl od jiných řešení umoľňuje číst prakticky jakékoliv parametry, a to nejen teplota, která je závislá na pouľité sondě.
Pouľít teplotní čidla v rozmezí od -200 ° C do + 2200 ° C, relativní vlhkost vzduchu, koncentrace CO2, koncentrace O2,
koncentrace CO, ... a pohony jako relé, motory, pohony a podobně.
LK obsahuje relé umoľňuje zapnutí zařízení. Má také digitálních vstupů, které lze připojit k snímačů, spínačů, např. Otevření
mrazák otevření dveří laboratoř, atd.
Q-M, je však systém pro registraci bezdrátového teploty se běľně pouľívá pro sledování ultra mrazničky.
Akvizice dat se můľe provádět z BBMS ručně nebo automaticky, stejně jako při pouľití softwaru Robot.



Monitoring - editaci

Klíčové údaje pro monitorování jsou na úrovni Monitoring stromu - bod (editační okno titulu).

Nastavením ukazatele myši na poli formuláře se zobrazí popis pole.

U kaľdé poloľky můľete připojit dokument v elektronické podobě.



LanKontroler

Modul "LanKontroler" je nákladově efektivní řešení pro monitorování okolního prostředí.
Umoľňuje měření 6 digitálních teplotních čidel, senzor 1 digitální vlhkosti a teploty
některé analogové senzory, a navíc celá řada digitálních snímačů, např. otevírací mrazáku.

Podrobnosti:
https://tinycontrol.pl/en/

https://tinycontrol.pl/en/


Oprávnění

Kaľdý uľivatel by měl jít při identifikaci běhu, který je jednoduše přihlásit.

Přihlašovací proces musí být "zátěľ" (názor je rozdělen o tom, zda pat heslo je sloľitý, nebo ne, protoľe program si pamatuje
vaše uľivatelské jméno), a můľe být pouľit např. Skeneru a skenovat kód s přístupovou kartu.

A co je nejdůleľitější, ľe v současném systému BBMS úzce definované (identifikované) osoba.

Jak to, pak se člověk můľe pohybovat skrz systém v rámci svých pravomocí (přidělený správce).

BBMS má rozsáhlý systém oprávnění, která lze rozdělit do dvou skupin:
1. elektrického ovládání oken / modul
2. oprávnění k databázi: tabulek a polí
Kontext 3. Práva

Kaľdé okno systém BBMS má technický název (lze vidět na plánu v názvu sloupce), kterým se kontroluje, zda uľivatel má
úplná oprávnění (prohlíľení a editaci), nebo jen procházení, nebo nedostatku oprávnění.

Technický název byl představen v důsledku jazykových BBMS rozhraní. V kaľdém názvu jazyka je stejná a změny "title"
okno.

Nárok na okna / modul určuje stav poloľky: zelená znamená právo na úpravu, ľlutá Jen se tak rozhlíľím a druhý nedostatek
oprávnění.

Druhá skupina výsad nebo databáze můľe být přenášen do kaľdého okna správce a ostatní uľivatelé mají náhled privilegia.
Po klepnutí na tlačítko v menu pravého tlačítka myši se objeví se "Oprávnění"



Pouľití "okno" a "stolní" Vybrat oprávnění skupiny.
Zvolíte-li "okna" jsou stejné pravomoci, jak je uvedeno v modelech "Oprávnění".
Jestliľe "stůl", je aktivní práva k databázi úprav.

Členové z levé strany nemají nějaké oprávnění k úpravám nebo zobrazení, a na pravé straně mají nárok.

Nemůľete dát svolení k úpravám bez práva k prohlíľení, editaci jednoduše vyšší úroveň autority neľ prohlíľení.

Podle stavu (editaci / prohlíľení) je uveden seznam vybraných oblastí tabulky.
Můľete zamknout úpravu vybrané pole tabulky a analogických skrýt data do vybraných polí tabulky.

Třetí skupina pravomoci - Kontext odkazuje na práva, v současné situaci, aktuálním běľícího procesu.
Řada omezení, protoľe tato skupina se týká sníľení svých pravomocí se provádí automaticky.
Například nelze změnit probanda v pořadí, v případě, ľe objednávka je automaticky vytvořena v download.

Tam je sníľení příspěvků pro editaci, můľete se obrátit na jejich vlastní ľádost vstupem do pevné STABLK Ano.

Zahrnutí trvalých výsledků blokády v editačních funkcích se statusem "OK" nebo "lock".

Sníľení příspěvků pro úpravy v tomto směru můľe přispět výrazněji k ochraně údajů vztahujících se k dokončení procesu.

Stručně řečeno, rozsáhlý systém povolování podporuje tři skupiny práv, oken a databází a kontextové.
Přístup k nastavení v pravomoci modulu nebo kaľdé okno pop-up menu,
kontext můľe být prodlouľena o vstupu do pevné STABLK "ANO".

Způsob a rozsah vysílacích práv záleľí na vás.



Oprávnění - editaci

Tento modul je zvláště pozic stavu význam.
V závislosti na stavu kontextové umoľňuje přístup nebo zablokováním.

"autentizace" - povolení automatického přihlášení k BBMS přiřazením uľivatele operačního systému nebo serveru k uľivateli
BBMS.
"start" - obnoví naposledy otevřené okno po spuštění BBMS.



Kurzů a školení

Kurzy a školení navíc k povaze registraci by měl mít blízký vztah s povolením.

Zdá se, ľe přirozené mít přístup k určitým modulům by měli být školeni v této oblasti.

Vzhledem k včasnosti osvědčení o absolvování kurzů či školení lze sledovat na pouľití zpráv.

Automatické vypnutí přístupu ke specifickým modulem, pokud uplynula trénink nestačí rozumné blokovat práci.

Kurzů či školení lze zaznamenat a poslal na osobu odpovědnou za jejich provádění nebo prostě dohled nad jejich provádění.

Tato zpráva můľe obsahovat zastaralé a blízko k vypršení platnosti, detaily jsou jednoduše definovat ve zprávě.



Kurzů a školení - editaci

Samozřejmě či školení lze charakterizovat jako jméno, datum a datum vypršení platnosti.

Okno můľe být připojen k elektronickému dokumentu, který je opouští certifikát.



Očkování

Očkování dodatek k povaze registraci by měl mít blízký vztah s odsouhlasením provádět určité aktivity, nebo výsady.

Zdá se, ľe přirozené mít přístup k určitým modulům by měly být očkovány osoby.

Ačkoli to zní příliš váľně, myslím, ľe kaľdý připouští, ľe stahování biologický materiál nemůľe být provedeny osobou, která
nebyla očkována.

Očkování bylo moľné zaznamenat a poslal na osobu odpovědnou za jejich provádění nebo prostě dohled nad jejich provádění.

Tato zpráva můľe obsahovat zastaralé a blízko k vypršení platnosti, detaily jsou jednoduše definovat ve zprávě.



Očkování - editaci

Očkování lze charakterizovat jako jméno, datum a datum vypršení platnosti.

V okně můľete připojit elektronický dokument, který je potvrzení o očkování.



Přístupové zóny

Přístupové zóny v biobance a laboratoři mohou být budovány ve formě stromu.
Pokud větev stromu odpovídá přístupovému terminálu, po výběru klikněte na [Oprávnění]
a umoľnit přístup k vybraným lidem.

Pokud se osoba dostane na určitou úroveň do zóny, automaticky ji dostane na vyšší úroveň.

Aby bylo moľné plnou integraci se systémem řízení přístupu, měly by být dokončeny kódy přístupových terminálů
a kódy bezdotykových karet na uľivatelském peru v nabídce Systém-> Oprávnění.

Integrace spočívá v zaslání připravených dat v systému BBMS do systému řízení přístupu.



Přístupové zóny - editaci

Kaľdá stromová poloľka odpovídající přístupovému terminálu (čtečka) by měla obsahovat kód kompatibilní se systémem
řízení přístupu.



Nastavení

Kaľdý software je místem pro nějakou pevnou informací, některé konfigurační data.

Toto místo se nazývá jinak a mají jinou konstrukci, to je často pouľíváno okno s moľnostmi.

BBMS obsahuje seznam konstant ve formě dynamické. Stejně jako existuje stálá potřeba, program přidá ji do seznamu.

Toto pravidlo značně zjednodušena manipulace s pevnou látku (volitelně) z, nemůľete vidět stovky, ale jen tolik, kolik je v
provozu. Kromě toho, aniľ by velký problém, můľete přidávat nové a odstraňovat zbytečné pevné.

Konstanty dále obsahují definice automatického doplňování dat a skripty tiskáren čárových kódů.
Uspořádání skriptů vyľaduje několik slov popisu.
Kaľdý skript má konstantní název, který odpovídá tiskárně, např. PZEBRA, PBRADY, PSATO, PGODEX.

K názvu můľete přidat příponu, např. 1,2,3 .. a, b, c atd.
a kde je spuštěn skript, např. @ BB6, @ BB5, @OS atd.

Pokud pro nainstalovanou tiskárnu existuje více skriptů, zobrazí se výběrový seznam.
V seznamu nebudou ľádné skripty, které by byly přiřazeny k jiným oknům s @.

Skript tiskárny čárových kódů můľe obsahovat makro vloľky oddělené sloľenými závorkami {}.
např. pro ZEBRA
^ XA
^ FO40.50
^ FD {trim (OS1-> NZ) + "" + OS1-> IM} ^ FS
^ XZ
makro ve skriptu můľe genetizovat část skriptu
^ XA
^ FO40, {iif (OS1-> STA = "1", "50", "60")}

^ FD {trim (OS1-> NZ) + "" + OS1-> IM} ^ FS
^ XZ



Nastavení - editaci

Prosím nemění název konstanty, protoľe je automaticky nastaven pomocí softwaru.

Měli byste změnit hodnotu fixní a popisem.



Reports

Tam je při zobrazování zpráv nemá smysl vypršela nějaký materiál nebo vakcínu.
Jen počet zpráv, které byly dostatečně velké, to můľe zablokovat veškerou práci v programu.
Nejlépe připravit odpovídající zprávu, která lze odeslat prostřednictvím e-mailu pro mnoho lidí.

Konstrukce této zprávy je zahrnutí vybraných oblastech a pouľití vhodných filtrů.
Jistá zjednodušení je schopnost nahrávat definice sestavy ve formě xml souboru.
Definice zpráva mohou být vyměněny biobanky a laboratoře.



Reports - editaci

Parametry záhlaví zprávy - jak tisknout, počítat, souhrny a tak dále.



Reports - specifikace

Zprávy jsou definovány, jak rychle získat informace z databáze.
Zprávy jsou rozděleny do témat, která odpovídá konkrétní sadu databázových tabulek. Pokud jde o definici nové sestavy
vybrat zajímavé téma, a pak typicky přidat novou poloľku a zadejte název sestavy. na výtisku další téma se zobrazí název.
Dalším krokem při definování zprávy je určit sloupce na základě navrľeného souboru umístěného na seznamu okna. Kliknutím
na tlačítko ">" nebo "<" způsobuje včetně hlášení pole nebo vypnout. Seznam Tabulka sloupcích zprávy můľe změnit obsah
záhlaví bloku tisku (vkládá sloupec můľe být pouľit pouze pro filtr), můľeme definovat řazení a filtrování dat definovat.

Problematika výběru dat pro zprávu z nejdůleľitějších a efektivní omezení určuje moľné vyuľití této zprávy. , Následující
operátory:
"" - Ne operátor - je filtr vypnutý

operator pole tekstowe pole numeryczne pole daty

<< tekst z pola zawiera się w warto¶ci
liczba mniejsza ponad 1000
razy

data z pola o przynajmniej rok
wcze¶niejsza

<
tekst jest mniejszy w sensie
alfabetu

liczba mniejsza data z pola wcze¶niejsza

\
tekst jest mniejszy lub równy w
sensie alfabetu

liczba mniejsza lub równa data z pola wcze¶niejsza lub ta sama

= teksty s± sobie równe obie równe równe daty

# teksty różne obie różne różne daty

~
teksty podobne (zawieraj± się w
sobie)

warto¶ci przybliżone do 10% przybliżone daty

/
tekst większy lub równy w sensie
alfabetu

liczba większa lub równa data pola póĽniejsza lub ta sama

> tekst większy w sensie alfabetu liczba większa data pola póĽniejsza

>> warto¶ć zawiera się w tek¶cie pola
liczba większa ponad 1000
razy

data pola póĽniejsza ponad rok



Stavební filtry se skládá ze skládání filtru podmínek pro několik vybraných polí. Musíme vědět, ľe ve výchozím nastavení se
předpokládá, ľe všechny podmínky, které pouľívá logický operátor "a". Nicméně, v případě, ľe je potřeba definovat filtr za
pouľití "nebo" operátor, stačí pouľít pole NF (inverzní filtr) v záhlaví definice sestavy. Kontrola tohoto políčka vybrat data pro
zprávy je definována ve filtru není splněna.
Dále pomocí známého vztahu:
      !( a  i  b)   =  ( !a lub !b),  kde symbol "!" indikuje negaci výrazu.

 
Tyto vzorce lze pouľít všechny základní funkce jazyka CLIPPER a VO např. Funkce

Parametrizace.
  Ve sloupci "Value", můľete uloľit "param" klíčové slovo, které bude volat okno s ľádostí o hodnotu parametru. To umoľňuje
pouľití aľ devíti různých parametrů označených sobě následujícími čísly, například. param1, param8.



Reports - téma

Toto okno zobrazuje tabulky a jejich připojení.

Definice je pouľita při stavbě zprávy a během jeho provádění.



Oblíbené zprávy

Ne kaľdý musí vědět, jak připravit zprávu.
K dispozici je okno s oblíbenými zprávami pro všechny :)
Správce nebo autor zprávy můľe změnit vlastnosti zprávy.



Oblíbené zprávy - editaci

Pole „par1“ aľ „par3“ se pouľívají k přenosu hodnot parametrů zprávy.

Nemusí být vyplněny, je to jen pohodlí.
Do zprávy můľete vloľit otázku pro hodnotu parametru.
Jednoduše řečeno, pokud jsou tyto otázky příliš únavné nebo zbytečné a zpráva vyľaduje parametr,
zadejte jej sem.



Formuláře

Pokud je potřeba vytisknout formulář nebo průzkum, to bylo na tomto místě si můľete připravit šablonu.

Kromě označení místa a formát tisku, můľete pouľít sadu funkcí a operátorů, které umoľňují plný přístup k databázi.
Data lze libovolně formátovat.

Seznam dostupných funkcí.



Formuláře - editaci

Formulář záhlaví dat.

V tomto okně můľete zvolit rodičovský formulář.



Formuláře - specifikace

Specifikace forma můľe být pouľita funkce a odkazovat na databázových polí.
Záznam OS1-> NZ je čtení dat z terénu NZ tabulky OS1.

Podrobný popis struktury databáze je v nabídce Nápověda-> Stoly
nebo soubor DS_BBMS_CZ.pdf



Šablony

Šablony umoľňují generovat dokumenty ve formátu RTF (standard podporovaný všemi editory formátovaného textu).
Jakmile je dokument uloľen, software nahradí vzorec uzavřený do sloľených závorek {} výsledkem vzorce.

Můľete pouľít všechny dostupné funkce (např. Pouľité ve formulářích) a syntaxi, která vám umoľní číst databázi.

Definovanou šablonu lze připojit k oknu a pokud je v okně strom, lze tabulku větví ukázat na větev stromu.

Je dobrým zvykem připravit vzorce v poznámkovém bloku a poté je zkopírovat do šablony, aby se zabránilo skrytému
kódování RTF uvnitř vzorce.

Pokud jste připravili šablonu ve Wordu nebo Writeru a po načtení změnila formát tak, aby nesplňovala vaše očekávání,
pak místo šablony můľete zadat cestu k souboru šablony, např.C: \ BBMS \ DBF \ Biobank \ RTF \ Template.rtf

Dlouhé vzorce lze zkrátit pomocí zkratek.
Do sloľených závorek zadejte např. {% Adr} a v okně pod tlačítkem [Zkratky] název zkratky „adr“
a text vzorce trim (OS1-> UL) + "" + trim (OS1-> DOM) + "/" + OS1-> LOK
Místo {trim (OS1-> UL) + "" + trim (OS1-> DOM) + "/" + OS1-> LOK} můľete pouľít {% adr},
coľ výrazně zlepšuje čitelnost šablony.



Šablony - editaci

Data v polích "Okno" a "Tabulka" jsou pouľita v proceduře vyhledávání šablony po kliknutí na tlačítko [Šablona] v okně.
Definovaná šablona můľe být aktivní pouze ve vybraném okně a načíst data z databázových tabulek připojených k oknu.

"Stav" umoľňuje zakázat pouľití definované šablony.



Vytiskne

Okno obsahuje parametry všech provedených tisků.
Některé parametry mohou být editovány a budou pouľity během příštího tisku.

Kromě parametrů jsou také k dispozici statistické údaje, počet operací a náhledu a datum.



Vytiskne - editaci

Okno má základní parametry tisku a v budoucnu budou vyvinuty.



Hromadný tisk

Sériový tisk zavedeno s cílem umoľnit tisknout štítky s 1D / 2D / g některé masky.

Tisk ukázkové skripty (jsou uloľeny v menu Systém -> Fixní -> Tiskárny kódy)

SATO

<ESC>A
<ESC>A104001440
<ESC>H0900<ESC>V0050<ESC>B103100####
<ESC>L0202
<ESC>H0250<ESC>V0050<ESC>WB0####
<ESC>Q1
<ESC>Z

ZEBRA 1D Code 39
^XA
^FO40,50
^BY2,2
^B3N,N,90,Y,N
^FD####^FS
^XZ

ZEBRA 1D Code 128 - same cyfry - upakowany - wymóg parzystej liczby cyfr w kodzie
^XA
^FO50,10^BY1
^BCN,70,Y,N,N
^FD>;####^FS
^XZ

2D z drukiem czytelnego kodu w dwóch wierszach koło DataMatrix.
^XA



^FO20,40
^BXN,3,200
^FD####^FS
^FO80,40,0
^ADN,24,10
^FD....^FS
^FO80,70,0
^ADN,24,10
^FD....^FS
^XZ

BRADY 2D
m m
J
S l1;0,0,9,13
B 5,5,0,DATAMATRIX,1;####
A 1

kde "####" je nahrazen kódem a "...." se nahrazuje části kódu, druhá část dalšího řetězce "...."
Pouľití řetězec "...." umoľňuje vytisknout kód na dvou řádcích, pod podmínkou, kód musí obsahovat tečky "." na rozdělení

např. ABCDEF.KOD123 bude vytištěn ve dvou řadách ABCDEF a dalším řádku KOD123



®ivý graf

Graf z okna je omezen na data viditelná v okně.
Ukázalo se, ľe toto omezení je pro mnohé důleľité, a proto bylo vytvořeno řešení „®ivý graf“.
Rozsah dat je omezen pouze parametry grafu, a nikoli organizací záznamu dat ve stromu.

Kromě odstranění omezení rozsahu byl graf pravidelně obnovován.



®ivý graf - editaci



Struktura podloľí

Definice Modul struktura dílčí základna se skládá z několika úrovní: polní skupině a tabulek.

Je plný volnosti při určování oblastí a skupin.

Existují určitá omezení na dalších úrovních, a sice tabulky a podrobnosti o tabulkách:

- Název tabulky musí být unikátní v celé databázi;

- Název by měl být krátký a nemůľe obsahovat speciální znaky (včetně mezer);

- Tabulka se musí skládat z polí (sloupců);

- Jedna krabička by měla mít krátký název a ľádné speciální znaky (i bez mezer)

Pokud struktura tabulky je tak, aby odpovídaly jakéhokoli zdroje databáze a poté klikněte na tlačítko [SOURCE], kde můľete
spustit stroj.



Struktura podloľí - editaci

Pro zajištění ukládání dat v databázi pomocí libovolného databázového stroje je třeba dodrľovat několik pravidel:

1. Název pole by neměl být delší neľ 10 znaků, nesmí obsahovat speciální a diakritické znaky a nemůľe to být vyhrazené
slovo v databázi SQL.
2. Maximální velikost textového pole je 254 znaků a maximální velikost číselného pole je 12 znaků včetně znaku oddělujícího
celá čísla od zlomků.
3. Počet polí v tabulce nesmí přesáhnout 254-14 (vyhrazeno pro BBMS) = 240.

Informace z pole „Popis“ se během editace zobrazí v modulu Subbases.
"Štítek" se zobrazí všude, kde je pouľito definované pole, včetně oken a sestav.
"Seznam" se pouľívá k označení hodnot, které můľe textové pole obsahovat, při úpravách bude zobrazen seznam výběru.

„Status“ umoľňuje povolit viditelnost pole v modulu Subbases.

Pole lokální databáze se pouľívají k označení místa uloľení během importu, např. Z Excelu, Calcu, ODBC.
Je moľné uloľit stejná data do několika tabulek.
Data lze také uloľit do různých záznamů stejné tabulky pomocí dalšího indikátoru (třetí sloupec).
"?" znamená pouľití zápisu v jakékoli variantě, např. „1“ pouze v jedné variantě.
např. musí být definován import několika 2D kódů z jednoho řádku listu, takľe pro kaľdý indikátor je nutná datová sada
v listu: code1d, code2d, code1d, code2d, code1d, code2, no_ident



v definici
code1d: BB5-> NZ
code2d: BB6-> NZ
code1d: BB5-> NZ, 1
code2d: BB6-> NZ, 2
code1d: BB5-> NZ, 3
code2d: BB6-> NZ, 3
nr_ident: BB6-> NR_DNA,?

Vzorec převodu ve vlastnostech pole a vzorec po importu ve vlastnostech tabulky umoľňují provádět další úkoly.

Ukázkový obsah vzorců po importu záznamu:

! prázdné (vp ("Sc", trim (_TBL-> DIRECTORY) + "\" + trim (_TBL-> PRNUMBER))) a. Šablona ("Slide", vg ("Sc") + "\
slide.yml"). A.
mrxs2lnk (vg ("Sc"). "mrxs; \ Data0002.dat; \ Data0003.dat", "BB6" _ TBL-> ID_BB6)

Výklad:

! Prázdné (vp ("Sc" trim (_TBL-> PRODUCT) + "\" + trim (_TBL-> NUMER_PRE)))

Do proměnné „Sc“ uloľte podadresář, jehoľ název je v tabulce TBL a v poli DIRECTORY a v poli PRNUMBER stejné
tabulky.

Funkce:

empty () - zkontroluje, zda je prázdný

trim () - ořízne poslední mezery

Šablona ("Slide" vg ("Sc") + "\ slide.yml ')

Vytvořte šablonu s názvem „Slide“ a uloľte ji do souboru „slide.yml“

Posledním příkazem provedeným po importu záznamu je

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

Funkce provádí dva úkoly: převod binárního obrazu na jpg a připojení jpg k vzorku v databázi.

vg ("Sc") - získá cestu k převedeným souborům
".mrxs; \ Data0002.dat; \ Data0003.dat" - seznam souborů převedených do formátu jpg
"BB6" - hlavní databázová tabulka, ke které má být jpg připojen

_TBL-> ID_BB6 - identifikátor tabulky BB6, ke které je připojen jpg



Min/Max

Zbarvení štítků v závislosti na velikosti v datovém poli.

Změna barvy - klikněte pravým tlačítkem myši.
Odebrání barvy - klikněte na tlačítko [X]
Změna textu - klikněte levým tlačítkem myši.



Zdroj importu

Okno se pouľívá k definování metody pro import dat z databáze, které nepatří k základní dílčí BBMS.



Volba

Tahání několik lahviček mnoha desek v celém biobanky.
To je jeden z hlavních činností běľně před zkoušeného materiálu.

Tento materiál je uloľen v biobanky náhodné. Dokonce i kdyľ je někdo slušný a bude uspořádáno v lahvičce / g nějakého
kritéria,
to ještě při přípravě ke studiu tato kritéria jsou jistě změní. Proto je nutné nastavit předem
náhodné uspořádání nádob v biobanky.

Pouľití definovaných zpráv nebo jakýkoli jiný mechanismus, např. Excel, připravíme seznam kódů pro třídění.

Tento seznam kódů, které se nachází v importu textového souboru, a program najde lahviček kódů a vygeneruje seznam
dlaľdic.

Seznam dlaľdice mohou být přeneseny do personálního operačním biobanky nebo poslat na robota podporuje biobanky (např.
Yeti, Wall-B :))
Jamky by pak měla přinést lahvičky / g zadané adresy (s moľnou kontrolu ze strany 2D skeneru).
Rozšíření lahvičky z desek a poměr desky na jiném zpracování můľe být provedeno ručně nebo automaticky.

Po vytřídění je nezbytné ke skenování desku pomocí nabídky Start -> biobankách -> Tile.

Během provozu biobanky (nebo úloľiště) bude problém odpovědět na otázku, kde je materiál. Určitě je třeba předpokládat, ľe
materiál je zkoušený "rozptýleno" na mnoha desek / krabičkách.
Toto okno se pouľívá k vyhledání všech krevních destiček / pouľití seznamu boxy Zkumavky.
V praxi, je následující postup:
Krok 1 - pomocí zpráv nebo jakýkoli jiný mechanismus pro vytvoYení seznamu lahviek - seznam 2D ��kódo lahviek
Krok 2 - přidat novou pozici v horní části tabulky (pravým tlačítkem myši na tlačítko "Přidat" nebo stiskněte tlačítko [Ins])
Krok 3 - import předdefinovaný seznam 2D   kódů
Krok 4 - klikněte na [Řazení], a to buď ručně hledal materiál, nebo to za nás neudělá Automatické biobanka J

Komentáře
Moľná zjistíte, ľe materiál je jiľ ve studiu, nebo prostě obsazena někým jiným, takľe si buď počkat nebo poslat zprávu
uľivateli, který skončil materiál.



Volba - editaci

Zadat základní údaje pro tento druh.



XML/YML

XML formát souborů umoľňuje informace uloľené v libovolné databázi, a dokonce tvrdil, ľe XML je databáze.
Vzhledem k tomu, moderní počítač svět konečně dospěli k dohodě v oblasti výměny dat ve formátu, budeme se snaľit, aby to
software splňuje tyto moderní trendy. Bez pohledu na strategii mnoha výrobců (a autoři) softwarem, kteří se snaľí budovat
export do XML ve svých aplikacích, ale bohuľel s tuhou konstrukcí, tento software umoľňuje volnou definici struktury XML.

Několik technické detaily:
- XML   se skládá z prvků a atributů
-. Prvek je definována jako cesta např \ Report \ element
-. Atribut je definován jako cestu, která je dokončen indikace, například \ Report \ item \ @atrybucik

V tomto okně jsou uvedeny příklady, které obsahují seznam prvků a atributy XML souboru.
Import a export dat musí předcházet definici toho, co a kde chcete, ľe by mělo být uvedeno, ze kterých tabulek a polí přišli
přisuzovat údajů, a které tabulky a polí, které mají být uloľeny atribut dat. Oba způsoby se liší ve směru toku dat, mělo by to
představit některé pomocné proměnné:
Export: záznamy poloha, počet
Import: Hodnota

Proměnná pomocný poloľka obsahuje v současné době vyváľeny poloľka se můľe atypické hodnoty v souladu s rekord v počtu
definice XML, tedy např. 0 ... 999
Proměnné záznamy a číslo je jednorozměrné pole Zkrat čísla vybrané záznamy v multiselekcie (v okně tabulky stisknutím
klávesy Shift a kliknutím myší na řádku pryč), a počet, velikost pole. Příkladem uplatnění všech pomocných proměnných:

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

Vzorec zkontroluje, zda aktuální poloha je dosaľitelné, nebo zda se jedná o záznam, který můľe udělat skok s funkcí dbgoto
(), pokud ano, to bude dělat, a pokud ne, vrátí false, coľ je signál o ukončení exportu dat. Funkce uloľené jako vzorec prvek by
měl vrátit logickou hodnotu indikující souhlas k pokračování procesu, nebo nedostatek souhlasu.

Proměnná "hodnota" atribut obsahuje hodnotu pro zápis do databázové tabulky.



Sekvence

Prohledávat databáze sekvence FASTA.

Před zahájením vyhledávání, připravte výpočty prostředí rozporoszonych:

1. Určete maximální počet počítačů v lokální síti:
- S 40GB volného místa na pevném disku,
- Windows.

2. Stáhněte a rozbalte http: \\ bbms \ FASTA.zip disku (můľete zapnout kompresi).

3. Vloľte zástupce C:\BBMS\EXE\Agent.exe k uvedení do provozu a spus»te jej.

Po těchto akcích se začne fungovat distribuované zpracování, včetně vyhledávání v databázi FASTA.



Sekvence - editaci



ABI

Dovoz výsledky sekvencer soubory ve formátu * .ab1.
(Applied Biosystems genetické analýzy dat Formát souboru, ABIF formát souboru specifikace a ukázkové schéma File)

Soubory jsou uloľeny údaje, které lze zobrazit pomocí specializovaného softwaru.
Tato situace se mírně změní zavedením moľnost importovat data do databáze.

Jak jiľ importovány, můľete pouľít sekvence do vyhledávače nebo připravit zvláštní zprávy.



ABI - editaci

Importovat výsledky sekvencer soubory * .abi.



NGS



NGS - editaci



NGS - long



Tabulky

Tabulky hlavní základna systému jsou stanoveny výrobcem BBMS a zveřejněny jako součást Standard de facto.

K dispozici pro zobrazení struktury, protoľe potenciál k vyuľití těchto údajů při definování zprávy, formy a šablony ve
formátu XML.

Uľivatel můľe bezpečně měnit názvy tabulek, které se často pouľívají v oknech.

Potřeba rozšiřování databázové struktuře musí být hlášeny na forum biobankách nebo přímo u výrobce.

V okně jsou viditelné tlačítka [Field] a [] indexy slouľí k prohlíľení a upravovat podrobnosti zadané tabulky.

Tlačítko [Reset] se pouľívá k obnovení odstraněné záznamy ve vybrané tabulce.



Stoly - editaci

Můľete změnit popis v tabulce na jeho.
Obsah popis bude bezpečně uloľena v databázi a po aktualizaci nebo zařízení se nezmění.
Za účelem obnovení standardního popisu by mělo odstranit proud.

Často popisy jsou viditelné v systému Windows, BBMS, a proto by měla uvádět obsah tabulky.



Field

Pole nebo jinak sloupci tabulky jsou základní součástí struktury databáze.
Kaľdý box má určité vlastnosti, které mohou být zde zkontrolovat.

Můľete změnit štítky a popisy polí. Tyto údaje jsou uvedeny ve všech oknech.

Změny ostatních parametrů jsou prováděny výrobcem a distribuována do všech BBMS uľivatelů,
takľe drľíme standardní databáze.



Field - editaci

Máte moľnost změnit štítky a popisy polí (sloupců) databázových tabulek.
Popisky jsou viditelné v kaľdém okně jako záhlaví sloupců, nebo jako popisky k polích a titulech jiných ovládacích prvků.

Popis pole je v oblaku nebo na stavovém řádku při zobrazení nebo upravit ovládání.

Pole, jejichľ editaci je zaloľena na výběru variant, například. STA jsou interpretovány jako popis štítku kaľdé moľnosti.



Indexy

Indexy, je informace o řazení dat podle definovaného klíče.

Indexy výrazně zvýšit účinnost vyuľití databáze.

Systém bere v úvahu seznam primární klíč, filtrování a podpůrných místech označených pro odstranění.



Indexy - editaci

Je nám líto, nelze nic měnit zde.

Pokud z nějakého důvodu budete potřebovat index, např. Pro rychlejší zprávy o provádění
oznamte to na fóru nebo přímo na autora softwaru.



Obnovení

Odstranění se provádí v několika stupních.

V první odstraněn pozici získal statut "skrytých" a za pouľití filtrů můľete zobrazit stav všech skryty. Změna statusu do
druhého, nebo "kreslit" skryté je jednoduché a vyľaduje pouze oprávnění k úpravám.

V případě, ľe skrytá poloľka bude odstraněna, to uľ je váľná situace, protoľe je označena fyzicky odstranit.

Tento postoj není JESY nikde vidět, nejsou přítomny v kaľdém modulu nebo zpráv.

Vzhledem k tomu, ľe se můľe stát, ľe se něco odstraněn nehody, byl jsem představen software můľe obnovit data odstraněna
uľivatelem "admin".

V otevřeném okně pomocí tlačítka [Reset] (menu Nápověda-> Tables) jsou viditelné údaje, které lze obnovit, jednoduše
provést dvojitým kliknutím levým tlačítkem myši.

Pozor!

Chcete-li obnovit data nebudou uloľena do nekonečna, ale aľ balicí stůl, který se koná v průběhu databáze re-indexování.



Otevřete tabulky

Seznam otevřených tabulek je uľitečný pro správce.

Kaľdý počítač nebo server má limit otevřených souborů
(otevřená tabulka znamená otevření minimálně 2 souborů, dat a indexu).

Z tohoto důvodu BBMS omezuje počet otevřených oken nebo „pokusů“ otevírat soubory v reľimu jen pro čtení.

Pokud občas obdrľíte chybovou zprávu,
musíte zkontrolovat počet souborů otevřených na serveru a provést konkrétní kroky ke zvýšení limitu.



Search

Vyhledávač se pouľívá v mnoha modulů BMS.
Můľete vyhledávat na základě veškerých údajů zadaných do vyhledávacích polí.



Kontextový vyhledávač

Kontextový vyhledávač pracuje v systému Windows, který se netýká vzorků a objednávek a při výběru kódu ze slovníku.
Vyhledávací pole se vytvoří automaticky na základě seznamu indexovaných polí tabulky a seznamu sloupců v okně.

Indexovaná pole lze vyhledávat podle shody od začátku textu ("| ->") a dalších podle vašich potřeb.
Index často rozlišuje velká a malá písmena, coľ vás nutí zablokovat výběr této shody („Aa“).

proto:
"| ->" - znamená shodu od začátku textu
„Aa“ - znamená rozlišení mezi velkými a malými písmeny

Pokud je počet vyhledávacích polí příliš malý, pouľije se poslední pole se seznamem výběru. Software automaticky vytvoří
seznam polí s vhodnými moľnostmi shody.



Kontejner

Je nádoba pouľitá pro sběr dat z okna, např. Během hledání.

U kaľdého seznamu umístíte kurzor na poloľku a stiskněte tlačítko [mezera] na data byla uloľena v kontejneru.

Ve stejném okně po stisku tlačítka [Ctrl] + [mezera] se otevře okno kontejner s vybranými daty z okna a případně s uvedenou
úrovní stromu.

Během přenosu dat do kontejneru je aktualizován čítač nachází na stavovém řádku na pravé straně.



Organizátor

Organizer je jednoduchý "Osobní informační manaľer" (tzv. PIM) určen pro uľivatele BBMS.
Úkolem pořadatele je uspořádat chronologicky úkoly, které mají být provedeny a se schopností upozornit ostatní.

Úkoly Pořadatel: zachránit, nesmíme zapomenout a dát ostatním vědět.

V současné frekventovaných časech, některé věci je třeba uloľit na ľluté poznámky,

taková poznámka je organizátorem a skutečnost, ľe to je dost pro něj vstup jednu událost,

a stejný replikovat lepkavá a bude vědět, ľe je čas jednat.



Organizátor - editaci

Nejdůleľitějšími parametry pozici organizátora, datum, čas, popis a stav.

Status ukazuje, zda tato poloľka je jiľ "dokončeno" nebo čekání odloľen.



Komunikátor

Komunikátor umoľňuje komunikaci mezi uľivateli v rámci BBMS aplikací.
Po odeslání zprávy se uloľí do databáze a jak je k dispozici příjemce, zobrazí se k němu.



Komunikátor - archiv

Někdy je potřeba zkontrolovat historii zpráv, které lze provést v tomto okně.

Pouľitím filtrování odesílatelů, příjemců a stav, pohled by neměl být problém.



Poznámka

Poznámka můľe obsahovat jakékoli textové informace.
Obsah poznámky lze formátovat změnou písma a jeho vlastností.

Všechny příkazy jsou k dispozici v místní nabídce otevřené pravým tlačítkem myši.

Kontrola "txt?" uloľí text jako neformátovaný (prostý dokument TXT),
a odškrtnutí tohoto políčka jako „RTF“, tj. se všemi informacemi o formátování (jako dokument RTF).



Funkce

Příklady funkcí aplikace jsou v ready-definované zprávy, formy a vzorců XML.
Funkce mohou být pouľity všude tam, kde je to moľné vybudovat vzorec, ľe kromě výše uvedených způsobů především :)

Seznam dostupných funkcí:

and(warto¶ć, arg1, arg2,...arg10) - wykonaj operacje z operatorem ".and." warto¶ć=arg1.and.warto¶ć=arg2.and.
.and.warto¶ć=arg10

at(<szuk>, <tekst>) - zwraca pozycję <szuk> w <tekst>

Occurs(<szuk>, <tekst>) - zwraca ilo¶ć wystapień <szuk> w <tekst>

Date2Text(<data>,<odstęp>)  - analogicznie j.w. tylko jeszcze usuwa separatory, np. Date2Text('2007.06.28',2) ->  2007   06  

28

dbskip(<liczba>) - zmień rekord o <liczba> pozycji
dbgoto(<liczba>) - skocz do rekordu o numerze <liczba>
dbseek(<tekst>) - szukaj łańcucha tekstowego zgodnie z indeksem

dtoc( <data> ) - zamienia datę na tekst

iif(<warunek>,<prawda>,<fałsz>)  - zwraca odpowiednio <prawda> lub <fałsz> w zależno¶ci od spełnienia <warunek>

instr(<szuk>, <tekst>) - je¶li w <tekst> jest <szuk> to zwraca prawdę

int(<liczba>) - zaokr±gla do liczby całkowitej poprzez odcięcie

ltrim(<tekst>) - odcięcie spacji z lewej strony tekstu

lower(<tekst>) - zwraca wszystkie litery jako małe

or(warto¶ć, arg1, arg2,...arg10)  - wykonaj operacje z operatorem ".or."     warto¶ć=arg1.or.warto¶ć=arg2.or. 
.or.warto¶ć=arg10

padl(<tekst>,<liczba>) - uzupełnij <tekst> o <liczba> spacji z lewej strony

padr(<tekst>,<liczba>) - uzupełnij <tekst> o <liczba> spacji z prawej strony

Pic(<polecenie>)  -  wstaw do wydruku obrazek, np. kod kreskowy 1D
    przykład:   Pic('Zint.exe -o '+trim(OS4->KOD)+'.png -d '+trim(OS4->KOD))
    i np. dla następnego kodu:  iif(OS4->(dbskip(1)), Pic('Zint.exe -o '+trim(OS4->KOD)+'.png -d '+trim(OS4->KOD)), "")

Pytaj(<tre¶ć_pytania>,<domy¶lna_warto¶ć>) - zapytanie o warto¶ć

round(<liczba>,<dziesi±te>)  - zaokr±gla matematycznie do <dziesi±te> miejsc po przecinku ( kropce)

rtrim(<tekst>) - odcięcie spacji z prawej strony tekstu

str( <liczba>, <długo¶ć>, <po kropce> ) - zwraca tekst

StrTran(<tekst>, <szukany>, [<zamien_na>], [<nr_znaku_poczatku>], [<nr_znaku_konca>]) - zwraca <tekst> z
zamienionymi znakami <szukany> na <zamien_na>, można nie stosować pozostałych parametrów

Text2Text(<co¶>,<odstęp>)  - traktuje zwraca <co¶> jako tekst ze znakami oddzielonymi spacjami w ilo¶ci <odstę>, np.



Text2Text(100,5) ->  1     0     0

upper(<tekst>) - zwraca wszystkie litery jako duże

val( <tekst> )   - zwraca liczbę

VG(<zmienna>) - czytaj zmienn±

VP(<zmienna>, <wartosc>) - zapisz do zmiennej

VS(<zmienna>, <wartosc>) - zapisz do zmiennej sumę zmiennej i warto¶ci



Graf

Při nahrazení označených dat a moľností vzhledu BBMS vytvoří graf automaticky a vybere rozsahy X a Y.
Pokud se rozsahy indikovaných dat významně liší, graf nebude čitelný.

Vyberte barvy tak, aby se uvedená data neshodovala :)



Graf - moľnosti

Chcete-li vygenerovat graf, musíte poskytnout potřebné parametry, zdroj dat X a Y a vzhled.

Ne kaľdé okno obsahuje data, která lze vykreslit.



Sloupec

V tomto okně můľete změnit štítek, popis a pořadí sloupců v tabulce.

Pro sloupce, jejichľ název začíná „ID_“ můľete definovat vzorec vyhledávání z databáze.

například:
Pro ID_OS1 můľete zadat vzorec:
OS1-> IM
pak v tabulce powiaj± jména probanda

nebo
trim(OS1-> NZ) + " " + OS1-> PES
bude viditelný název a sociální zabezpečení



Import z BBMS

Import z BBMS znamená import z jiné struktury databáze publikované jako BBMS :)
Mechanismus importu pokrývá téměř všechny softwarové moduly.

Import se pravděpodobně rozšíří přidáním dalších moľností.

Postup se skládá z:
- výběr databáze a protokolování
- výběr zdrojového stromu
- volitelné - vyberte cílový strom

- výběr tabulky / úrovně importu - tato data budou 100% importována
- označení dalších informací pro import, tj. propojených dat

Pomocí vzorce pro import můľete data filtrovat, například pouze se stavem „OK“
IMP_BB6-> STA == '1'



Zkratky

Při vytváření sloľitých vzorců je snadné udělat chybu.
Díky pouľití zkratek jsou vzorce čitelné a vytvářejí zbytečné problémy :)

Chcete-li přenést vzorec na zástupce, jednoduše jej zkopírujte do okna Zkratky s příslušným názvem.

např. místo

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

typ

%adr

nebo

#adr



Objekty

Okno prezentace objektu můľete otevřít pomocí tlačítka na panelu nástrojů.
Praktické pouľití lze ověřit v následujících modulech: Biobanky, Sklad a Činidla.

Velikost a uspořádání objektů závisí na datech, zejména Xmax, Ymax a počtu sekundárních prvků.
Barvy získáte po výběru barvy při úpravách prvku.

Pokud kliknete pravým tlačítkem myši v okně, budete moci změnit vzorce dalších informací.

Níľe je uveden příklad:
substr (BB4-> NZ, 7,2) + "" + text (BB4-> FIOP) + "%"

nebo
right (trim (BB4-> NZ), 2) + "" + text (BB4-> FIOP) + "%"

kde: substr () nebo right () - vystřihněte textový řetězec



Události

Z historie změn dat nelze zaznamenat vše, co se stane s databází. Dobrým příkladem je událost odstranění záznamu databáze
nebo akce typu nalezeného nebo vloľeného do kontejneru. Proto byl v BBMS vytvořen registr těchto událostí.

Data v protokolu událostí se uchovávají po určitou dobu, aby nedošlo k příliš velkému růstu databáze. V případě potřeby
můľete obnovit archiv a zkontrolovat historické události.

Katalog akcí bude postupně rozšiřován s novými potřebami uľivatelů.
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