BBMS dbf 3.40 - BBMS sql 2.39
BioBank Management System
System Zarządzania infrastrukturą biobanku i laboratorium oraz sterowania sprzętem i aparaturą.

Krótka specyfikacja:
- nie wymaga przeglądarki internetowej
- nie posiada ograniczeń i limitów
- nie wymaga Internetu (praca w środowisku izolowanym)
- może pracować w sieci komputerowej na dowolnej liczbie stanowisk (wówczas zalecany serwer)
- posiada udokumentowaną i otwartą strukturę bazy danych
- pozwala na budowę własnych podbaz
- współpracuje z Microsoft Office i OpenOffice
- posiada mechanizm importu danych z baz Excel/Calc/Access i dowolnego SQL przez ODBC
- obsługuje drukarki kodów kreskowych za pomocą ich skryptów: Zebra (ZPL), Sato (E+) i Brady (LFC)
- współpracuje ze skanerami 1D (dowolny) i 2D (LabMind, FluidX, Micronic)
- posiada moduł raportów definiowanych z możliwością wydruku/eksportu dowolnych danych
- zawiera rozbudowany system uprawnień (do okien i elementów bazy danych)
- współpracuje z modułami LanKontroler do monitorowania warunków środowiskowych
- wykonuje akwizycję danych bezpośrednio z modułu bazy Q-MSystem
- posiada polecenie aktualizacji przez Internet lub lokalną sieć komputerową
- zawiera moduł definiowanego eksportu/importu XML
- posiada interfejs w językach:
polskim, angielskim, hiszpańskim, niemieckim, francuskim, włoskim, szwedzkim, holenderskim,
esperanto, norweskim, duńskim, fińskim, estońskim, czeskim, węgierskim, litewskim, łotewskim,
rumuńskim, słowackim,portugalskim, irlandzkim, tureckim, bośniackim, chorwackim i słoweńskim
- posiada pomoc kontekstową (klawisz F1) w każdym języku interfejsu
- jest zgodny z normami PN-EN ISO 17025 i ISO 15189
- nie posiada klucza sprzętowego, czyli nie wymaga portów USB
- pozwala na zarządzanie dokumentacją laboratoryjną poprzez system załączników
- zawiera moduł ewidencji zasobów pozwalający na monitorowanie i nadzorowanie wyposażenia
- umożliwia automatyczne generowanie serii raportów na wiele kont e-mail
- posiada szybkie wyszukiwanie i filtrowanie danych w oknie
- zawiera mechanizm kopiowania danych z okna do kontenera - odpowiednika schowka

- wysyła wiadomości SMS na wskazany nr tel. o dowolnie zdefiniowanych zdarzeniach
Producent oprogramowania, firma LabMind specjalizuje się w automatyzacji biobanków i laboratoriów.
W ramach tej działalności powstaje znacznie więcej aplikacji, które współpracują ze sobą.
BBMS w wersji do obsługi zautomatyzowanego biobanku lub laboratorium zawiera dodatkowo oprogramowanie: Yeti (robot
obsługi zamrażarek), Agata (suwnica laboratoryjna), Adjunct (mikro suwnica obsługi sortera), Sorter (kontroler sortera
fiolek), 2D (kontroler skanera 2D), Agent (komunikacja z pozostałymi terminalami), Robot (aplikacja wykonująca
zaprogramowane procesy z wykorzystaniem Agentów) i wiele innych.
Aktualna wersja dokumentu w formacie pdf znajduje się pod adresem http://bbms.pl/BBMS_PL.pdf.
Oprogramowanie można aktualizować z Internetu pod adresem http://bbms.pl/ lub wykonanie odpowiedniego polecenia w
menu Pomoc.

Obsługa
W każdej tabelce funkcjonuje menu kontekstowe pod prawym klawiszem myszy.

Nową pozycję można dodać za pomocą polecenia z menu "Dodaj" lub przez naciśnięcie klawisza [Ins], a usunąć poleceniem
"Usuń" lub klawiszem [Del].
"Status" - zmiana statusu jednej lub wielu zaznaczonych pozycji.
"Kontener" kopiuje wybrany wiersz tabeli do kontenera.
Polecenia "Góra" i "Dół" przesuwają wybrany wiersz w odpowiednim kierunku.
Wiele okien ma włączoną funkcjonalność Drag-and-drop, pozwalającą na przeniesienie elementów w drzewie na inną gałąź
za pomocą lewego klawisza myszy - odpowiednik polecenia "Przenieś" z menu podręcznego.
"Drukuj" - umożliwia wydruk danych z okna, nie tylko na drukarkę, ale również do pliku w jednym z wielu formatów
"Arkusz" - wysłanie danych do arkusza kalkulacyjnego. Na komputerze powinien być zainstalowany dowolny pakiet biurowy,
a jeśli są dwa, to można wybrać w zasobach domyślny.
"Zmiany" - podgląd zmian wykonanych we wskazanej pozycji tabeli.
"Sumuj" - działa w wybranych modułach - uruchamia procedurę sumowania danych, np. stanów.
"Notatka" - pozwala na wpisanie notatki do wybranej pozycji, to samo polecenie występuje w okienku edycyjnym.
"Uprawnienia" - przydzielanie lub odbieranie uprawnień do bieżącego okna lub przepisanych do okna tabel. Prawa do tych
czynności posiada Admin, a pozostali mogą sprawdzić aktualne uprawnienia.
Okienko edycyjne:
W każdym okienku edycyjnym, po ustawieniu wskaźnika myszy nad polem zostanie wyświetlony opis tego pola, a opis pola z
kursorem pojawi się na paskach statusu.
Okienka edycyjne oprócz wprowadzania danych umożliwiają podpięcie i zarządzanie dokumentami w formie elektronicznej
za pomocą zestawu guzików [+], [>], [-].
Po załączeniu dokumentu pojawi się do niego link, a sam dokument zostanie skopiowany.

Parametry uruchomieniowe:
Oprogramowanie można uruchomić z parametrami wprowadzającymi dane lub ustawienia.
/Fbaza
np. C:\BBMS\EXE\BBMS.exe /FC:\TEST
Nastąpi automatyczny wybór bazy TEST zlokalizowanej w C:\BBMS\DBF\TEST (lub C:\BBMS\BAZY\TEST)
/Uużytkownik
np. C:\BBMS\EXE\BBMS.exe /FC:\TEST /Uadmin
Domyślnym użytkownikiem do logowanie zostaje "admin" i jeśli nie ma zdefiniowanego hasła to nastąpi automatyczne
logowanie
/Hhasło
np. C:\BBMS\EXE\BBMS.exe /FC:\TEST /Uadmin /H123
Podaje hasło 123 dla użytkownika admin i jeśli takie jest faktycznie, to nastąpi logowanie
Uwaga !!! Nie stosować tego rozwiązania na komputerach ogólnodostępnych !
Uproszczenie logowania do zastosowania na serwerach lub laptopach osobistych, do których nie mają dostępu osoby
postronne.
/Sdyski
np. C:\BBMS\EXE\BBMS.exe /SCD
Skanuj wyłącznie dyski C i D w poszukiwaniu baz BBMS. Bez parametru /S skanuje wszystkie dyski w poszukiwaniu baz
BBMS.
\\scieżka
np. C:\BBMS\EXE\BBMS.exe \\SRV\DB
Wskazanie zasobu za pomocą ścieżki UNC, tam powinien być katalog BBMS lub DBF (BAZY)
Po zastosowaniu "\\" trzeba nieco zmienić parametr /F
np. C:\BBMS\EXE\BBMS.exe \\SRV\DB /FTEST
/1
(to jest ukośnik jeden, ang. slash one)
np. C:\BBMS\EXE\BBMS.exe /1
Uruchamiaj tylko jedną instancję.
Opcja może wykorzystywana na serwerze z loginem ROBOT, wówczas w harmonogramie zadań można uruchamiać
cyklicznie.
/Mnnn
np. C:\BBMS\EXE\BBMS.exe /M128
Zarezerwój i używaj wskazaną ilość pamięci w mega bajtach,
Parametr powinien być stosowany o ile podczas pracy oprogramowania pojawią się problemy z pamięcią.
Minimum 16, maksimum 256, optymalnie i domyślnie 64.
Jeśli komputer posiada do 4GB, to stosuj parametr <=64, bo stracisz na wydajności przez obsługę pamięci wirtualnej.
/R
np. C:\BBMS\EXE\BBMS.exe /R
Program uruchamiany jako zintegrowany z aparaturą (robotem), czyli z wyłączeniem funkcji logout.
Wszystkie parametry można stosować łącznie.
np. C:\BBMS\EXE\BBMS.exe /FC:\TEST /Uadmin /H123 /R /M256 /SXYZ

Sieć komputerowa - automatyzacja i integracja
Oprogramowanie może pracować w sieci komputerowej współdzieląc wszystkie dane. Nie ma żadnych ograniczeń w tym
zakresie i istnieją metody optymalizacji tej pracy.
1. wszystkie współdzielone dane powinny znajdować się na komputerze udostępniającym dysk w taki sposób, żeby był
widoczny katalog \BBMS\BAZY\
2. pliki programów, czyli cała zawartość \BBMS\EXE może i powinna znajdować się na dysku lokalnym np. C:\BBMS\EXE
Po uruchomieniu program skanuje dyski lokalne i zmapowane dyski udostępnione w poszukiwaniu katalogu \BBMS\BAZY.
Jeśli chcesz ograniczyć ilość skanowanych dysków, to uruchamiaj program z parametrem /S.
Przykład:
Placówka posiada siedem komputerów połączonych w sieć komputerową i nie posiada serwera:
SZEF, SEKRET, REJESTR, LAB1, LAB2, BB1
Komputer SEKRET (sekretariat) posiada duży dysk lokalny podzielony na partycje i w związku z tym decydujemy się na
instalację danych w katalogu D:\BBMS\BAZY\BIOBANK.
Ten dysk udostępniamy w sieci i mapujemy na pozostałych komputerach. Litera przydzielana mapowanemu dysku możne być
dowolna jednak nie używa się liter określających domyślnie napędy dyskietek lub CD-ROM.
Załóżmy, że przyjęliśmy zasadę iż mapujemy na literę F.
Wówczas otrzymamy następującą konfigurację:
SEKRET
D:\BBMS\BAZY\BIOBANK
SZEF i pozostałe
F:\BBMS\BAZY\BIOBANK
Kolejny etap polega na optymalizacji działania oprogramowania w sieci. Jak można się domyślać działania programów jest
szybsze, gdy maksymalna ilość danych jest odczytywana z dysku lokalnego np.C. Jednak stoi to w sprzeczności z pracą
sieciową i dlatego pozostaje rozwiązanie polegające na przeniesieniu oprogramowania i wszystkich możliwych danych na
dysk lokalny. Tak więc wystarczy, że skopiujemy cały katalog \BBMS\EXE z dysku SEKRET na dysk lokalny
przygotowywanego komputera. Uzyskamy wtedy na komputerach C:\BBMS\EXE i dane na dysku F:.
Jeśli z jakichś powodów nie jest możliwe mapowanie dysku sieciowego, to można uruchomić oprogramowanie z parametrem
jako ścieżką unc,
np. c:\bbms\EXE\bbms.exe \\serwer\zasob
- w zasobie powinien być widoczny folder BBMS.
Nie istnieje potrzeba kopiowania katalogu z danymi (BAZY), a wręcz nie powinno się tego robić żeby uniknąć nieporozumień
w przyszłości.
Powyższa konfiguracja jest wystarczająca do rozpoczęcia pracy w sieci komputerowej.
Pozostaje jeszcze do rozwiązania problem aktualizacji oprogramowania i archiwizacji danych.
Aktualizacja ( i instalacje) odbywają się domyślnie do katalogu C:\BBMS\EXE i w związku z tym wystarczy, że wykonamy
aktualizację na jednym z komputerów, a następnie "ręcznie" skopiujemy całą zawartość katalogu na udostępniany dysk np.
F:\BBMS\EXE.
Zaznaczyłem "ręcznie" w cudzysłowiu ponieważ może to wykonać jakiś program lub po prostu polecenie xcopy
Archiwizacja danych należy do bardzo ważnych operacji dających pewność iż po uszkodzeniu lub zniszczeniu baz nasza
praca nie zostanie zmarnowana. Są dwa mechanizmy archiwizacji, ręczny z menu System i automatyczny w Alertach za
pomocą funkcji Archiwizacja()

Rejestracja

Ewidencja danych osobowych probanta i wizyt.
Jeżeli przyjęcie materiału zaczyna się od rejestracji, to właśnie w tym oknie można wpisać dane osoby i jej kolejnych wizyt.
W oknie funkcjonuje szybkie wyszukiwanie, którego efekty widać obok pól z danymi probanta.
Jeśli oprogramowanie znajdzie jakieś dane, to można kliknąć na guzik [<<] pozwalający na przepisanie danych z bazy do
formularza.
Ewidencja wizyt odbywa się w tabelce z prawej strony okna, tam wprowadza się rodzaj badania i materiału oddanego do
badania. Oprogramowanie automatycznie przenosi odpowiednie dane do kolejnego modułu Pobranie.
Guzik [Kontrola] służy do kontroli bazy danych probantów, między innymi usuwania dubletów.
Po zakończeniu rejestracji klikamy na guzik [Zapisz]
Rozpoczęcie edycji danych nowego probanta rozpoczynamy od czyszczenia formularza [Wyczyść].
Ważne !
- Probant musi być przydzielony do "Projektu" (menu Start -> Projekty)
W oknie można aktywować formularz ankiety, trzeba tylko w pod-bazach zdefiniować ankietę i zaznaczyć ją, że jest właśnie
ankietą.
Ankiety przypisuje się do projektów, czyli po wyborze projektu w oknie rejestracji powinna się pojawić odpowiednia ankieta.

Wizyty

Podczas edycji wizyty można wybrać badania i pobierany materiał biologiczny.
Kontrolki badań i materiałów są ustalane dynamicznie na podstawie definicji w Schematach.
W oknie można podpiąć dokumenty w formie elektronicznej.

Pseudonimizacja

Pseudonimizacja to proces polegający na odwracanym usunięciu wybranych danych identyfikacyjnych probanta.
Technicznie proces jest realizowany poprzez przepisywane do innej tabeli w formie zaszyfrowanej.
Tabelą źródłową jest OS1, a docelową OS2. Pola posiadają identyczną nazwę.
Do szyfrowania stosuje się hasło, które powinno być przechowywane w innym miejscu niż baza danych, np. w innej
lokalizacji lub szafie pancernej.
Dodatkowo oprogramowanie zapisuje do bazy datę i czas pseudonimizacji.
Procesem odwrotnym jest re-pseudonimizacja.
Oprócz psedonimizacji można przeprowadzić inne metody zabezpieczenia danych:
- anonimizację
- uprawnieniową.
Anonimizacja polega na bezpowrotnym usunięciu danych identyfikacyjnych.
Wykorzystując system uprawnień w BBMS można dla wskazanego użytkownika ukryć wybrane pola tabel bazy danych.

RePseudonimizacja

Re-Pseudonimizacja to proces polegający na przywróceniu danych identyfikacyjnych probanta po pseudonimizacji.
Warunkiem koniecznym jest posiadanie hasła użytego do pseudonimizacji.

Obraz kliniczny

Okno "Obraz kliniczny" jest dostępne z poziomu: Rejestracja, Wizyta, Zlecenie i Próbka.
Zawiera pola edycyjne umożliwiające wprowadzenie informacji związanych z diagnozą i rozpoznaniem.
Istnieje również możliwość dołączania dokumentów zawierających niezbędne dane uzupełniające.
Oprogramowanie obsługuje wiele Obrazów klinicznych.

Rodowody

Z założenia system BBMS musi zawierać rodowody, ale nie jako samodzielny moduł z niczym nie połączony. Wręcz
przeciwnie, trwają prace nad pełną synchronizacją danych rodowodowych z wynikami badań członków rodziny, którzy są
spokrewnieni biologicznie. W ramach tej synchronizacji powinna być przedstawiona informacja o konieczności wykonania
badań genetycznych osób, które potencjalnie posiadają odpowiednie mutacje i jeszcze nie były badane.
Następnym elementem rodowodów jest możliwość automatycznego wyszukania osób, które są prawdopodobnie spokrewnione
i które jeszcze nie występują w rodowodzie.
Rodowody służą do budowy drzew genealogicznych na postawie ewidencji probantów.
Każdy probant jest przypisywany do jednego drzewa genealogicznego i może mieć przypisanego jednego ojca i jedną matkę.
W okienku z ikonkami możemy edytować dane osoby lub dodać nową osobę do rodziny wybierając z bazy osobowej.

Rodowody - edycja
Dane rodowodowe są przechowywane w bazie systemowej BBMS.
Okno podzielono na dane osobowe i szczegółowe. Część dotycząca szczegółów składa się z zakładek: "Identyfikacja",
"Cechy", "Probówki".

Dane identyfikacyjne mogą pochodzić z dowodu osobistego lub ankiety.
Cechy osoby na poniższym zrzucie służą do kontroli rodowodu na podstawie cech dziedziczonych genetycznie.

W celu ułatwienia wyszukiwania materiału do badań kolejna zakładka zawiera wykaz probówek przechowywanych w
biobanku.
Wykaz można wydrukować, wyeksportować do arkusza kalkulacyjnego lub przesłać do kontenera za pomocą poleceń menu
kontekstowego (prawy myszy).

Kolejna zakładka "Uzębienie" pozwala na wprowadzenie danych pozwalających na sprawdzenie dziedziczności uzębienia.

Hodowla

Hodowla to Rodowody bez samca :)
Możesz tutaj prowadzić linie komórkowe, bakteryne i wirusy, dowolne stworzenia rozmnażanie bez udziału płci męskiej
(partenogeneza).
W module Biobanki można prowadzić hodowlę w innym ujęciu, tam próbka źródłowa jest dla porządku nazywana Matką,
a próbka potomna Córką. Jednak Córki nie muszą powstawać przez rozmnażanie, bo wystarczy np. rozcieńczenie.

Hodowla - edycja

Okienko edycji właściwości próbki w hodowli będzie rozbudowywane stosownie do potrzeb.

Pobranie

Oznakowanie próbki kodem 1D lub 2D.
Chociaż okno zatytułowano Pobranie i powinno ono wspierać proces pobrania materiału od probanta
lub rejestrację dostarczonego w inny sposób materiału, to głównym celem jest jego oznakowanie.
Inaczej mówiąc, jedną wizytę zamieniamy na kilka oznakowanych fiolek.
Przed pobraniem/oznakowaniem należy wybrać z listy probanta.
Na liście są osoby zarejestrowane z wizytą w dniu dzisiejszym i wybranym projektem.
Z założenia podczas pobierania powinno się wykonywać jak najmniej dodatkowych czynności.
Po pobraniu można wydrukować kod kreskowy i okleić fiolkę z materiałem do badań.
Procedura obsługi:
Krok 1 – wybór osoby z listy
Krok 2 – wybór materiału do badań
Krok 3 – wybór badania
Krok 4 – skan i wpis kodu do oznaczenia próbki
Krok 5 – opcjonalny – wydruk kodu do naklejenia na fiolce
Krok 6 – jeśli koniec, to guzik [Zapisz], a jak nie, to powrót do kroku 2 w kolejnym wierszu
Uwagi
Krok 1 – na liście są osoby z dnia dzisiejszego wizyt, czyli ewentualny brak sprowadza się do sprawdzenia daty wizyty w
oknie Rejestracja
Krok 2, 3 i 4 pozwala na wpisanie danych
Po zapisaniu danych i wyjściu z okna, można wrócić do tego samej osoby w celu kontynuacji pobrania lub dokonania
poprawek.
Z poziomu tego okienka można wykonać wydruk kodu 1D/2D na drukarce kodów.
Automatyczne generowanie kodu polega na zastąpieniu maski kodu informacjami z bazy.
Do maski kodu można wykorzystać następujące znaki:

"u" - symbol z bazy użytkowników - kolumny "prefiks"
"s" - symbol materiału z okna Materiały
"a" - symbol badania/analizy z okna Schematy
"i" - identyfilator probanta (pacjenta) z okna Rejestracja, czyli pole NR_DNA
"g" - pierwsza litera grupy probanktów, np "c" - człowiek, "k" - komórka
"r" - rok - ostatnie dwie cyfry roku z daty pobrania
"m" - miesiąc z daty pobrania
"d" - dzień z daty pobrania
"n" - numer kolejny pobrania - można zapisywać wiele "n"
"b" - numer kolejny pobrania, alfa-numerycznie
"l" - numer kolejny w pobraniu jako literka alfabetu począwszy od "a" dla 1, "b" dla 2, itd.
"k" - prefiks ośrodka
np. usrmnnnn

Pobranie - edycja

Kontrolki z wartościami parametrów materiału "krew", widoczne w oknie, są generowane dynamicznie na podstawie definicji
parametrów tego materiału.
Sprawdź lub uzupełnij menu System->Materiały. Przykłady znajdziesz w bazie TEST.
W tym oknie można prowadzić ewidencję zużycia odczynników, materiałów eksploatacyjnych i sprzętu.
Wyniki badania przedstawia się często za pomocą formularza lub szablonu.

Projekty

Niemal każda placówka badawczo-naukowa, każde laboratorium, czy biobanku funkcjonuje realizując projekty lub granty.
Jeśli nawet znajdzie się placówka, która nie realizuje projektów, to może swoje zlecenia podzielić na etapy, np. miesięczne
czy kwartalne.
Moduł Projekty porządkuje zlecenia, dzieląc je na grupy.
W tym module możemy sprawdzać aktualny etap realizacji zlecenia.
Na każdym poziomie drzewa można wybrać aktywną ankietę.
Ankieta to odpowiednio przygotowana podbaza, która po wybraniu będzie się pojawiała w module Rejestracja.

Projekty - edycja
Okienko edycyjne Projektów jest kontekstowe, czyli w zależności od miejsca w drzwie uaktywniają się odpowiednie
kontrolki.
Gałęzią drzewa, gdzie są zbierane zlecenia jest poziom odpowiadający statywowi lub okresowi lub partii - wybór nazwy
zależy od placówki.

Oprócz wprowadzania danych dotyczących projektu, na pewnym poziomie drzewa odbywa się edycja zlecenia.
Okienko identyczne z zastosowanym w module Zlecenia.

Każde zlecenie składa się z etapów realizacji. Istnieje możliwość kontrolowania każdego etapu za pomocą statusu.

Projekty - Partia

Okienko pozwala na zmianę statusu wszystkich etapów w zleceniach wybranej partii (na statywie).
W pierwszej kolejności zaznacz "Etap", którego chcesz zmienić status, a następnie zaznacz "Status" i kliknij na "Zapisz".
Jednym kliknięciem możesz zakończyć etap, zatrzymać lub wystartować od początku :)

Zlecenia

Wykaz materiałów (zleceń) przeznaczonych do badania lub przechowania.
Tutaj można sprecyzować co ma być badane i przez kogo.
Wszystkie zlecenia są grupowane w ramach projektów. Projekt to pojęcie umowne i nie musi dotyczyć jakiegoś ściśle
określonego zdarzenia określanego mianem projektu.
Projektem może być rutynowa praca laboratorium, a sam podział na projekty pozwala na chronologiczną ewidencję zleceń np.
w ramach miesięcy lub tygodni.
Jest to mechanizm mający na celu usprawnienie funkcjonowania zleceń, żeby nie było konieczności przeglądania tysięcy
zleceń w oknie, co jest bardzo uciążliwe.
Dodatkowo każde zlecenie (podobnie do rozwiązań w innych modułach) posiada swój status i wg tego statusu można zlecenia
filtrować – pasek narzędzi „Status”.

Zlecenia - edycja

Kontrolki dotyczące badań i materiałów są definiowane w module Schematy.
Guzik [Probant] jest wyłączony jeśli zlecenie zostało utworzone automatycznie podczas pobrania.

Zlecenia zbiorcze

Wykazy zleceń i badań w zleceniach.
Zlecenia zbiorcze, to pogrupowane zlecenia. W zależności od specyfiki pracy laboratorium można stosować:
"Zlecenia", "Zlecenia zbiorcze" i 'Projekty".
Wszystkie zlecenia są grupowane w ramach projektów. Projekt to pojęcie umowne i nie musi dotyczyć jakiegoś ściśle
określonego zdarzenia określanego mianem projektu.
Projektem może być rutynowa praca laboratorium, a sam podział na projekty pozwala na chronologiczną ewidencję zleceń np.
w ramach miesięcy lub tygodni.
Jest to mechanizm mający na celu usprawnienie funkcjonowania zleceń, żeby nie było konieczności przeglądania tysięcy
zleceń w oknie, co jest bardzo uciążliwe.

Zlecenia zbiorcze - edycja

Podbazy

System BBMS obsługuje bazę systemową i podbazy.
O ile struktura bazy systemowej powinna być definiowana i ustalana publicznie, bo ma kluczowe znaczenie w
funkcjonowaniu oprogramowania (nie tylko BBMS), to struktura podbaz może już być praktycznie dowolnie zmieniana.
Koncepcja podbaz, to nie tylko własne tabelki, ale możliwość prowadzenia ewidencji w innych bazach i za pomocą innego
oprogramowania, a następnie wykonywania importu, np. bazy w MS Access, MS Excel, SQL, …..
Podbazy, chociaż są bardzo elastycznym rozwiązaniem są silnie zintegrowane z bazą systemową.
Oprogramowanie jest w stanie przypisać dane z podbazy do konkretnego probanta (osoby, pacjenta), czy też konkretnego
materiału.
Tabele podbaz można włączyć do raportów i wykonywać raporty z wykorzystaniem zarówno tabel bazy systemowej jak i
podbaz.
Na podstawie definicji w menu System->Struktura podbaz można utworzyć dowolną podbazę zawierającą rozszerzone
informacje dotyczące pewnych zagadnień, np. probanta, wyników badań, jakiejś ewidencji.
Do tego modułu można importować w dowolnym momencie bazy z Access, SQL i Excel/Calc.
Dane można raportować za pomocą raportów definiowanych.
Scenariusze stosowane w praktyce:
- Placówka prowadzi różne ewidencje w MS Excel, MS Access i istnieje potrzeba zachowania tego schematu.
Proponuje się umieszczenie tych ewidencji w taki sposób, żeby osoba wykonująca import w BBMS miała dostępną określoną
ewidencję
- Wymaga się ewidencjonowania ankiet.
Za pośrednictwem arkusza kalkulacyjnego lub dowolnej bazy można wprowadzać/importować ankiety, a następnie podłączyć
jako podbaza do systemu BBMS.
Obecnie szablony ankiet nie są standaryzowane i każdy tworzy w/g swoich potrzeb.

Podbazy - edycja

Nie wiadomo z góry jak jest skonstruowana podbaza i jakie pola są preferowane.
Mimo to starano się zbudować okienko edycyjne z dynamicznie pojawiającymi się etykietami i polami.
Alternatywnym rozwiązaniem jest prowadzenie danych do podbazy za pomocą innej aplikacji i jej podłączenie do systemu
BBMS.

Biobanki

Gromadzenie materiału biologicznego znacznie odbiega od zasad prowadzenia zwykłego magazynu.
Każda próbka powinna mieć szereg informacji, które ją charakteryzują jak kod, miejsce, parametry przechowywania, historię i
powiązanego probanta.
Nie można przyjąć zasad obowiązujących w gospodarce magazynowej, bo próbka z materiałem biologicznym nie jest
towarem.
Z probówki mogą być pobierane pewne małe ilości materiału do badań, a samo wydawanie i powtórne przyjęcie maże mieć
znaczącego wpływu na jakość materiału.
Obsługa biobanku powinna umożliwić precyzyjne określenie położenia próbki, jak również prowadzenie jej historii wydań, jej
jakości i warunków środowiskowych.
W BBMS ewidencja biobanku jest zorganizowana w formie drzewa geograficznego, czyli istotne jest miejsce
przechowywania materiału.
Okno pozwala na ogólny wgląd w strukturę biobanku, a wyszukiwanie konkretnej próbki najlepiej wykonać za pomocą
Wyszukaj (lupa na pasku).
Obsługę całej płytki zrealizowano za pomocą okienka otwieranego guzikiem [Płytka]. Tam można skanować płytkę i/lub po
prostu ją obejrzeć.
Moduł umożliwia pełną ewidencję materiału biologicznego w postaci biobanków lub repozytoriów.
Bezwzględnie wymaga się aby:
1. każda probówka/fiolka była kodowana;
2. każde miejsce przechowywania było kodowane;
3. przed wprowadzeniem probówek/fiolek do użytkowania należy je zeskanować;
4. w przypadku współpracy między biobankami ewidencja musi zawierać informację o producencie.

Biobanki - edycja

Próbka materiału biologicznego lub chemicznego powinna być zidentyfikowana poprzez wybór Zlecenia lub Probanta.
Jeśli jest dodawana nowa próbka lub nie ma daty jej skanowania, to uruchamiają się formuły uzupełnienia zdefiniowane pod
guzikiem [?].
Przykłady definicji autouzupełnienia znajdują się w bazie testowej. Stosuje się między innymi do wyboru producenta, zapisu
dat itd.
Guzik [|||||] umożliwia wydruk kodu na drukarce kodów kreskowych.
Jeśli na wyposażeniu jest drukarka etykiet, to kod można wydrukować za pomocą formularza i funkcji Pic()
Próbka może być przypisana do wielu zleceń i do jednego zlecenia może być przypisanych wiele próbek.
Guzik [Matka] umożliwia wybór próbki źrółowej, a po kliknięciu na kod otworzy się okienko z drzwem powiązań próbek.
Do próbki można podłączyć dokumenty w formie elektronicznej (guziki [+], [>] i [-])

Podczas edycji pozycji związanej z urządzeniem do przechowywania materiału biologicznego trzeba zwrócić uwagę na
powiązanie z zasobem.
Z zasobem jest również powiązane urządzenie do monitoringu warunków środowiskowych.
Dzięki powyższym czynnością będzie możliwe raportowanie historii przechowywania probówki/fiolki.

Matki i córki

Okienko prezentuje drzewo powiązań między próbkami.
Otwiera się po kliku na kod próbki matki.
Z założenia wszystkie próbki drzewa powinny pochodzić od tego samego probanta.
Program dopuszcza zmianę probanta, czyli zastosowanie w innym kontekście.
Matki i córki można eksportować w module raporty (pole ID_BB6) i importować w ramach systemu podbaz.
Filtr "córki-dzieci" przełącza między widokiem córek wskazanej próbki a widokiem wszystkich potomków tej próbki.
Filtr "status" standardowo ogranicza wykaz próbek do określonego stratusu.

Biobanki - Płytka

Okienko ma za zadanie zdecydowanie uprościć obsługę całej płytki.
Rozmiar płytki, czyli ilość fiolek w pionie i poziomie są podawane jako parametry płytki z biobanku, a rozmiar domyślny
można wpisać w Stałych Systemu.
W tym miejscu powinna się odbywać współpraca programu ze skanerami 1D i 2D.
Zaleca się stosowanie skanerów 2D całej płytki np. http://labmind.pl/skaner/
Oprogramowanie współpracuje ze skanerami dowolnego producenta 1D i 2D udających klawiaturę.
Przetestowano skanery 2D całych płytek firm LabMind, Micronic i Fluidx.
Ikonka z koszem służy do wyrzucenia probówki/fiolki z płytki, ale nie z bazy. Po tej czynności probówka/fiolka i dane ją
opisujące zostają w bazie danych.
Uwaga !
O ile stosuje się skaner 2D LabMind, to oprócz kodu 2D fiolki są jeszcze odczytywane, jej producent, rodzaj kodu i suma
kontrolna.
Dodatkowe informacje dotyczące fiolki są niezbędne, bo zawsze istnieje szansa, że nastąpi wymiana między biobankami
lub po prostu zostaną zakupione fiolki u innego producenta, a wówczas jest możliwe pojawienie się dubletów.

Kolory

Okienko "Kolory" służy do definiowania barw tła i tekstu.
Lewy klawisz myszy na barwnej kontrolce pozwala na wybór koloru tła,
a prawy klawisz myszy koloru tekstu.
Przykładem zastosowania definicji jest okienko przedstawijące płytkę w biobanku.
W polu formuła zapisujemy wyrażenie, które zwraca prawdę lub fałsz.
Jeśli wynikiem wyrażenia jest "prawda", to kontrolka przyjmuje zdefiniowane barwy,
a jak "fałsz", to program przechodzi do sprawdzenia następnego wyrażenia.
Biorąc pod uwagę powyższy algorytm, kolejność definicji ma znaczenie,
bo jeśli przykładowo pierwsze wyrażenie będzie zwracało zawsze "prawdę",
to nigdy nie zostaną sprawdzone następne.
Zrzut zawiera przykłady deficji kolorów z formułami.
Składania wyrażeń jest identyczna do stosowanych w raportach, formularzach itd.
Krótkie wyjaśnienie przykładowych formuł:
empty(BB6->ID_OS1) - czy fiolka nie ma przypisanego pacjenta ?
left(BB6->MAT,2)=='kr' - czy nazwa materiału w fiolce zaczyna się od liter "kr" ?
!empty(BB6->ID_OS1) - czy do fiolki przypisano pacjenta ?

Skaner 2D

Współpraca BBMS ze skanerami całych płytek polega głównie na imporcie danych z pliku tekstowego.
Występują różne formaty plików i najczęściej niezgodne z przyjętą konwecją pozcyja/kod.
W tym okienku można zdefiniować kolumny zawierające pozycję i kod próbki dla określonego rozszerzenia pliku.
Oprócz tych podstawowych danych, można wskazać inne pola tabeli BB6 i zostosować formułę konwersji.
Formatowania importu danych nie stosuje się dla skanerów LabMind i podczas połączenia RS232.

Przekazanie

Przekazanie innej osobie lub komórce organizacyjnej polega na przesunięciu elementu drzewa do innej gałęzi.
Jeśli komórki organizacyjne podczas przekazania należą do różnych placówek, to wymaga się wprowadzenia osób i daty.

Uzupełnienie danych

Okno zawiera definicje automatycznego uzupełniania danych w oknie.
Formuły będą aktywowane pod warunkiem braku daty skanowania.
Na postawie postaci kodu jest generowany specyficzny skrót maski, pozwalający na przygotowanie definicji dla kodów
różnicych się długością lub speratorami.

Laboratoria

Struktura laboratoriów, które wykonują zlecone badania i szczegóły tych badań.

Laboratoria - edycja

Pola wartości parametrów badanego materiału są dynamiczne i definiuje się je w materiałach.
Etykiety pól odpowiadają nazwom parametrów, a kolejność odpowiada kolejności w materiałach.
W oknie zmieści się 30 pół.
Etykiety mogą być koloryzowane w zależności od zdefiniowanych w parametrach materiałów progów.

Odczynniki

Magazyn odczynników, posiada inne cechy niż magazyn towarowy.
Każdy odczynnik posiada postać, której nie można ująć jednostką sztuka, chyba że przyjmie się za sztukę jego opakowanie.
Cechy magazynu odczynników:
- odczynniki są przechowywany przeważnie w lodówkach, czyli powinien funkcjonować monitoring warunków
środowiskowych
- brak ilości w pozycji magazynowej, każda pozycja to oddzielny pojemnik,
- nie ma kontroli ilości odczynnika w pojemniku, bo nie ma technicznej możliwości
- musi być zastosowana metoda rozchodu dostawami, ale wg FIFO dostaw
- istnieje możliwość wielokrotnego przyjęcia i wydania tego samego opakowania
- każdy odczynnik posiada termin ważności, który to powinien porządkować FIFO dostaw
- każdy odczynnik posiada numer serii lub partii
Podczas przyjęcia odczynnika powinny odbyć się dwa skanowania, kod produktu i kod serii.
Do przemyślenia pozostaje okodowanie odczynników unikalnymi kodami, pozwalającymi na jednoznaczną identyfikację
każdego pojemnika.

Odczynniki - edycja

Proszę zwrócić uwagę na stosowanie własnego kodu kreskowego i jego skanowanie do pola "Kod".
Do każdej pozycji można podłączyć dokument w formie elektronicznej.

Odczynnik

Interaktywne okienko wprowadzono w celu pszyśpieszenia wykonywania operacji.
Wszystkie czynności można wykonać również w drzewie, poprzez edycję.
W drzewie działa również polecenie z menu podręcznego "Sumuj", do kontroli stanów.
Kontrolki oknie są włączane, wyłączane lub ukrywane w zależności od wykonywanej czynności.
Każde opakowanie może mieć przypisaną pozycję katalogową, wówczas tam będą zapisywane stany ilościowe.
Jeśli coś nie pójdzie po Twojej myśli, to możesz poprawić dane w drzewie na poziomie opakowania lub historii.

Magazyn

W systemie BBMS magazyn jest traktowany umownie i nie jest magazyn ogólnie rozumianym w działalności gospodarczej.
Trzeba wyszczególnić pewne podstawowe cechy:
- ilości są zawsze w sztukach,
- występują schodzące opakowania zbiorcze, czyli opakowanie zbiorcze może zawierać mniejsze opakowania zbiorcze
- trzeba ustalić, co jest sztuką na magazynie, bo nie ma sensu jako sztuki traktować najmniejszych elementów, mogą to być
np. woreczki zawierające jakieś drobne elementy
- w magazynie musi być zastosowana metoda rozchodu dostawami, ale wg FIFO dostaw
- istnieje możliwość wielokrotnego przyjęcia i wydania tego samego towaru
- magazyn musi mieć zdefiniowane ilości minimalne – alarmowe
- niemal każdy towar posiada termin ważności, który to powinien porządkować FIFO dostaw
Podstawowa obsługa magazynu polega na skanowaniu kodu 1D. W przypadkach szczególnych, tj. nowy towar, inna ilość niż
typowa, korekta, trzeba użyć klawiatury do wpisania odpowiednich znaków.
Jeśli towar nie będzie okodowany, to obsługa magazynu ulegnie zdecydowanemu utrudnieniu.
Każdy towar powinien mieć przynajmniej jeden kod służący do jego identyfikacji.
Za pomocą raportów można przygotować zestawienia dotyczące magazynu (magazynów) np. stany alarmowe,
przeterminowane, itd.
Moduł magazynu pozwala na budowę drzewiastej struktury magazynu (magazynów) pod względem lokalizacji.
Nie jest to typowa gospodarka magazynowa stosowana w działalności gospodarczej.
BBMS ma z założenia służyć biobankowi więc starano się aby obsługa magazynu była ściśle związana z biobankiem i
laboratorium.
Oprogramowanie automatycznie sumuje ilości dostępne na magazynie.

Magazyn - edycja

Najważniejsze parametry towaru: kod, daty produkcji i termin oraz ilość. Na podstawie tych parametrów mogą być budowane
użyteczne raporty dotyczące stanu magazynów i braków na magazynie.
Do każdej pozycji można podpiąć dokument w formie elektronicznej.

Przedmiot

Interaktywne okienko wprowadzono w celu pszyśpieszenia wykonywania operacji.
Wszystkie czynności można wykonać również w drzewie, poprzez edycję.
W drzewie działa również polecenie z menu podręcznego "Sumuj", do kontroli stanów.
Kontrolki oknie są włączane, wyłączane lub ukrywane w zależności od wykonywanej czynności.
Każde opakowanie może mieć przypisaną pozycję katalogową, wówczas tam będą zapisywane stany ilościowe.
Jeśli coś nie pójdzie po Twojej myśli, to możesz poprawić dane w drzewie na poziomie opakowania lub historii.

Kontrahenci

Powyższy wykaz jest budowany poprzez dodanie pozycji w oknie lub okienkach edycyjnych z polami zawierającymi nazwę
kontrahenta.
W ramach sieci BBMS może być aktualizowany o dane innych biobanków i laboratorów.
Oznaczenie kontrahenta jako np. "producent" powoduje pojawienie się jego na liście producentów i analogicznie pozostałe
grupy kontrahentów.

Katalog

Katalog jest wykazem towarów, materiałów eksploatacyjnych, odczynników, części zamiennych ....

Katalog - edycja

Edycja pozycji katalogowej.

Słowniki

Okno służy do ewidencji dowolnych kodów.
Dane można wyciagać w ankietach i formularzach.
Podczas aktualuzacji oprogramowania jest pobierana baza kodów, ktorą można zaimportować klikając na polecenie Import i
wskazując folder Help.

Słowniki - edycja

Budowa międzynarodowych słowników jest powinnością w celu zapewnienia prawidłowej komunikacji i ujednolicenia pojęć.

Zasoby

Sprzęt i aparatura.
Każdy biobank i laboratorium posiada zasoby sprzętowe.
Informacja z modułu Zasoby jest wykorzystywana w wielu innych modułach.
Jest do właściwie wykaz sprzętu, który bierze czynny udział w procesie przechowywania materiału biologicznego i jego badań
procesach laboratoryjnych.
Do zasobu odwołują się moduły Biobanki, Monitoring, Odczynniki i Procesy.
Najważniejsze co należy bezwzględnie ująć w ewidencji są: sprzęt chłodniczy i sprzęt komputerowy.
Każdy z zasobów może mieć prowadzoną historię zużycia różnego typu materiałów jak również historię przeglądów i awarii.
Patrząc na zasoby jesteśmy w stanie powiedzieć wiele o biobanku i laboratorium.
Jest to ewidencja nie tylko w rozumieniu ewidencji środków trwałych, ale przede wszystkich wykaz urządzeń możliwych do
zarządzania
i ich historia eksploatacji, przeglądów, napraw, ....

Zasoby - edycja

Na podstawie zestawu opcji: komputer, biobank, monitorowanie itd. są tworzone listy wyboru.
Opcja "SNMP Manager" włącza możliwość przyjmowania komunikatów "SNMP TRAP".
Jeżeli pomimo włączenia nie działa transmisja SNMP, to należy sprawdzić "FireWall".
Zgodnie ze standardem SNMP jest otwierany port 162.

Harmonogram

Harmonogram umożliwa prowadzenie rezerwacji wybranych urządzeń z zasobów biobanku lub laboratorium.
Wybór do rezerwacji wykonuje się podczas edycji właściwości urządzenia.
Harmonogram jest dostępny z poziomu edycji urządzenia i edycji zdarzenia w Organizerze.
Znaczenie kolorów w planie dobowym:
- zielony - czas wolny
- czerwony - obca rezerwacja - dwuklik, żeby sprawdzić czyja
- żółty - Twoja rezerwacja
- karmazynowy - aktualnie oznaczany okres za pomocą myszki - można użyć klawisze Shift i Ctrl
Oznaczona rezerwacja będzie skuteczna po kliknięciu na [Zapisz]
Dane o rezerwacji są przechowywane w tabeli AL1 i mogą być wykorzystane w Raportach.

Materiały

Wprowadzenie listy materiałów usprawni edycję właściwości próbki w biobanku.
Każdemu materiałowi można przypisać parametry i ich jednostki miar.

Materiały - edycja

Typ parametru, to jego jednoznakowy identyfikator, który jest wykorzystywany w ewidencji pomiarów.
Powinien być unikalny w ramach materiału i nie wolno go zmieniać jeśli odbyła się już gdziekolwiek rejestracja.
Wartości minimalna i maksymalna wynikają z norm dla parametru.
Po kliknięciu lewym klawiszem na etykietę można zmienić kolor dla przekroczenia wartości parametru.
Definicje kolorów są wykorzystane w innych modułach, np. laboratoriach, biobanku, pobraniu, ...
Pole "warunek" pozwala na zastosowanie zdefiniowanych kolorów dla wybranych danych z bazy.
Zapis jednostek miar odbywa się za pomocą znaków ASCII i dlatego nie można stosować np. 3

Jednostki miary

Ewidencja jednostek miar pozwala na utworzenie listy wyboru dla wszystkich modułów, gdzie występuje pole jednostki
miary.
Ponadto zawiera formuły przeliczeniowe, wykorzystywane podczas standaryzacji wyników pomiarów.

Jednostki miary - edycja

Wyrażenie (formułę) przeliczenia jednostek miar buduje się zgodnie ze składnią stosowaną w pozostałych modułach BBMS.
Za wartość "value" jest podstawiana wartość w jednosce miary wpisaną w tym oknie.
Wynik przeliczenia powinien być zgodny z jedną miary okna nadrzędnego.

Schematy

Schematy służą do zdefiniowania badania, potrzebnych materiałów i etapów.
Przykładowo, tworząc schemat badania BRCA1,P16, NOD2 powodujemy, że oprogramowanie będzie dodawać niezależne
kontrolki wyboru badań BRCA, P16 i NOD2, ale z tym samym materiałem do pobrania i z tymi samymi etapami.
Dużo więcej przykładów znajduje się w bazie z danymi testowymi TEST.

Schematy - edycja

Badania i potrzebne materiały.
Tutaj definiujemy rodzaje badań przeprowadzanych w ramach zleceń laboratoryjnych jak również niezbędny materiał do
badań.

Procesy

Procesy tworzą drzewo:
Grupa: jest elementem porządkującym, czyli dzieli z grubsza wszystkie procesy, może to być podział zadaniowy.
Proces: to zbiór wykonywanych procedur, proces nie jest uruchamiany w wyniku wystąpienia zdarzenia, proces tylko ujmuje
porządkowo procedury i składa się z niezależnych procedur,
np. proces Izolacji składa się z wielu procedur wykonywanych po pewnym zdarzeniu, np. zakończeniu poprzedniego
procesu, skanowaniu, uruchomieniu jakiegoś aparatu, itp.
Procedura: to zadanie wykonywane po wystąpieniu jakiegoś zdarzenia lub z innej procedury. Procedura jest uruchamiana w
Alertach, procedury uruchamia Robot.
np. procedura wykonania kopii zapasowej pewnych plików na komputerze zdalnym polega na sekwencyjnym
wykonywaniu funkcji włączenia komputera, kopiowania danych i ewentualnie wyłączenia komputera
Funkcja: to podstawowy krok w procedurze.
Każdy krok, czyli wykonanie funkcji musi się zakończyć sukcesem lub porażką.
Jeśli wystąpi sukces, to nastąpi przejście do wykonania następnej funkcji, a jak będzie porażka, to nastąpi ponowne
wykonanie funkcji, tak długo jak długo nie uzyska się sukcesu lub minie maksymalny czas prób, tj. tzw. Time Out.

W procesach można uruchamiać szereg wbudowanych funkcji.

Procesy - edycja

Pojedynczy wiersz może zawierać jedną lub wiele funkcji połączonych operatorem ".or." lub ".and."
Istnieje możliwość stosowania dowolnej funkcji ze składni języka CLIPPER (zbliżone do Basic i Pascal).

Harmonogram zadań

Automatyczne wykonywanie poleceń.
Zadaniem modułu jest wykonanie jakiejś zdefiniowanej czynności w określonym czasie.
Pozycja wykazu alertów do wykonania może być dodana automatycznie z innego modułu systemu BBMS lub ręcznie.
Każdy alert posiada zleceniodawcę alertu, czyli użytkownika, który go przygotował oraz adresata alertu, czyli użytkownika,
dla którego będzie uruchomiony.
Te dane i wiele innych można modyfikować podczas edycji.

Harmonogram zadań - edycja

Zadania harmonogramu można podzielić na kilka rodzajów:
- jednorazowe lub cykliczne
- komunikaty lub procesy
- ręczne lub automatyczne
O ile pierwszego rodzaju nie trzeba wyjaśniać, to następne wymagają kilku słów wyjaśnienia.
Alerty pozwalają na wyświetlenie komunikatu w zadanym czasie. Komunikat może być następstwem jakiegoś zdarzenia lub
może być przygotowany ręcznie. W każdym alercie można wybrać parametry czasowe jak i wskazać osobę, której ma się
pojawić komunikat. Jeśli komunikat ma się pojawić po zdarzeniu, to trzeba to zdefiniować za pomocą Kuriera (to system
powiadamiania w ramach systemu BBMS).
Oprogramowanie obsługuje "SNMP TRAP".
Za pomocą tych wywołań można uruchamiać zadania, a w ramach zdania procesy/procedury/funkcje.
W tym oknie wskazuje się nadawcę ramki "SNMP TRAP".
Odbiorę oznacza się podczas edycji zasobów, czyli właściwości komputera.
Nadawca w wyniku jakiegoś zdarzenia wysyła "SNMP TRAP" do odbiorcy, a ten wykonuje zadanie, które ma wpisany adres
nadawcy.
Mechanizm jest zatem prosty i użyteczny w sytuacjach natychmiastowego wykonania zadania po jakimś zdarzeniu,
np. otwarciu drzwi, przekroczeniu dopuszczalnej temperatury, itp.

Kurier

Powiadamianie o zdarzeniach.
BBMS to system zdarzeń. Każda czynność, pomiar, …. to zdarzenie, które kończy się albo sukcesem, albo porażką, albo po
prostu trwa.
Każdemu końcu zdarzenia można przyporządkować jakąś reakcję dzięki kurierowi. Działa to mniej więcej tak: coś się
zdarzyło, program pobiera kod kuriera odpowiadający sukcesowi lub porażce i „zagląda” do modułu Kurier.
Tutaj definiuje się, co ma być zrobione po pojawieniu się odpowiedniego kodu. Reakcja może polegać na uruchomieniu
jakiegoś procesu, na powiadamianiu za pomocą komunikatu, na powiadamianiu za pomocą raportu itd. itp.
Kurier zawiera wykaz czynności wykonywanych po wystąpieniu zdarzenia.
Oczywiście, jak zdarzenie nie ma kodu kuriera, to nie ma wówczas reakcji.
Poprzez moduł Kuriera odbywa się komunikacja między dowolnie wybranymi urządzeniami biobanku/laboratorium a
systemem zarządzania.
Na podstawie komunikatów mogą być podjęte działania.
Kurier jest bardzo ważnym rozwiązaniem dla zautomatyzowanych biobanków i laboratoriów,
bo umożliwia budowę skomplikowanego wielozadaniowego systemu opartego na obsłudze zdarzeń.
Powiadamianie e-mail będzie funkcjonowało, jeżeli nie będzie zablokowany serwer smtp.bbms.pl,
a powiadamianie SMS, gdy nie będzie blokady do serwera bramki SMS pod adresem 88.199.145.52.
Powyższe blokady mogą być włączone na komputerze z uruchomionym BBMS lub w jakimś punkcie kierowania ruchem
(punkcie dostępowym),
dlatego w razie problemów, proszę najpierw się zwrócić do odpowiedniej komórki IT.

Kurier - edycja

Edycja parametrów Kuriera zależy od aktualnego miejsca w drzewie.
W okienku edycyjnym pola mogą być aktywne lub zablokowane, a każde pole po zatrzymaniu nad nim wskaźnika myszy ma
swój opis.
Na poziomie drzewa "Kurier - temat" odbywa się najważniejszy opis zachowania kuriera, czyli definicja czynności po
pojawieniu się określonego kodu.

Monitoring

Monitoring warunków środowiskowych obejmuje elementy biobanku, ale również laboratorium.
Miejsce monitorowania ściśle definiuje wskazanie zasobu, czyli elementu biobanku lub laboratorium wpisane do modułu
Zasobów.
Zadaniem modułu jest współpraca z urządzeniami monitorowania warunków środowiskowych w celu akwizycji wszystkich
niezbędnych danych.
Nie zdefiniowano z góry jakie wielkości mają być monitorowane, można je po prostu zdefiniować.
Monitorowanie może odbywać się automatycznie poprzez Alerty lub ręcznie, z poziomu tego modułu.
Oprogramowanie obecnie komunikuje się z modułami LanKontroler (w skrócie LK) i rejestratorami Q-MSystem (Q-M). LK w
przeciwieństwie do innych rozwiązań pozwalają na odczyt praktycznie dowolnych parametrów, nie tylko temperatury, co jest
uzależnione od zastosowanych czujników. Stosuje się czujniki pomiaru temperatury w zakresie od -200°C do +2200°C,
wilgotności względnej, stężenia CO2, stężenia O2, stężenia CO, … oraz elementy wykonawcze jak przekaźniki, silniki,
siłowniki, itp.
LK zawiera przekaźnik pozwalający na włączanie jakiegoś urządzenia. Posiada również wejścia cyfrowe, do których podłącza
się czujniki krańcowe, np. otwarcia zamrażarki, otwarcia drzwi laboratorium itp.
Q-M natomiast, jest systemem bezprzewodowej rejestracji temperatury, z reguły stosowanym do monitoringu ultra
zamrażarek.
Akwizycja danych może odbywać się z poziomu BBMS ręcznie lub automatycznie, jak również przez zastosowanie
oprogramowania Robot.

Monitoring - edycja

Najważniejsze dane dotyczące monitorowania znajdują się na poziomie drzewa Monitoring - punkt (tytuł okienka edycji).
Ustawiając wskaźnik myszy nad polem formularza zostanie wyświetlony opis pola.
Do każdej pozycji można podpiąć dokument w formie elektronicznej.
Większość czujników wymaga kalibracji. W oprogramowaniu modułu przyjęto uniwersalną metodę przez skalowanie. Do niej
wymagane jest podanie dwóch wartości z czujnika, najlepiej możliwie różnych, minimalnej i maksymalnej oraz dwóch
wartości oczekiwanych.
Obliczenie wyniku odbywa się z wykorzystaniem wyrażenia:
out = (inp-inp1)*(out2-out1)/(inp2-inp1)+out1
gdzie:
inp1 – pierwsza wartość pomiaru
inp2 – druga wartość pomiaru
inp – pomiar

out1 – wartość oczekiwana dla pierwszego pomiaru
out2 – wartość oczekiwana dla drugiego pomiaru
out - wynik

LanKontroler

Moduł "LanKontroler" to ekonomiczne rozwiązanie monitorowania warunków środowiskowych.
Pozwala na pomiar z 6 cyfrowych czujników temperatury, 1 czujnika cyfrowego wilgotności i temperatury oraz
kilku czujników analogowych, a oprócz tego kilku czujników cyfrowych, np. otwarcia zamrażarki.
Szczegóły:
https://tinycontrol.pl/en/

Uprawnienia
Każdy użytkownik powinien podczas uruchomienia programu przejść identyfikację, czyli po prostu się zalogować.
Proces logowania nie musi być „uciążliwy” (zdania są podzielone, czy wklepanie hasła jest skomplikowane, czy też nie, bo
nazwę użytkownika program pamięta), a można wykorzystać np. skaner i skanować kod z karty dostępowej.
Najważniejsze, żeby w danej chwili w systemie BBMS pracowała ściśle określona (zidentyfikowana) osoba.
Jak tak będzie, to ta osoba może się poruszać po systemie w ramach swoich uprawnień (nadawanych przez administratora).
BBMS posiada rozbudowany system uprawnień, które można podzielić na dwie grupy:
1. uprawnienia w oknie/module
2. uprawnienia do bazy danych: tabel i pól
3. uprawnienia kontekstowe
Każde okno systemu BBMS posiada nazwę techniczną (widać na rzucie w kolumnie nazwa) dzięki której jest sprawdzane, czy
użytkownik ma pełne uprawnienia (przeglądanie i edycja), czy tylko przeglądanie, czy też brak uprawnień.
Nazwę techniczną wprowadzono ze względu na wielojęzyczny interfejs BBMS. W każdym języku nazwa techniczna jest taka
sama i zmienia się „tytuł” okna.

O uprawnieniu do okna / modułu decyduje status pozycji: zielony oznacza prawa do edycji, żółty tylko przeglądanie, a
pozostałe brak uprawnień.
Druga grupa uprawnień, czyli do bazy danych, może być nadawana w każdym oknie przez administratora, a pozostali
użytkownicy posiadają podgląd uprawnień.
Po kliknięciu w oknie prawym klawiszem myszy pojawi się menu z opcją "Uprawnienia".

Za pomocą opcji "okno" i "tabela" wybieramy grupę uprawnień.
W przypadku wyboru "okno" są to te same uprawnienia, co nadano w modele "Uprawnienia".
Jeśli "tabela", to aktywna jest edycja uprawnień do bazy.
Użytkownicy z lewej strony nie posiadają wybranych uprawnień edycji lub podglądu, a z prawej strony posiadają
uprawnienia.
Nie można nadać uprawnień do edycji bez praw przeglądania, po prostu edycja jest wyższym poziomem uprawnień niż
przeglądanie.
Pod statusem (edycja/podgląd) znajduje się lista wyboru pola tabeli.
Istnieje możliwość zablokowania edycji wybranych pól tabeli i analogicznie ukrycia danych w wybranych polach tabeli.
Trzecia grupa uprawnień - kontekstowa, dotyczy uprawnień wynikających aktualnej sytuacji, aktualnego biegu procesu.
Szereg ograniczeń, bo ta grupa dotyczy redukcji posiadanych uprawnień odbywa się automatycznie.
Przykładowo, nie można zmienić probanta w zleceniu, jeśli zlecenie zostało utworzone automatycznie w oknie pobrania.
Istnieje redukcja uprawnień do edycji, którą można włączyć na własne żądanie wpisując do stałej STABLK wartość TAK.
Włączenie stałej skutkuje blokadą edycji pozycji posiadającej status "OK" lub "blokada".
Redukcja uprawnień do edycji w ten sposób może się przyczynić do znaczniej ochrony danych związanych z zakończeniem
pewnego procesu.
Podsumowując, rozbudowany system uprawnień obsługuje trzy grupy uprawnień, do okien i bazy danych oraz kontekstową.
Dostęp do ustawień jest w module uprawnienia lub w każdym oknie z menu podręcznego,
a kontekstową można rozszerzyć wpisując do stałej STABLK "TAK".
Metoda i zakres nadawania uprawnień zależy od Państwa.

Uprawnienia - edycja
W tym module szczególnego znaczenia nabiera status pozycji.
Zależnie od kontekstu status zezwala na dostęp lub też go blokuje.

"uwierzytelnienie" - włączenie automatycznego logowania do BBMS poprzez przypisanie użytkownika systemu operacyjnego
lub serwera do użytkownika BBMS.
"start" - przywrócenie ostatnio otwartego okna po uruchmieniu BBMS.

Kursy i szkolenia

Kursy i szkolenia oprócz charakteru ewidencyjnego powinny mieć ścisły związek z uprawnieniami.
Naturalne wydaje się, że dostęp do pewnych modułów powinny mieć osoby przeszkolone z danej dziedziny.
Ze względu na terminowość świadectw ukończenia kursów lub szkoleń, można je monitorować na pomocą raportów.
Automatyczne wyłączanie dostępu do określonego modułu jeśli upłynął termin ważności szkolenia nie jest na tyle zasadne,
żeby blokować pracę.
Kursy lub szkolenia można raportować i wysyłać do osoby odpowiedzialnej za ich realizację bądź po prostu nadzorującej ich
wykonanie.
Raport może zawierać przeterminowane i bliskie przeterminowaniu, szczegóły są po prostu do zdefiniowania w raporcie.

Kursy i szkolenia - edycja

Kurs lub szkolenie można scharakteryzować nazwą, datą i terminem ważności.
W okienku można podłączyć dokument w formie elektronicznej będący świadectwem ukończenia.

Szczepienia

Szczepienia oprócz charakteru ewidencyjnego powinny mieć ścisły związek ze zgodą na wykonywanie pewnych czynności,
czyli z uprawnieniami.
Naturalne wydaje się, że dostęp do pewnych modułów powinny mieć osoby zaszczepione.
Choć brzmi to niezbyt poważnie, to chyba każdy przyzna, że pobrań materiału biologicznego nie może wykonywać osoba nie
zaszczepiona.
Szczepienia można raportować i wysyłać do osoby odpowiedzialnej za ich realizację bądź po prostu nadzorującej ich
wykonanie.
Raport może zawierać przeterminowane i bliskie przeterminowaniu, szczegóły są po prostu do zdefiniowania w raporcie.

Szczepienia - edycja

Szczepienie można scharakteryzować nazwą, datą i terminem ważności.
W okienku można podłączyć dokument w formie elektronicznej będący zaświadczeniem o szczepieniu.

Strefy dostępu

Strefy dostępu w biobanku i laboratorium można zbudować w formie drzewa.
Jeśli gałęzi drzewa odpowiada terminal dostępowy to po zaznaczeniu kliknij na [Uprawnienia]
i włącz dostępy wybranym osobom.
Jeśli osoba otrzyma dostęp do do strefy na jakimś poziomie, to automatycznie uzyskuje go do poziomów wyższych.
W celu wykonania pełnej integracji z System Kontroli Dostępów należy uzupełnić kody terminali dostępowych
i kody kart zbliżeniowych na kardzie użytkownika w menu System->Uprawnienia.
Integracja polega na przesłaniu przygotowanych danych w BBMS do Systemu Kontroli Dostępów.

Strefy dostępu - edycja

Każda pozycja drzewa, odpowiadająca terminalowi dostępowemu (czytnik) , powinna zawierać kod zgodny z System Kontroli
Dostępów.

Stałe

W każdym oprogramowaniu jest miejsce na pewne informacje stałe, pewne dane konfiguracyjne.
To miejsce różnie się nazywa i ma różną budowę, często stosuje się okienko opcji.
System BBMS zawiera wykaz stałych w formie dynamicznej. Po prostu jak jest potrzebna pewna stała, to program ją dodaje
do listy.
Zasada ta znacznie uprościła obsługę stałych (opcji), nie widać setki, a jedynie tyle ile jest w użyciu. Ponadto bez większego
problemu można dodawać nowe i usuwać zbędne stałe.
W stałych są przechowywane dodatkowo definicje automatycznych uzupełnień danych i skrypty drukarek kodów kreskowych.
Organizacja skryptów wymaga kilku słów opisu.
Każdy skrypt posiada nazwę stałej, która odpowiada drukarce, np. PZEBRA, PBRADY, PSATO, PGODEX.
Do nazwy można dodawać przyrostek, np. 1,2,3.. a,b,c itd.
oraz miejsce uruchomienia skryptu, np. @BB6, @BB5, @OS, itd.
Jeśli jest wiele skryptów dla zainstalowanej drukarki, to pojawi się lista wyboru.
Na liście nie będzie skryptów, które za pomocą @ są przypisane do innych okien.
Skrypt drukarki kodów kreskowych może zawierać wstawki makr okraniczone nawiasami klamrowymi {}.
np. dla ZEBRA
^XA
^FO40,50
^FD{trim(OS1->NZ)+" "+OS1->IM}^FS
^XZ
makro w skrypcie może genetować fragment skryptu
^XA
^FO40,{iif(OS1->STA="1","50","60")}
^FD{trim(OS1->NZ)+" "+OS1->IM}^FS
^XZ

Stałe - edycja

Proszę nie modyfikować nazwy stałej, bo jest ona automatycznie ustalana przez oprogramowanie.
Powinno się modyfikować wartość stałej i ewentualnie opis.

Raporty

Nie ma sensu wyświetlanie komunikatów o przeterminowaniu jakiegoś materiału, czy też szczepienia.
Po prostu ilość komunikatów była by na tyle duża, że może zablokować wszelką pracę w programie.
Najlepiej przygotować odpowiedni raport, który może być wysyłany za pomocą e-mail do wielu osób.
Budowa raportu polega na włączaniu wybranych pól i zastosowaniu odpowiednich filtrów.
Pewnym ułatwieniem jest możliwość przesyłania definicji raportu w formie pliku xml.
Definicjami raportów mogą się wymieniać biobanki i laboratoria.

Raporty - edycja

Parametry nagłówka raportu - sposób drukowania, zliczania, podsumowania itd.

Raporty - specyfikacja

Raporty definiowane są sposobem na szybkie uzyskanie wybranych informacji z bazy danych programu.
Raporty podzielono na tematy, którym odpowiada określony zestaw tabel bazy danych. Przechodząc do definiowania nowego
raportu należy wybrać interesujący temat, a następnie, typowo, dodać nową pozycję i wpisać nazwę raportu. Nazwa pojawi się
na wydruku obok tematu. Kolejnym etapem definiowania raportu jest określenie kolumn na podstawie proponowanego
zestawu znajdującego się o okienku listy. Kliknięcie na odpowiedni guzik ">" lub też "<" powoduje włącznie pola do raportu
lub też wyłączenie. Tabela wykazu kolumn raportu umożliwia zmianę treści nagłówka, blokadę wydruku ( wstawiona
kolumna może być użyta wyłącznie do filtra), określenie sortowania i zdefiniowanie filtrowania danych.
Zagadnienie wyboru danych do raportu należy do najważniejszych i skuteczne ograniczanie decyduje o możliwości
wykorzystania raportu. Wprowadzono następujące operatory:
" " - brak operatora - filtr jest wyłączony

operator

pole tekstowe

pole numeryczne

pole daty

<<

tekst z pola zawiera się w wartości

liczba mniejsza ponad 1000
razy

data z pola o przynajmniej rok
wcześniejsza

<

tekst jest mniejszy w sensie
alfabetu

liczba mniejsza

data z pola wcześniejsza

\

tekst jest mniejszy lub równy w
sensie alfabetu

liczba mniejsza lub równa

data z pola wcześniejsza lub ta sama

=

teksty są sobie równe

obie równe

równe daty

#

teksty różne

obie różne

różne daty

~

teksty podobne (zawierają się w
sobie)

wartości przybliżone do 10%

przybliżone daty

/

tekst większy lub równy w sensie
alfabetu

liczba większa lub równa

data pola późniejsza lub ta sama

>

tekst większy w sensie alfabetu

liczba większa

data pola późniejsza

>>

wartość zawiera się w tekście pola

liczba większa ponad 1000
razy

data pola późniejsza ponad rok

Budowanie filtrów złożonych polega na składaniu filtru z warunków dla wielu wybranych pól. Musimy wiedzieć, że
domyślnie zakłada się spełnienie wszystkich warunków, czyli zastosowano operator logiczny "i". Jeżeli jednak istnieje
potrzeba zdefiniowania filtru z zastosowaniem operator "lub", to wystarczy skorzystać z pola NF ( negacja filtru ) w
nagłówku definicji raportu. Zaznaczenie tego pola spowoduje wybranie danych do raportu, gdy zdefiniowany filtr nie jest
spełniony.
Dalej należy skorzystać ze znanej zależności:
!( a i b) = ( !a lub !b), gdzie znakiem "!" oznaczono negację wyrażenia.
W formułach można stosować wszystkie podstawowe funkcje języka CLIPPER i VO np. funkcje
Parametryzacja.
W kolumnie "Wartość" można zapisać słowo kluczowe "param", które spowoduje wywołanie okienka z zapytaniem o wartość
parametru. Przewidziano zastosowanie do dziewięciu różnych parametrów oznaczonych kolejnymi cyframi, np. param1,
param8.

Raporty - temat

W tym oknie wskazuje się tabele i ich połączenie.
Definicja jest wykorzystywana w czasie budowy raportu i w czasie jego wykonania.

Raporty ulubione

Nie każdy musi się znać na przygotowaniu raportu.
Dla wszystkich jest okienko z ulubionymi raportami :)
Zmianą właściwości raportu może zająć się administrator lub autor raportu.

Raporty ulubione

Pola "par1" do "par3" służą do przekazania wartości parametrów raportu.
Nie muszą być wypełniane, to tylko ułatwienie.
W raporcie można wstawić pytanie o wartość parametru.
Po prostu, jeśli te pytania są zbyt męczące lub zbędne, a raport wymaga parametru,
to wpisz go tutaj.

Formularze

Jeśli jest potrzeba drukowania formularza lub ankiety, to właśnie w tym miejscu można przygotować szablon.
Oprócz wskazania miejsca wydruku oraz formatu, można wykorzystać zestaw funkcji i operatorów pozwalających na pełny
dostęp do bazy danych.
Dane można dowolnie formatować.
Wykaz dostępnych funkcji.

Formularze - edycja

Dane nagłówkowe formularza.
W tym miejscu można wybrać okno macierzyste formularza.

Formularze - specyfikacja

W specyfikacji formularza można stosować funkcje i odwoływać się do pól bazy danych.
Zapis OS1->NZ oznacza odczyt danych z pola NZ tabeli OS1.
Szczegółowy opis struktury bazy danych znajduje się w menu Pomoc->Tabele
lub w pliku DS_BBMS_PL.pdf
Funkcja specjalna Pic().
Za pomocą tej funkcji można wstawić do wydruku kod kreskowy lub dowolną grafikę.
np.
wstawienie kodu z bazy danych
Pic('Zint.exe -o '+trim(OS4->KOD)+'.png -d '+trim(OS4->KOD))
wydruk obrazka
Pic('c:\bbms\obrazek.jpg', 20, 10)
gdzie 20 - szerokość, 10 -wysokość na wydruku

Szablony

Szablony umożliwiają generowanie dokumentów w formacie RTF (standard obsługiwany przez wszystkie edytory
formatowanego tekstu).
W czasie zapisu dokumentu oprogramowanie zamienia formułę zamkniętą w nawiasach klamrowych {} na wynik formuły.
Można stosować wszystkie dostępne funkcje (np. używane w formularzach) oraz składnię pozwalającą na odczyt bazy
danych.
Zdefiniowany szablon można podpiąć do okna, a jeśli w oknie jest drzewo, to do gałęzi drzewa wskazująć tabelę gałęzi.
Dobrą praktyką jest przygotowanie formuł w notatniku, a następnie skopiowanie do szablonu w celu uniknięcia ukrytego
kodowania RTF wewnątrz formuły.
Jeśli przygotowałeś szablon w edytorze Word lub Writer i po wczytaniu zmienił się na tyle format, że nie spełnia Twoich
oczekiwań,
to zamiast szablonu możesz wpisać ścieżkę do pliku z szablonem, np. C:\BBMS\DBF\Biobank\RTF\Szablon.rtf
Długie formuły można skrócić poprzez zastosowanie skrótów.
W nawiasie klamrowym wpisz np. {%adr} lub {#adr}, a w okienku pod przycieskiem [Skróty] odpowiednio nazwę skrótu
"adr"
i trekst formuły trim(OS1->UL)+" "+trim(OS1->DOM)+"/"+OS1->LOK
Zamiast {trim(OS1->UL)+" "+trim(OS1->DOM)+"/"+OS1->LOK} możesz użyć {%adr},
co znacząco poprawia czytelność szablonu.

Szablony - edycja

Dane w polach "Okno" i "Tabela" są wykorzystywane w procedurze wyszukiwania szablonu po kliknięciu na guzik [Szablon]
w oknie.
Zdefiniowany szablon może być aktywny tylko w wybranym oknie i pobierać dane z tabel bazy danych podpiętych do okna.
"Status" umożliwia wyłączenie zdefiniowanego szablonu z użycia.

Wydruki

Okno zawiera parametry wszystkich wykonanych wydruków.
Kilka parametrów można edytować i będą one wykorzystane podczas następnych wydruków.
Oprócz parametrów są dostępne również dane statystyczne, ilości operacji wydruku i podglądu oraz daty.

Wydruki - edycja

Okienko posiada podstawowe parametry wydruku i w przyszłości będzie rozwijana.

Wydruk seryjny

Wydruk seryjny wprowadzono w celu umożliwienia wydrukowania wielu etykiet z kodem 1D/2D w/g jakiejś maski.
Przykładowe skrypty wydruku: (są zapisywane w menu System -> Stałe -> Drukarki kodów)
SATO
<ESC>A
<ESC>A104001440
<ESC>H0900<ESC>V0050<ESC>B103100####
<ESC>L0202
<ESC>H0250<ESC>V0050<ESC>WB0####
<ESC>Q1
<ESC>Z
ZEBRA 1D Code 39
^XA
^FO40,50
^BY2,2
^B3N,N,90,Y,N
^FD####^FS
^XZ
ZEBRA 1D Code 128 - same cyfry - upakowany - wymóg parzystej liczby cyfr w kodzie
^XA
^FO50,10^BY1
^BCN,70,Y,N,N
^FD>;####^FS
^XZ
2D z drukiem czytelnego kodu w dwóch wierszach koło DataMatrix.
^XA

^FO20,40
^BXN,3,200
^FD####^FS
^FO80,40,0
^ADN,24,10
^FD....^FS
^FO80,70,0
^ADN,24,10
^FD....^FS
^XZ
BRADY 2D
mm
J
S l1;0,0,9,13
B 5,5,0,DATAMATRIX,1;####
A1
gdzie, "####" jest zastępowany kodem, a "...." są zastępowane częścią kodu, druga część w kolejnym ciągu "...."
zastosowanie ciągu "...." daje możliwość wydruku kodu w dwóch wierszach, warunek, to kod musi zawierać znak kropki "." w
miejscu podziału
np. ABCDEF.KOD123 zostanie wydrukowany w dwóch wierszach ABCDEF i w kolejnym wierszu KOD123

Wykres na żywo

Wykres z okna posiada ograniczenie zakresu danych, do widocznych w oknie.
Ograniczenie to okazało się dla wielu istotne i dlatego powstało rowiązanie "Wykres na żywo".
Zakres danych jest oganiczany wyłącznie parametrami wykresu, a nie organizacją zapisu danych w drzewie.
Oprócz usunięcia ograniczenia zakresu wprowadzono okresowe odświeżanie wykresu.

Wykres na żywo - edycja

Struktura podbaz

Moduł definicji struktury podbaz składa się z kilku poziomów: dziedziny, grupy i tabel.
Jest pełna dowolność w ustalaniu dziedziny i grup.
Są pewne ograniczenia na pozostałych poziomach, czyli tabelach i szczegółach dotyczących tabel:
- nazwa tabeli musi być unikalna w całej bazie;
- nazwa powinna być krótka i nie może zawierać znaków specjalnych (również spacji);
- tabela musi składać się z pól (kolumn);
- każde pole powinno mieć krótką nazwę i bez znaków specjalnych (również bez spacji)
Jeśli struktura tabeli ma odpowiadać jakiejś bazie źródłowej, to kliknij na guzik [Źródło], tam można uruchomić automat.

Struktura podbaz - edycja

W celu zapewnienia przechowywania danych w bazie danych z dowolnym motorem bazodanowym trzeba przestrzegać kilku
zasad:
1. Nazwa pola nie powinna być dłuższa niż 10 znaków, nie może zawierać znaków specjalnych i diakrytycznych oraz nie
może być słowem zastrzeżonym w bazie SQL.
2. Maksymalny rozmiar pola tekstowego wynosi 254 znaków, a liczbowego 12 znaków włącznie ze znakiem oddzielającym
liczby całkowite od ułamkowych.
3. Ilość pól w tabeli nie może przekraczać 254-14 (zarezerwowane dla BBMS) = 240.
Informacja z pola "Opis" będzie się pojawiała w module Podbazy podczas edycji.
"Etykieta" będzie wyświetlana wszędzie, gdzie będzie wykorzystywane definiowane pole, między innymi w oknach i
raportach.
"Lista" służy do wskazania wartości, które może zawierać pole tekstowe, podczas edycji będzie widoczna lista wyboru.
"Status" pozwala na włączenie pola, żeby było widoczne w module Podbazy.
Lokalne pola bazy danych służą do wskazania miejsca zapisu podczas importu, np. z Excel, Calc, ODBC.
Istnieje możliwość zapisu tej samej danej do kilku tabel.
Można również zapisać dane do różnych rekordów tej samej tabeli poprzez zastosowanie dodatkowego wskaźnika (trzecia
kolumna).

Wskaźnik "?" oznacza użycie zapisu w dowolnym wariancie, a np. "1" tylko w jednym wariacie.
np. import kilku kodów 2D z jednego wiesza arkusza musi być tak zdefiniowany, żeby dla każdego wskaźnika był niezbędny
zestaw danych
w arkuszu: kod1d, kod2d, kod1d, kod2d, kod1d, kod2, nr_ident
w definicji
kod1d: BB5->NZ
kod2d: BB6->NZ
kod1d: BB5->NZ,1
kod2d: BB6->NZ,2
kod1d: BB5->NZ,3
kod2d: BB6->NZ,3
nr_ident: BB6->NR_DNA,?
Formuła konwersji we właściwościach pola i formuła po imporcie we właściwościach tabeli, pozwala na realizację
dodatkowych zadań.
Przykładowa treść formuły po imporcie rekordu::
!empty(vp("Sc",trim(_TBL->KATALOG)+"\"+trim(_TBL->NUMER_PRE))) .and. Template("Slide",vg("Sc")+"\slide.yml")
.and.
mrxs2lnk(vg("Sc"),".mrxs;\Data0002.dat;\Data0003.dat","BB6",_TBL->ID_BB6)
Interpretacja:
!empty(vp("Sc",trim(_TBL->KATALOG)+"\"+trim(_TBL->NUMER_PRE)))
Zapisz do zmiennej „Sc” podkatalog, którego nazwa znajduje się w tabeli TBL i polu KATALOG oraz w polu NUMER_PRE
tej samej tabeli
Funkcje:
empty() - sprawdza czy puste
trim() - odcina ostatnie spacje
Template("Slide",vg("Sc")+"\slide.yml")
Wykonaj szablon o nazwie „Slide” i zapisz go do pliku „slide.yml”
Ostatnie polecenie wykonywane po imporcie rekordu to
mrxs2lnk(vg("Sc"),".mrxs;\Data0002.dat;\Data0003.dat","BB6",_TBL->ID_BB6)
Funkcja realizuje dwa zadania: konwersję obrazu binarnego na jpg oraz załączenie jpg do próbki w bazie danych.
vg("Sc") – pobiera ścieżkę do plików, które mają być konwertowane
".mrxs;\Data0002.dat;\Data0003.dat" - lista plików do konwersji na jpg
"BB6" - tabela bazy głównej, do której ma być załączony jpg
_TBL->ID_BB6 - identyfikator tabeli BB6, do której załączany jest jpg

Min/Max

Kolorowanie etykiet w zależności od wielkości w polu danych.
Zmiana koloru - klik prawym klawiszem myszy.
Usunięcie koloru - klik na przycisk [X]
Zmiana tekstu - klik lewym klawiszem myszy.

Źródło importu

Okienko służy do zdefiniowania metody importu danych z bazy zewnętrznej do pod-bazy BBMS.

Wysortuj

Wyciągnięcie kilku fiolek z wielu płytek w całym biobanku.
To jedna z podstawowych czynności wykonywanych rutynowo przed badaniem materiału.
Materiał w biobanku jest przechowywany losowo. Nawet jeśli ktoś się uprze i będzie układał fiolki w/g jakiegoś kryterium,
to i tak podczas przygotowania do badań kryteria te z całą pewnością się zmienią. Dlatego należy z góry założyć
losowe ułożenie fiolek w biobanku.
Wykorzystując raporty definiowane lub dowolny inny mechanizm, np. Excel, przygotowujemy listę kodów do wysortowania.
Tę listę kodów, znajdującą się w pliku tekstowym, importujemy, a program wyszukuje fiolki po kodach i generuje listę płytek.
Lista płytek może być przekazana do personelu obsługującego biobank lub wysłana na robot obsługujący biobank (np. Yeti,
Wall-B :))
Z płytek należy następnie wydobyć fiolki w/g wskazanych adresów (z możliwą kontrolą za pomocą skanera 2D).
Wyciągnięcie fiolek z płytek i przełożenie do innych płytek roboczych może odbywać się ręcznie lub automatycznie.
Po sortowaniu należy bezwzględnie zeskanować płytkę za pomocą polecenia menu Start ->Biobanki ->Płytka.
W trakcie eksploatacji biobanku (lub repozytorium) pojawi się problem odpowiedzi na pytanie, gdzie jest materiał. Z całą
pewnością należy założyć, że materiał do badań jest „rozrzucony” na wiele płytek/pudełek.
Okno służy do wyszukania wszystkich płytek/pudełek na podstawie listy fiolek do badań.
W praktyce występuje następująca procedura:
Krok 1 - za pomocą raportów lub dowolnego inne mechanizmu tworzymy listę fiolek – listę kodów 2D fiolek
Krok 2 – dodajemy nową pozycję w górnej tabelce (prawy klawisz myszy „Dodaj” lub klawisz [Ins])
Krok 3 – importujemy wcześniej zdefiniowaną listę kodów 2D
Krok 4 – klikamy na [Sorter] i albo ręcznie wyszukujemy materiał, albo zrobi to za nas automatyka biobanku J
Uwagi
Może się okazać, że dany materiał jest już w badaniach lub jest po prostu zajęty przez kogoś innego, dlatego trzeba albo
poczekać, albo wysłać komunikat do użytkownika, który zajął materiał.

Wysortuj - edycja

Wpisz podstawowe dane dotyczące tego sortowania.

XML/YML

Pliki w formacie XML lub YML (YAML) umożliwią zapisanie informacji z dowolnej bazy danych, a nawet twierdzi się, że
one jest bazami danych.
Jak wyglądają pliki i czym się różnią ?
Przykład znaleziony w Internecie

Jak widać, w każdym formacie są te same dane.
W celu poprawy czytelności przykłady XML i JSON zawierają wcięcia, które nie muszą występować:

<Servers><Server><name>Server1</name><owner>John</owner><created>123456</created><status>active</status></Server></Servers>
{Servers:[{name:Server1,owner:John,created:123456,status:active}]}
YAML, czyli YML musi zawierać wcięcia, bo one są elementem strutury pliku, co odróżnia go od pozostałych.
Kilka szczegółów technicznych:
- xml składa się z elementów i atrybutów
- element definiujemy jako ścieżka np. \raport\element
- atrybut definiujemy jako ścieżka zakończona wskazaniem czyli, np. \raport\element\@atrybucik
W tym oknie znajdują przykłady, które zawierają wykaz elementów i atrybutów pliku xml.
Import i eksport danych musi być poprzedzony zdefiniowaniem, co i gdzie ma się znaleźć, czyli należy wskazać z której tabel
i pola mają pochodzić dane do atrybutu i do której tabeli i pola mają być zapisane dane z atrybutu. Oba procesy różnią się
między sobą kierunkiem przepływu danych i dlatego należało wprowadzić pewne zmienne pomocnicze:
Eksport: pozycja, rekordy, liczba
Import: wartosc
Zmienna pomocnicza "pozycja" zawiera aktualnie eksportowaną pozycję/rekord, może przymować wartości zgodnie z
zapisem w polu liczba definicji XML, czyli np. 0...999

iif(pozycja<=liczba,UZ->(dbgoto(rekordy[pozycja])),.F.)
Formuła sprawdza, czy aktualna pozycja jest mozliwa do osiągnięcia, czyli czy jest rekord do którego można zrobić skok za
pomocą funcji dbgoto(), jeśli tak to go wykona, a jeśli nie, to zwraca FAŁSZ, co jest sygnałem o końcu eksportu danych.
Funkcje zapisane jako formuła elementu powinny zwracać wartość logiczną oznaczającą zgodę na kontynuację procesu lub
brak zgody.

Sekwencje

Wyszukiwarka sekwencji w bazie FASTA.
Przed uruchomienia wyszukiwarki należy przygotować środowisko obliczeń rozporoszonych:
1. Wyznaczyć jak największą liczbę komputerów w sieci lokalnej:
- z wolną przestrzenią na dysku twardym 40GB,
- z systemem Windows.
2. Pobrać i rozpakować http:\\bbms\FASTA.zip na dysku (można włączyć kompresję).
3. Wstawić skrót do programu C:\BBMS\EXE\Agent.exe do grupy Autostart i go uruchomić.
Po tych czynnościach zacznie funkcjonować przetwarzanie rozproszone, w tym wyszukiwarka w bazie FASTA.

Sekwencje - edycja

ABI

Importy wyników sekwenatora z plików w formacie *.ab1.
(Applied Biosystems Genetic Analysis Data File Format, ABIF File Format Specification and Sample File Schema)
W plikach są zapisywane dane, które można przeglądać za pomocą specjalistycznego oprogramowania.
Tą sytuację nieco zmieniamy wprowadzając możliwość importowania tych danych do bazy.
Jak już są zaimportowane, to można wykorzystać sekwencje w wyszukiwarce lub przygotować specjalne raporty.

ABI - edycja

Importy wyników sekwenatora z plików *.ab1.

NGS

NGS - edycja

NGS - long

Tabele

Tabele głównej bazy systemowej są definiowane przez producenta BBMS i publikowane w ramach Standardu de Facto.
Udostępniono przeglądanie struktury ze względu na możliwość wykorzystania tych danych podczas definiowania raportów,
formularzy i szablonów XML.
Użytkownik może bezpiecznie zmieniać opisy tabel, które są często wykorzystywane w oknach.
Potrzebę rozbudowy struktury bazy danych trzeba zgłaszać na forum biobanków lub bezpośrednio do producenta.
W oknie są widoczne guziki [Pola] i [Indeksy] służące do przeglądania i edycji szczegółów dotyczących wskazanej tabeli.
Guzik [Przywróć] służy do odzyskania usuniętych rekordów w wybranej tabeli.

Tabele - edycja

Istnieje możliwość zmiany opisu tabeli na swój.
Treść opisu będzie bezpiecznie przechowywana w bazie i nie ulegnie zmianie po aktualizacji lub instalacji.
W celu przywrócenia standardowego opisu należy usunąć aktualny.
Często opisy są widoczne w oknach systemu BBMS, dlatego powinny wskazywać na zawartość tabeli.

Pola

Pola lub inaczej kolumny tabeli, są elementarną częścią struktury bazy danych.
Każde pole posiada pewne właściwości, które można tutaj sprawdzić.
Użytkownik może zmieniać etykiety i opisy pól. Dane te są widoczne we wszystkich oknach.
Zmiany pozostałych parametrów są wykonywane przez producenta i dystrybuowane dla wszystkich użytkowników BBMS,
dzięki czemu zachowamy standard bazy danych.

Pola - edycja

Masz możliwość zmiany etykiet i opisów pól (kolumn) tabel bazy danych.
Etykiety są widoczne w każdym oknie jako tytuły kolumn lub jako etykiety przy polach edycyjnych oraz jako tytuły
pozostałych kontrolek.
Opis pola występuje w chmurce lub na pasku statusu podczas wskazania lub edycji w kontrolce.
Pola, których edycja polega na wyborze opcji, jak np. STA mają opis interpretowany jako etykiety poszczególnych opcji.

Indeksy

Indeksy, to informacje o sortowaniu danych według zdefiniowanego klucza.
Indeksy znacząco zwiększają wydajność obsługi bazy danych.
Systemowy wykaz uwzględnia klucz podstawowy, filtrowanie i obsługę pozycji zaznaczonych do usunięcia.

Indeksy - edycja

Niestety, nie można tutaj nic zmieniać.
Jeśli z jakiegoś powodu jest potrzebny indeks np. do szybszego wykonywania raportów,
to prosimy o zgłoszenie na forum lub bezpośrednio do autora oprogramowania.

Przywróć

Usuwanie danych odbywa się w kilku etapach.
W pierwszym usuwana pozycja uzyskuje status "ukryta" i za pomocą filtrów statusu można wyświetlić wszystkie ukryte.
Zmiana statusu na inny, czyli "wyciągnięcie" z ukrytych jest prosta i wymaga tylko uprawnień do edycji.
Jeśli ukryta pozycja zostanie usunięta, to już jest sytuacja poważniejsza, bo zostaje ona oznaczona do fizycznego usunięcia.
Taka pozycja nie jesy nigdzie widoczna, nie występuje w żadnym module ani raportach.
Ponieważ może się zdarzyć, że coś usunięto przez przypadek, wprowadzono do oprogramowania możliwość przywrócenia
usuniętych danych przez użytkownika "admin".
W okienku otwieramy za pomocą guzika [Przywróć] (menu Pomoc->Tabele) są widoczne dane, które można przywrócić,
wystarczy wykonać dwuklik lewym klawiszem myszy.
Uwaga !
Dane do odzyskania nie będą przechowywane w nieskończoność, ale do momentu pakowania tabeli, które odbywa się podczas
reindeksacji bazy danych.

Tabele otwarte

Wykaz otwartych tabel jest przydatny dla administratorów.
Każdy komputer, czy serwer posiada limit otwartych plików
(otwarta tabela oznacza otwracie minimum 2 plików, dane i indeks).
Z jego powodu BBMS ogranicza liczbę otwartych okien lub "stara się" otwierać pliki w trybie tylko do odczytu.
Jeśli u Ciebie co jakiś czas pojawia się komunikat o błędzie otrwacia,
to trzeba sprawdzić liczbę otrwatych plików na serwerze i w podjąć konkretne kroki, żeby zwiększyć limit.

Wyszukaj

Wyszukiwarka jest stosowana w wielu modułach systemu BBMS.
Istnieje możliwość wyszukiwania na podstawie dowolnych danych wpisanych do pól wyszukiwania.

Wyszukiwarka kontekstowa

Wyszukiwarka kontekstowa funkcjonuje w oknach nie związanych z próbkami i zleceniami oraz w czasie wyboru kodu ze
słownika.
Pola wyszukiwania powstają automatycznie na podstawie listy indeksowanych pól tabeli i listy kolumn w oknie.
Pola indeksowane można wyszukiwać poprzez dopasowanie od początku tekstu ("|->"), a pozostałe w zależności od potrzeb.
Często indeks rozróżnia wielkie i małe litery, co wymusza zablokowanie możliwości wyboru tego dopasowania ("Aa").
Zatem:
"|->" - oznacza dopasowanie od początku tekstu
"Aa" - oznacza rozróżnianie dużych i małych liter
Jeśli ilość pól wyszukiwania jest zbyt mała zostanie wykorzystane ostatnie pole z listą wyboru. Oprogramowanie
automatycznie buduje listę pól z odpowiednimi opcjami dopasowania.

Kontener

Kontener służy do zbierania danych z okna, np. podczas wyszukiwania.
Na każdej liście wystarczy ustawić kursor na pozycji i nacisnąć [Space], żeby dane zostały zapisane do kontenera.
W tym samym oknie po naciśnięciu na klawisze [Ctrl]+[Space] zostanie otwarte okienko kontenera z wybranymi danymi tego
okna i ewentualnie ze wskazanego poziomu drzewa.
Podczas przenoszenia danych do kontenera jest aktualizowany licznik znajdujący się na pasku statusu z prawej strony.

Organizer

Organizer jest prostym “Personal information manager” (tzw. PIM) przeznaczonym dla użytkowników BBMS.
Zadaniem organizera jest uporządkowanie chronologiczne zadań do wykonania i z możliwością powiadamiania innych osób.
Zadania organizatora: zapisać, żeby nie zapomnieć i dać znać innym.
W obecnych zabieganych czasach, pewne sprawy trzeba zapisywać na żółtych karteczkach,
taką karteczką jest właśnie organizer i tym, że wystarczy do niego wpisać jedno zdarzenie,
a sam powieli karteczki i da znać, że nadszedł czas działania.

Organizer - edycja

Najważniejsze parametry pozycji organizera, to: data, czas, opis i status.
Status określa, czy pozycja jest już "zrealizowana", czy też czeka odłożona.

Komunikator

Komunikator pozwala na komunikację pomiędzy użytkownikami w ramach aplikacji BBMS.
Po wysłaniu wiadomości jest ona zapisywana do bazy i jak adresat będzie dostępny, to zostanie ona jemu wyświetlona.

Komunikator - archiwum

Czasami występuje konieczność sprawdzenia historii wiadomości, co można wykonać w tym oknie.
Dzięki zastosowaniu filtrowania nadawców, adresatów i statusu, przeglądanie nie powinno być kłopotliwe.

Notatka

Notatka może zawierać dowolne informacje tekstowe.
Treść notatki można sformatować zmieniając czcionkę i jej właściwości.
Wszystkie polecenia są dostępne w menu kontekstowym otwieranym za pomocą prawego klawisza myszy.
Zaznaczenie pola "txt ?" spowoduje zapis tekstu jako niesformatowany (zwykły dokument TXT),
a odznaczenie tego pola jako "RTF", czyli z wszystkimi informacjami dotyczącymi formatowania (jako dokument RTF).

Funkcje
Przykłady zastosowania funkcji znajdują się w gotowych raportach definiowanych, formularzach i formułach XML.
Funkcje można stosować wszędzie gdzie jest możliwość zbudowania formuły, czyli oprócz powyższych głównie w procesach
:)
Wykaz dostępnych funkcji:
and(wartość, arg1, arg2,...arg10) - wykonaj operacje z operatorem ".and." wartość=arg1.and.wartość=arg2.and.
.and.wartość=arg10
ansi_utf8(<tekst>) - konwersja kodowania z ANSI na UTF8
at(<szuk>, <tekst>) - zwraca pozycję <szuk> w <tekst>
Occurs(<szuk>, <tekst>) - zwraca ilość wystapień <szuk> w <tekst>
Day(<dDate>) - dzień miesiąca
Date2Text(<data>,<odstęp>) - konwersja daty na tekst z usuwaniem separatorów, np. Date2Text('2007.06.28',2) -> 2007
06 28
DTT(<data>,<czas>,<długość_czas>) - zwraca w formacie yymmddThhmmss, jak puste parametry, to bieżąca datai czas o
długości 4 znaków
dbskip(<liczba>) - zmień rekord o <liczba> pozycji
dbgoto(<liczba>) - skocz do rekordu o numerze <liczba>
dbseek(<tekst>) - szukaj łańcucha tekstowego zgodnie z indeksem
Dictionary(<kod_słownika>,<cLang>) - tekst słownika dla podanego kodu, zobacz np. _en.ini, _pl.ini
DirSize(<folder>) - podsumowanie rozmiarów wszystkich plików w folderze, czyli rozmiar foldera. Funkcję można
zastosować w formule konwersji podczas impordu danych w podbazach.
DoW(<dDate>) - numer dnia tygodnia. Wartość z przedziału 1 do 7, dzień 1 to niedziela, 2 poniedziałek, jak błędna lub
pusta data to 0.
CDoW(<dDate>) - dzień tygodnia słownie
xDoW(<uDate>,<cLang>) - nazwa tygodnia w wybranym języku
DT(<data>) - funkcja pakuje lub rozpakowuje datę ( 6 znaków <-> 19 znaków ) albo zamienia datę na tekst.
DTmDT(<cDT1>,<cDT2>) - oblicza róznicę czasu cDT2 - cDT1 i zwraca wynik w sekundach, gdzie cDT to czata i czas w
formacie rrrr.mm.dd gg:mm:ss (jeśli nie ma parametru lub jest pusty, to podstawi aktualną datę i czas).
dtoc( <data> ) - zamienia datę na tekst w formacie ANSI, tj. rrrr.mm.dd
eml(<cE-mail>, <cTemat>, <cTekst>) - wyślij e-mail na wskazany adres
empty(<uVal>) lub e(<uVal) - czy wartość uVal jest pusta
FileSeek(<cFile>,<cCol>,<cSearch>,<cKol2>,<cSearch2>) - zwraca prawdę jeśli poszukiwany tekst występuje we
wskazanej kolumnie. Funkcja stosowana w raportach.
get(uTbl,uFld) - czyta dane z tabeli uTbl i pola uFld
iif(<warunek>,<prawda>,<fałsz>) - zwraca odpowiednio <prawda> lub <fałsz> w zależności od spełnienia <warunek>

int(<liczba>) - zaokrągla do liczby całkowitej poprzez odcięcie
Koniec() - zamyka program
Kurier(<cKod>, <cIp>, <cKom>) - zapisuje komunikat z kodem do kuriera
Liczba(<uWartosc>) - konwersja dowonej zmiennej na liczbę
LinkAdd(<plik>,<tabela>,<id>,<usuń>) - funkcja załączająca wskazany plik do rekordu tabeli z podanym id. Dodakowo
można usunąć plik źródłowy, bo kopia znajdzie się w podkatalogu o nazwie tabeli.
ltrim(<tekst>) - odcięcie spacji z lewej strony tekstu
lower(<tekst>) - zwraca wszystkie litery jako małe
Message(<cUser>, <cTxt>) - wyślij wiadomość do użytkownika
MG(<cVar>) - odczytaj z pamięci wartość zmiennej cVar
MP(<cVar>,<uVar>) - zapisz do pamięci wartość zmiennej cVar
Month(<dDate>) - numer miesiąca
cMonth(<dDate>) - miesiąc słownie
xMonth(<uDate>,<cLang>) - miesiąc słownie w wybranym języku
Mrxs2Jpg(<cFile>) - wykonuje konwersję plików mrxs na jpg, można podawać również pliki Data0002.dat i Data0003.dat
Mrxs2lnk(<folder>,<lista_plików_po_średniku>,<tabela>,<id>) - konwersja plików mrxs z podanej listy i załączenie do
pozycji tabeli o wskazanym id
(to połączenie mrxs2jpj() z linkadd() )
NoteGet(<cTbl>,<cId>,<cFld>) - odczytaj notatkę tabeli cTbl dla identyfikatora rekordu cId i pola cFld.
NotePut(<cTbl>,<cId>,<cFld>,<cTxt>) - zapisz tekst cTxt do bazy jako notatka
or(wartość, arg1, arg2,...arg10) - wykonaj operacje z operatorem ".or."
.or.wartość=arg10

wartość=arg1.or.wartość=arg2.or.

padl(<tekst>,<liczba>,<znak>) - uzupełnij <tekst> do <liczba> znaków <znak> z lewej strony, jak pusty <znak> to spacja
padr(<tekst>,<liczba>,<znak>) - uzupełnij <tekst> do <liczba> znaków <znak> z prawej strony, jak pusty <znak> to spacja
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(<treść_pytania>,<domyślna_wartość>) - zapytanie o wartość. Funkcja stosowana w raportach, formularzach i
szablonach.
Raport(<cNazwa>, <cEmailPlk>, <c_smtp>, <cUzytk>, <cHaslo>, <uParametr>, <cTypPliku>,
<cNadawca>,<uPakujHaslo>) - cEmailPlk to adres e-mail lub plik lub jedno i drugie z separatorem "|" np. adres@email.com|raport
- parametr uPakujHaslo, jeśli logiczny i prawda, to spakuje plik do zip, a jak tekstowy, to spakuje plik do zip i dodatkowo
zaszyfruje
round(<liczba>,<dziesiąte>) - zaokrągla matematycznie do <dziesiąte> miejsc po przecinku ( kropce)
rtrim(<tekst>) - odcięcie spacji z prawej strony tekstu

RunCmd(<cCmd>) - uruchom polecenie w wierszu poleceń systemu operacyjnego
SMS(<cTel>, <cTekst>) - wyślij SMS na wskazany nr telefony
str( <liczba>, <długość>, <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
TblGet(<cTbl>,<cIdn>,<cNz>,<cFld>) - pobierz dane z tabeli parametrów pomiarów, np. BB7, gdzie cTbl - nazwa tabeli,
cIdn - identyfikator rekordu tabeli nadrzędnej, cNz - wartość porównywana z NZ, cFld - pole z danymi
TblPut(<cTbl>,<cIdn>,<cNz>,<cFld>,<cWar>) - zapisz dane do tabeli parametrów pomiarów, np. BB7, gdzie cTbl - nazwa
tabeli, cIdn - identyfikator rekordu tabeli nadrzędnej, cNz - wartość porównywana z NZ, cFld - pole z danymi, cWar - dane
wejściowe
Text(<coś>) - konwertuje <coś> na tekst (liczbę, datę, logiczną, ..)
Text2Text(<coś>,<odstęp>) - traktuje zwraca <coś> jako tekst ze znakami oddzielonymi spacjami w ilości <odstę>, np.
Text2Text(100,5) -> 1 0 0
upper(<tekst>) - zwraca wszystkie litery jako duże
utf8_ansi(<tekst>) - konwersja kodowania z UTF8 na ANSI
val( <tekst> ) - zwraca liczbę
VG(<zmienna>) - czytaj zmienną
VP(<zmienna>, <wartosc>) - zapisz do zmiennej
VS(<zmienna>, <wartosc>) - zapisz do zmiennej sumę zmiennej i wartości
WrLog(<tekst>) - zapisz do logu

Wykres

Na podstawienie wskazanych danych i opcji wyglądu, BBMS tworzy automatycznie wykres, dobierając odpowiednio zakresy
X i Y.
Jeśli przedziały wartości wskazanych danych znacząco się różnią, wykres nie będzie czytelny.
Dobieraj kolory tak, żeby wskazane dane nie pokrywały się :)

Wykres - opcje

W celu wygenerowania wykresu trzeba podać niezbędne parametry, źródło danych X i Y oraz wygląd.
Nie każde okno zawiera dane, które nadają się do przedstawienie w formie wykresu.

Kolumny

W tym oknie możesz zmienić: etykietę, opis i kolejność kolumn w tabeli.
Dla kolumn, których nazwa zaczyna się na "ID_" istnieje możliwość zdefiniowania formuły pobierania danych z bazy.
Przykładowo:
dla ID_OS1 można wpisać formułę:
OS1->IM
wówczas w tabeli powiają się imiona probanta
lub
trim(OS1-> NZ) + " " + OS1-> PES
to będzie widoczne nazwisko i PESEL
Formuła dla koloru tekstu w polu "Kolor tekstu" powinna zwracać kolor RGB jako tekst, np.
iif(WS2->NR_DNA==WS2->NR_DNA1,'','255,0,0')
jeśi NR_DNA jest różne od NR_DNA1, to czerwony kolor tekstu.
Analogicznie może wyglądać formuła dla tła.
Stosując tą samą kolor tła będzie czerwony dla różnych NR_DNA.

Po kliku na [Relation]

Okienko pozwala na rozszrzenie widoku okna o dodatkowe kolumny z innych tabel połączonych relacjami.
Relacja zaczyna się od tabeli odniesienia. Domyślnie główną tabelą odniesienia jest tabela okna.

Import z BBMS

Import z BBMS oznacza import z innej bazy danych o strukurze publikowanej jako BBMS :)
Mechanizm importu obejmuje niemal wszystkie moduły oprogramowania.
Import prawdopodobnie będzie rozwijany poprzez dodawanie kolejnych opcji.
Procedura polega na:
- wyborze bazy danych i zalogowaniu
- wyborze drzewa źródłowego
- opcjonalnie - wyborzerz drzewa docelowego
- wyborze tabeli / poziomu importu - to te dane będą w 100% importowane
- oznaczeniu dodatkowych informacji do importu, czyli danych połączonych
Za pomocą formuły importu można odfiltrować dane, np. tylko ze statusem "OK"
IMP_BB6->STA=='1'

Skróty

Budując złożone formuły łatwo o błąd.
Dzięki zastosowaniu skrótów formuły są czytelne i robią niepotrzbnego haosu :)
W celu przeniesienia formuły do skrótów po prostu są skopiuj do okna Skróty nadając odpowiednią nazwę.
np. zamiast
trim(OS1->UL)+" "+trim(OS1->DOM)+"/"+OS->LOK
wpisz
%adr
lub
#adr

Obiekty

Okienko prezentacji obiektów otworzysz za pomocą guzika na pasku z narzędziami.
Praktyczne wykorzytanie może się sprawdzić w modułach: Biobanki, Magazyn i Odczynniki.
Wielkość i rozmieszczenie obiektów zależy od danych, a w szczególościu Xmax, Ymax i ilości elementów podrzędnych.
Kolorowanie uzyskasz po wyborze koloru podczas edycji elementu.
Jeśli w okienku klikniesz prawym klawiszem myszy, to pojawi się możliwość zmiany formuł informacji dodatkowych.
Poniżej przykład:
substr(BB4->NZ,7,2)+" "+text(BB4->FIOP)+"%"
lub
right(trim(BB4->NZ),2)+" "+text(BB4->FIOP)+"%"
gdzie: substr() lub right() - wytnij frament tekstu

Zdarzenia

Nie wszystko co się dzieje z bazą danych można zarejestrować z historii zmian danych. Dobrym przykładem
jest zdarzenie skasowania rekordu bazy danych lub czynności typu wyszukano, czy wstawiono do kontenera. Dlatego w
BBMS powstał rejestr tych zdarzeń.
Dane w rejestrze zdarzeń są przechowywane pewien okres, żeby nie spowodować zbyt dużego przyrostu bazy danych. W
razie potrzeby można odtworzyć archiwum i sprawdzić zdarzenia historyczne.
Katalog zdarzeń będzie sukcesywnie rozbudowywany raz z pojawiającymi się potrzebami użytkowników.

