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Wprowadzenie
Praca badacza wiąże się z dużą ilością zbieranych i przetwarzanych informacji. Podczas pomiarów
rejestrowane są wyniki badań oraz tworzone opracowania w postaci różnych plików na przykład:
przebiegi czasowe sygnałów, rysunki, zdjęcia oraz dowolnego typu dokumenty (informacje z badań,
sprawozdania, raporty), najczęściej zapisane w postaci cyfrowej. Po pewnym czasie ilość tych
nagromadzonych informacji zaczyna sprawiać problemy a odnalezienie odpowiednich danych zabiera
coraz więcej czasu. Jeżeli poszerzymy krąg zainteresowanych na przykład do całego laboratorium lub
innej jednostki badawczej, to obszar problemów powiększa się znacznie.
Wprowadzenie odpowiednich narzędzi pozwala na uporządkowanie bazy badawczej, szybki dostęp
do niezbędnych danych i to zarówno przez pojedynczego badacza jak również pozostały personel czy
kierownictwo. Jeżeli informacje te pozwalają na przykład na porównanie wyników badań
realizowanych w różnym czasie czy też na różnych obiektach, wówczas bardzo szybko można
prowadzić dodatkowe analizy, obserwować trendy i wyciągać nowe wnioski. Narzędziem takim może
być program Baza Danych Badacza (BDB), który służy właśnie do gromadzenia i zarządzania danymi
związanymi z pracą badacza.
Podstawowe funkcje programu to: wprowadzanie danych (w tym dowolnego typu plików lub
zestawów plików), podgląd danych zgromadzonych w bazie, sortowanie, wyszukiwanie danych oraz
tworzenie raportów. Do dyspozycji administratora pozostają jeszcze dodatkowe opcje na przykład
tworzenie kopii zapasowych bazy. Aktualizacja programu jest realizowana automatycznie co pewien
czas lub na życzenie.
Program może być eksploatowany na pojedynczym komputerze lub w sieci LAN i wówczas dostęp
do danych w bazie ma wielu użytkowników. Krótką charakterystykę programu można przeczytać tutaj,
dostępna jet również strona internetowa programu. Sposób korzystania z bazy można zobaczyć na
specjalnie przygotowanej prezentacji.
Program może być dostosowany do innych wymagań użytkownika na przykład inne typy informacji
(pola), wygląd okienek dialogowych czy wprowadzone dodatkowe funkcje.
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Krótka charakterytyka programu
Program Baza Danych Badacza (BDB) służy do gromadzenia i zarządzania danymi związanymi z
pracą badacza. Mogą to być dane dowolnego typu, które ogólnie można podzielić na dwa rodzaje:
- informacje tekstowe dotyczące pomiarów na przykład nazwisko i imię badacza, dział, miejsce badań,
termin badań, dane dotyczące raportów, sprawozdań itd.,
- dowolne dane binarne lub tekstowe w postaci plików na przykład: pliki z wynikami pomiarów,
rysunki, zdjęcia, pliki audio i wideo, pliki utworzone różnymi edytorami (pliki typu *.doc, *.pdf itd.).
Podstawowe funkcje programu to: wprowadzanie danych (w tym dowolnego typu plików lub
zestawów plików), podgląd danych zgromadzonych w bazie, sortowanie, wyszukiwanie danych oraz
tworzenie raportów. Do dyspozycji administratora pozostają jeszcze dodatkowe opcje na przykład
kompresja bazy i tworzenie jej zapasowych kopii. Aktualizacja programu jest realizowana
automatycznie co pewien czas lub jest uruchamiana przez użytkownika w dowolnym momencie na
życzenie.
Program może być eksploatowany na pojedynczym komputerze lub w sieci LAN i wówczas dostęp
do danych w bazie ma wielu użytkowników. Po włączeniu odpowiedniej opcji wszystkie dane w bazie
mogą być na bieżąco kompresowane i szyfrowane. W programie wykorzystuje się części programu 7Zip (http://www.7-zip.org): 7za.exe lub 7z.exe i 7z.dll; 7-Zip jest udostępniany na licencji GNU LPGL.
Sposób korzystania z bazy można zobaczyć na specjalnie przygotowanej prezentacji. Ponieważ
program jest rozbudowywany, to prezentacja może być w danym momencie nie do końca aktualna ale
podstawowe funkcje programu są w niej ujęte.
Program BDB dostępny jest w dwóch wersjach: w wersji demo, w której zachowana jest pełna
funkcjonalność programu, za wyjątkiem ograniczenia rozmiarów przetwarzanych danych oraz w wersji
pełnej. Program, po pewnych modyfikacjach, może być wykorzystany do innych celów oraz
dostosowany do specjalnych wymagań użytkownika (inne typy informacji (pola), okienka dialogowe
czy wprowadzone dodatkowe funkcje).
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Opis opcji
Plik
Dane
Szukaj
Raport
Pomoc
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Plik
Zarządzaj
Zakończ
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Zarządzaj

Administrator (użytkownik) bazy ma do dyspozycji kilka narzędzi administracyjnych, do których
uzyskuje dostęp poprzez wybór opcji 'Plik | Zarządzaj' lub klikniecie na odpowiednią ikonkę w pasku
narzędzi. Po wybraniu tej opcji pojawia się okienko dialogowe z prośbą o podanie hasła:

Po wpisaniu prawidłowego hasła pojawi się okienko pokazane poniżej. Okienko to składa się z trzech
części. W pierwszej części pokazany jest aktualny stan ustawień bazy odnośnie kompresji i szyfrowania
zawartości plików oraz szyfrowania nazw plików.
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Każda próba zmiany tych ustawień jest sygnalizowana podświetleniem zielonym kolorem zmienianej
opcji, jak pokazano przykładowo na kolejnym rysunku. W celu akceptacji wybranych zmian należy
nacisnąć przycisk Sprawdź i dostosuj bazę . W zależności od wybranych zmian, rozmiarów bazy,
parametrów komputera i serwera, czas dostosowania bazy może być bardzo różny. Szyfrowanie nazw
plików jest procesem krótkotrwałym natomiast szyfrowanie zawartości plików oraz ich kompresja
może zająć dużo czasu.
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W trakcie tych operacji wyświetlane są komunikaty na przykład informujący o wykonywanej operacji
kompresji i szyfrowania elementów bazy.

Kolejny komunikat jest wyświetlany jeżeli chcemy szyfrować nazwy plików a te są aktualnie
zaszyfrowane i skompresowane.
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W drugim fragmencie okienka dialogowego opisanym jako Archiwizacja istnieje możliwość
uruchomienia kompresji całej bazy danych (w celu utworzenia wersji zapasowej) oraz kopiowania bazy
do innej lokalizacji. Jeśli zostanie naciśnięty przycisk Kompresuj bazę , wówczas rozpocznie się
proces kompresji bazy jak pokazano poniżej. W zależności od rozmiaru bazy, jej stanu, typu plików w
niej przechowywanych oraz parametrów komputera, czas kompresji może być znaczny.

Zaraz po uruchomieniu kompresji na ekranie zostaje napisany komunikat informujący o rozpoczęciu
procesu kompresji bazy.
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Jeżeli w folderze służącym do zapisu skompresowanej bazy (w przypadku sieci LAN na serwerze)
istnieje już jej poprzednia wersja, wówczas na ekranie pokaże się ostrzeżenie i kompresja zostanie
przerwana. Należy przenieść w inne miejsce lub usunąć poprzednią wersję skompresowanej bazy
danych.
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Wybranie przycisku Kopiuj bazę , w okienku Administracja, powoduje wykonanie kopii zapasowej,
skompresowanej bazy na komputerze administratora. W przypadku próby wykonania kopii, przy braku
skompresowanej bazy, pojawi się poniższy komunikat.
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W ostatniej, trzeciej, części okienka istnieje możliwość zmiany aktualnego hasła administratora na
nowe hasło. Hasło musi mieć co najmniej 6 znaków i nie więcej niż 32 znaki (program kontroluje te
parametry). Po naciśnięciu przycisku Zakończ okienko zostanie zamknięte i jeśli hasło zostało
prawidłowo wprowadzone, będzie od tej pory hasłem aktualnym.
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Zakończ

Po wybraniu tej pozycji menu, dane w bazie są porządkowane i program kończy działanie. W przypadku
wersji sieciowej, jeżeli do bazy zostały dopisane jakieś nowe informacje, wówczas uruchamiany jest
odpowiedni klient pocztowy, który za zgodą użytkownika wysyła list do kierownictwa z krótkim opisem
wprowadzonych danych.

14 / 39

BDB

Dane
Wprowadzanie danych
Podgląd danych
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Wprowadzanie danych

Do wprowadzania danych służą dwa okienka dialogowe. Pierwsze z nich, przedstawione poniżej,
składa się z czterech części: badanie, technolog, dokument i pliki. Niektóre pola mają wstępnie
zdefiniowane elementy do wyboru, inne należy wypełnić lub wkleić do nich informacje. Nie wszystkie
pola muszą być wypełnione, niektóre z nich są ze sobą skorelowane, na przykład wybranie nazwiska
technologa powoduje automatyczne wypełnienie pola 'dział'. Pola zawierające daty mają ściśle
określony format (rrrr.mm.dd). W opisie okienka umieszczony jest aktualny numer wypełnianego
rekordu. Naciśnięcie przycisku 'Wyczyść' kasuje zawartość utworzonego rekordu oraz usuwa wszystkie
skojarzone z nim dokumenty i pliki. Wybranie przycisku 'Zatwierdź' powoduje zapisanie rekordu w
bazie danych oraz ustawienie kolejnego numeru rekordu. Przycisk 'Wybierz pliki i dokumenty do zapisu
w bazie danych' uruchamia kolejne okienko dialogowe.

Okienko wyboru plików i dokumentów do zapisu w bazie danych składa się z dwóch części, na górze
'pliki' a poniżej 'dokumenty'. Układ pól oraz działanie obu części jest niemal identyczne. W polu
wybierz typ plików znajdują się wstępnie zdefiniowane rodzaje plików. Jeżeli chcemy wprowadzić do
bazy pojedyncze pliki lub niewielkie zestawy plików, wybranego wcześniej typu, to korzystamy z
przycisku Wybierz pliki do zapisu. Jeżeli chcemy zapisać do bazy katalogi z podkatalogami, czyli dużą
ilość informacji, wówczas należy skorzystać z przycisku Wybierz katalogi do zapisu. W obu
przypadkach otwierają się klasyczne okienka pozwalające na wybór katalogu lub plików. Każdą opcję
wyboru należy zatwierdzić lub anulować. Można powtarzać wielokrotnie proces zapisu, w ramach
jednego typu plików lub w przypadku różnych typów aż wszystkie interesujące nas pliki zostaną
wprowadzone do bazy danych. Podobne operacje wykonuje się dla przypadku dokumentów.
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Podgląd danych

Dane zgromadzone w bazie danych możemy przeglądać korzystając z opcji Dane | Podgląd danych.
Okienko podglądu danych ma postać tablicy w której wiersze odpowiadają rekordom bazy a w
kolumnach mamy zawartości poszczególnych pól. Pierwsza kolumna jest kolumną porządkową i
zawiera numery rekordów. W nagłówku tablicy umieszczone są nazwy pól. Kliknięcie w wybraną
nazwę pola powoduje zaznaczenie całej kolumny i podobnie kliknięcie w dowolnym miejscu wewnątrz
tabeli powoduje zaznaczenie odpowiedniego rekordu.
Na dole okienka mamy kilka przycisków. Z lewej strony znajdują się przyciski Pokaż wyniki oraz
Pokaż dokumenty. Z każdym rekordem (wierszem) mogą być związane określone pliki z wynikami
pomiarów oraz pliki dokumentów i pliki te możemy za pomocą tych przycisków przeglądać.

Jeżeli umieścimy kursor w wybranym wierszu i dowolnej kolumnie i naciśniemy na przykład przycisk
Pokaż wyniki wówczas pojawi się nowe okienko dialogowe pokazane poniżej.
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Pliki zostały podzielone na cztery grupy: pliki pomiarowe, zdjęcia, rysunki i inne. Po wybraniu grupy i
jej zatwierdzeniu przyciskiem Zatwierdź na ekranie pokazuje się kolejne okienko, w którym możemy
wybrać określony plik lub katalog. Pliki oznaczone są przez 'plik =>', natomiast katalogi oznaczone są
poprzez skrót 'kat =>'. Jeśli nazwę katalogu stanowią dwie kropeczki '..', wówczas wybranie tej pozycji
pozwala na przejście do nadrzędnego katalogu. Kliknięcie na określoną pozycję, w wykazie katalogów
i plików, powoduje wypisanie tej pozycji w górnym polu edycyjnym. Jeżeli ta operacja zostanie
zatwierdzona przyciskiem Zatwierdź , to w przypadku katalogu zostanie wyświetlona jego zwartość a w
przypadku pliku będzie on otworzony odpowiednim, dostępnym w systemie programem. Poprzez
dwukrotne kliknięcie na wybraną pozycję, w wykazie katalogów i plików, uzyskujemy ten sam efekt ale
bez dodatkowego zatwierdzania przyciskiem Zatwierdź .

19 / 39

BDB

Jeżeli umieścimy kursor w wybranym wierszu i dowolnej kolumnie i naciśniemy na przycisk Pokaż
dokumenty wówczas pojawi się następujące okienko dialogowe:
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Dokumenty zostały podzielone również na cztery grupy: sprawozdania, informacje, raporty i inne.
Sposób obsługi tego okienka jest podobny jak dla podglądu plików.
Pole wyboru Sortuj służy do sortowania bazy według zawartości wybranej kolumny. Jeśli klikniemy na
wybrany nagłówek pola (kolumna tego pola zostanie podświetlona na niebiesko) i zaznaczymy Sortuj,
wówczas zawartość kolumny zostanie posortowana rosnąco a równocześnie z nią cała baza. Ponowne
kliknięcie w nagłówek spowoduje wykonanie sortowania bazy malejąco.
Przyciski Kasuj i Zatwierdź w oknie 'Podgląd Zawartości Bazy' wykorzystywane są tylko przez
uprawnione osoby a służą do kasowania rekordów oraz zatwierdzania zmian wprowadzonych w
rekordach. Po wybraniu jakiegokolwiek wiersza (wystarczy umieścić kursor myszki w dowolnej
kolumnie i kliknąć lewym przyciskiem myszki) i naciśnięciu na przycisk Kasuj, pokaże się okienko, w
którym należy podać hasło.
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Po wpisaniu właściwego hasła, wybrany rekord a z nim wszystkie skorelowane pliki i dokumenty
zostaną usunięte z bazy. Można również modyfikować zawartość rekordów a następnie wybierając
przycisk Zatwierdź i również podając hasło, zatwierdzać wprowadzone zmiany.
Przycisk Zamknij kończy działanie opcji 'Podgląd zawartości bazy'.
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Szukaj
Okienko wyszukiwania składa się z dwóch części. W górnej części umieszczono pola z szukanymi
frazami oraz pola wyboru z łącznikami logicznymi fraz. W pola oznaczone tekst_1, tekst_2 i tekst_3
można wpisywać dowolne szukane frazy. Po wybraniu łączników logicznych (i / lub / bez) i
zatwierdzeniu przyciskiem Szukaj, baza danych jest przeszukiwana a wyniki pokazują się w środkowej
części okienka 'wyniki wyszukiwania'. Ta część jest niemal identycznie zbudowana jak okienko
podglądu danych. Na dole okienka znajdują się, znane już z poprzedniego opisu 'Podgląd danych',
przyciski Pokaż pliki i Pokaż dokumenty. Przyciski te spełniają identyczne funkcje jak poprzednio
czyli pozwalają przeglądać pliki i dokumenty skorelowane z wybranym (wyszukanym) rekordem.
Podobnie zaznaczenie pola Sortuj umożliwia posortowanie rosnąco lub malejąco bazy według
zawartości dowolnej kolumny. Przycisk Wyczyść usuwa z okienka wyszukane rekordy i pozwala na
nowe wyszukiwanie.

Wybranie przycisku Zakończ powoduje zamknięcie okienka wyszukiwania. Jeżeli naciśnięty zostanie
przycisk Raport, to wówczas pojawi się nowe okienko 'Raport', które będzie dotyczyć tylko
wyszukanych w bazie rekordów (fragmentu bazy danych).
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Okienko to jest omówione szczegółowo w kolejnej opcji 'Raport'.
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Raport
Dostęp do opcji 'Raport' jest możliwy pośrednio, z poziomu 'Szukaj' (raport dotyczy tylko wybranego
podzbioru rekordów) oraz bezpośrednio poprzez wybranie pozycji 'Raport' z menu lub odpowiadającej
jej ikonki w pasku narzędziowym. W drugim przypadku (wybór bezpośredni) przedmiotem raportu jest
cała baza.
Okienko dialogowe 'Raport' składa się z dwóch części. Pierwsza z nich, po lewej stronie okienka,
pozwala na wybór pól rekordów, które mają być uwzględnione w raporcie. W tym fragmencie okienka
wyróżnione są trzy pola: badania, technolog i dokument. W każdym z nich można wybierać
odpowiednie pola do raportu, w sposób klasyczny dla sytemu Windows (korzystając z klawiszy
klawiatury Ctrl, Shift i lewego przycisku myszki lub poprzez przytrzymanie lewego przycisku myszki i
zaznaczenie zestawu pól). Wybrane zestawy pól należy zatwierdzić przyciskami Wybierz . Jeżeli
chcemy wybrać wszytkie pola w danej grupie pól, na przykład 'badania', to zaznaczamy kontrolkę
'wszytkie' i potwierdzamy przyciskiem Wybierz .
Wybrane pola są umieszczane w sposób uporządkowany (zgodnie z zapisem rekordu bazy), w dużym
okienku 'wybrane informacje', po prawej stronie okienka dialogowego 'Raport'. Jeżeli wybierzemy
(zaznaczymy) dowolne pole w okienku 'wybrane informacje', wówczas baza w podglądzie i na
wydrukach raportu, będzie sortowana. Kierunek sortowania zależeć będzie od wyboru 'sortuj według
zaznaczonego pola' czyli rosnąco lub malejąco.
Zestaw przycisków, w prawym dolnym rogu okienka, udostępnia kolejne funkcje. Przycisk Anuluj
powoduje kasowanie wybranych pól, czyli przywraca stan początkowy okienka dialogowego 'Raport'.

Wybranie przycisku Podgląd wydruku uruchamia znane już okno podglądu. Przycisk ten może być
uruchamiany wielokrotnie, do momentu aż jesteśmy gotowi do wydruku wyników lub zapisu ich do
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różnego typu plików. Przycisk Drukuj powoduje wydruk raportu na domyślnej lub wybranej drukarce,
ewentualnie w nowszych systemach, przy braku drukarki, wydruk jet zapisywany w pliku typu *.xps',
którego zawartość można później wydrukować na drukarce.

Przyciski TXT, CSV i HTML umożliwiają zapis wyników do plików o podanych rozszerzeniach (txt
=> plik tekstowy, csv => plik w formacie czytanym przez programy typu Excel, html => plik w postaci
strony internetowej, obsługiwany przez przeglądarki internetowe. Przykładowy wydruk do pliku HTML
pokazano poniżej.
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Pomoc

Aktualnie wyświetlana pomoc programu.
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Strona programu

Po wybraniu tej pozycji menu, w przeglądarce internetowej, otwierana jest witryna internetowa
programu ‘BDB' .

Witryna zawiera informacje związane z programem, jak również pozwala na pobranie najnowszych
wersji programu.
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Pobierz prezentację

Do programu przygotowano prezentację, którą można pobrać z serwera. W tym celu należy wybrać
opcję 'Pomoc | Pobierz prezentację' lub kliknąć na odpowiednią ikonkę. Prezentację najlepiej
odtwarzać programem Windows Media Player i na pełnym ekranie.
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Aktualizacja programu

Program uruchamia automatyczną aktualizację raz na miesiąc. Istnieje również możliwość uruchomienia
aktualizacji na życzenie, w dowolnej chwili podczas pracy programu. Po wybraniu ikonki aktualizacji
lub pozycji menu 'Pomoc | Aktualizacja programu', rozpoczyna się proces aktualizacji programu. Na
ekranie pojawiają się kolejno okienka informacyjne oraz dialogowe, które pozwalają na uaktualnienie
programu.
Na początku wyświetlane jest okienko dialogowe pokazane poniżej.

Naciśnięcie przycisku Nie powoduje przerwanie aktualizacji i wyświetlenie następującej informacji:

Naciśnięcie przycisku Kontynuuj wznawia normalną pracę programu. Wybranie przycisku Tak, w
okienku dialogowym, pozwala na sprawdzenie dostępności uaktualnienia na serwerze. Jeżeli
zainstalowana w komputerze wersja jest identyczna z umieszczoną na serwerze, wówczas program
kończy proces aktualizacji komunikatem pokazanym poniżej
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i przechodzi do trybu normalnej pracy. Jeżeli na serwerze nie ma programu instalacyjnego, wówczas
wyświetlany jest komunikat:

W przypadku znalezienia nowszej wersji programu na serwerze wyświetlane jest kolejne okienko
dialogowe:

Jeżeli zostanie naciśnięty przycisk Nie lub wystąpią jakieś problemy związane z pobieraniem programu,
wówczas na ekranie pojawi się komunikat:

Naciśnięcie przycisku Tak, w okienku dialogowym, daje w efekcie pojawienie się kolejnego okienka z
informacją o nazwie pliku, jego wielkości (w kB) oraz z prezentacją stanu zaawansowania pobierania
programu:
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Jeżeli w trakcie pobierania pliku zostanie naciśnięty przycisk STOP, to pobieranie zostanie przerwane
i pojawi się ponownie znany już komunikat:

Po pobraniu całego pliku instalacyjnego, na ekranie ukazuje się okienko dialogowe, jak poniżej:

Wybranie przycisku Nie (anulowanie instalacji), powoduje wyświetlenie komunikatu:
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Naciśnięcie przycisku Tak, w okienku dialogowym, pozwala na rozpoczęcie procesu instalacji nowej
wersji programu. Wcześniej wyświetlany jest komunikat informujący o konieczności zamknięcia
aktualnie używanego programu Analiza:

Wybranie przycisku Anuluj przerywa proces instalacji nowej wersji programu. Przycisk OK uruchamia
instalację programu, jak pokazano poniżej:
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O programie

Okienko pokazuje krótką informację zawierającą nazwę programu, jego wersję oraz imię i nazwisko
autora.
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Dodatkowe informacje
Kontakt
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Kontakt
Marek Martyna

Marek Martyna

Liugong Machinery (Poland) Sp. z o.o.
ul. Kwiatkowskiego 1
37-450 Stalowa Wola
tel.:

+48 015 8136284

email: m.martyna@liugongpl.com

email: mm@baza-danych.com
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