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Informacje ogólne
Niniejszy rozdział zawiera informacje ogólne dotyczące tego produktu.

Zmiany względem poprzedniej wersji instrukcji
Zmiany wprowadzone w niniejszej instrukcji oznaczono podkreśleniem tekstu.

Znaki handlowe
VICTOR™ i Wallac™ to znaki towarowe firmy PerkinElmer, Inc.

Windows®, Windows® 10 i Excel® są zarejestrowanymi znakami handlowymi firmy Microsoft Corp. w Stanach
Zjednoczonych i innych krajach.

Copyright © 2015–2022 PerkinElmer, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. PerkinElmer® to zarejestrowany znak towarowy
firmy PerkinElmer, Inc. Wszystkie inne znaki towarowe są własnością ich właścicieli.

Przeznaczenie
Fluorymetr VICTOR2™ D jest przeznaczony do analizowania próbek znajdujących się w mikropłytkach z 96 studzienkami
metodą fluorescencji czasowo-rozdzielczej i fluorescencji bezpośredniej. Urządzenie to jest używane w połączeniu
z oznaczeniami IVD, których instrukcje wyszczególniają to urządzenie jako zgodne. Funkcja, konkretne zaburzenie,
warunki i czynniki ryzyka, które należy rozpoznać, typy próbek oraz populacja badana — wszystkie te parametry i cechy
są zależne od przeznaczenia konkretnego oznaczenia i opisane w jego dokumentacji. Fluorymetr VICTOR2™ D jest
przeznaczony do stosowania przez przeszkolony personel laboratoryjny.

Warunki użytkowania oprogramowania i niniejszego podręcznika
Niniejszy podręcznik stanowi część produktu PerkinElmer 1420 D.

Umowa licencyjna na oprogramowanie, dostarczana wraz z produktem, określa warunki użytkowania całego
produktu, w tym niniejszego podręcznika.

W odniesieniu do podręcznika użytkownika szczególne znaczenie mają te części umowy oznaczone jako WARUNKI
LICENCJI, OGRANICZONA GWARANCJA I ODSZKODOWANIA oraz OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Instalacja i wymagania systemowe
Oprogramowanie PerkinElmer 1420 D pracuje pod kontrolą systemu Windows® 10.

Przegląd modułów oprogramowania
Pakiet oprogramowania VICTOR² D Workstation obejmuje następujące moduły:

Moduł Kitlot Editor umożliwia zarządzanie informacjami o seriach zestawów oraz innych parametrach oznaczeń.

1420 D Instrument Control to moduł umożliwiający sterowanie urządzeniem VICTOR² D.

Moduł Result Viewer (Przeglądarka wyników) pozwala na przeglądanie wyników oznaczeń i oznaczanie wyników do
zgłoszenia lub powtórzenia.

Moduł Quality Control (Kontrola jakości) umożliwia definiowanie reguł i wartości granicznych kontroli jakości oraz
prowadzenie długoterminowego monitorowania danych kontroli jakości.

Plate Generator (Generator płytek) to moduł pozwalający na tworzenie danych płytek ręcznie, zamiast przesłania
danych z innego oprogramowania.



Moduły Data Server Test (Test serwera danych) oraz Security Manager (Menedżer zabezpieczeń) są przeznaczone
wyłącznie do użytku przez serwis.

Tabela symboli
Informacje na temat symboli widocznych na urządzeniu, opakowaniu lub innych etykietach zawiera instrukcja obsługi
produktu.



Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Niniejsza sekcja zawiera informacje dotyczące bezpieczeństwa tego produktu.

Konwencje
W całej dokumentacji systemu stosowane są następujące konwencje:

Ostrzeżenie: Ostrzeżenie wskazuje sytuację stwarzającą zagrożenie lub działanie, które, jeśli nie uda się go uniknąć,
może doprowadzić do poważnych obrażeń ciała lub zgonu operatora lub pacjenta. Należy przestrzegać wszystkich
podanych środków ostrożności.

Ostrożnie: Przestroga wskazuje działanie, które może spowodować uszkodzenie urządzenia lub utratę danych bądź
obrażenia operatora lub pacjenta w przypadku, gdy nie będą przestrzegane właściwe procedury.

Informacja: Uwaga podkreśla istotną informację w procedurze lub opisie i zwraca uwagę użytkownika na kluczowe
informacje niemające związku z obrażeniami ciała.

W sytuacjach, gdy zidentyfikowano określone zagrożenie lub ostrzeżenie — na przykład zagrożenie porażeniem
elektrycznym lub oparzeniem — ten symbol dodawany jest do przestróg i ostrzeżeń.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Zapoznać się również z sekcją „Ostrzeżenia i środki ostrożności” w instrukcji obsługi.

Ostrzeżenie: Regularne wykonywanie kopii zapasowej bazy danych na dysku albo nośniku zewnętrznym pozwala
zminimalizować ryzyko utraty danych.

Ostrzeżenie: Ten produkt jest wyposażony w system bezpieczeństwa, który pozwala na dostęp do systemu tylko
skonfigurowanym użytkownikom. Oprogramowanie uniemożliwia jednoczesną edycję tych samych danych przez
wielu użytkowników.

Ostrzeżenie: Urządzenie i komputer mogą być obsługiwane tylko przez przeszkolony personel laboratoryjny.

Ostrzeżenie: Do użytku diagnostycznego zweryfikowane są wyłącznie protokoły fabryczne PerkinElmer z domyślnymi
parametrami i predefiniowanymi ustawieniami konfiguracji oznaczeń. Więcej informacji zawiera sekcja „Protokoły
fabryczne” w instrukcji obsługi urządzenia.

Ostrzeżenie: W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych użytkownik powinien wylogować się z komputera za
każdym razem, gdy go opuszcza. Ponadto należy stosować wygaszacz ekranu systemu Windows z hasłem i czasem
aktywacji (np. 10 minut), aby chronić dane w przypadku, gdyby użytkownik zapomni się wylogować.

Ostrożnie: Firma PerkinElmer nie zaleca podłączania komputera do sieci lokalnej (LAN). Jeśli komputer zostanie
podłączony do sieci LAN, należy stosować odpowiednie oprogramowanie antywirusowe i zapory. Należy się upewnić,
że ustawienia LAN nie zakłócają procesu pomiaru we fluorymetrze PerkinElmer 1420 D.

Ostrożnie: Nie podłączać dysku przenośnego do portu USB komputera stacji roboczej, chyba że wiadomo, że ten dysk
przenośny jest wolny od wirusów.

Ostrożnie: Na komputerze nie instalować innych aplikacji, ponieważ mogą one powodować zakłócenia w działaniu
urządzenia lub przetwarzaniu danych.

Ostrożnie: Nie zmieniać ustawień systemu operacyjnego Windows. Te ustawienia są wstępnie skonfigurowane
fabrycznie.

Informacja: Aby uniknąć pomylenia próbek pacjenta i kontrolnych, należy używać różnych formatów kodów dla próbek
kontrolnych i próbek pacjenta.

Informacja: Należy dopilnować stosowania prawidłowych wartości odcięcia. Należy skorzystać z najlepszych porad
profesjonalnych dotyczących tego tematu.

Uwaga dotycząca poważnych incydentów
Dotyczy pacjentów / użytkowników / stron trzecich w Unii Europejskiej i w krajach o identycznym systemie prawnym
(IVDR; UE 2017/746/UE); jeśli podczas używania tego wyrobu lub w wyniku jego używania doszło do poważnego



incydentu, należy zgłosić to producentowi i organom krajowym. Informacje kontaktowe do producenta tego urządzenia
w celu zgłoszenia poważnego incydentu:

Wallac Oy

Mustionkatu 6, FI-20750 Turku, Finlandia

http://www.perkinelmer.com

Nr telefonu: +358 2 2678 111

http://www.perkinelmer.com


Część

I
Kitlot Editor
Tematy:

• Informacje o programie Kitlot Editor
• Obsługa programu Kitlot Editor
• Wprowadzanie szczegółów serii

zestawu
• Parametry oznaczenia
• Zarządzanie materiałami kontrolnymi
• Narzędzie Reference curves
• Dodatkowe funkcje do zarządzania

informacjami o serii zestawu



Informacje o programie Kitlot Editor
Program Kitlot Editor zapewnia sposób na proste wprowadzanie szczegółowych informacji o nowej serii zestawu.
Ponadto moduł umożliwia tworzenie krzywych odniesienia z istniejących krzywych kalibracyjnych oraz edycję wstępnie
zdefiniowanych wartości granicznych odcięcia.

Kitlot Editor
Informacje o programie Kitlot Editor
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Obsługa programu Kitlot Editor
Kitlot Editor to aplikacja zapewniająca funkcje do zarządzania konfiguracją systemu.

Program Kitlot Editor można uruchomić na przykład przy rozpoczynaniu korzystania z nowego zestawu otrzymanego
przez laboratorium.

W głównym widoku programu KitLot Editor po lewej stronie znajduje się lista Assay Run Definition (Definicje przebiegu
oznaczenia). Zawiera ona definicje przebiegów aktywowane w systemie.

Instrukcje dodawania nowych definicji przebiegów do listy zawiera punkt Aktywowanie oznaczeń na stronie 12.

Na prawo od niej znajduje się lista serii zestawów aktualnie wybranej definicji przebiegu oznaczenia. Aktywne serie
zestawu są wyróżnione na liście pogrubioną czcionką.

Na prawo od głównego okna wyświetlane są szczegółowe informacje o serii zestawu: Name (Nazwa), Plate lot
(Seria zestawu), Exp. date (Data ważności) oraz Other lots (Inne serie); a także o kalibratorach: Calibrator lot (Seria
kalibratora), Unit (Jednostka) oraz wartości stężeń nazwanych kalibratorów.

Sposób aktywacji serii zestawu opisano poniżej (patrz Ustawianie serii zestawu jako aktywnej na stronie 13).

Program oferuje liczne funkcje przeznaczone dla wyspecjalizowanych użytkowników. W przypadku użytkowników
rutynowo korzystających z urządzenia dostępnych jest mniej funkcji, więc po otwarciu programu może się zdarzyć,
że przyciski paska narzędzi New (Nowy) i Delete (Usuń) oraz pola z prawej strony okna są nieaktywne i ekran nie będzie
wyglądać tak, jak na wcześniejszej ilustracji.

Program Kitlot Editor używany jest także do uruchamiania narzędzia Reference Curves (Krzywe odniesienia), które
umożliwia tworzenie krzywych referencyjnych z istniejących krzywych kalibracyjnych (patrz Narzędzie Reference curves
na stronie 20).

Kitlot Editor
Obsługa programu Kitlot Editor
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Wprowadzanie szczegółów serii zestawu
Nowe serie zestawu można wprowadzać ręcznie lub, jeśli informacje o serii są dostępne jako kody kreskowe
w certyfikacie kontroli jakości, można użyć programu narzędziowego Certificate Read. Program ten umożliwia łatwe
i szybkie wprowadzanie informacji o serii zestawu. Jest dostępny z głównego okna programu Kitlot Editor.

Aktywowanie oznaczeń
Zanim możliwe będzie wykonanie oznaczenia, należy je najpierw aktywować. Aktywacji dokonuje się przez
wprowadzenie informacji o produkcie z certyfikatu kontroli jakości dostarczanego z zestawem odczynników. Zobacz
kod UDI na certyfikacie kontroli jakości i zapisz sekwencję cyfr między (01) a (17).

Następnie w programie Kitlot Editor kliknij przycisk Certificate (Certyfikat) na
ekranie głównym, a potem przycisk Activate Assay (Aktywuj oznaczenie) w oknie
dialogowym odczytu oznaczenia. Wpisz kod przepisany z certyfikatu kontroli

jakości.

Wprowadzanie nowej serii zestawu
Informacje przeznaczone do wprowadzenia obejmują numer serii zestawu, zakodowane stężenia oraz termin ważności
serii zestawu. Te informacje można znaleźć w certyfikacie kontroli jakości, który znajduje się w pakiecie każdego
zestawu. Należy użyć certyfikatu kontroli jakości z pierwszego zestawu z nowej serii.

1. Kliknij przycisk New (Nowy) na pasku narzędzi albo wybierz opcję New (Nowy) z menu Kitlot (Seria zestawu).
2. W polu Add New Kitlot (Dodaj nową serię zestawu) wpisz numer serii zestawu. Gdy zaczniesz wpisywać, przycisk

(Utwórz nowy)OK stanie się aktywny.
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3. Kliknij przycisk (Utwórz nowy)OK.
4. Wprowadź serię płytki oraz serię kalibratora, jeśli te informacje są dostępne dla zestawu.
5. Jeśli chcesz określić alternatywne jednostki dla kalibratorów, kliknij pole, w którym pokazana jest istniejąca

jednostka. Menu rozwijane zostanie wyświetlone, pod warunkiem że istnieją jakiekolwiek alternatywne jednostki,
które mogą zostać określone.

6. Do odpowiednich pól wpisz dokładne wartości dla kalibratorów; szczególną uwagę zwróć na używaną jednostkę.
7. Ustaw termin ważności, wpisując go do pola albo klikając strzałkę po prawej stronie pola, a następnie wybierz datę

z kalendarza rozwijanego.
8. Jeśli w zestawie dostępne są dodatkowe informacje o serii, wprowadź je do listy Other Lots (Inne serie).
9. Na koniec w celu zapisania wprowadzonych ustawień naciśnij przycisk Save (Zapisz) na pasku narzędzi albo kliknij

pozycję Save (Zapisz) z menu File (Plik).

Ustawianie serii zestawu jako aktywnej
Dla danego przebiegu oznaczenia może być aktywna tylko jedna seria zestawu. Jeśli numer serii nie zostanie przekazany
przez urządzenie pomiarowe, system zakłada, że pomiar używa aktywnej serii. W programie Kitlot Editor jest to
wskazane pogrubionym tekstem w kolumnie Kit Lot (Seria zestawu) pośrodku okna.

1. Aby sprawić, że dana seria zestawu stanie się aktywna, zaznacz ją przez kliknięcie. Spowoduje to aktywację przycisku
Set as Active (Ustaw jako aktywną).

2. Kliknij przycisk Set as Active (Ustaw jako aktywną).

Skanowanie kodów kreskowych certyfikatów
Jest to możliwe tylko wtedy, gdy informacje o serii są dostępne w postaci kodu kreskowego na certyfikacie kontroli
jakości zestawu.

1. Kliknij przycisk Certificate (Certyfikat) lub pozycję menu Certificate (Certyfikat) z menu Kitlot (Seria zestawu).
2. Po wyświetleniu okna dialogowego Read Certificate (Odczytaj certyfikat) zeskanuj kody kreskowe (zgodnie

z instrukcją obsługi czytnika kodów kreskowych).

Certyfikat może zawierać jeden lub więcej kodów kreskowych w postaci tradycyjnego kodu jednowymiarowego
lub kodu dwuwymiarowego. Jeśli dostępnych jest kilka kodów kreskowych, prawdopodobnie najłatwiej będzie
zeskanować kody w kolejności ich zamieszczenia, jednak system przyjmie dowolną kolejność skanowania. Po
zeskanowaniu kodu kreskowego jego zawartość zostanie wyświetlona w dolnej części okna dialogowego [A],
a informacja o zeskanowanych dotąd kodach kreskowych zamieszczana jest w pasku stanu u dołu okna dialogowego
[B]. Przycisk Save (Zapisz) staje się aktywny po zeskanowaniu wszystkich kodów kreskowych [C].

Kitlot Editor
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Po odczytaniu wszystkich kodów kreskowych z certyfikatu aplikacja wyświetli informacje odpowiednie dla
wykonywanej operacji:

Jeśli zeskanowano nową serię zestawu, aplikacja wyświetli numer serii zestawu oraz datę ważności.

Jeśli zeskanowano istniejącą serię zestawu, aplikacja wyświetli porównanie bieżącej konfiguracji i danych
z certyfikatu kontroli jakości.

Informacja: Okienko wyskakujące ogranicza ilość tekstu, jaka może zostać wyświetlona. Aby wyświetlić potencjalnie
przycięty tekst, zaznacz właściwy wiersz, a zostanie wyświetlona podpowiedź narzędzia, zawierająca cały tekst tego
wiersza.

Przed zaakceptowaniem i zapisaniem informacji certyfikatu kontroli jakości użytkownicy mogą też zmienić jednostki,
które mają być powiązane z wybranym analitem/zestawem. W celu zmiany jednostek wybierz wiersz „Cerfificate
Units” (Jednostki certyfikatu) i wybierz preferowane jednostki miary lub typ.

Jeśli wybrana lub wprowadzona jednostka jest nieprawidłowa, zostanie wyświetlone okienko z komunikatem
informującym o tym fakcie, a obecnie używana jednostka zostanie zresetowana w tabeli. Możliwe jest także dodanie
do jednostki przyrostka B oznaczającego krew lub S, oznaczającego surowicę. Jednostka używana w certyfikacie
wskazana jest w dolnej w wierszu „Certificate Units” (Jednostki certyfikatu) w dolnej tabeli. Po ustawieniu jednostek
możliwe jest zapisanie danych certyfikatu.

3. Zapisz cały certyfikat klikając przycisk Save (Zapisz).

Potwierdzenie zapisu zostanie wyświetlone na pasku stanu.

Zwykle użytkownik będzie chciał zapisać cały certyfikat bez zmian. Jednakże jeśli dostępna jest więcej niż jedna
definicja przebiegu oznaczenia, można wybrać, którego będzie dotyczyć.

4. Tego typu zmiany należy wprowadzać przez zaznaczenie właściwej definicji przebiegu oznaczenia wyświetlonej
w tabeli.

Jeśli certyfikat obejmuje tylko jedną definicję przebiegu oznaczenia, w oknie dialogowym Read Certificate (Odczytaj
certyfikat) nie jest wyświetlana kolumna Assay Run (Przebieg oznaczenia).

Kitlot Editor
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Parametry oznaczenia
Program Kitlot Editor umożliwia edytowanie niektórych właściwości definicji przebiegu oznaczenia, a także
zdefiniowanych uprzednio limitów wartości odcięcia.

Edycja właściwości definicji przebiegu
Do właściwości, które mogą być edytowane, należy zgłaszana nazwa wyświetlana testu, format stężenia, a także
wartości graniczne raportowania.

1. W menu Assay (Oznaczenie) wybierz pozycję Properties (Właściwości).

Zostanie otwarte okno Assay run definition properties (Właściwości definicji przebiegu oznaczenia).

2. Wprowadź wartość w polu Analyte Display Name (Nazwa wyświetlana analitu).

Wybrana nazwa zostanie zapisana jako nazwa wyświetlana analitu oraz testu. Więcej informacji na temat nazwy
wyświetlanej — patrz Konfiguracja główna oznaczenia na stronie 24.

3. Określ format stężenia.

• Użyj cyfry 0 do zdefiniowania liczby cyfr dziesiętnych (np. aby zawsze wyświetlać dwie cyfry dziesiętne, jak
w „12.30”, użyj formatu: 0.00).

• Użyj symbolu * do zdefiniowania liczby cyfr znaczących (np. aby wyświetlać trzy cyfry znaczące jak w „12.3”, użyj
formatu: ***).

• Użyj litery Z w formacie stężenia, aby wymusić drukowanie wartości ujemnych jako 0 (użyj formatu: 0.0 Z).
• Na przykład aby wyświetlać 3 cyfry znaczące z maksymalnie 2 cyframi dziesiętnymi i uniknąć ujemnych wartości

stężenia, użyj następującej wartości w polu Concentration format (Format stężenia): 0.00 *** Z.
4. W razie potrzeby przeprowadź edycję wartości granicznych raportowania.

Można pozostawić puste jedno z tych pól albo oba te pola. Gdy podane wartości graniczne nie należą do zakresów
wartości z serii zestawu, wówczas wartości skali kalibracji zostaną ustawione odpowiednio do wartości podanych
w tym oknie dialogowym.

Jednostka stężenia może być edytowana z następującymi ograniczeniami:

• Możesz także użyć oznaczenia B lub S, aby wskazać Blood (Krew) lub Serum (Surowica) — w przeciwnym
wypadku w oprogramowaniu będzie używana jednostka przypisana do serii zestawu.

• Można zmienić prefiksy SI jednostki, ale nie można zmienić samej jednostki. Na przykład można zmienić ng/mL
na mg/mL, ale nie można zmienić ng/mL na nmol/mL.

5. Możliwa jest edycja parametrów właściwych dla oznaczenia, jeśli takie istnieją. Przykłady:

Kitlot Editor
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• Unkn CV% Limit (Nieznany limit CV%): aby umożliwić oznaczanie flagami wyników, które przekraczają podaną
wartość CV%, należy ustawić tę opcję na wartość niezerową.

• Patient Replicates (Powtórzenia próbek pacjenta): liczba powtórzeń do przeanalizowania z próbek pacjenta.
• Control Replicates (Powtórzenia kontroli): liczba powtórzeń do przeanalizowania z próbek kontrolnych.
• Dilution Factor (Współczynnik rozcieńczenia): współczynnik rozcieńczenia do użycia dla wszystkich próbek

oprócz kalibratorów. 1 oznacza brak rozcieńczenia.

Edycja wstępnie zdefiniowanych limitów wartości odcięcia
1. W menu Assay (Oznaczenie) wybierz pozycję Cutoff Limits (Limity wartości odcięcia).

Zostanie wyświetlone okno dialogowe Edit Cutoff Limits (Edycja limitów wartości odcięcia). Kliknij przycisk Save
(Zapisz), aby aktywować limity.

2. Wprowadź wartości odcięcia w kolejności rosnącej dla wyników testów wstępnych oraz powtórnych.

Informacja: W tym przypadku „kolejność rosnąca” oznacza wprowadzanie coraz większych wartości odcięcia
podczas wypełniania kolumny od góry do dołu.

Istnieją dwie wartości odcięcia dla testów początkowych i powtórnych, ponieważ wartości odcięcia wyznaczają trzy
kategorie wyników: prawidłowe, graniczne oraz przypuszczalnie dodatnie. Na przykład kod hTSH-I-60 należy do
kategorii wyników przypuszczalnie dodatnich i z tego względu pierwsza wartość jest wartością odcięcia między
kategorią wyników przypuszczalnie dodatnich a kategorią wyników granicznych.

3. W celu zapewnienia możliwości śledzenia zmian w przypadku wprowadzenia zmian do wartości odcięcia użytkownik
musi wprowadzić swoją nazwę oraz przyczynę zmiany — dopiero wówczas przycisk Save (Zapisz) stanie się
dostępny. Dzięki temu można łatwiej kontrolować, kto wprowadził zmiany, na podstawie danych standardowego
konta użytkownika systemu Windows (np. Administrator itp.).

Jeśli istnieją zmiany przeznaczone do zapisania, przycisk Save (Zapisz) staje się aktywny.
4. Kliknij przycisk Save (Zapisz), aby zatwierdzić wykonane edycje.

Aby wydrukować limity, kliknij przycisk Print (Drukuj).

Można również modyfikować listę możliwych kategorii wyników. Jeśli użytkownik ma uprawnienie do ich edycji, obok
nazwy oznaczenia widoczna jest ikona pióra.

Kliknij komórkę z nazwą oznaczenia, co spowoduje wyświetlenie ikony pióra oraz otwarcie okna dialogowego, w którym
można edytować ustawienia.

Na tej liście widoczne są kategorie, które zostaną przypisane do wyników. Kategorie są posortowane według stężeń,
przy czym najniższe znajduje się u góry listy, tj. jeśli w przypadku wyników prawidłowych stężenie jest niskie, wówczas
kategoria Normal (Prawidłowe) będzie widoczna u góry listy, ale jeśli w przypadku wyników prawidłowych stężenie jest
wysokie, wówczas kategoria Normal (Prawidłowe) będzie widoczna u dołu listy. W przypadku każdej fazy testu istnieje
osobna karta, dzięki czemu dla każdej fazy można ustawiać różne parametry. W poniższej tabeli przedstawiono krótkie
wyjaśnienie każdej z komórek siatki:
Determination (Ustalenie) Kategoria wyniku. W celu zmiany ich kolejności należy przeciągać komórki w górę lub

w dół.

Equality (Równość) To ustawienie wpływa na operator porównania. Jeśli pole jest zaznaczone, operatorem
jest >=. Jeśli pole jest niezaznaczone, operatorem jest >.

Kitlot Editor
Parametry oznaczenia

16



Limit type (Typ limitu) To ustawienie definiuje typ wartości odcięcia (stężenie lub wartość statystyczna).
Możliwe typy:

• Fixed (Ustalony): wartość odcięcia jest stężeniem.
• Percentile (Percentyl): wartość odcięcia jest rzędem percentyli w oznaczeniu.
• %M: wartość odcięcia jest procentem mediany w oznaczeniu.

Result Code (Kod wyniku) Wewnętrzna nazwa kodu wyniku, która zostanie przypisana do wyników.

Display Name (Nazwa
wyświetlana)

Nazwa kodu wyniku wyświetlana dla użytkowników.

W celu zmodyfikowania listy grup ustaleń pokazywanych dla każdej fazy testu kliknij opcję Select Determinations
(Wybierz ustalenia). Można na przykład wybrać, że początkowa faza testu będzie zawierać grupy Normal (Prawidłowa),
Borderline (Graniczna) i Presumptive Positive (Przypuszczalnie dodatnia). Poniższa tabela zawiera szczegółowe
informacje o ustawieniach, które mogą być edytowane:
Color (Kolor) Kolor używany do wskazywania kategorii ustaleń. Może być używany np. w siatce

wyników jako kolor komórki.

Initial/ Retest (Wstępne/
test powtórny)

Jeśli ustalenie nie ma zastosowania do fazy testu, wszystkie te pola wyboru należy
pozostawić puste.

Name (Nazwa) Niepowtarzalna wewnętrzna nazwa poziomu ustalenia.

Display Name (Nazwa
wyświetlana)

Nazwa poziomu ustalenia wyświetlana dla użytkowników.

Zmiana układu próbek
Układ próbek oraz rozmieszczenie kalibratorów i kontroli można zdefiniować na stałe w taki sposób, aby były dostępne
w module Plate Generator i imporcie SPW.

1. W menu Assay (Oznaczenie) wybierz pozycję Sample map (Mapa próbek).
2. Zdefiniuj nazwy poziomów kontroli. Nazwy muszą być niepowtarzalne w definicji oznaczenia.

3. Wybierz mapę płytki, która zostanie zdefiniowana do użycia później. W rozwiązaniu SPW można używać tylko mapy
płytki 1 i 2. Mapa Plate Map 1 (Mapa płytki 1) zawiera kalibratory, a mapa Plate Map 2 (Mapa płytki 2) nie zawiera

ich. 
4. W przypadku każdej płytki można ustawić mapy do niezależnego zdefiniowania albo w taki sposób, aby były takie

same, jak inna istniejąca płytka.

5. Aby zdefiniować kontrole Special End Controls (Specjalne kontrole końcowe), użyj przycisku >|.

Umieść kontrole końcowe na początku płytki w taki sposób, aby utworzyły listę próbek do zakończenia oznaczenia.
Te kontrole są umieszczane na następnych wolnych studzienkach dla pacjenta i zastąpią jakiekolwiek dalsze kontrole
na pozostałych pozycjach.
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6. Zaznacz co najmniej jedną studzienkę, zwolnij przycisk myszy i wybierz żądaną definicję próbki dla tych
studzienek. Studzienki oznaczone jako <Empty> (Puste) nie są używane. Oznaczone jako <Unknown> (Nieznane)
są przeznaczone na próbki pacjentów. Litery od A do F są przeznaczone dla kalibratorów, a pozostałe teksty to próbki
kontrolne.

7. Aby zapisać definicje próbek, kliknij przycisk OK. Aby odrzucić te zmiany, kliknij przycisk Cancel (Anuluj).

Aby zmienić liczbę kalibratorów dla oznaczeń utworzonych przez użytkownika, naciśnij opcję Change Calibrator
Count (Zmień liczbę kalibratorów) i w razie potrzeby zmodyfikuj liczbę.
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Zarządzanie materiałami kontrolnymi
W celu zarządzania materiałami kontrolnymi kliknij przycisk Controls (Kontrole) na pasku narzędzi. Zostanie otwarte
okno Control Materials (Materiały kontrolne).

W celu dodania nowych materiałów kliknij przycisk New (Nowy), co pozwoli utworzyć materiał od zera, lub przycisk
Copy (Kopiuj), aby skopiować wybraną pozycję. Aby usunąć materiał, zaznacz na liście pozycję, którą chcesz usunąć
i kliknij przycisk Delete (Usuń).

Aby ustawić datę ważności i/lub kod dostawcy, kliknij wymagane pole i ustaw właściwą wartość. Po wybraniu materiału
z listy pola po prawej stronie okna zostaną zapełnione listą oznaczeń, które mogą być użyte z wybranym materiałem.

W razie potrzeby możesz również filtrować listę oznaczeń na podstawie urządzenia.

Aby rozpocząć używanie materiału z oznaczeniem, kliknij właściwą komórkę w kolumnie QC level (Poziom KJ) i wybierz
poziom kontroli w wyświetlonym oknie dialogowym.

Jeśli konieczne jest dodanie nowego poziomu, wpisz informacje dla nowego poziomu w jednym z pustych wierszy.
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Narzędzie Reference curves
Narzędzie Reference Curves pozwala na zarządzanie krzywymi kalibracyjnymi powiązanymi z serią zestawu.
W szczególności używane jest do tworzenia krzywych odniesienia przez zsumowanie istniejących krzywych
kalibracyjnych uznanych za odpowiednie.

Za każdym razem, gdy zostanie wybrana seria zestawu z kalibracjami, aktywowany jest przycisk Reference (Odniesienia)
na pasku narzędzi oraz pozycja Reference Curves (Krzywe odniesienia) w menu Actions (Działania).

Tworzenie krzywej odniesienia
Kliknij przycisk Reference (Odniesienie) na pasku narzędzi albo wybierz opcję Reference Curves (Krzywe odniesienia)
z menu Kitlot (Seria zestawu).

Ekran Reference Curves (Krzywe odniesienia) składa się z trzech głównych sekcji.

Pozwalają one na:

• filtrowanie zakresu krzywych kalibracyjnych [A];
• wybór odpowiednich krzywych i sumowanie ich celem utworzenia krzywej odniesienia [B];
• przeglądanie krzywych kalibracyjnych, krzywej wynikającej z sumowania, a także krzywych odniesienia [C].

Panel filtrowania
W celu ustawienia filtrów najpierw należy określić test.

Kliknij strzałkę obok pola Test:, a następnie wybierz test z menu rozwijanego. Jest to wymagane tylko wtedy, gdy dla
konkretnej serii zestawu istnieje więcej niż jeden test.

Dla określonego testu można wybrać okres dat tworzenia krzywych kalibracyjnych. Dostępne są pola Date: (Data:) dla
początku i końca okresu.

Kliknij strzałkę obok jednego z pól zakresu dat, aby określić datę z kalendarza rozwijanego. Gdy wybierzesz datę, pole
wyboru po lewej stronie pola daty zostanie zaznaczone.

W celu określenia okresu otwartego, na przykład dowolnego czasu przed wskazaną datą, należy się upewnić, że
zaznaczona jest tylko określona data.

Lista Instruments: (Urządzenia:) umożliwia filtrowanie kalibracji utworzonych z konkretnych urządzeń. Domyślnie
zaznaczone są wszystkie urządzenia.

Aby z listy usunąć kalibracje utworzone za pomocą konkretnego urządzenia, należy usunąć zaznaczenie tego urządzenia
na liście krzywych kalibracyjnych.
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Dodatkowo, obok opisanych opcji filtrowania, dostępne jest pole wyboru umożliwiające wybranie, czy wszystkie krzywe
używane do obliczenia aktualnej krzywej odniesienia wybranego testu powinny być zawsze widoczne na liście kalibracji
bez względu na opcje filtrowania według daty i narzędzi.

Panel krzywej kalibracyjnej
Lista wyboru krzywych kalibracyjnych zawiera wszystkie krzywe zaakceptowanych kalibracji, które odpowiadają
określonym opcjom filtrowania. Kolory czcionek reprezentują kolory krzywych w przeglądarce krzywych.

W przypadku każdej krzywej wyświetlane są następujące informacje.

• Stan zaznaczenia: pole wyboru wskazujące, czy konkretna krzywa kalibracyjna jest wybrana do sumowania (pole
zaznaczone), czy nie jest wybrana (pole niezaznaczone).

• Curve (Krzywa): nazwa krzywej kalibracyjnej.
• Status (Stan): wskazuje, czy krzywa została użyta w celu utworzenia bieżącej krzywej odniesienia (tekst stanu „Used”

(Użyta)), czy nie została użyta (tekst stanu „Unused” (Nieużyta)).
• Instrument (Urządzenie): nazwa urządzenia. Jeśli żadna nazwa nie została określona, wówczas widoczna jest wartość

„<N/A>” (Niedostępne).
• Date (Data): data utworzenia krzywej kalibracyjnej.

Pod listą wyboru krzywych kalibracyjnych widoczna jest informacja na temat bieżącej krzywej kalibracyjnej (jeśli
istnieje).

W celu wybrania krzywych kalibracyjnych do sumowania należy zaznaczyć pola wyboru stanu zaznaczenia
odpowiednich krzywych.

Informacje o krzywych, które są wybrane, są wyświetlane niebieską czcionką. Jeśli wybrane są co najmniej dwie krzywe,
wówczas są one automatycznie sumowane w celu utworzenia średniej z wybranych krzywych, a krzywa po sumowania
jest widoczna w przeglądarce krzywych. Pod listą wyboru krzywych kalibracyjnych widoczny jest napis „Average of
selected curves” (Średnia z wybranych krzywych) i aktywne są przyciski New Reference Curve from Average (Nowa
krzywa odniesienia ze średniej) i Export (Eksport).

Przycisk New Reference Curve from Average (Nowa krzywa odniesienia ze średniej) służy do zapisywania krzywej po
sumowaniu jako nowej krzywej odniesienia.

Kliknij przycisk New Reference Curve from Average (Nowa krzywa odniesienia ze średniej).

W oknie dialogowym Create New Curve (Utwórz nową krzywą) wprowadź nazwę dla nowej krzywej odniesienia.

Domyślna nazwa dla nowej krzywej składa się z numeru indeksu krzywej odniesienia oraz oddzielonej myślnikiem (-)
liczby krzywych zsumowanych w celu utworzenia tej krzywej. Jeśli krzywa zostanie nazwana, wówczas jest tworzona
i zastępuje poprzednią krzywą odniesienia.

Przycisk Export (Eksport) służy do wyeksportowania danych krzywej po sumowaniu w postaci pliku binarnego. Pojawi
się monit zachęcający do wprowadzenia ścieżki i nazwy pliku, w którym wyeksportowane dane krzywej zostaną
zapisane.

Panel przeglądarki krzywych
Przeglądarka krzywych jest używana do przeglądania krzywych kalibracyjnych, krzywej średniej utworzonej poprzez
sumowanie wybranych krzywych kalibracyjnych, a także istniejących krzywych odniesienia.

Nad wyświetlaczem krzywych dostępne są opcje pozwalające na wybieranie krzywych (obok obliczonej krzywej
średniej), które będą wyświetlane na wyświetlaczu krzywych.

Dostępne opcje są następujące:

• Current reference curve and selected curves (Aktualna krzywa odniesienia i wybrane krzywe)
• Current reference curve (Aktualna krzywa odniesienia)
• All reference curves (Wszystkie krzywe odniesienia)

Kitlot Editor
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Wybierz jedną z tych opcji. W zależności od wybranej opcji odpowiadające krzywe zostaną pokazane na wyświetlaczu
krzywych z poniższym kodem barwnym.

• Czarna krzywa pogrubiona: obliczona krzywa średnia albo — jeśli nie wybrano wystarczającej liczby krzywych w celu
obliczenia tej krzywej — aktualna krzywa odniesienia.

• Szara krzywa: aktualna krzywa odniesienia, jeśli krzywa średnia została obliczona.
• Czarna krzywa: inne krzywe odniesienia.
• Niebieska krzywa: wybrane krzywe kalibracyjne.

Po uzyskaniu satysfakcjonującej krzywej odniesienia należy kliknąć przycisk OK. Nowa krzywa zostanie zapisana,
a narzędzie Reference Curves zostanie zamknięte.

Jeśli konieczne jest porzucenie zmian wprowadzonych we wcześniejszym etapie, należy kliknąć przycisk Cancel (Anuluj).
Narzędzie zostanie zamknięte, a jakiekolwiek zmiany nie zostaną zapisane.

Zamknięcie głównego ekranu narzędzia Reference Curves spowoduje ponowną aktywację głównego okna obszaru
Kitlot Editor.

Ekran Reference Curves również można zamknąć, klikając przycisk Close (Zamknij) w prawym górnym rogu okna.

Jeśli istnieją jakiekolwiek nowe krzywe odniesienia, które nie zostały zapisane w bazie danych, zostanie otwarte okno
dialogowe potwierdzenia wyjścia z pytaniem o to, czy zapisać wprowadzone zmiany.

Kitlot Editor
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Dodatkowe funkcje do zarządzania informacjami o serii
zestawu

Resetowanie zmian
Zmiany wprowadzone do właściwości wybranej serii zestawu można cofnąć przed wybraniem jakiejkolwiek innej serii
zestawu do edycji (albo przed naciśnięciem przycisku Save (Zapisz)).

Kliknij przycisk Reset (Zresetuj) na pasku narzędzi albo wybierz opcję Reset (Zresetuj) z menu Kitlot (Seria zestawu).

Usuwanie serii zestawu
Usunięcie serii zestawu powoduje również usunięcie wszystkich serii testów oraz kalibracji, które się pod nim znajdują.
Jeśli usunięta seria zestawu jest aktywną serią zestawu dla przebiegu oznaczenia, wówczas pierwsza seria zestawu
spośród pozostałych jest ustawiana jako aktywna seria zestawu (chyba że usunięta seria zestawu była jedyną serią
zestawu dla przebiegu oznaczenia).

1. Najpierw wybierz serię zestawu do usunięcia.
2. Kliknij przycisk Delete (Usuń) na pasku narzędzi albo wybierz opcję Delete (Usuń) z menu Kitlot (Seria zestawu).
3. Potwierdź usuwanie, klikając przycisk OK.

Tworzenie własnych konfiguracji oznaczeń
Protokoły oznaczeń można tworzyć przez sklonowanie jednego z protokołów dostarczanych z produktem, a następnie
zmodyfikowanie jego właściwości. Sklonowane oznaczenia można modyfikować w stopniu większym niż oznaczenia
dostarczane z produktem.

Klonowanie konfiguracji oznaczenia
W zależności od posiadanych uprawnień użytkownik może utworzyć nowe oznaczenie, klonując jedno z istniejących
oznaczeń, a następnie nadać sklonowanemu oznaczeniu nową nazwę. W przypadku sklonowanych oznaczeń dostępna
jest większa liczba opcji pozwalających na ich klonowanie niż w przypadku domyślnych oznaczeń fabrycznych.
Klonowanie jest możliwe tylko w przypadku oznaczeń pojedynczego znakowania.

Aby sklonować oznaczenie,

1. wybierz je z ekranu głównego, a następnie kliknij polecenie Clone (Klonuj) w menu Assay (Oznaczenie).

2. wprowadź nową niepowtarzalną nazwę dla sklonowanego oznaczenia, a następnie wybierz konfigurację jego testu.

Dla każdego fabrycznie ustawionego oznaczenia istnieje osobny test, co oznacza, że dla każdego obowiązują osobne
wartości odcięcia i osobne listy powtórzeń. Po sklonowaniu oznaczenia można wybrać jedną z poniższych opcji:

• Share the same test as the assay from which this assay was cloned (Udostępnij te same testy, jak oznaczenie,
z którego to oznaczenie zostało sklonowane). Wybierz tę opcję, jeśli nowe oznaczenie może mieć wartości
odcięcia i listy powtarzania takie same, jak oznaczenie pierwotne.

Kitlot Editor
Dodatkowe funkcje do zarządzania informacjami o serii zestawu

23



• Create new test (Utwórz nowy test). Wybierz tę opcję, jeśli dla oznaczenia muszą istnieć osobne wartości odcięcia
i listy powtarzania. Nazwa nowego testu będzie taka sama, jak nazwa nowego oznaczenia.

• Use no test (Nie używaj żadnego testu). Wybierz tę opcję, jeśli w nowym oznaczeniu nie są potrzebne żadne
wartości odcięcia ani listy powtórzeń.

Konfiguracja główna oznaczenia
Narzędzie konfiguracji głównej oznaczenia umożliwia edycję głównych właściwości oznaczeń. To narzędzie można
otworzyć za pomocą opcji Assays (Oznaczenia) w menu File (Plik). Właściwość nazwy nie jest dostępna do edycji
w przypadku żadnego z oznaczeń. W przypadku oznaczeń utworzonych poprzez klonowanie wszystkie pozostałe
właściwości mogą być edytowane. Oznaczenia dostarczane razem z produktem mają niektóre właściwości zablokowane.
Te zablokowane komórki mają szare tło.

Lista dostępnych właściwości oznaczeń:
Tabela 1: Lista dostępnych właściwości oznaczeń:

Name (Nazwa) Niepowtarzalna nazwa wewnętrzna oznaczenia. Ta kolumna może być także używana
w celu sortowania listy. Aby przesunąć oznaczenie wyżej lub niżej na liście, tę komórkę
należy przeciągnąć w górę albo w dół za pomocą kursora myszy.

Display Name (Nazwa
wyświetlana)

(Do edycji) Nazwa oznaczenia wyświetlana dla użytkownika. Domyślnie jest również
używana jako nazwa listy roboczej oraz nazwa pliku eksportu.

Kitlot Editor
Dodatkowe funkcje do zarządzania informacjami o serii zestawu

24



ExtCode (Kod ExtCode) Wewnętrzny liczbowy identyfikator oznaczenia, który łączy z identyfikatorem protokołu
pomiarowego przeznaczonym do użytku przez urządzenie. Używany także do
identyfikacji oznaczenia na potrzeby kodu kreskowego certyfikatu kontroli jakości.

ID in Plate (Identyfikator
w płytce)

Liczbowy identyfikator stosowany w celu identyfikacji oznaczenia z kodu kreskowego
płytki.

Programming
(Programowanie)

Nazwa projektu obliczenia oznaczenia. Stosowana tylko wtedy, gdy oznaczenie
obejmuje konkretne obliczenia. Dostarczany z produktem projekt o nazwie „Default”
(Domyślny) nie zawiera żadnych obliczeń.

Layout (Układ) (Do edycji) Nazwa układu siatki wyników stosowanego w przeglądarce Result Viewer dla
konkretnego oznaczenia. Ten sam układ może być używany przez wiele oznaczeń.

Description (Opis) (Do edycji) Dowolny opis oznaczenia. Opis może zostać umieszczony w wierszu
identyfikatora (nagłówka), jeśli oznaczenie zostanie wyeksportowane w formacie
MultiCalc.

Protocol name (Nazwa
protokołu)

Nieużywane. Protokół urządzenia jest wybierany na podstawie kodu ExtCode

Parametry dopasowania krzywej
Aby zmienić parametry krzywej kalibracyjnej sklonowanego oznaczenia, należy wykonać przebieg jednej płytki
sklonowanego oznaczenia, a następnie zmodyfikować widoki w programie Result Viewer. Należy zapoznać się z sekcją
„Wyświetlanie właściwości kalibracji” w części niniejszego podręcznika dotyczącej programu Result Viewer.
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Część

II
Instrument Control
Tematy:

• Instrument Control



Instrument Control
Instrument Control for 1420 D to program przeznaczony dla użytkowników rutynowo korzystających z urządzenia do
pomiarów płytek w urządzeniu VICTOR² D.

Informacja: W celu zapewnienia optymalnego działania zaleca się pozostawienie urządzenia pracującego przez cały
czas i niewyłączanie go.

Obsługa aplikacji
Przed uruchomieniem programu upewnij się, że urządzenie jest włączone i nie uruchomiono żadnego innego
oprogramowania do obsługi urządzenia (1420 D Manager lub 1420 D Service Program). Podczas uruchamiania
programu zainicjalizuje on komunikację z urządzeniem i wyświetli okno postępu.

Po zakończeniu inicjalizacji w małym oknie zostanie wyświetlony główny ekran Instrument Control. Okno to pozostanie
otwarte przez cały czas działania aplikacji.

Instrument Control
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Tryby pracy
Dostępne są dwa główne tryby pracy: tryb listy roboczej i oznaczenia.

Tryb listy roboczej jest praktyczny, gdy płytki identyfikowane są za pomocą unikatowych kodów kreskowych,
a informacje o studzienkach próbek zostały już zarejestrowany, na przykład przez wycinarkę suchych plamek krwi.
W tym trybie użytkownik ładuje płytkę oznaczoną kodem kreskowym do urządzenia, które odczytuje kod kreskowy
i wyszukuje właściwą listę roboczą bez udziału użytkownika. Następnie pomiary wykonywane są na podstawie
informacji na liście roboczej. Ten tryb jest użyteczny tylko wtedy, gdy urządzenie jest wyposażone w wewnętrzny czytnik
kodów kreskowych.

Tryb oznaczenia wymagany jest, gdy płytki nie mają unikatowych kodów kreskowych. W tym trybie użytkownik instruuje
oprogramowanie, jak zmierzyć płytkę przed jej załadowaniem do urządzenia. Urządzenie wykonuje następnie pomiar
na podstawie wprowadzonych informacji.

Tryb listy roboczej
Dostępne są dwa sposoby skonfigurowania identyfikacji płytki:

• Odczytanie kodu kreskowego płytki przez urządzenie. W tym celu kliknij opcję Use instrument internal barcode
reader (Użyj wewnętrznego czytnika kodów kreskowych) i kontynuuj.

Informacja: Nawet po wybraniu opcji użycia wewnętrznego czytnika kodów kreskowych kod kreskowy płytki musi
znajdować się na liście, w innym wypadku urządzenie wyświetli komunikat o błędzie i operacja ładowania płytki
zostanie przerwana.

• Ręczny wybór kodu kreskowego płytki z listy dostępnych płytek. W tym celu kliknij opcję Select from list of
punched plates (Wybierz z listy płytek po wycinaniu).

W razie wybrania opcji wyboru z listy, kliknij strzałkę z prawej strony pola, aby wyświetlić listę rozwijaną i wybierz
żądany kod kreskowy płytki.

Lista płytek obejmuje wszystkie płytki po wycinaniu, zmierzone i obliczone płytki testów, które mogą zostać
zmierzone w urządzeniu.

Informacja: Przy wybieraniu kodu kreskowego płytki z listy urządzenie i tak odczyta kod kreskowy płytki w celu
sprawdzenia go. Jeśli kod kreskowy płytki nie jest zgodny z wybranym, urządzenie nie będzie kontynuować. Aby
kontynuować pracę z wybranym kodem kreskowym, konieczne jest usunięcie lub zamaskowanie etykiety z kodem
kreskowym przed załadowaniem płytki.

Informacja: Płytkę można zmierzyć ponownie dowolną liczbę razy pod warunkiem, że oznaczenie znajduje się na liście.

Aby uniemożliwić urządzeniu wysyłanie poszczególnych wyników płytek bezpośrednio po zmierzeniu, a zamiast tego
połączenie kilku zmierzonych płytek w jedno oznaczenie, zaznacz pole wyboru Allow multiple plates to same assay
(Pozwól na wiele płytek w jednym oznaczeniu). To pole wyboru należy zaznaczać zawsze, gdy używa się wielu płytek
w oznaczeniu wielopłytkowym, ponieważ w innym wypadku każda płytka będzie uznawana za element własnego
oznaczenia i konieczne będzie naciskanie przycisku LOAD (Załaduj) urządzenia między każdym pomiarem płytki.

Sposób postępowania

Po skonfigurowaniu identyfikacji płytki można rozpocząć pracę z urządzeniem VICTOR.

Załaduj płytkę do urządzenia i naciśnij przycisk urządzenia LOAD (Załaduj).

Główny ekran Instrument Control (Kontrola urządzenia VICTOR Connectivity) zostanie zaktualizowany, wyświetlając
szczegółowe informacje dotyczące oznaczenia i statusu pomiaru.

Tryb oznaczenia
Istnieją trzy sposoby rozpoczynania przebiegu w trybie oznaczenia.

1. Kliknij opcję Select Assay (Wybierz oznaczenie), aby wybrać oznaczenie, które istnieje już w systemie.
2. Kliknij opcję Create new assay (Utwórz nowe oznaczenie), aby ręcznie utworzyć nowe oznaczenie dla płytki.
3. Kliknij opcję Import worklist (Importuj listę roboczą), aby wybrać plik listy roboczej, który określa zawartość

oznaczenia.
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Select assay (Wybierz oznaczenie)

Kliknięcie przycisku Select assay (Wybierz oznaczenie) wyświetla okno dialogowe zawierające listę wszystkich
istniejących oznaczeń. Wybierz właściwe oznaczenie z listy i kliknij przycisk OK.

Create New Assay (Utwórz nowe oznaczenie)

Kliknięcie opcji Create New Assay (Utwórz nowe oznaczenie) powoduje otwarcie okna dialogowego, w którym można
podać informacje o oznaczeniu.

Najpierw należy wybrać nazwę oznaczenia z listy skonfigurowanych oznaczeń. Następnie należy podać nazwę pierwszej
próbki. Po tym dostępne są trzy opcje, które umożliwiają określenie długości oznaczenia:

1. Number of samples (Liczba próbek) — mapy płytek są wypełniane tak dużą liczbą próbek, jaką określa instrukcja.
2. Number of wells (Liczba studzienek) — wartość określana jako liczba lub z osobnego okna dialogowego wyboru,

w którym można określić liczbę płytek i ostatnią studzienkę ostatniej płytki.
3. Last sample name (Nazwa ostatniej próbki) — na podstawie nazwy system obliczy łączną liczbę próbek.

W przypadku tej opcji naturalnie wymagane jest, aby w przypadku pierwszej oraz ostatniej próbki zastosować
podobną konwencję nazewnictwa z liczbą na końcu nazwy. Jeśli na przykład pierwsza próbka ma nazwę P001,
a ostatnia ma nazwę P050, wówczas łącznie jest 50 próbek.

We wszystkich powyższych przypadkach uwzględniana jest liczba powtórzeń dla pacjenta. Na przykład w przypadku 10
próbek i ustawienia 2 powtórzeń dla pacjenta oczekiwana będzie łączna liczba 20 studzienek. W przypadku określania
liczby studzienek z liczbą powtórzeń większą od 1 należy się upewnić, że liczba studzienek jest podzielna przez liczbę
powtórzeń.
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Istnieją również dwie dodatkowe właściwości opcjonalne, które można podać dla oznaczenia — Batch ID (ID partii)
i Run ID (ID przebiegu). Są to po prostu informacje, które zostaną zapisane z oznaczeniem, ale nie wpływają na sposób
jego przetwarzania.

Import Worklist (Importuj listę roboczą)

Kliknięcie przycisku Import Worklist (Importuj listę roboczą) otwiera okno dialogowe wyboru pliku do wybrania
listy roboczej. Aby plik został prawidłowo zaimportowany, musi być w formacie MultiCalc. Nazwa oznaczenia oraz
identyfikator przebiegu (Run ID) zostaną pobrane z nazwy i rozszerzenia pliku. Na przykład plik o nazwie NTSH.W01
oznacza, że nazwa oznaczenia to NTSH, a identyfikator przebiegu to 1.

Sposób postępowania

Po zdefiniowaniu oznaczenia możesz rozpocząć pracę z urządzeniem.

Załaduj płytkę do urządzenia i naciśnij przycisk LOAD (Załaduj) na urządzeniu.

Główny ekran Instrument Control (Kontrola urządzenia) zostanie zaktualizowany, wyświetlając szczegółowe informacje
dotyczące oznaczenia i statusu pomiaru.

Mapowanie testu
Pole Assay name (Nazwa oznaczenia) wyświetla nazwę testu w formie wyświetlanej w modułach obliczeń programu
VICTOR² D Workstation, natomiast pole Instrument protocol (Protokół urządzenia) wyświetla nazwę protokołu
pomiarowego oprogramowania VICTOR.

Status
W miarę przebiegu procesu można wyświetlać zarówno Instrument Status (Status urządzenia), jak i Plate Status
(Status płytki).

Podczas procesu aktualizowany jest też obraz płytki, kolor studzienek zmienia się w miarę ich mierzenia. Dostępne
są dwa sposoby oznaczania studzienek kolorami. Pierwsza opcja pozwala na oznaczanie ich na podstawie zmierzonej
wartości zliczeń w kolorach od niebieskiego (niskie wartości) do czerwonego (wysokie wartości). Lista rozwijana Scale
(Skala) oferuje zakresy skalowania do wyboru w celu uzyskania znaczącej skali kolorów dla używanego protokołu
pomiarowego.

Alternatywą jest oznaczanie studzienek kolorami na podstawie roli próbki. W takim przypadku studzienki początkowo
oznaczane są jasnym kolorem oznaczającym rolę próbki, który po zmierzeniu studzienki zmienia się na ciemniejszy
odcień.

Część Legend (Legenda) na prawo od obrazu płytki wskazuje, jak należy interpretować kolory.

Obraz płytki ma symbol X na jednej ze studzienek, co oznacza, że to ostatnia studzienka z próbką.

Zatrzymanie pomiaru i zamknięcie aplikacji
Przycisk Stop na ekranie głównym jest aktywny tylko wtedy, gdy urządzenie VICTOR prowadzi pomiar.

1. Żeby zatrzymać pomiar, kliknij przycisk Stop.

Płytka zostanie wyładowana i nie zostaną przesłane żadne wyniki.

Podczas wykonywania pomiaru nie można zamknąć aplikacji.
2. Po zakończeniu pomiaru kliknij przycisk Exit (Wyjdź).

Informacja: Serwer urządzenia zostanie zamknięty i aplikacja zakończy działanie.

Ponowne wysyłanie wyników
Można ponownie wysłać wyniki, które wcześniej nie zostały skutecznie przesłane. Opcja nie jest dostępna podczas
wykonywania pomiaru.

Instrument Control
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1. Kliknij przycisk Resend (Wyślij ponownie).

Zostanie wyświetlone okno dialogowe Select Plates to Resend (Wybierz płytki do ponownego wysłania). Zawiera
ono listę płytek identyfikowanych kodem kreskowych oraz RunID (Identyfikator przebiegu), które nie zostały
przesłane do stacji roboczej VICTOR² D.

2. Zaznacz płytki, które chcesz przesłać i zostaw niezaznaczone płytki, które chcesz usunąć z listy ponownego wysyłania
bez ich przesyłania.

3. Kliknij przycisk OK.

Jeśli zamiast przycisku OK klikniesz przycisk Cancel (Anuluj), okno zostanie zamknięte i nic nie zostanie przesłane ani
usunięte.

Obsługa urządzenia
Przed pomiarami płytki upewnij się, że urządzenie jest włączone, program 1420 D Instrument Control pracuje,
a przycisk „Load” (Załaduj) na urządzeniu miga na zielono. Umieść płytkę w urządzeniu 1420 D i upewnij się, że jest
właściwie ustawiona (kod kreskowy płytki zwrócony jest do wnętrza urządzenia). Zamknij pokrywę i naciśnij przycisk
„Load” (Załaduj) na urządzeniu.

Poczekaj na zakończenie pomiaru i wyciągnij płytkę z urządzenia.

Skontroluj wyniki za pomocą oprogramowania Result Viewer (Przeglądarka wyników).



Część

III
Result Viewer
Tematy:

• Informacje o programie Result Viewer
• Uruchamianie i struktura programu
• Przeglądanie przebiegów oznaczeń
• Przeglądanie wyników
• Dodatkowe informacje



Informacje o programie Result Viewer
Result Viewer to program przeznaczony do wyświetlania wyników oznaczeń i skutecznego zarządzania nimi. Program
dostarczany jest do stosowania z urządzeniem 1420 D firmy PerkinElmer.

Program Result Viewer (Przeglądarka wyników) umożliwia przeglądanie przebiegów oznaczeń i ich historii oraz
powiązanych danych na różne sposoby. Dla określonego przebiegu oznaczenia można wyświetlać wyniki oznaczeń
oraz informacje o kalibratorach i dane kontroli jakości.

Informacja: Program Result Viewer (Przeglądarka wyników) można dostosować do wymogów poszczególnych
laboratoriów. Z tego względu informacje widoczne na ekranach mogą czasami różnić się od widocznych na ilustracjach
w tej instrukcji.

Result Viewer
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Uruchamianie i struktura programu

Uruchamianie programu Result Viewer
Program można uruchomić z listy programów menu Start systemu Windows.

Podczas uruchamiania programu zostanie wyświetlony ekran powitalny z nazwą i numerem wersji programu.

Konsola oznaczeń i konsola wyników
Ekran, który jest następnie wyświetlany, jest nazywany konsolą oznaczeń. Na tym ekranie można przeglądać
przebiegi oznaczeń oraz ich historie, a także wyszukiwać konkretne informacje potrzebne do pracy.

Konsola wyników służy do wyszukiwania konkretnych danych na temat interesującego oznaczenia.
Otwiera się ją z konsoli oznaczeń jako drugie okno. (Sposób otwierania konsoli wyników
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jest wyjaśniony w sekcji Otwarcie konsoli wyników i nawigacja w niej na stronie 46).

Po przeanalizowaniu lub zatwierdzeniu zestawu wyników konsola wyników jest zamykana i ponownie aktywne jest okno
konsoli oznaczeń.

Informacja: Niektóre funkcje widoczne na ekranach, takich jak te, mogą być nieaktywne lub ukryte. Jest to zależne od
praw dostępu posiadanych przez użytkownika.

Result Viewer
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Struktura ekranów
Części konsoli oznaczeń i konsoli wyników programu Result Viewer mają spójną strukturę wizualną. Ilustracja
poniżej prezentuje konsolę oznaczeń, ale te same elementy dostępne są również w konsoli wyników.

Główne elementy to pasek skrótów [A], pasek narzędzi [B], pasek menu [C], pasek nagłówka [D] oraz główny obszar
klienta [E].

Kliknięcie ikony skrótu na pasku skrótów spowoduje wyświetlenie wybranych informacji w obszarze klienta.

Result Viewer
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Przeglądanie przebiegów oznaczeń

Nawigacja w konsoli oznaczeń
Pokrótce omówimy skróty, przyciski paska narzędzi oraz pozycje menu dostępne do nawigacji, zanim przejdziemy do
instrukcji dotyczących wykonywania za ich pomocą określonych zadań.

Skróty
Konsola oznaczeń zawiera na pasku skrótów dwie grupy skrótów: Work Flow (Procedura) i Special (Specjalne).

Klikanie skrótów w grupie Work Flow (Procedura) umożliwia wyświetlanie w obszarze klienta list oznaczeń
przetwarzanych, oczekujących na zatwierdzenie lub już zatwierdzonych. Liczba oznaczeń na każdym etapie procedury
wyświetlana jest w nawiasach. Więcej informacji, patrz Przegląd etapów procedury na stronie 40.

Grupa Special (Specjalne) zawiera skróty do oznaczeń oczekujących oraz wszystkich pobranych próbek. Dostępna jest
również funkcja wyszukiwania próbek.

Result Viewer
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Przyciski paska narzędzi
W zależności od tego, czy wyświetlasz listę oznaczeń, listę próbek czy wyniki wyszukiwania próbek, wyświetlane będą
różne przyciski paska narzędzi. Poniżej przedstawiono przyciski paska narzędzi wyświetlane z listami oznaczeń. Przyciski

mogą być aktywne lub nieaktywne. 

Gdy przycisk Open (Otwórz) jest aktywny, można go użyć do otwarcia konsoli wyników (patrz Otwarcie konsoli wyników
i nawigacja w niej na stronie 46). Przycisk Assay Log (Dziennik oznaczenia) umożliwia otwarcie okna dialogowego
dziennika (patrz Wyświetlanie dziennika oznaczenia na stronie 44). Przycisk Delete (Usuń) umożliwia usunięcie
oznaczenia, podczas gdy przycisk Refresh (Odśwież) używany jest do aktualizacji ekranu zmianami, które nie są
aktualizowane automatycznie.

Pozycje menu
Dostępnych jest pięć menu: File (Plik), Edit (Edytuj), View (Widok), Actions (Działania) i Help (Pomoc). W menu File (Plik)
znajdują się pozycje pozwalające otworzyć konsolę wyników (patrz Otwarcie konsoli wyników i nawigacja w niej na
stronie 46), wydrukować raporty i zamknąć program. W menu Edit (Edytuj) dostępne są pozycje umożliwiające
wyszukanie określonego oznaczenia lub usunięcie oznaczenia. Menu View (Widok) pozwala na dostęp do różnych
dzienników i list statusów oraz wyszukiwanie próbek i odświeżanie ekranu.

Result Viewer
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Przegląd etapów procedury
Jak już wspomniano, grupa skrótów Work Flow (Procedura) obejmuje skróty do listy oznaczeń na różnych etapach
procedury: Punched (Po wycinaniu), At Worklist (Na liście roboczej), Measured (Zmierzono), Calculated (Obliczono)
i Accepted (Zaakceptowano).

Lista Punched (Po wycinaniu) obejmuje płytki, które zostały utworzone w programie Plate Generator (patrz Obsługa
programu Plate Generator na stronie 122).

Lista At Worklist (Na liście roboczej) zawiera przebiegi, które zostały utworzone przy użyciu listy roboczej, ale jeszcze
nie zostały zmierzone.

Płytki Measured (Zmierzono) zostały zmierzone, ale jeszcze nie wykonano dla nich obliczeń. Płytki z niepowodzeniem
obliczeń pozostają w tym stanie.

Oznaczenia Calculated (Obliczone) oczekują na zatwierdzenie.

Oznaczenia Accepted (Zaakceptowano) zostały już zaakceptowane i mógł zostać wygenerowany plik eksportu. Jednakże
w razie potrzeby wciąż można je wyświetlić i zmodyfikować.

Informacje dotyczące sposoby przywrócenia oznaczenia do wcześniejszego etapu procedury zawiera Przywracanie
oznaczenia do wcześniejszego etapu procedury na stronie 61.

Znajdowanie konkretnego oznaczenia
Gdy wymagane jest znalezienie konkretnego oznaczenia, często wiadomo, w którym etapie procedury znajduje się
to oznaczenie. W takim przypadku można je znaleźć, wybierając odpowiedni skrót procedury i stosując różne opcje
filtrowania, aby skrócić listę wyświetlanych oznaczeń. Jeśli etap procedury nie jest znany, można wyszukiwać dowolne
oznaczenie (patrz Wyszukiwanie oznaczenia na dowolnym etapie procedury na stronie 41).

Filtrowanie według daty oznaczenia
Jeśli w przybliżeniu wiadomo, kiedy oznaczenie zostało wykonane, również tę wiedzę można wykorzystać w celu
znalezienia tego oznaczenia.

Należy określić wartości pierwszej i ostatniej daty zakresu, w którym oznaczenie mogło zostać wykonane.

Result Viewer
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W przypadku każdego z tych dwóch pól dostępne są alternatywne sposoby korzystania z nich.

Należy zaakceptować widoczną datę, zaznaczając pole wyboru po lewej stronie daty.

lub

Wybierz nową datę z kalendarza rozwijanego (albo po prostu zastąp widoczną datę).

W polu wyboru dla pola pojawi się znak zaznaczenia.

Informacja: Jeśli zaznaczone jest pole wyboru jednego z tych pól, ale zastosowanie tego limitu w filtrowaniu oznaczeń
nie jest pożądane, wówczas można usunąć zaznaczenie tego pola, klikając je.

Skracanie listy wyświetlanych oznaczeń
Można także ograniczyć długość listy wyświetlanej na ekranie.

Kliknij jeden z nagłówków kolumn, alby przesortować listę oznaczeń w znanej kolejności.

Na przykład kliknięcie nagłówka „Date started” (Data rozpoczęcia) spowoduje wyświetlenie oznaczeń w odwrotnej
kolejności chronologicznej.

Następnie wpisz nową wartość w polu Pole List max length (Maksymalna długość listy).

Wyszukiwanie oznaczenia na dowolnym etapie procedury
O ile znane są pewne dane dotyczące oznaczenia, możliwe jest szybkie wyszukanie oznaczenia na dowolnym etapie
procedury za pomocą funkcji wyszukiwania oznaczeń.

1. Wybierz pozycję Search Assay (Wyszukaj oznaczenie) z menu Edit (Edytuj).

Zostanie wyświetlone okno dialogowe wyszukiwania oznaczenia, oferujące trzy alternatywne właściwości

identyfikatora do wyszukania oznaczenia. 
2. Z menu rozwijanego Search property (Właściwości wyszukiwania) wybierz jedno z trzech ustawień.
3. W polu Search value (Wartość wyszukiwania) wpisz wyszukiwane wartości Assay ID (Identyfikator oznaczenia),

Batch ID (Identyfikator partii) lub Tag (Znacznik).

Kliknij przycisk OK, aby rozpocząć wyszukiwanie.

Jeśli zostanie znalezione oznaczenie zgodne z podanymi wartościami, zostanie ono wyświetlone w konsoli wyników.
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Dodatkowe funkcje konsoli oznaczeń

Wyświetlanie listy zleceń

Zamiast wyszukiwania określonego zlecenia może być wymagane znalezienie próbek, dla których złożono zlecenie
oznaczenia.

1. W grupie skrótów Special (Specjalne) wybierz skrót Request List (Lista zleceń).

Zostanie wyświetlona tabela z listą próbek i panelem filtrowania u góry, tuż pod paskiem nagłówka.

Filtry umożliwiają uzyskanie listy na podstawie określonego testu i/lub typu zlecenia.
2. Użyj menu rozwijanych w celu dokonania właściwych wyborów.

Uzyskana w ten sposób lista może zostać wydrukowana.
3. Wybierz pozycję Print (Drukuj) z menu File (Plik).

Zostanie otwarte pole podglądu wydruku. Informacje dotyczące opcji podglądu, patrz Wyświetlanie podglądu kopii
wydruku na stronie 79.

Uzyskiwanie pełnych informacji o próbce

Szczegółowe informacje na temat dowolnych pozycji na liście zleceń można uzyskać, używając przycisku History
(Historia), który staje się aktywny po wybraniu pozycji.

1. Wybierz interesującą pozycję, klikając ją.
2. Kliknij przycisk History (Historia) na pasku narzędzi.
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Na ekranie podobnym do poniższego pojawią się istotne szczegóły dotyczące próbki.

3. Kliknij przycisk View Assay (Wyświetl oznaczenie) na pasku narzędzi.

To spowoduje otwarcie oznaczenia w konsoli wyników w trybie tylko do odczytu.
4. Aby zamknąć konsolę wyników wybierz polecenie Close (Zamknij) z menu File (Plik), albo użyj przycisku

z czerwonym krzyżykiem w prawym górnym rogu okna (patrz także Eksportowanie wyników do pliku na stronie
62).

5. Aby po użyciu zamknąć okno Specimen History (Historia próbki), kliknij przycisk Close (Zamknij) na pasku narzędzi.

Wyszukiwanie próbki

Jeśli znasz tożsamość próbki (tj. informację z kodu kreskowego tej próbki), szybszym sposobem na uzyskanie informacji
o próbce jest użycie skrótu Specimen Search (Wyszukiwanie próbek).
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1. W grupie skrótów Special (Specjalne) wybierz skrót Specimen Search (Wyszukiwanie próbek).

2. Wpisz kod próbki w polu Specimen code (Kod próbki).
3. Kliknij przycisk Search (Szukaj).

Wybranie oznaczenia w wyświetlonych wynikach wyszukiwania spowoduje uaktywnienie przycisku paska narzędzi
View Assay (Wyświetl oznaczenie).

4. Kliknij przycisk View Assay (Wyświetl oznaczenie), aby otworzyć oznaczenie w konsoli wyników w trybie tylko do
odczytu.

5. Aby zamknąć konsolę wyników wybierz polecenie Close (Zamknij) z menu File (Plik), albo użyj przycisku z czerwonym
krzyżykiem w prawym górnym rogu okna (patrz także Eksportowanie wyników do pliku na stronie 62).

Wyświetlanie dziennika oznaczenia

Często bywa przydatne zapoznanie się z historią przebiegu dla określonego oznaczenia. Można to osiągnąć zarówno
z części konsoli oznaczeń, jak i konsoli wyników programu Result Viewer (Przeglądarka wyników). Instrukcja
wyświetlania dziennika oznaczenia z konsoli wyników, patrz Dziennik oznaczenia na stronie 79. Bezpośrednio
w konsoli oznaczenia dostępny jest dziennik danych dla wszystkich oznaczeń wymienionych na dowolnym etapie
procedury. Można też skorzystać ze skrótu Pending (Oczekujące).

1. Wybierz właściwe oznaczenie.
2. Kliknij przycisk Assay Log (Dziennik oznaczenia) na pasku narzędzi

lub pozycję Assay Log (Dziennik oznaczenia) w menu View (Widok).

3. Po zapoznaniu się z historią oznaczenia zamknij okno klikając przycisk zamknięcia w prawym górnym rogu.

Result Viewer
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Wyświetlanie dziennika użytkownika

Oprócz wyświetlenia dziennika oznaczenia możliwe jest także zapoznanie się z działaniami określonego użytkownika, co
dostępne jest po otwarciu dziennika użytkownika.

Kliknij pozycję User Log (Dziennik użytkownika) w menu View (Widok).
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Przeglądanie wyników
Konsola wyników używana jest do wyświetlania wyników dla określonego oznaczenia, a także powiązanych z nim
danych kalibracji i kontroli jakości, które można też edytować. Wyniki można wyświetlać w widoku płytki lub tabeli
(siatki). Konsola wyników pozwala również na dostęp do dzienników przebiegu oznaczenia.

Otwarcie konsoli wyników i nawigacja w niej
Konsolę wyników można otworzyć na kilka sposobów.

1. Podświetl wybrane oznaczenie w konsoli oznaczeń.

Wybrane oznaczenie może znajdować się na jednej z list oznaczeń: na liście etapu procedury lub na liście Pending
(Oczekujące) dostępnej w grupie skrótów Special (Specjalne).

2. Kliknij przycisk Open (Otwórz) na pasku narzędzi lub wybierz pozycję Open (Otwórz) z menu File (Plik) albo kliknij
dwukrotnie podświetlone oznaczenie w konsoli oznaczeń.

Informacja: Ponadto w niektórych widokach i oknach dialogowych dostępne jest polecenie wyświetlenia oznaczenia.
Podczas korzystania z nich konsola wyników jest normalnie otwierana w trybie tylko do odczytu.

Nawigacja w konsoli wyników
Po otwarciu konsoli wyników zostaną wyświetlone wyniki oznaczeń prezentowane w widoku płytki (patrz Wybieranie
widoku płytki lub widoku siatki na stronie 47). W grupie skrótów Views (Widoki) dostępne są skróty do alternatywnych
widoków.

Menu View (Widok) oferuje alternatywną metodę dostępu do tych samych skrótów dla określonych typów oznaczeń.
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Widoki wyników

Wybieranie widoku płytki lub widoku siatki
Dwa alternatywne sposoby wyświetlania wyników to widok siatki oraz widok płytki.

Jeśli używany jest widok siatki, a wymagana jest zmiana na widok płytki,

1. kliknij przycisk Plate (Płytka) na pasku narzędzi lub wybierz pozycję Plate (Płytka) z menu View (Widok).
2. Aby z widoku płytki wrócić do widoku siatki, kliknij przycisk Grid (Siatka) na pasku narzędzi albo wybierz pozycję

Grid (Siatka) z menu View (Widok).

Aby ułatwić nawigację, oba te widoki są ze sobą zsynchronizowane. Kliknięcie konkretnego wiersza w widoku siatki
powoduje wybranie odpowiadającej studzienki w widoku płytki. Ponadto wybranie studzienki kontroli lub kalibratora
spowoduje ustawienie odpowiedniego śladu KJ jako aktywnego (lub kalibracji jako aktywnej), dzięki czemu będą one
widoczne po przejściu do widoku kalibracji (lub kontroli jakości).
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Widok tabeli wieloznacznikowej
Dostępne są dwa sposoby wyświetlania siatki wyników dla oznaczeń wieloznacznikowych: dane można wyświetlić
w jednej tabeli lub w dwóch osobnych tabelach.

W trybie jednej tabeli każdy analit ma własną kolumnę i konieczne jest użycie poziomego paska przewijania w celu
odnalezienia wymaganego analitu.

W trybie dwóch tabel lewa tabela zawiera informacje identyfikacyjne próbki. Wybranie wiersza w tej tabeli spowoduje
wyświetlenie właściwych informacji o analitach w prawej tabeli, gdzie każdy analit zostanie wyświetlony w osobnym
wierszu.

Aby wybrać sposób wyświetlania tabeli kliknij ikonę w prawym górnym rogu obszaru tabeli. Pierwsza ikona wyświetla
dane w pojedynczej tabeli, druga w dwóch osobnych tabelach.

Informacje dostępne w widoku siatki
Widok siatki używany jest do wyświetlania i edycji wyników, można go też dostosować do potrzeb laboratorium.
Dlatego też siatki prezentowane w tym podręczniku powinny być traktowane jako przykładowe. Ich zawartość może być
podobna, ale nie identyczna z tym, co będzie wyświetlane na ekranie.

Poniżej wymieniono niektóre z często stosowanych nagłówków kolumn (których znaczenie może nie być oczywiste).

Code (Kod) to identyfikator próbki, na przykład kod kreskowy próbki.

Role (Rola) określa, czy zmierzona próbka jest kalibratorem, kontrolą czy nieznaną. Rola podrzędna
to podkategoria roli, na przykład numer zlecenia kalibratora.

Flag (Flaga) wskazuje najnowszą przydzieloną flagę. Jeśli kolumna została skonfigurowana jako
do edycji, kliknięcie jej spowoduje otwarcie osobnego okna dialogowego, w którym
wyświetlane są wszystkie flagi i można dodać nową.

Result Status (Status
wyniku)

wyświetla status kontroli jakości wyniku. Kolor czerwony spowoduje ponowną analizę,
kolor żółty uniemożliwi zatwierdzenie. Kolumny tej nie można edytować, ponieważ
odpowiednim narzędziem do kontroli jest kolumna Flags (Flagi).

Status dotyczy statusu w procedurze.

Result code (Kod wyniku) to powiązanie potwierdzenia i dalszego śledzenia. Jeśli kolumna została
skonfigurowana jako do edycji, kliknięcie jej spowoduje otwarcie osobnego okna
dialogowego, w którym możliwe jest wprowadzenie nowej wartości i komentarza.

Determination level
(Poziom ustalenia)

dostarcza interpretacji zmierzonej wartości (Normal (Prawidłowa), Borderline
(Graniczna), Presumptive Positive (Przypuszczalnie dodatnia) itp.).

Konfigurowanie widoku siatki
Użytkownik, który dysponuje odpowiednimi prawami, może skonfigurować widok siatki, przechodząc do trybu
konfiguracji.

1. Przeciągnij kursor na wiersz nagłówka siatki i kliknij prawym przyciskiem myszy.

2. Z menu wybierz pozycję Configure Layout (Konfiguruj układ).

Wiersz nagłówkowy siatki zostanie podświetlony na czerwono, co będzie oznaczało, że wybrany jest tryb
konfiguracji.

Result Viewer
Przeglądanie wyników

48



3. Uzyskaj dostęp do menu kontekstowego, klikając siatkę prawym przyciskiem myszy.

4. Wybierz z menu odpowiednią opcję w zależności od potrzeb konfiguracji.

Po przejściu do trybu konfiguracji można zmieniać wielkość kolumn i przesuwać je, przeciągając je za pomocą myszy.
Można również usuwać i edytować istniejące kolumny, a także tworzyć nowe.

Wybranie opcji New column (Nowa kolumna) spowoduje przygotowanie nowej kolumny po prawej stronie siatki. Opcja
Properties (Właściwości) powoduje wyświetlenie szczegółów aktualnie wybranej kolumny. Wybranie jednej z tych opcji
spowoduje wyświetlenie okna dialogowego Column Properties (Właściwości kolumny). Jeśli zostanie wybrana opcja
Delete column (Usuń kolumnę), aktualnie wybrana kolumna zostanie usunięta.

Opcja Exit configuration (Wyjdź z konfiguracji) umożliwia zapisanie jakichkolwiek wprowadzonych zmian. Pojawi się
monit z zachętą do wprowadzenia nowej nazwy dla nowej konfiguracji, a tryb konfiguracji zostanie zamknięty.

Informacja: Nazwy układu Default<something> (Domyślne <coś>) nie można zastąpić, dlatego należy wybrać inną
nazwę. W tym oknie dialogowym można wybrać alternatywny układ wydruku, na przykład Landscape (Poziomo), z listy
Print script (Drukuj skrypt).
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Właściwości kolumny

W oknie dialogowym Column Properties (Właściwości kolumny) z menu rozwijanego Column category (Kategoria
kolumny) można wybrać kategorię kolumny albo ją zmienić. Wybierana opcja jest zależna od charakteru źródła danych.

Pole Heading (Nagłówek) zawiera nagłówek dla kolumny. Można wybrać, czy dołączona będzie nazwa testu, a także
w razie potrzeby jednostki źródła danych.

Poniżej przedstawiono pewne przykłady konfiguracji pewnej typowo stosowanej siatki.

Plate (Płytka) Well
(Studzienka)

Line Nr (Nr
wiersza)

Code (Kod) conc. µU/mL
(Stężenie
µU/mL)

Result Code
(Kod wyniku)

Column
category
(Kategoria
kolumny)

Pozycja A01 position
(Pozycja A01)

Inbuilt
(Wbudowana)

Inbuilt
(Wbudowana)

Field (Pole) Answer
(Odpowiedź)

Data source
(Źródło
danych)

Plate (Płytka) Well
(Studzienka)

Line (Linia) Code (Kod) Conc (Stężenie) Result code
(Kod wyniku)

Additional
data qualifier
(Dodatkowy
kwalifikator
danych)

Heading
(Nagłówek)

Plate (Płytka) Well
(Studzienka)

Line Nr (Nr
wiersza)

Code (Kod) Conc (Stężenie) Result Code
(Kod wyniku)

Include Test
name (Dołącz
nazwę testu)

X
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Plate (Płytka) Well
(Studzienka)

Line Nr (Nr
wiersza)

Code (Kod) conc. µU/mL
(Stężenie
µU/mL)

Result Code
(Kod wyniku)

Include Unit
(Dołącz
jednostkę)

X

Alignment
(Wyrównanie)

Right (Do
prawej)

Więcej szczegółowych informacji o kolumnach — patrz Formaty kolumn dla siatek na stronie 81.

Po zakończeniu edycji w oknie dialogowym Column Properties (Właściwości kolumny) kliknij przycisk OK

Zapisz zmiany konfiguracji, używając pozycji Exit Configuration (Wyjdź z konfiguracji) z menu kontekstowego.

Informacja: Jeśli siatka nie zostanie odświeżona automatycznie, zamknij oznaczenie i otwórz je ponownie.

Filtrowanie wyników w siatce
Pod paskiem nagłówka w widoku siatki dostępne jest pole kombi, które może pozwalać na uzyskiwanie dostępu do
różnych metod filtrowania wyników.

1. Aby wybrać istniejący filtr, kliknij strzałkę obok menu.

2. Wybierz jedną z opcji z listy rozwijanej.

Możesz także ustawić własne definicje filtrów, używając okna dialogowego filtrowania wyników.
3. Kliknij przycisk polecenia szczegółowego po prawej stronie pola kombi.
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4. Użyj jednego ze sposobów

Przeprowadź edycję istniejącego filtra i zapisz go pod jego istniejącą nazwą albo podaj nową nazwę (stary filtr
zostanie zastąpiony).

lub

Kliknij przycisk New (Nowe) i dokonaj żądanych wyborów.
5. Kliknij przycisk OK.

Aby zobaczyć rzeczywisty wynik liczbowy nieobcięty do wartości granicznej raportowania, dodaj nową kolumnę do siatki
wyników (zgodnie z wyjaśnieniem w sekcji Konfigurowanie widoku siatki na stronie 48), używając ustawień pokazanych
poniżej.

Result Viewer
Przeglądanie wyników

52



Następnie nową kolumnę można przeciągnąć do jej żądanej lokalizacji przed wyjściem z obszaru konfiguracji.

Po wybraniu przycisku Save (Zapisz) układu nie można zapisać pod pierwotną nazwą „DefaultResult”, dlatego należy
nadać mu nową nazwę.

Zmiana poziomu kontroli lub kalibratora w widoku siatki
W przypadku nieumyślnego wycięcia kontroli lub kalibratora z niewłaściwej plamki taki błąd jest najczęściej
wychwytywany po przetworzeniu płytki. Zamiast ponownego przetwarzania płytki lub plików danych można zamienić
kontrole, lub, w razie potrzeby, zmienić definicje próbki z obszaru Result Viewer.

Konieczne może być skontaktowanie się z przełożonym w celu sprawdzenia, czy użytkownik ma odpowiednie prawa
dostępu.

Zamiana dwóch kontroli lub kalibratorów

1. Otwórz konsolę wyników dla oznaczenia i wybierz widok siatki.
2. Wybierz dwie kontrole lub kalibratory (trzymaj wciśnięty klawisz „Ctrl” przy klikaniu obu próbek). Jeśli używasz

kontroli, muszą odpowiadać faktycznym fizycznym próbkom, w przeciwieństwie do obliczonych wartości.

Po zaznaczeniu (podświetleniu) próbek kliknij prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybierz Change
Sample Definition (Zmień definicję próbki).

3. Zostanie wyświetlone następujące okno wyskakujące.
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4. Wprowadź powód wykonania operacji i kliknij przycisk OK.

Zamiana wszystkich wystąpień danych typów próbek

Ta funkcja ma znaczenie na przykład w oznaczeniach obejmujących wiele zestawów kontroli.

1. Otwórz konsolę wyników i wybierz widok siatki (tabeli).
2. Wybierz dwie studzienki zawierające kontrole (trzymaj wciśnięty klawisz „Ctrl” zaznaczając próbki myszą).
3. Po zaznaczeniu (podświetleniu) próbek kliknij prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybierz Change

Sample Definition (Zmień definicję próbki). Zostanie wyświetlone następujące okno wyskakujące.

4. Zaznacz pole wyboru „Swap all occurrences of these Sample types” (Zamień wszystkie wystąpienia tych typów
próbek).

5. Wprowadź powód wykonania operacji i kliknij przycisk OK.

Zmiana definicji próbek

1. Otwórz konsolę wyników i wybierz widok siatki (tabeli).
2. Wybierz jedną lub więcej próbek tego samego typu (na przykład kontrole lub kalibratory).
3. Kliknij prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybierz Change Sample Definition (Zmień definicję

próbki). Zostanie wyświetlone następujące okno wyskakujące.

4. W polu listy rozwijanej z prawej wybierz nowy typ próbki.
5. Wprowadź powód wykonania operacji i kliknij przycisk OK.
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Wybieranie płytki lub studzienki w widoku płytki
Widok płytki umożliwia wyświetlenie kilku płytek równocześnie. Liczbę wyświetlanych płytek można zmienić przez
rozszerzenie lub zwężenie panelu płytek.

1. Kliknij przyciskiem myszy prawą krawędź panelu płytek i przeciągnij krawędź w prawo lub w lewo. Możesz uzyskać
dostęp do dowolnych studzienek we wszystkich płytkach.

2. Jeśli próbki znajdują się płytkach, które nie są wyświetlane, użyj myszy do przeciągnięcia w dół paska bocznego, aż
do wyświetlenia właściwej płytki.

3. Kliknij właściwą studzienkę.

W panelach po prawej zostaną wyświetlone informacje dotyczące oznaczenia i przebiegu testu, płytki, w której
znajduje się wybrana studzienka oraz wyniku dla wybranej studzienki. Jeśli wybrana studzienka stanowi element grupy
powtórzeń, zostanie wyświetlony czwarty panel z informacjami o wyniku średnim powtórzeń.

Oznaczenia barwne w widoku płytki

Istnieją trzy sposoby wyświetlania studzienek. Można je wyświetlać odpowiednio do ciężkości. Oznacza to stan
studzienki oraz charakter powiązanych z nią flag. Innym sposobem jest wyświetlanie studzienek zgodnie z rolą próbki
albo ustaleniem dla próbki (patrz poniżej).

W każdym z tych przypadków stosowany jest system oznaczeń barwnych w celu wyraźnego przedstawienia informacji
o roli i statusie każdej studzienki.

Informacja: Kolory oraz oznaczenia barwne pokazane w tym podręczniku są ustawieniami domyślnymi.

1. Aby wybrać jeden z trzech sposobów, kliknij strzałkę powiązaną z polem kolorów studzienki tuż pod paskiem
nagłówka [A].

2. Aby wyświetlić kody kolorów w celu zinterpretowania mapy studzienki, kliknij przycisk po prawej stronie pola
kolorów studzienki [B]. Zostanie wyświetlone okno dialogowe legendy Color Schema (Schemat kolorów).
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3. Po zapoznaniu się z kodami kolorów zamknij to okno, klikając krzyżyk w prawym górnym rogu albo przycisk Close
(Zamknij).

Poniżej wybraliśmy oznaczenia barwne w zależności od ciężkości. Zgodnie z powyższym płytki można również
wyświetlać odpowiednio do roli próbki [A], czyli w zależności od tego, czy studzienki są zajęte przez kontrole,
kalibratory, próbki nieznane itp. Trzecim sposobem jest wyświetlanie płytki odpowiednio do ustalenia [B] — w tym
przypadku kolor studzienek zawierających próbki nieznane jest powiązany z interpretacją wartości mierzonej, czyli
Normal (Prawidłowa), Borderline (Graniczna), Presumptive Positive (Przypuszczalnie dodatnia) itp. Te listy mogą
zawierać pozycje, które nie są używane w konkretnej wersji oprogramowania.
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Jeśli płytka zostanie wyświetlona na podstawie ustalenia lub roli próbki, studzienki zmienią kolor odpowiednio do
skojarzonego okna legendy.

Informacje o flagach i ciężkości
Możliwe problemy z oznaczeniem, płytką lub pojedynczą studzienką są wskazywane flagami. Flagi mogą być tworzone
automatycznie albo można je tworzyć samodzielnie. Jeśli użytkownik samodzielnie utworzy flagi, wówczas istniejące
flagi (skojarzone z tym samym oznaczeniem, tą samą płytką lub studzienką) zostaną zignorowane.

Każda flaga jest powiązana z poziomem ciężkości w sposób pokazany poniżej. Lista jest uporządkowana według
ciężkości. Poziomy Info (Inf.), OK i Notify (Powiadomienie) pozwalają na zwalnianie wyników w takim stanie, w jakim
się znajdują.

Jeśli oznaczenie, płytka lub studzienka ma flagę Held (Wstrzymane), wówczas przed zwolnieniem konieczne będzie
podjęcie jakiegoś działania. Prevented (Uniknięte) oznacza, że próbki, których ta flaga dotyczy, muszą zostać ponownie
przetestowane. Deleted (Usunięte) oznacza, że wynik nie zostanie zaraportowany ani powtórzony.

Pojedynczej studzienki mogą dotyczyć flagi skojarzone z oznaczeniem lub płytką, a także z samą studzienką, dlatego
mogą występować sytuacje, gdy obowiązuje więcej niż jedna flaga. W takich przypadkach priorytet ma flaga
o największej ciężkości.

Flagi można dodawać zarówno podczas pracy w widoku płytki, jak i widoku siatki.

Oznaczanie flagą studzienki, płytki lub oznaczenia z widoku płytki
1. Wybierz studzienkę, płytkę lub oznaczenie, dla którego zostanie ustawiona flaga.
2. Aby ustawić flagę dla studzienki, kliknij przycisk szczegółów (…) po prawej stronie panelu wyników. Jeśli wybrana

studzienka jest częścią grupy powtórzeń, można ustawić flagę dla wyniku średniego, klikając przycisk szczegółów
(…) po prawej stronie w panelu średnich.

3. Aby ustawić flagę dla płytki, kliknij przycisk szczegółów (…) po prawej stronie panelu płytki.
4. Aby ustawić flagę dla oznaczenia, kliknij przycisk szczegółów (…) po prawej stronie panelu oznaczenia.
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Okno flagi, które zostanie otwarte, jest podobne bez względu na to, czy flaga będzie ustawiana dla studzienki, płytki,
czy oznaczenia.

5. Wybierz typ flagi z menu rozwijanego.
6. Określ typ ciężkości (opcja Severity (Ciężkość)) z menu rozwijanego.
7. Wprowadź komentarz.
8. Kliknij przycisk OK.

Informacja: Typy flag do wyboru zostaną skonfigurowane lokalnie. Każdy typ flagi można powiązać z komentarzem,
dzięki czemu nie trzeba wpisywać tego samego komentarza każdorazowo, gdy używany jest konkretny typ flagi.

Ustawianie flag dla wyników z pojedynczych analitów lub grup analitów
w oznaczeniach wieloznacznikowych

W oznaczeniach wieloznacznikowych flagę można zastosować względem pojedynczego analitu, grupy analitów albo
wszystkich analitów z przebiegu oznaczenia.

1. Otwórz okno flag zgodnie z opisem powyżej (punkty 1 i 2 w sekcji Oznaczanie flagą studzienki, płytki lub oznaczenia
z widoku płytki na stronie 57.

Zauważysz, że okno, które otwiera się podczas pracy z oznaczeniem wieloznacznikowym, zawiera pole Apply to:
(Zastosuj do:) z menu rozwijanym. Pozycje menu są określane przez wybory dokonane dla opcji Analyte Group
(Grupa analitów) oraz Analyte (Analit) w menu paska narzędzi.

Informacja: Jeśli oznaczenie nie jest oznaczeniem wieloznacznikowym, wówczas pole Apply to: (Zastosuj do:) nie
jest widoczne w oknie Add Flag (Dodaj flagę). Jeśli w menu paska narzędzi nie określono żadnej grupy analitów ani
analitu, wówczas pole Apply to: (Zastosuj do:) będzie widoczne, ale nieaktywne.

2. Wybierz wybrany wcześniej analit, grupę analitów albo wszystkie anality z menu Apply to: (Zastosuj do:).

Stosowanie flag widoku siatki
1. Otwórz menu kontekstowe, klikając prawym przyciskiem myszy na wybranej linii.
2. Wybierz opcję Flag (Flaga).
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Zostanie otwarte pole Add Flag (Dodaj flagę).

3. Zaznacz odpowiednie opcje w polu flagi.
4. Kliknij przycisk OK.

Przeglądanie szczegółów zastosowanych wcześniej flag
Podczas ustawienia flagi można zapoznać się ze szczegółami flag, które zostały wcześniej zastosowane. Ta czynność
również jest wykonywana w widoku siatki.

1. Kliknij żądany wiersz w kolumnie Flag (Flaga).
2. Kliknij przycisk polecenia szczegółowego, które zostanie wyświetlone (...).

W takiej sytuacji okno dialogowe flag zawiera siatkę flag w górnej części, a w dolnej części tego okna znajduje się
ramka przeznaczone do dodawania nowych flag.

3. Dokonaj odpowiednich wyborów dotyczących typu i ciężkości flagi, a następnie w razie potrzeby dodaj komentarz.
4. Kliknij przycisk OK.

Informacja: W przypadku oznaczeń wieloznacznikowych flaga jest stosowana względem pojedynczego analitu,
z którego bieżąca kolumna flagi uzyskuje dane. Z tego względu jest niezależna od wyboru w grupie analitu oraz
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list rozwijanych analitów w konsoli wyników. Jeśli okno dialogowe dodawania flagi zostanie wywołane z menu
podręcznego (uzyskanego poprzez kliknięcie dowolnej kolumny prawym przyciskiem myszy), wówczas flaga jest
stosowana względem wszystkich analitów bieżącego przebiegu, a w oknie dialogowym nie jest wyświetlana żadna
siatka flag.

Akceptowanie oznaczenia
Oznaczenia gotowe do zaakceptowania są widoczne na liście i można je wyszukiwać, klikając przycisk Calculated
(Obliczone) na pasku skrótów Work Flow (Procedura).

Sposób akceptowania oznaczenia
1. Przejrzyj oznaczenie w konsoli wyników.
2. Kliknij przycisk Accept (Akceptuj) na pasku narzędzi. Przed wykonaniem polecenia akceptowania pojawi się poniższe

informacyjne okno dialogowe, o ile dostępne są jakiekolwiek informacje.

3. Kliknij przycisk OK, aby potwierdzić polecenie akceptowania, albo kliknij przycisk Cancel (Anuluj), aby anulować
polecenie akceptowania.

Ponowne obliczanie przebiegu
Dostępne są dwa sposoby ponownego obliczenia przebiegu: Full calculation (Pełne obliczenie) oraz Result code
calculation only (Tylko obliczenie kodu wyniku).

Pełne obliczenie oblicza całe oznaczenie w taki sposób, jakby zostało właśnie zaimportowane z urządzenia. Oznacza to,
że oprogramowanie:

1. Obliczy stężenie w każdej próbce.
2. Zastosuje reguły i flagi kontroli jakości (OK/Held (Wstrzymane)/Prevented (Uniknięte)) dla każdej próbki.
3. Dokona oceny próbek pod kątem wartości odcięcia opartych na percentylach.
4. Przypisze kody wyników.
5. Ponownie obliczy statystyki oznaczeń, takie jak średnia lub mediana początkowych (opcja Initials (Początkowe)).

W przypadku opcji Result code calculation only (Tylko obliczenie kodu wyniku) oprogramowanie wykona tylko kroki
3, 4 i 5 z powyższej listy. Oznacza to, że w przypadku tej opcji obliczy tylko nowe zmiennoprzecinkowe wartości odcięcia
i kody wyników, ale pozostawi istniejące wartości stężenia oznaczenia i samą kontrolę jakości.

Informacja: Wyniki Prevented (Uniknięte) są wykluczone ze statystyki oznaczenia. Z tego względu jeśli podczas
pierwszego obliczenia płytki próbka ma status „QC Prevented” (KJ uniknięta), wówczas nie zostanie uwzględniona
w statystykach. Jeśli następnie użytkownik zmieni status na „QC OK” (KJ OK), wówczas próbka zostanie wykorzystana
w statystyce i wpłynie na przykład na wartości odcięcia oparte na percentylach oraz na średnią z początkowych (opcja
Initials (Początkowe)), o ile te wartości są używane przez wyliczane oznaczenie.
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Oznaczenia mogą zostać ponownie obliczone w następujący sposób:

1. Kliknij przycisk Calculate (Oblicz).
2. Wybierz opcję Full calculation (Pełne obliczenie) lub Result code calculation only (Tylko obliczenie kodu wyniku).
3. W przypadku wykonywania pełnego obliczenia upewnij się, że podany numer serii zestawu jest poprawny.

W zależności od typu oznaczenia i poziomu użytkownika opcje wyboru serii zestawu mogą być niedostępne. Jeśli
określony jest numer serii zestawu, wówczas opcja Result code calculation only (Tylko obliczenie kodu wyniku)
staje się niedostępna.

4. Kliknij przycisk OK, aby potwierdzić polecenie ponownego obliczenia, albo kliknij przycisk Cancel (Anuluj), aby
anulować to polecenie.

W grupie skrótów Work Flow (Procedura) w konsoli oznaczeń pojawią się grupy oznaczeń w różnych stanach postępu.

Przywracanie oznaczenia do wcześniejszego etapu procedury
W zależności od praw zabezpieczeń oraz stanu oznaczenia dostępne może być polecenie Restore Assay (Przywróć
oznaczenie) umożliwiające przywrócenie oznaczenia do niższego stanu w procedurze oznaczenia. Istnieje szereg
przyczyn, dla których może to być konieczne.

Na przykład przywrócenie ze stanu Accepted (Zaakceptowano) do stanu Calculated (Obliczone) umożliwia wykonanie
większej ilości operacji edycji i zapobiega użyciu odpowiedzi, które są nadal wątpliwe.

Przywrócenie ze stanu Worklist (Lista robocza) do stanu Punched (Po wycinaniu) umożliwia ponowne załadowanie
urządzenia innym zestawem płytek z możliwością odrzucenia niektórych płytek.

Przywrócenie ze stanu Measured (Zmierzono) do stanu Worklist (Lista robocza) umożliwia także użycie nowych płytek, ale
w sytuacji, gdy import już się odbył.

Przywrócenie ze stanu Calculated (Obliczone) do stanu Measured (Zmierzono) umożliwia połączenie oznaczeń wielu
płytek w inny sposób. Należy zwrócić uwagę na to, że taka operacja spowoduje odrzucenie jakichkolwiek zmian
wprowadzonych do oznaczenia.

Wyświetlanie lub drukowanie parametrów oznaczenia
Możliwe jest wyświetlenie raportu dotyczącego określonego przebiegu oznaczenia i wydrukowanie go.

1. Wybierz pozycję Assay Parameters (Parametry oznaczenia) z menu View (Widok). Zostanie wyświetlone okno Assay
Parameters (Parametry oznaczenia).
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2. Aby wydrukować raport, kliknij przycisk Print (Drukuj), a w celu zamknięcia pola kliknij przycisk Close (Zamknij).

Parametr oznaczeń wieloznacznikowych

Jeśli podczas pracy z oznaczeniem wieloznacznikowym żaden pojedynczy analit nie jest wybrany z listy rozwijanej na
pasku narzędzi (patrz Nawigacja w konsoli wyników na stronie 46), wówczas okno dialogowe parametrów oznaczenia
umożliwia tylko wyświetlanie informacji właściwych dla tego oznaczenia.

Eksportowanie wyników do pliku
Wyniki oznaczenia można wyeksportować jako plik, który może zostać wykorzystany w celu przeniesienia wyników do
innego oprogramowania.

W razie potrzeby wyniki mogą być eksportowane automatycznie po akceptacji oznaczenia. Albo można je eksportować
ręcznie. W każdym z tych przypadków wystarczy tylko raz zdefiniować format eksportu i lokalizację pliku.

Definiowanie formatu pliku eksportu
1. W menu File (Plik) wybierz pozycję View Assay Export... (Eksport widoku oznaczenia...).

Zostanie otwarta siatka podobna do siatki wyników.

Zdefiniuj wymagane kolumny zgodnie z opisem w sekcji Właściwości kolumny na stronie 50, wybierając przebieg
oznaczenia, który zawiera maksymalną liczbę mierzonych analitów. Jeśli przebieg nie zawiera wszystkich tych
analitów, te dodatkowe kolumny zostaną pominięte.

Dalsze opcje konfiguracji są dostępne z okna dialogowego Configure export (Konfiguruj eksport) (ilustracja
poniżej).

2. Otwórz to okno, klikając przycisk Options (Opcje).
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Domyślna ścieżka folderu, w którym plik zostanie zapisany, jest widoczna w polu Export path (Ścieżka eksportu).
3. Jeśli chcesz wybrać lub utworzyć folder, kliknij przycisk po prawej stronie tego pola

4. Wybierz format pliku. Dostępne opcje są następujące:

a. Delimited (Rozdzielany) — format ogólny dla aplikacji zewnętrznych.

b. CSV for Excel (CSV dla programu Excel) — format zgodny z programem Excel.

c. MultiCalc — format emulujący format MultiCalc.
5. Wybierz system nazewnictwa plików dla przebiegu oznaczenia. Nazwą pliku przebiegu oznaczenia może być ID

(Identyfikator), Name (Nazwa), BatchID (Id. partii) albo Tag of AssayRun (Znacznik przebiegu oznaczenia).
6. Określ rozszerzenie pliku.
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7. Wybierz separator listy. Sugerowany jest lokalny separator domyślny, ale można również wybrać tabulator
(<tab>). Separator listy w eksporcie oznaczenia nie ulega zmianie razem ze zmianami ustawień regionalnych na
komputerze stacji roboczej. Konieczne jest ręczne ustawienie separatora z ekranu opcji eksportu.

8. Jeśli na początku pliku chcesz wpisać nagłówek wiersza identyfikatora MultiCalc (tylko w formacie MultiCalc),
zaznacz pole wyboru Write file header (Zapisz nagłówek pliku).

9. W celu zapisania nagłówków kolumn zaznacz pole wyboru Write column header (Zapisz nagłówek kolumny).
10. Non-Multicalc format (Format inny niż Multicalc): jeśli chcesz skonfigurować tylko 1. analit, a następnie mieć inne

anality w osobnych wierszach, zaznacz pole Create multiple lines for multi analyte (Utwórz wiele wierszy dla
wielu analitów). Pamiętaj o tym, aby zaznaczyć jedną kolumnę jako Inbuilt / Test Name (Wbudowana / nazwa
testu) (patrz Właściwości kolumny na stronie 50)

Multicalc format (Format Multicalc): aby usunąć puste wiersze z pliku, zaznacz pole Exclude Empty Rows (Usuń
puste wiersze). To ma taki sam wpływ, jak użycie opcji 16 typu pliku w narzędziu MultiCalc.

11. Jeśli w ustawieniach regionalnych używany jest inny symbol dziesiętny, a w pliku chcesz użyć kropki (.), zaznacz
pole wyboru Use . as decimal symbol (Użyj znaku „.” jako symbolu dziesiętnego).

12. Aby zapobiec przypadkowym zmianom układu siatki, zaznacz pole Lock Column configuration (Zablokuj
konfigurację kolumn).

13. Aby ograniczyć eksportowane wiersze do widocznych, użyj filtru (na przykład jak w poniższej tabeli).

Filter (Filtruj) znaczenie

Level=1 (Poziom=1) Tylko pojedyncze wyniki

Level=1; Role=3 (Poziom=1; Rola=3) Tylko wyniki konkretnego pacjenta

UsedForAnswer=1 (Użyte do odpowiedzi=1) Tylko te wiersze pacjenta, które są oznaczone jako „Used
For Answer” (Użyte do odpowiedzi)

Rola jest wyrażona przez kod liczbowy w pliku eksportu. Kody liczbowe różnych ról zawiera poniższa tabela. Może
zawierać pozycje, które nie są używane w posiadanej wersji oprogramowania.

Nr Rola Przeznaczenie

1 Calibrator (Kalibrator) Do tworzenia krzywej kalibracyjnej.

2 Control (Kontrola) Służy do zapisywania danych w obszarze kontroli jakości dla wykresów L-J
oraz reguł QCRules w celu kontroli oznaczenia.

3 Patient (Pacjent) Próbka prawidłowa.

4 Proficiency (Sprawność) Próbka do zewnętrznej kontroli jakości.

5 Reference (Odniesienie) Wyłącznie do celów porównawczych. Przykładem jest próbka kalibracyjna
nieużyta z powodu skopiowanej krzywej.

Ręczne eksportowanie pliku
Jeśli na przykład nie skonfigurowano automatycznego eksportu z okna dialogowego Automatic export Configuration
(Konfiguracja eksportu automatycznego), wówczas można ręcznie wywołać eksport.

Kliknij przycisk Export (Eksportuj).
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Automatyczne eksportowanie pliku
Jeśli wymagane jest, aby program automatycznie wyeksportował plik po zaakceptowaniu przebiegu, otwórz okno
dialogowe Automatic Export Configuration (Konfiguracja eksportu automatycznego), klikając przycisk Automation
(Automatyzacja).

Zostanie otwarta Automatic export configuration (Konfiguracja eksportu automatycznego). W tym oknie można
wybrać anality, które będą eksportowane automatycznie, a także format eksportu. Dla każdego analitu można wybrać
maksymalnie 3 formaty.
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Zamykanie konsoli wyników
Zwykle konsola wyników jest zamykana automatycznie po naciśnięciu przycisku Accept (Akceptuj) na pasku narzędzi.
Jednak zgodnie z informacjami podanymi powyżej konsola wyników może być otwarta w trybie tylko do odczytu.
W takim przypadku, lub jeśli prawa zabezpieczeń użytkownika są ograniczone, przycisk Accept (Akceptuj) będzie
nieaktywny.

1. Wybierz pozycję Close (Zamknij) z menu File (Plik) lub kliknij przycisk z krzyżykiem w prawym górnym rogu ekranu.

Jeśli używany był tryb tylko do odczytu lub tryb zapisu, ale nie wprowadzono żadnych zmian, konsola wyników
zostanie zamknięta.

Jeśli istnieją jakiekolwiek oczekujące zmiany, pojawi się poniższe okno dialogowe.

2. Odpowiednio do potrzeb kliknij przycisk Save (Zapisz), Discard (Odrzuć) lub Cancel (Anuluj).

Kalibracja
W konsoli wyników można wyświetlać wykres kalibracji dla interesującego oznaczenia i powiększać go w celu
zapoznania się ze szczegółami. Dodatkowo można edytować krzywą, na przykład włączając/wyłączając poszczególne
powtórzenia.

W poniższym przykładzie po wybraniu opcji Sample role (Rola próbki) w widoku płytki (patrz Oznaczenia barwne
w widoku płytki na stronie 55) widoczne jest, że pomiary próbek kalibracyjnych były wykonywane w studzienkach od A1
do A12.

Kliknij skrót Calibration (Kalibracja) na pasku skrótów Views (Widoki).

Jeśli dopasowanie krzywej jest poprawne, pojawi się wykres danych kalibracyjnych.
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Kontrolowanie wartości na krzywej
Możliwe jest odczytanie wartości z dowolnego miejsca na krzywej.

1. Kliknij przycisk Inspect (Sprawdź) na pasku narzędzi.

Na środku ekranu pojawi się pole Inspect Unknowns (Sprawdź nieznane).

2. Dostępne są dwa sposoby działania: wpisz wartość odpowiedzi (np. wartość dla nieznanej próbki) do górnego pola:
w dolnym polu pojawi się wartość stężenia dla podanego stężenia.

Albo wpisz wartość stężenia do dolnego pola.

W górnym polu pojawi się odpowiadająca odpowiedź.

Bez względu na to, do którego pola wpiszesz wartość, niebieskie pionowe i poziome linie przerywane zapewnią
dodatkowe informacje, pokazując miejsca przecięcia z osiami dla odpowiedzi i stężenia.
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Szczegółowe wyświetlenie części krzywej kalibracyjnej
Może zaistnieć potrzeba bliższego przyjrzenia się pozycjom poszczególnych punktów na krzywej.

1. Kliknij przycisk Zoom (Powiększ) na pasku narzędzi.
2. Umieść wskaźnik myszy blisko obszaru, który chcesz zbadać.
3. Kliknij i przytrzymaj przycisk myszy, a następnie przeciągnij wskaźnik tak, by utworzyć prostokąt obrysowany linią

kropkowaną.
4. Zwolnij przycisk myszy.

Możesz powtarzać tę procedurę wielokrotnie, do uzyskania żądanego poziomu szczegółowości. Po ukończeniu
analizy możesz powrócić do widoku całej krzywej w następujący sposób.

5. Kliknij przycisk Reset (Zresetuj) na pasku narzędzi.

Modyfikowanie punktów powtórzeń
Po wyświetleniu krzywej i pozycji punktów możesz wykluczyć każdy punkt, który zostanie uznany za zbyt odległy
od wartości oczekiwanej zliczeń. Może to nastąpić w razie uznania, że dany punkt jest wynikiem niepowodzenia
powtórzonego pomiaru, który nie powinien być uwzględniany w dopasowywaniu krzywej.

A

1. Kliknij przycisk Points (Punkty) na pasku narzędzi: zostanie wyświetlone okno dialogowe Modify Replicate Points
(Zmodyfikuj punkty powtórzeń).

2. Kliknij pola wyboru związane z punktami, które chcesz wykluczyć z obliczeń dopasowania krzywej.

Zmodyfikowanie punktu spowoduje automatyczne przeliczenie dopasowania krzywej. Każdy „wyłączony” punkt
oznaczany jest pustym kwadratem.

Po skontrolowaniu nowej krzywej można przywrócić pominięty punkt do obliczeń dopasowania krzywej.
3. Kliknij pole (obecnie nie zaznaczone) obok punktu tak, by zostało zaznaczone.
4. Po uzyskaniu satysfakcjonującej krzywej dopasowania kliknij przycisk Close (Zamknij).

Jeśli będzie wymagane wprowadzenie dalszych zmian, możesz ponownie otworzyć okno dialogowe Modify Replicate
Points (Zmodyfikuj punkty powtórzeń).
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Wyświetlanie właściwości kalibracji
Bieżące definicje dla kalibracji można wyświetlić w oknie dialogowym Edit Calibration (Edytuj kalibrację).

Kliknij przycisk Edit (Edytuj).

Informacja: Jeśli chcesz wprowadzić zmiany ustawień, moduł edytora Kitlot Editor oferuje proste w użyciu narzędzie.

Okno dialogowe Edit Calibration (Edytuj kalibrację) obejmuje trzy sekcje znajdujące się na osobnych kartach.

Pierwsza karta obejmuje właściwości kalibracji. Właściwości zaawansowane wyświetlane są tylko po zaznaczeniu pola
wyboru Show advanced properties (Pokaż właściwości zaawansowane).
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Karta definicji dopasowania umożliwia wyświetlenie początkowych wartości parametrów dopasowania dla bieżącej
kalibracji. Wartości parametrów dopasowania na karcie używane są za każdym razem, gdy tworzona jest nowa
kalibracja w ramach tej definicji dopasowania. Z prawej strony u dołu okna znajduje się ramka Display properties
(Właściwości wyświetlania).
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Trzecia karta to Current Kit Lot (Bieżąca seria zestawu). Umożliwia wyświetlanie serii zestawu używanej domyślnie przy
tworzeniu nowej kalibracji na podstawie bieżącej definicji dopasowania.

Kontrola jakości
Program Result Viewer (Przeglądarka wyników) umożliwia wyświetlanie danych kontroli jakości w tabeli (siatce),
w postaci wykresu Leveya-Jenningsa lub jako histogram.

Informacja: Więcej szczegółów oraz informacji podstawowych dotyczących kontroli jakości, patrz część Kontrola jakości
niniejszej instrukcji.

Kliknij przycisk skrótu opisany QC (KJ).

Domyślnie dane zostaną wyświetlone w formie wykresu Leveya-Jenningsa. Na wykresie tym punkty śladu kontroli
jakości prezentowane są w formie kontinuum uporządkowanego według dat przebiegów.
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Wyświetlany materiał wybiera się z menu rozwianego po lewej, pod paskiem nagłówka.

Wybrany przebieg kontroli jakości wskazuje prostokąt o czerwonych krawędziach.

Klikając określone przyciski paska narzędzi można wybrać alternatywną metodę prezentowania informacji.

Wyświetlanie danych podsumowania kontroli jakości
Możliwe jest wyświetlenie podsumowania danych kontroli jakości dla każdego materiału kontrolnego danego testu.

Kliknij przycisk QC Summary (Podsumowanie KJ) na pasku narzędzi.
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Wyświetlanie wykresów Leveya-Jenningsa danych kontroli jakości
Aby powrócić do wykresu Leveya-Jenningsa, kliknij przycisk LJ Plot (Wykres Leveya-Jenningsa) na pasku narzędzi.

Informacja: W przypadku oznaczeń wieloanalitowych należy utworzyć specjalną grupę analitów o nazwie
„NazwaOznaczenia”_QC, na przykład ABCD_QC, jeśli oznaczenie nazywa się ABCD. Do kontroli jakości zostaną użyte
tylko anality w tej grupie, a wykresy będą sortowane na podstawie grupy.

Kształty kursora

Przesunięcie kursora na wykres Leveya-Jenningsa powoduje zmianę kształtu kursora. Zbliżenie kursora do punktu
powoduje wyświetlenie kursora w postaci krzyżyka (patrz Informacje o punkcie na stronie 75).

Widoczne powyżej kursory w postaci „szkła powiększającego” są stosowane, gdy wymagane jest powiększenie
konkretnej części śladu (patrz Zaznaczanie części wykresu na stronie 74). Te alternatywne postacie wskazują obecność
zdarzenia [A] albo brak zdarzenia [B] w przebiegu (patrz Opcje wykresu Leveya-Jenningsa na stronie 73).

Opcje wykresu Leveya-Jenningsa

Okno dialogowe Plot Options (Opcje wykresu) umożliwia określenie sposobu wyświetlania wykresu.

Aby je otworzyć, kliknij przycisk Options (Opcje) na pasku narzędzi. Zostanie wyświetlone okno Plot Options (Opcje
wykresu).
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Możesz wybrać, jak mają być traktowane usunięte punkty, czy mają być wyświetlane linie pionowe wskazujące początek
przebiegu lub innego zdarzenia (np. zmiana serii zestawu, zmiana wartości docelowej lub zmiana wartości granicznej
SD), czy skala SD ma być stała czy automatyczna (na podstawie amplitudy wykresu), czy mają być uwzględniane daty
przebiegów oraz czy wykres ma obejmować dane statystyczne (patrz Wyświetlanie danych statystycznych na stronie
74).

Po zakończeniu wprowadzania zmian kliknij przycisk Apply (Zastosuj) lub OK.

Przycisk Apply (Zastosuj) pozwala zapisać nowe ustawienia filtrowania przy zachowaniu otwartego okna dialogowego.
Kliknięcie przycisku OK spowoduje zapisanie wprowadzonych zmian i zamknięcie okna dialogowego. Kliknięcie
przycisku Cancel (Anuluj) spowoduje zamknięcie okna dialogowego bez zapisywania zmian wprowadzonych od
ostatniego kliknięcia przycisków Apply (Zastosuj) lub OK.

Wyświetlanie danych statystycznych

Niezależnie od tego, czy wyświetlasz dane kontroli jakości w postaci wykresu Leveya-Jenningsa lub w innej formie,
możesz włączyć wyświetlanie danych statystycznych na ekranie pod głównym wykresem.

Zaznacz opcję Show Statistics (Pokaż dane statystyczne) z lewej strony u dołu okna dialogowego Plot Options (Opcje
wykresu).

Dane statystyczne obejmują zliczenia, średnią, SD i CV% dla wszystkich punktów, wybranych punktów (patrz niżej) oraz
wartości graniczne wykreślania.

Zaznaczanie części wykresu

Przy przeciągnięciu wskaźnika myszy na wykresie wskaźnik zmienia kształt na szkło powiększające wskazując możliwość
powiększenia. Można powiększyć dowolną część wykresu, aby wyświetlić ją bardziej szczegółowo.

Za pomocą myszy zaznacz żądany obszar obejmujący punkty, które chcesz zobaczyć na powiększeniu.

Zwolnij przycisk myszy.
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Zwróć uwagę, że wartości średniej i SD są obliczane i wyświetlane jako dane statystyczne zliczeń w polu Selected Points
(Wybrane punkty).

Po szczegółowym przestudiowaniu części wykresu możesz powrócić do wyświetlania pełnego wykresu.

Kliknij prawym przyciskiem myszy dowolne miejsce wykresu i wybierz z menu kontekstowego pozycję Zoom Out
(Pomniejsz) lub kliknij przycisk Reset (Zresetuj) na pasku narzędzi.

Filtrowanie danych

Wykres można ograniczyć do wybranej części łącznych danych, klikając przycisk Filter (Filtruj) na pasku narzędzi, aby
otworzyć okno dialogowe Filter QC Data (Filtruj dane KJ).

Informacja: Ustawienia filtrowania są stosowane zawsze. Po zainstalowaniu programu domyślne ustawienie to
ostatnie 200 punktów.

Informacje o punkcie

Można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące dowolnego punktu na wykresie.

Umieść wskaźnik myszy na punkcie i kliknij przycisk myszy.

Uzyskane w ten sposób okno dialogowe QC Point Information (Informacja o punkcie KJ) zapewnia informacje dotyczące
punktu, naruszeń reguł oraz ciężkości naruszenia.
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Należy pamiętać, że edycja uwag oraz aktywacja/dezaktywacja punktów kontroli jakości nie są możliwe dla punktów
KJ aktualnie otwartego przebiegu oznaczenia w programie Result Viewer (Przeglądarka wyników). W związku z tym te
funkcje nie są dostępne. Flagi przebiegu, płytki i punktu są odczytywane z systemu oznaczeń.

Kliknij przycisk View Flags... (Wyświetl flagi).
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Wyświetlanie histogramów danych kontroli jakości
Można wyświetlić histogram punktów dla wybranego poziomu śladu na podstawie ich wskaźnika standaryzacji, tj. liczby
odchyleń standardowych, o jakie punkty znajdują się od wartości docelowej.

1. Kliknij przycisk Histogram na pasku narzędzi.

Karta Histogram okna dialogowego Plot Options (Opcje wykresu) umożliwia określenie sposobu wyświetlania
histogramu.
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2. Kliknij przycisk Options (Opcje) na pasku narzędzi. Zostanie wyświetlone okno Plot Options (Opcje wykresu).

Tak samo jak w przypadku wykresu Leveya-Jenningsa, można wyświetlić dane statystyczne na ekranie przez
zaznaczenie pola wyboru Show Statistics (Pokaż dane statystyczne) w oknie dialogowym Plot Options (Opcje
wykresu). Można także filtrować dane zgodnie z opisem w punkcie Filtrowanie danych na stronie 75. Ponadto
można wyświetlić histogram dla punktów w wybranym rejonie śladu.

3. Wróć do wykresu Leveya-Jenningsa klikając przycisk LJ Plot (Wykres Leveya-Jenningsa).
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4. Wybierz część wykresu Leveya-Jenningsa zgodnie z opisem w punkcie Zaznaczanie części wykresu na stronie 74.
5. Kliknij przycisk Histogram.

Zostanie wyświetlony histogram obejmujący tylko zaznaczoną część śladu.
6. Aby powrócić do pełnego histogramu, kliknij przycisk LJ Plot (Wykres Levey-Jenningsa), a następnie przycisk

Histogram.

Wyświetlanie/eksportowanie danych punktów
W widoku siatki wyświetlana jest tabela punktów składających się na poziom wybranego śladu.

1. Kliknij przycisk Grid (Siatka) na pasku narzędzi.

Podobnie jak w innych trybach prezentacji wykresu, można wyświetlić dane statystyczne na ekranie przez
zaznaczenie pola wyboru Show Statistics (Pokaż dane statystyczne) w oknie dialogowym Plot Options (Opcje
wykresu). Można także filtrować dane i wyświetlać siatkę tylko dla części śladu.

Jeśli chcesz wyeksportować dane, należy je najpierw zapisać do pliku z wartościami oddzielanymi tabulatorami, który
można otworzyć w programie obsługującym arkusze kalkulacyjne.

2. Zbierz na wyświetlaczu dane do wyeksportowania.
3. Kliknij przycisk Export (Eksportuj).

Dziennik oznaczenia
Wcześniej (patrz Wyświetlanie dziennika oznaczenia na stronie 44) zapoznaliśmy się z zasadami używania funkcji
dziennika oznaczenia z konsoli oznaczeń. Wszystkie istotne informacje dotyczące historii oznaczenia można również
wyświetlić z konsoli wyników.

Aby wyświetlić dziennik oznaczenia z konsoli wyników, należy kliknąć skrót Assay Log (Dziennik oznaczenia) na pasku
skrótów, co spowoduje wyświetlenie okna dziennika oznaczenia.

Drukowanie oznaczenia

Wykonywanie wydruku
Niezależnie od tego, czy używana jest konsola oznaczeń, czy konsola wyników, dostępne są opcje pozwalające
na wykonywanie papierowych wydruków informacji widocznych na ekranie. W pewnych sytuacjach dla poleceń
drukowania mogą być dostępne przyciski paska narzędzi, ale te polecenia są zawsze dostępne w menu File (Plik).

1. W konsoli oznaczeń użyj pozycji Print (Drukuj) (z menu File (Plik)), aby wydrukować pełną listę widocznych oznaczeń.
Aby wydrukować tylko to, co jest widoczne na ekranie, użyj opcji Print Current View (Drukuj bieżący widok).

2. W konsoli wyników użyj pozycji Print Assay (Drukuj oznaczenie) (z menu File (Plik)), aby uzyskać raport. Aby
wydrukować tylko to, co jest widoczne na ekranie, użyj opcji Print Current View (Drukuj bieżący widok).

Zatem dwie główne opcje drukowania dostępne do wyboru pozwalają wydrukować pełną listę albo raport z tego co
jest wyświetlane, albo zrzut zawartości aktualnie widocznej na ekranie. W części Quality Control programu dostępna
jest trzecia opcja drukowania. W celu uzyskania wydruku wykresu, na przykład wykresu Leveya-Jenningsa, można
wydrukować tylko ślad.

3. Wybierz pozycję Print Trace (Drukuj ślad) (z menu File (Plik)), aby uzyskać wydruk śladu, który jest aktualnie
widoczny w obszarze klienta.

Wyświetlanie podglądu kopii wydruku
W przypadku wszystkich opcji drukowania oprócz Print Current View (Drukuj bieżący widok) można wyświetlić podgląd
wydruku.

1. Wybierz (na przykład) pozycję Print Assay… (Drukuj oznaczenie) z menu File (Plik).

Zostanie wyświetlony ekran podglądu wydruku.
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W tym obszarze dostępne są przyciski nawigacji [A], umożliwiające wyświetlenie pierwszej, następnej, poprzedniej
lub ostatniej strony drukowanego raportu.

Po tych czterech przyciskach nawigacyjnych znajduje się przycisk potwierdzania wydruku [B], przycisk konfiguracji
strony [C], który umożliwia wybranie drukarki, rozmiaru strony itp. Kolejno umieszczono przyciski powiększenia/
pomniejszenia [D], które umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie wielkości raportu. Po prawej stronie paska
narzędzi znajduje się przycisk zapisu w pliku PDF [E], który umożliwia zapisanie wydruku jako pliku w formacie PDF.
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Dodatkowe informacje
Poniższe części zawierają dodatkowe informacje o funkcjach programu Result Viewer.

Formaty kolumn dla siatek
Informacja: Siatka, której dotyczy niniejsza sekcja, to siatka Result Viewer. Więcej informacji na ten temat — patrz
Właściwości kolumny na stronie 50.

Column Category = Inbuilt (Kategoria kolumny = Wbudowana)
W przypadku tego wyboru można określić źródło danych w następujący sposób.

• Data Source = Flag (Źródło danych = flaga) — pokazuje najwyższą flagę. Kolumny flagi nie można edytować, ale
zawsze zawiera ona przycisk komórki, który służy do otwarcia okna dialogowego flagi dla wszystkich powiązanych
flag. Opcjonalnie kolumna flagi może zawierać flagi tylko jednego typu. Typy flag mogą być dostosowywane.

• Data source = Line (Źródło danych = linia) — jest to numer kolejny pokazujący domyślny porządek sortowania
siatki.

• Data source = Role (Źródło danych = rola) — wartość Calibrator (Kalibrator)/Control (Kontrola)/Patient (Pacjent).
• Data source = Sub role (Źródło danych = rola podrzędna) — jest to indeks 1. w roli, taki jak numer kolejny

kalibratora.
• Data source = Code (Źródło danych = kod) — identyfikacja próbki, na przykład kod kreskowy.
• Data source = Used for answer (Źródło danych = użyj do odpowiedzi) — jest wymagane, gdy w przypadku

oznaczenia występują powtórzenia. W celu podania wartości odpowiedzi można użyć tylko jednej wartości średniej
i jednego z powtórzeń. W przypadku użycia należy ustawić jako dostępne do edycji.

• Data source = Result Status (Źródło danych = status wyniku) — pokazuje status kontroli jakości wyniku. Kolor
czerwony spowoduje powtórzenie, kolor żółty uniemożliwi zaakceptowanie. Kolumna nie jest dostępna do edycji,
ponieważ kontrolują to flagi. W odniesieniu do tej kolumny można użyć opcji BackColor (Kolor tła).

• Data source = Test Name (Źródło danych = nazwa testu) — jest nazwą definicji TestRunDef. Zwykle obejmuje jedną
linię na każdy eksport znacznika.

• Data source = Target Conc (Źródło danych = stężenie docelowe) — zakodowane stężenie dla kalibratorów
i docelowe dla kontroli. Wymaga jednej kolumny na każdy znacznik. Użyteczne tylko podczas eksportu.

• Data source = PAT (Źródło danych = nazwa testu) — numer kolejny dla próbki pacjenta w tym oznaczeniu,
począwszy od 1.

Column Category = Field (Kategoria kolumny = Pole)
Data source (Źródło danych) — nazwa pola. Niektóre pola są zawsze dostępne jako Conc (Stężenie) lub Counts (Liczba).
Pola są danymi wyjściowymi i nie można ich edytować.

Dodatkowy kwalifikator danych:

• <puste> — tryb zgodności, CV% w tej samej komórce, co średnia.
• Text (Tekst) — średnia bez CV%.
• CV% — puste w przypadku wartości pojedynczych, CV% w wierszach wartości średnich.
• Unit (Jednostka) — główna jednostka w każdym wierszu.
• Value (Wartość) — wartość dokładna, liczba miejsc dziesiętnych musi być ustawiona na każdą kolumnę.

Column Category = Position (Kategoria kolumny = Pozycja)
Data source (Źródło danych) — nazwa wymiaru na pozycji próbki, na przykład Plate (Płytka). Wyświetlana wartość jest
liczbą całkowitą.
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Column Category = Position A01 (Kategoria kolumny = Pozycja A01)
Data source (Źródło danych) — nazwa wymiaru kombinacyjnego, takiego jak Well (Studzienka). Wyświetlana wartość
jest w formacie tekstowym, np. A01.

Column Category = Measurement (Kategoria kolumny = Pomiar)
Data source (Źródło danych) — indeks 1. pomiaru w próbce. Ta opcja powinna być używana, gdy pomiary nie są
bezpośrednio połączone z konkretną wartością ani polem, ale zawsze są importowane w tej samej kolejności.

Column Category = Named Measurement (Kategoria kolumny = Pomiar
nazwany)

Data source (Źródło danych) — nazwa definicji TestRunDef, która odpowiada oznaczeniu w pomiarach
jednoznacznikowych. Następna opcja do wyboru to Field name (Nazwa pola), taka jak Counts, CountsB. Dostępne
są tylko nazwy, które można znaleźć w bieżącym przebiegu oznaczenia. Aby wyświetlić wszystkie możliwe nazwy, jak
podczas konfigurowania wpisu ręcznego, należy najpierw wybrać opcję „Measurement” (Pomiar), ustawić możliwość
edycji, a następnie wybrać opcję „Named Measurement” (Pomiar nazwany).

Column Category = Answer (Kategoria kolumny = Odpowiedź)
Pokazuje właściwości odpowiedzi dla tego oznaczenia. W przypadku oznaczeń wieloznacznikowych należy także wybrać
test.

Kalibratory i kontrole nie zawierają żadnych informacji w kolumnie. Najbardziej potrzebne pozycje:

• Data source = Value plain (Źródło danych = wartość standardowa) — pokazuje wyliczoną wartość bez zaokrąglania
i ograniczania. W celu usunięcia dodatkowych wartości dziesiętnych można zastosować format domyślny. Jeśli
kolumna jest dostępna do edycji, wówczas modyfikacja wartości spowoduje ponowne obliczenie kodu wyniku.

• Data source = Value Text (Źródło danych = wartość tekstowa) — ta wartość powinna być wartością raportowaną.
Może być również dostępna do edycji.

• Data source = Result Code (Źródło danych = kod wyniku) — obejmuje potwierdzenie i dołączoną logikę kontroli.
Edycja jest dozwolona, ale tylko za pomocą przycisku komórki i okna dialogowego. W tym oknie dialogowym należy
podać przyczynę zastąpienia kodu wyniku. Przyczyny to flagi z wybranym kontekstem = E (kod wyniku).

• Data source = Determination level (Źródło danych = poziom ustalenia) — zapewnia szybkie oszacowanie
w odniesieniu do wartości dodatniej/ujemnej.

• Data source = Status (Źródło danych = stan) — określa stan procedury.
• Data source = TestPhase (Źródło danych = faza testu) — pokazuje wartość Initial (Wstępne)/Retest (Test

powtórny)/Recall (Ponowne wywołanie).
• Data source = Related (Źródło danych = powiązane) — ma wartość od 0 do 100 jako percentyl, jeśli używane są

limity procentowe.
• Data source = Previous (Źródło danych = poprzednie) — pokazuje możliwą wcześniejszą wartość tekstową z tej

samej próbki lub tego samego testu.
• Data source = Delta from Previous (Źródło danych = delta poprzednia) — jest wartością ValuePlain (Wartość

standardowa) pomniejszoną o wcześniejszą wartość ValuePlain (Wartość standardowa).
• Data source = Avg with previous (Źródło danych = średnia poprzednia) — jest średnią wartością ValuePlain

(Wartość standardowa) oraz wcześniejszą wartością Answer (Odpowiedź).
• Data source = CV% with previous (Źródło danych = CV% poprzednia) — jest nieważoną wartością CV% ValuePlain

(Wartość standardowa) oraz wcześniejszą wartością Answer (Odpowiedź).

Column Category = Another Test (Kategoria kolumny = Inny test)
Zapewnia taką samą funkcjonalność, jak własna odpowiedź z dowolnego testu. W polu DataSource (Źródło danych)
należy wybrać rzeczywistą nazwę testu, a następnie w obszarze Additional data qualifier (Dodatkowy kwalifikator
danych) wybrać opcję Answer (Odpowiedź).
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Column Category = Specimen (Kategoria kolumny =Próbka)
Kalibratory i kontrole nie zawierają żadnych informacji w kolumnie. Najbardziej potrzebne pozycje:

• Data source = ExtCode1,2,3 (Źródło danych = ExtCode1,2,3) — różne sposoby identyfikacji próbki (ExtCode1),
zwykle kod kreskowy.

• Specimen Quality (Jakość próbki) — pokazuje status, taki jak UNSAT.
• Specimen Category (Kategoria próbki) — pokazuje wartość Normal (Prawidłowa) / Proficiency (Sprawność) lub

inną wartość zaprogramowaną.

Column Category = SpecimenDetail (Kategoria kolumny = Szczegóły próbki)
W bazie danych LifeCycle szczegółom SpecimenDetails można nadać alias i uwidocznić je dla przeglądarki Result Viewer.
Źródło danych można wybrać spośród nazw, dla których istnieją aliasy. Przykład: „Age at collection” (Wiek w momencie
pobrania). Edycja jest niedozwolona.

Określanie stężeń
W celu obliczania wyników w oprogramowaniu stosowane jest dopasowywanie krzywej. Mierzone są kalibratory
o znanych stężeniach. Zmierzone wartości (oś Y) są nanoszone na wykres w funkcji znanych wartości stężeń (oś X).

Te punkty są dopasowywane metodą regresji liniowej lub metodą krzywej składanej.

Stężenie w próbce o nieznanym stężeniu jest określane na podstawie punktu przecięcia wartości zmierzonej z próbki
z krzywą kalibracyjną.
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Więcej informacji na temat metody regresji nieliniowej znajdują poniższe pozycje literaturowe.

Bates, D. M, and Watts, D. G. Nonlinear Regression and Its Applications. NewYork: Wiley, 1988.

Gill, P. R., Murray, W., and Wright, M. H. „The Levenberg-Marquardt Method.” §4.7.3 in Practical Optimization. London:
Academic Press, pp. 136-137, 1981.

Madsen, K., Nielsen, H.B., and Tingleff, O. Methods for Non-Linear Least Square Problems, Technical University of
Denmark, 2004

Metoda krzywej składanej jest opisana w następującej pracy.

Yrjönen, T. RIA-standardikäyrän määrääminen splinefunktion avulla. Luk-tutkielma, Turun yliopisto, Fysikaalisten tieteiden
laitos, Fysiikka, 1981.

Lista flag używanych w programie Result Viewer i na wydruku
oznaczenia

Nazwa flagi Opis

Expired QC Material
(Przeterminowany
materiał KJ)

Flaga systemu informująca użytkownika o przeterminowanym materiale kontroli jakości.

Kitlot Expired
(Przeterminowana seria
zestawu)

Flaga systemu informująca użytkownika o przeterminowanej serii zestawu.

Expiration date not
given (Nie podano daty
ważności)

Nie zdefiniowano daty ważności serii zestawu lub materiału kontroli jakości.

Condition (Stan) Informacja o parametrach, które muszą być zgodne dla wszystkich płytek w oznaczeniu.

Urządzenie Podawana przez urządzenie informacja o błędzie, który zatrzymał pomiar płytki.

Instrument warning
(Ostrzeżenie urządzenia)

Podawane przez urządzenie powiadomienia dotyczące informacji o pojedynczej studzience
i możliwych błędów.

Curve Copied
(Skopiowana krzywa)

Flaga informująca, która kalibracja jest używana dla płytki.

Bad Curve (Zła krzywa) Krzywa kalibracyjna ma więcej niż jeden punkt przegięcia.
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Nazwa flagi Opis

Amb? (Niejednoznaczne?) Z krzywej kalibracyjnej nie da się odczytać wartości stężenia.

No-Fit (Brak
dopasowania)

Niepowodzenie dopasowania krzywej kalibracyjnej.

HH Stężenie wyższe od zdefiniowanej wartości granicznej raportowania.

LL Stężenie niższe od zdefiniowanej wartości granicznej raportowania.

CV Procentowy współczynnik zmienności (CV%) powtórzeń stężenia wykracza poza
zdefiniowaną wartość graniczną.

Kontrola jakości Naruszenie reguły kontroli jakości.

Reject (Odrzuć) Punkt kalibracji został wykluczony z dopasowania krzywej.

ResultCode Edit (Edycja
kodu błędu)

Automatycznie dodawana flaga wskazująca, że użytkownik zmienił kod wyniku.

Sample changed
(Zmieniono próbkę)

Automatycznie dodawana flaga wskazująca, że użytkownik zmienił typ lub poziom próbki.

Pre-QC (Przed KJ) Nadawana przez użytkownika flaga do powtórzenia próbki przed pomiarem.

FreeText (Dowolny tekst) Flaga tekstowa do wprowadzenia przez użytkownika.

DELTA (Różnica) Procentowy współczynnik zmienności (CV%) wyliczony z wartości Initial (Wstępne)
i Confirmation (Potwierdzenie) wykracza poza zdefiniowaną wartość „Delta CV% Limit”
(Różnica wartości granicznej CV%).
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Część

IV
Kontrola jakości
Tematy:

• Informacje o module Quality Control
• Nawigacja
• Główne funkcje



Informacje o module Quality Control

Przeznaczenie
Wallac Quality Control to program przeznaczony do skutecznego zarządzania danymi kontroli jakości w laboratoriach
wykonujących badania przesiewowe lub diagnostyczne. Program stworzono z myślą o dostosowaniu do wszystkich
typów oznaczeń i metod pomiarowych stosowanych we współczesnych laboratoriach.

Kontrola jakości oznaczenia opiera się na pomiarach próbek kontrolnych. Choć szczegółowe zasady wykonywania
tych pomiarów ustalane są przez poszczególne laboratoria, typowa procedura może polegać na pomiarze różnych
próbek kontrolnych w powtórzeniach na każdej płytce. Oprogramowanie Wallac Quality Control umożliwia zapisywanie
i przegląd używanych materiałów kontrolnych i oferuje różnorodne opcje wykresów pozwalające na monitorowanie
poziomów kontroli jakości związanych z materiałami kontroli jakości.

Program Wallac Quality Control obejmuje informacje dotyczące wszystkich definicji przebiegów kontroli jakości,
materiałów kontroli jakości oraz reguł wieloelementowych kontroli jakości używanych w laboratorium. Znaczenie tych
terminów oraz innych kluczowych pojęć wyjaśniono w tabeli na sąsiedniej stronie.

Używanie programu obejmuje określenie materiału kontroli jakości i przydzielenie go do poziomu kontroli jakości.

Kolejne testy wykonane z użyciem materiału kontroli jakości prowadzą do uzyskania sekwencji punktów danych, zwanej
śladem.

Elementami poziomu kontroli jakości jest tym samym ślad dla określonego materiału kontroli jakości, reguła
wieloelementowa, wartość docelowa oraz oczekiwane odchylenie standardowe.

Program pozwala na równoczesną edycję wielu śladów, dzięki czemu możliwa jest obsługa oznaczeń
wieloznacznikowych.

Wartość docelowa i oczekiwane odchylenie standardowe (SD Limit) poziomu mogą być oparte na rzeczywistej wartości
śladu lub dowolnej wartości ustawionej przez użytkownika.
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Uruchamianie programu Wallac Quality Control
Program można uruchomić na kilka sposobów. Używany sposób będzie zależał głównie od konfiguracji zastosowanej
w danym laboratorium.

1. Uruchom program za pomocą menu Start systemu Windows.

Podczas uruchamiania programu zostanie na krótko wyświetlony ekran powitalny z nazwą i numerem wersji
programu.

Pierwszy obraz ekranu wyświetlony po uruchomieniu będzie tym samym, który był aktywny przy zamykaniu
programu. (Przykład: patrz ekran w punkcie Przeznaczenie na stronie 88).
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Nawigacja

Struktura programu
Program Wallac Quality Control ma spójną strukturę wizualną znaną użytkownikom programów firmy Microsoft.
Główne elementy każdego z tych ekranów (patrz ilustracja poniżej) to pasek skrótów [A], pasek menu [B], pasek
narzędzi [C], pasek nagłówka [D], panel Navigation Tree (Drzewo nawigacji) [E], oraz główny obszar klienta [F].

Kliknięcie pozycji w panelu Navigation Tree (Drzewo nawigacji) lub na pasku skrótów spowoduje wyświetlenie
wybranych informacji w obszarze klienta.

Panel Navigation Tree (Drzewo nawigacji) używany jest do wyszukiwania i zaznaczania pozycji, niezależnie od tego, czy
będzie to definicja przebiegu KJ, materiał czy reguła wieloelementowa .

W praktyce większość użytkowników nie będzie potrzebować regularnego dostępu do większości pozycji dostępnych
w panelu Navigation Tree (Drzewo nawigacji). W celu ułatwienia pracy można utworzyć skróty do potrzebnych
elementów i umieścić je na pasku skrótów wraz z dostępnymi domyślnie lub je zastępując. Można też utworzyć nową
grupę skrótów uzupełniających istniejącą, opisaną QC (KJ). Panel Navigation Tree (Drzewo nawigacji) można wtedy
zamknąć, zapewniając wygodny, większy obszar klienta.

Navigation Tree (Drzewo nawigacji)
Jeśli panel Navigation Tree (Drzewo nawigacji) nie jest widoczny na ekranie, można go otworzyć z menu View (Widok;
szczegółowe informacje, patrz Zamykanie lub otwieranie drzewa nawigacji na stronie 91).

Na ilustracjach poniżej po lewej stronie widoczny jest panel Navigation Tree (Drzewo nawigacji) z zamkniętymi
wszystkimi rozgałęzieniami.
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Obok każdego z zamkniętych rozgałęzień znajduje się pole ze znakiem plus [A]. Znak wskazuje, że dostępne są
rozgałęzienia zawierające więcej informacji. Kliknięcie znaku plus obok pozycji, na przykład Assay Run Definitions
(Definicje przebiegu oznaczenia), wyświetla pełną listę definicji. Przy większości z nich także wyświetlane są znaki
plus. Kliknięcie analitu wyświetla listę poziomów lub śladów z nim powiązanych. Przy otwartym rozgałęzieniu symbol
wewnątrz pola zmienia się z plusa na minus. Kliknięcie znaku minus powoduje zamknięcie gałęzi, a symbol minus
zmienia się z powrotem na plus. Równocześnie można otworzyć dowolne, a nawet wszystkie gałęzie.

Informacja: W przypadku oznaczeń wieloznacznikowych drzewo zawiera dodatkowy poziom: wybranie takiego
oznaczenia powoduje wyświetlenie listy analitów. Następnie dla każdego z nich określany jest poziom śladu.

Zamykanie lub otwieranie drzewa nawigacji
Możliwe jest zamknięcie drzewa nawigacji.

Użyj jednego ze sposobów:

1. Kliknij krzyżyk obok pozycji Navigation Tree (Drzewo nawigacji).

lub

1. Kliknij pozycję Navigation Tree (Drzewo nawigacji) w menu View (Widok; tak, by usunąć zaznaczenie przy pozycji).

Aby otworzyć lub ponownie otworzyć drzewo nawigacji

1. Kliknij pozycję Navigation Tree (Drzewo nawigacji) w menu View (Widok; tak, by przy pozycji pojawił się symbol
zaznaczenia).

Skróty
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Tworzenie skrótu
Skróty można tworzyć na kilka sposobów.

Użyj jednego ze sposobów:

1. Wybierz pozycję w panelu Navigation Tree (Drzewo nawigacji), do której chcesz utworzyć skrót.
2. Przeciągnij ją do paska skrótów.

lub

1. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję w panelu Navigation Tree (Drzewo nawigacji).
2. Z menu kontekstowego wybierz pozycję New Shortcut (Nowy skrót).

Lub (na przykład, jeśli panel Navigation Tree (Drzewo nawigacji) jest zamknięty),

1. Kliknij prawym przyciskiem myszy w obrębie paska skrótów.
2. Z menu kontekstowego wybierz pozycję New Shortcut (Nowy skrót).
3. Z wyświetlonego drzewa wybierz pozycję, do której chcesz utworzyć skrót.

Tworzenie grupy skrótów
1. Kliknij prawym przyciskiem myszy w obrębie paska skrótów.
2. Z menu kontekstowego wybierz pozycję New Group (Nowa grupa).
3. Wprowadź nazwę dla nowej grupy skrótów.

Usuwanie skrótu lub grupy skrótów
Możesz chcieć uporządkować pulpit przez usunięcie nieużywanych skrótów.

1. Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk skrótu, który chcesz usunąć i wybierz Delete From Shortcut Bar (Usuń
z paska skrótów).

2. Wybierz Delete From Shortcut Bar (Usuń z paska skrótów).

Zamykanie lub otwieranie paska skrótów
Można pracować mając otwarty pasek skrótów lub pasek Navigation Tree (Drzewo nawigacji), bądź oba równocześnie.

Aby zamknąć lub otworzyć pasek skrótów:

1. Kliknij pozycję Shortcut Bar (Pasek skrótów) w menu View (Widok; patrz wcześniejsza ilustracja).

Gdy pasek skrótów jest otwarty, w menu przy pozycji Shortcut Bar (Pasek skrótów) wyświetlany jest symbol
zaznaczenia.
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Przyciski paska narzędzi do nawigacji
Z lewej strony paska narzędzi znajdują się dwa przyciski służące do nawigacji. Są to przyciski Back (Wstecz) i Forward
(Dalej).

Informacja: Dowolny z tych dwóch przycisków może zostać dezaktywowany, w zależności od lokalizacji i ustawień
lokalnych.

Użycie przycisków Back (Wstecz) i Forward (Dalej) będzie intuicyjne dla każdego użytkownika przeglądarek
internetowych.

1. Kliknij przycisk Back (Wstecz), aby powrócić do poprzednio wyświetlanego ekranu.
2. Klikaj Back (Wstecz), aby cofać się dalej do wcześniejszych ekranów.

Informacja: Przycisk Forward (Dalej) będzie nieaktywny do czasu użycia przycisku Back (Wstecz).
3. Użyj przycisku Forward (Dalej), aby powrócić do miejsca, w którym pierwszy raz został użyty przycisk Back (Wstecz)

lub do dowolnego ekranu między nimi.

Inne przyciski paska narzędzi
Pasek narzędzi zawiera także inne przyciski, które mogą się zmieniać w pewnym zakresie, w zależności od etapu pracy.

Umożliwiają one wykonywanie czynności takich, jak zapisywanie i drukowanie lub wybór różnych sposobów
prezentowania lub wykreślania informacji dotyczących kontroli jakości. Funkcje te zostaną opisane w następnej części
tej instrukcji.
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Główne funkcje
Jak już wyjaśniono, podstawą kontroli jakości oznaczenia jest monitorowanie poziomu próbki kontroli jakości. W tej
części opisano główne funkcje programu Wallac Quality Control, poczynając od wyjaśnienia tego, jak definiuje się
poziom kontroli jakości.

Konfiguracja poziomów KJ
Definiowanie poziomu KJ obejmuje określenie śladu, reguły wieloelementowej oraz wartości granicznych. Te
specyfikacje określa się na ekranie Configuration (Konfiguracja), który umożliwia również edycję zarówno poziomów
KJ, jak i śladów.

1. Kliknij przycisk Config (Konfiguracja) na pasku narzędzi.

W panelu Navigation Tree (Drzewo nawigacji) (jeśli panel Navigation Tree (Drzewo nawigacji) jest niewidoczny,
zapoznaj się z sekcją Zamykanie lub otwieranie drzewa nawigacji na stronie 91, która zawiera instrukcje dotyczące
jego włączania) pojawi się lista poziomów KJ.

2. Wybierz nazwę poziomu kontroli jakości, który chcesz zdefiniować.

Informacja: Możesz wprowadzić nazwy nowych poziomów kontroli jakości połączonych z definicją przebiegu KJ
(patrz kolejna sekcja), a te nazwy pojawią się w tym obszarze.

Wybieranie śladu
Ślad wybiera się za pomocą środkowego panelu ekranu konfiguracji Level (Poziom; Konfiguracja poziomów KJ na
stronie 94).
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1. Kliknij dowolne miejsce linii Trace (Ślad) [A].

Zostanie wyświetlone okno dialogowe wyboru śladu.

2. Kliknij strzałkę obok pozycji opisanej w oknie dialogowym „Traces without levels connected to NTSH” (Ślady bez
poziomów powiązanych z NTSH).

Zostanie wyświetlone menu rozwijane pozwalające na wybór jednej z czterech list używanych do wybierania:

• Traces without level connected to current QC run definition (Ślady bez poziomu powiązanego z bieżącą definicją
przebiegu KJ).

• Traces connected to current level (Ślady powiązane z bieżącym poziomem).
• All traces connected to current QC Run definition (Wszystkie ślady powiązane z bieżącą definicją przebiegu KJ).
• All other QC materials (Wszystkie inne materiały KJ).

3. Wybierz jedną z tych list.

4. Wybierz jeden ze śladów na liście.

Informacja: Ważne jest pamiętanie, że ślad nie zostanie rozpoznany przez system jako ślad, jeśli nie będzie z nim
powiązanych żadnych wyników. „Ślad”, który został nazwany, ale dla którego nie zarejestrowano wyników, będzie
wyświetlany tylko na liście „All other QC materials” (Wszystkie inne materiały KJ).

Po wybraniu śladu w dolnym panelu ekranu konfiguracji Level (Poziom) można ustawić wartości SD Limit (Wartość
graniczna SD) i Target (Wartość docelowa) [B].
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5. Aby dodać wartość graniczną kliknij prawym przyciskiem myszy lub po prostu wpisz nowe wartości, zastępując
istniejące.

Inne wymagane wybory
Regułę wieloelementową wybiera się z menu rozwijanego u góry prawego górnego panelu ekranu Configuration
(Konfiguracja; patrz Konfiguracja poziomów KJ na stronie 94).

Definicje przebiegu oznaczenia
Kliknięcie przycisku skrótu Assay Run Definitions (Definicje przebiegu oznaczenia) na pasku listy powoduje
wyświetlenie listy nazw definicji w drzewie nawigacji. Wyświetlana lista jest dostępna tylko do odczytu, ponieważ
definicje przebiegu oznaczenia dziedziczą ich podstawowe właściwości z definicji przebiegu testu, które są definiowane
przy użyciu innego programu.

Można wyświetlać poziomy i ślady powiązane z dowolnymi definicjami przebiegu kontroli jakości.

1. Kliknij znak plus obok nazwy definicji przebiegu oznaczenia.

W celu uzyskania dodatkowych informacji należy przejść do trybu pozycji.
2. Wybierz nazwę definicji przebiegu oznaczenia (NTSH).
3. Wybierz nazwę analitu, który Cię interesuje.

Dodawanie nowego poziomu KJ
W trybie pozycji obszar klienta jest podzielony na dwie części. W górnej części wyświetlana jest lista poziomów KJ
zdefiniowanych dla wybranej definicji przebiegu oznaczenia. Identyfikator przebiegu wybiera się z listy rozwijanej na
pasku narzędzi.
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Lista w górnym panelu jest edytowalna i nowe poziomy KJ można dodać po prostu przez wstawienie nazwy nowego
poziomu do pustego wiersza. Początkowo wiersz ten będzie się znajdował na samym dole.

1. Przewiń do końca listy.
2. Wpisz nazwę nowego poziomu w pustym dolnym wierszu.
3. Wprowadź opis (w zależności od konfiguracji oprócz nagłówka Description (Opis) mogą być wyświetlane

dodatkowe nazwy pól). W takim przypadku wprowadź właściwe dla tych pól informacje dotyczące poziomu.

Edycja poziomu KJ
Podstawowe właściwości (tj. nazwa, opis itp.) pojedynczego poziomu kontroli jakości można edytować bezpośrednio
wpisując je w tabeli.

Jednakże nie można tutaj edytować konfiguracji poziomów dla śladu, wartości docelowej i wartości granicznej
odchylenia standardowego. Do zdefiniowania tych parametrów należy użyć menu konfiguracji, zgodnie z opisem
w punkcie Konfiguracja poziomów KJ na stronie 94.

W dolnej części okna definicji przebiegu zamieszczana jest siatka tabela prezentująca dane ostatniego przebiegu
i punktów.
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Kolumna Level (Poziom) obejmuje poziomy kontroli jakości oraz nazwy śladów kontroli jakości. Ślady identyfikowane są
przez nazwę materiału, zamieszczoną w nawiasach.

Point (Punkt) to rosnący numer każdego przebiegu kontroli jakości.

Value (Wartość) to obliczone stężenie.

Z-score (Wskaźnik standaryzacji) to liczba odchyleń standardowych, o które wartość punktu różni się od wartości
docelowej. Oprócz wartości numerycznych w tej kolumnie w jednej z dwóch następnych (– lub +) umieszczany jest
kolorowy pasek zapewniający prosty sposób na przeglądanie znaku i poziomu wartości wskaźnika standaryzacji.
Im dłuższy pasek, tym większa wartość. Pasek ma kolor czerwony dla wartości powyżej +3 SD i poniżej –3 SD.
W pozostałych przypadkach ma kolor zielony.

Informacja: Wartość wskaźnika standaryzacji obliczana jest na podstawie zadanych wartości granicznych użytych przy
definiowaniu poziomu, nie odchyleń standardowych zmierzonych punktów.

Flags (Flagi) dotyczą możliwych naruszeń reguł dla punktu.

Informacja: Opisane jest tylko jedno naruszenie reguł. Jeśli doszło do więcej niż jednego naruszenia, opisane jest
naruszenie najbardziej krytyczne.

2SD Range (Zakres 2SD) prezentuje zakres obejmowany przez 2 odchylenia standardowe. Wartości dla parametru
2SD Range (Zakres 2SD) oraz Target (Docelowa), nie przedstawiona na powyższej ilustracji, oparte są na wartościach
granicznych powiązanych ze śladem w chwili obliczania.

Pole Notes (Uwagi) pozwala użytkownikowi na dodanie krótkiego tekstu.

Materiały kontroli jakości
Kliknięcie przycisku skrótu QC Materials (Materiały KJ) na pasku listy spowoduje wyświetlenie listy nazw materiałów
kontroli jakości.

Wprowadzanie nowego materiału kontroli jakości
Nazwę nowego materiału można wprowadzić następująco.

1. Wpisz nazwę nowego materiału w dolnym wierszu tabeli.

2. Podaj właściwości materiału (Display Name (Wyświetlana nazwa) oraz Description (Opis), jeśli wymagane).

Właściwości nowego materiału można wprowadzać w.
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3. Tryb elementu można aktywować klikając nazwę materiału kontroli jakości w panelu Navigation Tree (Drzewo
nawigacji).

Reguły wieloelementowe KJ
Obecnie dostępne reguły wieloelementowe można wyświetlić klikając przycisk skrótu QC Multirules (Reguły
wieloelementowe KJ) lub klikając element QC Multirules (Reguły wieloelementowe KJ) w panelu Navigation Tree
(Drzewo nawigacji).

W obszarze klienta po prawej stronie okna zostanie wyświetlona lista dostępnych reguł wieloelementowych. Panel
Navigation Tree (Drzewo nawigacji) umożliwia też wyświetlanie nazw reguł wieloelementowych w drzewie nawigacji
przez kliknięcie symbolu plus obok pozycji QC Multirules (Reguły wieloelementowe KJ).
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Podobnie jak w przypadku definicji przebiegów KJ i materiałów KJ nową regułę wieloelementową można dodać przez
wpisanie jej nazwy w dolnym wierszu tabeli. Opis reguły wieloelementowej można wpisać w trybie listy, ale by
wprowadzić dodatkowe informacje należy przejść do trybu pozycji przez kliknięcie nazwy reguły w panelu Navigation
Tree (Drzewo nawigacji) lub w obszarze klienta.

Okno Rule Editor (Edytor reguł) otwiera się przez
dwukrotne kliknięcie wybranej reguły lub wybranie
polecenia Edit (Edytuj) z menu kontekstowego
dostępnego po kliknięciu prawym przyciskiem myszy
określonej reguły.

Nową regułę można też utworzyć klikając prawym przyciskiem myszy pustą przestrzeń w dolnej części obszaru klienta.

Dostępne są cztery podstawowe typy reguł, z których każda oparta jest na określonej liczbie punktów i/lub wartości
wskaźnika standaryzacji (Z-score).

Czwarty z typów reguł (w kolejności wyświetlania w oknie dialogowym Rule Editor (Edytor reguł), przedstawionym
powyżej) umożliwia także wybranie obu wartości do wyrażenia odsetka punktów powyżej określonej wartości wskaźnika
standaryzacji.

Zakres reguły definiuje okres, dla którego brane są pod uwagę dane przy zastosowaniu reguły.

Zakres może obejmować tylko jedną ramkę (zwykle
aktualnie mierzoną mikropłytkę), przebieg lub cały
poziom.

Podawane jest także wskazanie ciężkości każdego
naruszenia określonej reguły.

Funkcje zapisywania i odświeżania

Zapisywanie zmian bazy danych
Podczas pracy z programem Wallac Quality
Control użytkownik edytuje informacje
pobrane z bazy danych. Wprowadzone zmiany
nie zostaną aktywowane do czasu aktualizacji
bazy danych przez ręczne zapisanie zmian.
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W sytuacji, gdy brak niezapisanych zmian, przycisk Save (Zapisz) na pasku narzędzi jest nieaktywny. Gdy tylko
wprowadzisz zmianę elementu danych, przycisk Save (Zapisz) zostanie aktywowany.

Aby zapisać dane:

1. Kliknij przycisk Save (Zapisz) lub wybierz pozycję Save
(Zapisz) z menu File (Plik).

Podobnie jak w przypadku przycisku Save (Zapisz) na
pasku narzędzi, pozycja Save (Zapisz) w menu File (Plik)
jest aktywna tylko, gdy wprowadzono zmiany, które nie
zostały jeszcze zapisane.

Aktualizacja ekranu
Funkcja odświeżania obejmuje ponowne odczytanie
danych z bazy danych.

1. Kliknij przycisk Refresh (Odśwież) na pasku narzędzi.

Kliknięcie przycisku Refresh (Odśwież) zapewni także aktualizację programu wszelkimi nowymi uzyskanymi wynikami
kontroli jakości.

Drukowanie

Wydruk wykresu
W każdej chwili można wydrukować bieżącą zawartość ekranu. Można wydrukować cały obszar okna klienta.

1. Wybierz Print Current View (Drukuj bieżący widok)
z menu File (Plik).

Jeśli na ekranie znajduje się wykres, na przykład
Leveya-Jenningsa, i chcesz wydrukować tylko kopię
wykresu, można wydrukować sam ślad.

2. Wybierz Print Trace (Drukuj ślad).

Drukowanie zgodnie ze zdefiniowanym formatem raportu
Jako alternatywę do drukowania bieżącego widoku można wydrukować wykresy Levey-Jenningsa, histogramy i tabele
zgodnie z określonym formatem raportu.

1. Wybierz pozycję Print (Drukuj) z menu File (Plik).

W wyświetlonym oknie Print (Drukuj) wymieniane są istniejące zdefiniowane formaty wydruków. W polu Report
description (Opis raportu) poniżej zamieszczane jest podsumowanie podświetlonej definicji.

2. Jeśli chcesz edytować definicję, kliknij przycisk Edit (Edytuj). Jeśli chcesz stworzyć nową od zera, kliknij przycisk New
report (Nowy raport).

Zostanie wyświetlone odpowiednie okno dialogowe umożliwiające edycję lub utworzenie nowej definicji wydruku.
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3. Wpisz nazwę i opis nowej definicji wydruku (jeśli tworzysz nową).
4. Wybierz, których definicji przebiegu powinien dotyczyć wydruk.
5. Zastosuj filtry podstawowe i/lub wykresu.
6. Kliknij przycisk OK.
7. Potwierdź zmiany klikając przycisk Yes (Tak). Okno Edit Print Definition (Edytuj definicję wydruku) zostanie

zamknięte.
8. W oknie Print (Drukuj) wybierz odpowiednią definicję i kliknij przycisk Print (Drukuj).

Zostanie wyświetlony podgląd wydruku.
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Na pasku narzędzi dostępne są przyciski nawigacji [A], umożliwiające wyświetlenie pierwszej, następnej, poprzedniej
lub ostatniej strony drukowanego raportu.

Po tych czterech przyciskach nawigacyjnych znajduje się przycisk Print (Drukuj) [B], a po nim przycisk Page setup
(Konfiguracja strony) [C], umożliwiający wybranie drukarki, rozmiaru papieru itp. Kolejno umieszczono przyciski
Zoom (Powiększ/pomniejsz) [D], umożliwiające powiększenie lub pomniejszenie wielkości raportu. Dalej w prawo na
pasku narzędzi znajduje się przycisk Write to PDF (Zapisz do PDF) [E], umożliwiający zapisanie wydruku jako pliku
w formacie PDF.

Zapisanie lub usunięcie definicji wydruku
Jeśli utworzono nową definicję wydruku, została ona zapisana w chwili zatwierdzenia przez kliknięcie przycisku OK.

1. Aby usunąć definicję, zaznacz ją i kliknij przycisk Delete (Usuń).
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Opcje wykresu dla poziomów KJ i śladów KJ
Zapoznaliśmy się z podsumowaniami informacji dotyczących określonych przebiegów (zdefiniowanych przez kod
identyfikacyjny przebiegu, Run ID). Teraz zajmiemy się prezentacjami, które umożliwiają zapoznanie się z pełnymi
informacjami dotyczącymi poziomów i śladów kontroli jakości.

1. Kliknij określony poziom lub ślad w panelu Navigation Tree (Drzewo nawigacji).

Na ilustracji powyżej drzewo nawigacji zawiera poziomy opisane ED20, ED50 i tak dalej. Poziomy
i ślady można rozróżnić za pomocą ikon. Poziomy KJ oznaczone są ikonami jak u góry na ilustracji po
prawej. Poziomy KJ można odróżnić od śladów KJ na podstawie wyświetlanych obok nich ikon. Ślady
KJ oznaczone są ikonami jak u dołu na ilustracji po prawej.

Zarówno dla poziomów jak i śladów informacje mogą być wyświetlane w postaci wykresu Leveya-
Jenningsa, histogramu lub tabeli. Forma prezentacji widoczna przy pierwszym wyświetleniu będzie
zależna od aktywnego ustawienia, tj. zostanie wyświetlona ta sama forma prezentacji, której
używano przy ostatnim analizowaniu poziomów lub śladów. Niezależnie od tego, jaka prezentacja
będzie wyświetlana w obszarze klienta, pasek narzędzi będzie obejmował przyciski pokazane
poniżej.

Pasek narzędzi wygląda tak samo dla poziomów i śladów, za wyjątkiem przycisku Config (Konfiguracja). Na ilustracji
przycisk ten pokazany jest w wersji aktywnej, jednak będzie zawsze nieaktywny dla śladów.

Wyświetlanie wykresów Leveya-Jenningsa danych kontroli jakości
Kliknięcie przycisku LJ Plot (Wykres Leveya-Jenningsa) na pasku narzędzi umożliwia wyświetlenie wykresu Leveya-
Jenningsa dla punktów składających się na wybrany poziom lub ślad.
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Jeśli bieżący ślad obejmuje więcej niż jedną wartość graniczną, możliwe jest wybranie skali wykresu Levey-Jenningsa
z listy rozwijanej w prawym górnym rogu.

Kliknij przycisk Options (Opcje) na pasku narzędzi lub kliknij prawym przyciskiem myszy dowolne miejsce panelu
z wykresem, a następnie wybierz z menu kontekstowego pozycję Options (Opcje).

Zostanie wyświetlone okno dialogowe Plot Options (Opcje wykresu). Umożliwia to określenie sposobu wyświetlania
wykresu.

Możesz wybrać, jak mają być traktowane usunięte punkty, czy mają być wyświetlane linie pionowe wskazujące początek
przebiegu lub innego zdarzenia (np. zmiana serii zestawu, zmiana wartości docelowej lub zmiana wartości granicznej
SD), czy mają być wyświetlane jednostki oraz jak powinna wyglądać skala odchylenia standardowego, czy mają być
uwzględniane daty przebiegów oraz czy wykres ma obejmować dane statystyczne.
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Poprzedni ślad

Gdy jest to możliwe, przed aktywnym śladem poziomu KJ wyświetlane są punkty pochodzące z poprzedniego. W takim
przypadku poprzedni ślad wyświetlany jest na szaro.

Jeśli dostępnych jest kilka poprzednich śladów, można wyświetlić dowolny wybrany.

1. Umieść kursor myszy obok punktu zainteresowania poprzedniego śladu QC level (Poziom KJ).
2. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Focus to Trace (Fokus na śladzie).

Wybrany ślad zmieni kolor na niebieski, a wszystkie inne części poziomu KJ zmienią kolor na szary.

Wyświetlanie danych statystycznych
Niezależnie od tego, czy wyświetlasz dane kontroli jakości w postaci wykresu Leveya-Jenningsa lub w innej formie,
możesz włączyć wyświetlanie danych statystycznych na ekranie pod głównym wykresem.

1. Zaznacz opcję Show Statistics (Pokaż dane statystyczne) z lewej strony u dołu okna dialogowego Plot Options
(Opcje wykresu).

Wyświetlanie danych statystycznych można włączyć lub wyłączyć za pomocą tego pola wyboru w oknie dialogowym Plot
Options (Opcje wykresu).

Ograniczenie wykresu do wyświetlenia wybranych danych
Możliwe jest ograniczenie wykresu do wybranej części wszystkich danych.

1. Kliknij przycisk Filter (Filtruj) na pasku narzędzi, aby wyświetlić okno dialogowe Filter QC Data (Filtruj dane KJ; .

Dla podstawowego filtra dostępnych jest pięć ustawień. Można wybrać wyświetlenie danych dla określonej liczby
miesięcy od dowolnej daty początkowej, dla bieżącego okresu (dzień, tydzień, miesiąc, rok itp.), dla okresu między
podanymi datami, dla wcześniejszych okresów lub dla okresu do chwili obecnej.

2. Zaznacz odpowiednią opcję.
3. Dokonaj wyborów dotyczących okresu, daty początkowej lub liczby dni (odpowiednio do wyboru dokonanego

w punkcie 2).
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Oprócz podstawowego filtra możesz zastosować filtr wykresu do ograniczenia liczby punktów lub liczby przebiegów.
4. Zaznacz pole wyboru Plot filter (Filtruj wykres).
5. Zaznacz jedną z opcji poniżej, aby wybrać liczbę punktów lub liczbę przebiegów.
6. W zależności od wyboru (dokonanego w punkcie 5) podaj liczbę punktów lub przebiegów, które chcesz uwzględnić.
7. Jeśli chcesz zachować bieżące ustawienia, zaznacz pole wyboru Save as default filter (Zapisz jako filtr domyślny).
8. Kliknij przycisk Apply (Zastosuj), aby zapisać nowe ustawienia filtrowania przy zachowaniu otwartego okna

dialogowego.

lub

Kliknij przycisk OK, aby zapisać zmiany i zamknąć okno dialogowe.

Informacja: Kliknięcie przycisku Cancel (Anuluj) umożliwia zamknięcie okna dialogowego bez zapisywania zmian
wprowadzonych od ostatniego kliknięcia przycisków Apply (Zastosuj) lub OK.

Informacja: Ustawienia filtrowania są stosowane zawsze. Po zainstalowaniu programu domyślne ustawienie to
ostatnie 200 punktów.

Wyświetlanie punktów oraz informacji przebiegu
Można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące dowolnego punktu na wykresie.

1. Umieść wskaźnik myszy na punkcie.

Wokół punktu zostanie wyświetlony szary krąg.

2. Kliknij myszą wewnątrz tego kręgu.

Uzyskane w ten sposób okno dialogowe QC Point Information (Informacja o punkcie KJ) zapewnia informacje
dotyczące punktu, naruszeń reguł oraz ciężkości naruszenia. W prawej dolnej części okna dialogowego znajduje się
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pole wyboru Point is active (Punkt aktywny). Usunięcie zaznaczenia tego pola pozwoli na wyświetlenie wykresu bez
tego punktu. Punkt zostanie też wyłączony z obliczeń statystycznych.

Możliwe jest wprowadzenie uwag dotyczących pojedynczego punktu kontroli jakości. Obszar na te uwagi jest
podzielony na dwie części: górną do wpisywania nowych komentarzy, oraz dolną, na potencjalne wcześniejsze
uwagi. W razie wpisania nowej uwagi po kliknięciu przycisku OK aplikacja doda do uwagi nazwę użytkownika
i znacznik czasu. Jednakże zmiany nie są trwale zapisywane do czasu naciśnięcia przycisku Save (Zapisz) w głównym
oknie aplikacji.

3. Kliknij przycisk View Flags... (Wyświetl flagi).
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Zostanie wyświetlone okno dialogowe QC Point Flags (Flagi punktu KJ), prezentujące wszystkie flagi systemu
oznaczeń, tj. flagi Run (Przebieg), Plate (Płytka) i Point (Punkt).

4. Po zapoznaniu się z flagami zamknij okno klikając przycisk Close (Zamknij).
5. Zamknij okno dialogowe QC Point Information (Informacja o punkcie KJ) klikając przycisk OK lub Cancel (Anuluj).
6. Aby uzyskać informacje o przebiegu, umieść kursor myszy blisko osi [A].

Linia osi zostanie podświetlona.

Najczęstszą sytuacją, w której pojawia się konieczność uzyskania więcej informacji na temat przebiegu jest ta, gdy
zaszły zdarzenia istotne dla kontroli jakości, takie jak zmiana serii zestawu lub ustawienie nowej wartości docelowej
lub granicznej dla śladu. Tego typu zdarzenia są oznaczane niebieską pionową linią.

7. Kliknij oś, aby otworzyć okno dialogowe QC Run Information With Events (Informacje KJ przebiegu ze zdarzeniami).
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Wybieranie części wykresu
Można powiększyć dowolną część wykresu, aby wyświetlić ją bardziej szczegółowo.

1. Za pomocą myszy zaznacz żądany obszar obejmujący punkty, które chcesz zobaczyć na powiększeniu.

W trakcie tej operacji kształt kursora myszy ulegnie zmianie.
2. Zwolnij przycisk myszy. Zwróć uwagę, że wartości średniej i SD są obliczane i wyświetlane jako dane statystyczne

zliczeń w polu Selected Points (Wybrane punkty).

Po szczegółowym przestudiowaniu części wykresu
możesz powrócić do wyświetlania pełnego wykresu.

Użyj jednego ze sposobów:
3. Kliknij prawym przyciskiem myszy dowolne miejsce wykresu.
4. Z menu rozwijanego wybierz polecenie Zoom Out (Pomniejsz).

lub
5. Kliknij przycisk Reset (Zresetuj) na pasku narzędzi.

Wyświetlanie histogramów danych kontroli jakości
Kliknięcie przycisku Histogram na pasku narzędzi umożliwia wyświetlenie histogramu punktów dla wybranego
poziomu lub śladu pogrupowanych na podstawie wskaźnika standaryzacji, tj. liczby odchyleń standardowych, o jakie
punkty oddalone są od wartości docelowej.
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1. Kliknij przycisk Histogram na pasku narzędzi.

Karta Histogram okna dialogowego Plot Options (Opcje wykresu) umożliwia określenie sposobu wyświetlania
histogramu.

2. Aby ją otworzyć, kliknij przycisk Options (Opcje) na pasku narzędzi lub kliknij prawym przyciskiem myszy dowolne
miejsce panelu z wykresem, a następnie wybierz z menu kontekstowego pozycję Options (Opcje).

Możesz określić liczbę i wielkość słupków oraz to, czy będą wyświetlane dane statystyczne — w tym celu zaznacz
lub usuń zaznaczenie pola wyboru Show statistics (Pokaż dane statystyczne; tak samo, jak w przypadku wykresu
Leveya-Jenningsa).

Jeśli punkty zostały wybrane przez powiększenie fragmentu wykresu (innymi słowami, „All points” (Wszystkie punkty)
różni się od „Selected points” (Wybrane punkty)), dane słupków dotyczą wybranych punktów, ale wykreślany jest obrys
wskazujący wartości dla wszystkich punktów.
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Można także filtrować dane i wyświetlać histogram tylko dla części śladu (patrz Wybieranie części wykresu na stronie
110).

Wyświetlanie/eksportowanie danych punktów
Klikając przycisk Grid (Siatka) na pasku narzędzi możesz wyświetlić tabelę punktów składających się na wybrany poziom
lub ślad. Podobnie jak w innych trybach prezentacji wykresu, można wyświetlić dane statystyczne na ekranie przez
zaznaczenie pola wyboru Show Statistics (Pokaż dane statystyczne) w oknie dialogowym Plot Options (Opcje wykresu).
Możesz także wyświetlić przefiltrowane dane oraz tabelę obejmującą tylko część przebiegu (patrz Wybieranie części
wykresu na stronie 110).

Eksport danych

Dane punktów mogą być eksportowane do pliku zgodnego z programem MS Excel (plik o rozszerzeniu .csv) albo do
pliku tekstowego z tabulatorami jako separatorami.

1. Kliknij przycisk Export (Eksport) na pasku narzędzi.
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2. Podaj nazwę pliku oraz ścieżkę na komputerze lub w sieci, wybierając w razie potrzeby typ pliku z opcji Save as type
(Zapisz jako typ).

3. Kliknij przycisk Save (Zapisz).

Oczyszczanie danych
Narzędzie oczyszczania danych umożliwia wyświetlenie danych i konfiguracji kontroli jakości oraz usunięcie pozycji,
które nie są już potrzebne.

1. Z menu Tools (Narzędzia) wybierz pozycję Purge Data (Oczyść dane).

Wyświetlone okno dialogowe obejmuje cztery karty z panelami.

2. Kliknij właściwą kartę: Levels (Poziomy), Materials (Materiały), Runs (Przebiegi) lub Traces (Ślady).
3. W razie wybrania karty Levels (Poziomy) lub Materials (Materiały) dokonaj dalszych wyborów typu materiału do

usunięcia (oczyszczenia) z listy rozwijanej w górnej części okna dialogowego.

W panelach na kartach dostępne są następujące opcje do wyboru:

• Levels marked as deleted (Poziomy oznaczone jako usunięte)
• Levels with no traces (Poziomy bez śladów)
• Materials marked as deleted without traces (Materiały oznaczone jako usunięte, bez śladów)
• Materials marked as deleted with traces but no points (Materiały oznaczone jako usunięte, ze śladami ale bez

punktów)
• Runs with no points (Przebiegi bez punktów)
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• Traces with no points (Ślady bez punktów)
• Traces with points (Ślady z punktami)

4. Wybierz poszczególne pozycje z wybranej listy przez zaznaczenie pola wyboru w kolumnie Purge (Oczyść).

Jeśli chcesz usunąć zaznaczenie pola, możesz to zrobić przez ponowne kliknięcie, a wszystkie pola wyboru można
zaznaczyć lub usunąć zaznaczenie klikając przycisk Select All (Zaznacz wszystko) lub Deselect All (Usuń zaznaczenie
wszystkiego) u dołu panelu.

Po zaznaczeniu wszystkich pozycji do usunięcia kliknij przycisk Purge (Oczyść).

Z listy zostaną usunięte tylko pozycje zaznaczone w kolumnie Purge (Oczyść). Kliknięcie przycisku Close (Zamknij)
spowoduje zamknięcie okna dialogowego bez usuwania żadnych pozycji.

Obsługa edytora śladów
Narzędzie edytora śladów pozwala na aktywację i ustawianie wartości granicznych dla wielu śladów równocześnie.

1. Z menu Tools (Narzędzia) wybierz pozycję Trace Editor (Edytor śladów).

Zostanie otwarte okno Trace Editor (Edytor śladów).

2. Aby odnaleźć właściwe ślady, wybierz odpowiednią definicję przebiegu oznaczenia (lub wybierz All (Wszystkie)).
3. Jeśli chcesz zmodyfikować okres, z którego prezentowane są ślady, kliknij przycisk wielokropka na prawo od pola

okresu [A].
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4. W wyświetlonym polu Filter QC Data (Filtruj dane KJ) określ żądany okres.

5. Kliknij przycisk OK.

Edytor śladów umożliwia wykonanie czterech czynności. Są to: Activate Traces (Aktywuj ślady), Edit Active Traces
(Edytuj aktywne ślady), Adjust Limits (Dostosuj wartości graniczne) i Edit Trace Statuses (Edytuj statusy śladów).
Górna część strony wyświetlania umożliwia wybranie śladu do edycji, a w dolnej wyświetlana jest tabela danych
dotyczących dokonanego wyboru. W każdej tabeli kolumny z wytłuszczonymi nagłówkami można edytować.

6. Aby przesortować dane w tabeli, wystarczy kliknąć dowolny nagłówek kolumny.

Aktywowanie nowych śladów
1. Kliknij przycisk Activate Traces (Aktywuj ślady).

W siatce wyświetlana jest lista śladów powiązanych z poziomem, które nie zostały jeszcze aktywowane.
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2. Wybierz ślady, które chcesz aktywować, przez zaznaczenie pola wyboru w kolumnie Activate Trace (Aktywuj ślad).

Kolumny Editable Target (Edytowalna wartość docelowa) oraz Editable SD Limit (Edytowalna wartość graniczna
SD) wyświetlają wartości obliczone na podstawie istniejących punktów kontroli jakości.

3. Edytuj te wartości, jeśli jest to konieczne.

Edycja wartości spowoduje zaznaczenie pola wyboru Add limit (Dodaj wartość graniczną).
4. Kliknij przycisk Apply (Zastosuj), aby zaakceptować nowe wartości.

Informacja: W przypadku dodawania nowych wartości granicznych konieczne jest wprowadzenie wartości docelowej
i SD, zanim możliwe będzie zaznaczenie pola wyboru Add Limit (Dodaj wartość graniczną). Ponadto edytowane
wartości są weryfikowane, jeśli więc obie wartości są takie same jak obecne wartości graniczne, opcji Add Limit (Dodaj
wartość graniczną) nie można zaznaczyć.

Edycja aktywnych śladów
1. Aby przeglądać już aktywne ślady, kliknij przycisk Edit Active Traces (Edytuj aktywne ślady).
2. Jeśli chcesz określić wartości graniczne, możesz zmodyfikować wartości docelowe i/lub wartości odchylenia

standardowego (SD).

Pole wyboru w kolumnie Add Limit (Dodaj wartość graniczną) zostanie zaznaczone automatycznie.
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Informacja: Kolumna urządzenia wskazuje, czy wartości w kolumnach Editable Target (Edytowalna wartość
docelowa) i Editable SD Limit (Edytowalna wartość graniczna SD) pochodzą z wartości granicznych swoistych dla
urządzenia (nazwa urządzenia), wspólnej wartości granicznej lub z obliczonych wartości punktów kontroli jakości.

3. Kliknij przycisk Apply (Zastosuj), aby zaakceptować nowe wartości.

Dostosowanie wartości granicznych
Można porównać wartości docelowe i odchylenia standardowego (SD) z wartości granicznych z obliczonymi wartościami
średniej i SD próbek.

1. W tym celu kliknij przycisk Adjust Limits (Dostosuj wartości graniczne).
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W kolumnach Current Target (Bieżąca wartość docelowa) oraz Current SD Limit (Bieżąca wartość graniczna SD)
wyświetlane są obecnie ustawione wartości. Kolumny Target diff % (Różnica procentowa wartości docelowej) i SD
Limit diff % (Różnica procentowa wartości granicznej odchylenia standardowego) prezentują procentową różnicę
między wartościami obliczonymi i zadanymi.

Kolumna Values from (Wartości na podstawie) wyświetla liczbę próbek użytych do obliczeń. Kolumny Editable
Target (Edytowalna wartość docelowa) oraz Editable SD Limit (Edytowalna wartość graniczna SD) wstępnie
wyświetlają obliczone wartości.

2. Jeśli chcesz zapisać nowe wartości graniczne, edytuj te dwie kolumny z prawej strony.

Pole wyboru w kolumnie Add Limit (Dodaj wartość graniczną) zostanie zaznaczone automatycznie.
3. Kliknij przycisk Apply (Zastosuj), aby zaakceptować nowe wartości.

Edycja statusów śladów
Użytkownik może zmienić status śladu.

1. W tym celu kliknij przycisk Adjust Trace Statuses (Edytuj statusy śladów).

W kolumnie Current status (Bieżący status) wyświetlana jest informacja, czy ślad ma status New (Nowy), Active
(Aktywny) lub Retired (Wycofany).

New (Nowy) oznacza, że ślad nie został jeszcze użyty jako aktywny ślad dla poziomu. Poziom może mieć tylko jeden
aktywny ślad w danym momencie.

Retired (Wycofany) oznacza ślad, który nie ma już znaczenia dla kontroli jakości.
2. Jeśli chcesz zmienić status śladu, zaznacz jedno z pustych pól wyboru.

Zostanie usunięte zaznaczenie wcześniej zaznaczonego pola wyboru dla śladu, ale bieżący status nie zostanie
zmieniony do chwili, gdy nowe ustawienia zostaną zastosowane lub zapisane.
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W przeciwieństwie do tabel wyświetlanych dla innych zadań wykonywanych z użyciem edytora śladów tabela Edit
Trace Statuses (Edytuj statusy śladów) obejmuje również ślady, które nie zostały jeszcze przypisane do żadnego
poziomu. Ślad nieprzypisany do poziomu jest zawsze wyświetlany jako New (Nowy), a jego statusu nie można
zmienić do czasu ustawienia poziomu.

W razie potrzeby bezpośrednio w tej tabeli można dokonać powiązań śladów z poziomami lub nawet zmienić bieżące
powiązania.

3. Kliknij kolumnę Level (Poziom) dla wybranego śladu.

Zostanie wyświetlona lista rozwijana wartości Level (Poziom) definicji QC Run (Przebieg KJ) wybranego śladu.
4. Wprowadź zmianę lub zmień wybór klikając właściwy poziom w menu.

Podobnie możesz wybrać lub zmienić regułę wieloelementową dla poziomu.
5. Kliknij kolumnę Multirule (Reguła wieloelementowa) dla wybranego śladu.

Wyświetlona lista rozwijana będzie obejmować wszystkie reguły wieloelementowe w systemie kontroli jakości.
6. Dokonaj wyboru lub zmień go klikając właściwy poziom w menu.

W przypadku zmian wprowadzonych za pomocą tabeli Edit Trace Statuses (Edytuj statusy śladów) status do zmiany
zostanie wyświetlony pogrubioną czcionką.

7. Kliknij przycisk Apply (Zastosuj), aby zaakceptować nowe wartości, lub — jeśli to koniec pracy w oknie Trace Editor
(Edytor śladów), kliknij przycisk Close (Zamknij).

Po kliknięciu przycisku Apply (Zastosuj) oraz Close (Zamknij) zostanie wyświetlone okno dialogowe z żądaniem
potwierdzenia zapisu lub anulowania wprowadzonych zmian.

Informacje ogólne dotyczące aktywacji wielu śladów, patrz także Aktywacja wielu śladów i limitów na stronie 119.

Aktywacja wielu śladów i limitów

Nowy materiał może być używany do kontroli jakości dopiero wtedy, gdy użytkownik aktywuje go i ustawi dla niego
limity. Użytkownik może wybrać materiał kontroli, wybierając taki, który nie został jeszcze aktywowany, a w formularzu
ma nazwę „*-*”. Do ewentualnej aktywacji oferowane są wszystkie ślady powiązane z tym materiałem i innymi
materiałami, których nazwy zawierają wspólną część przednią. W przypadku każdego śladu jako limity sugerowane
są bieżąca średnia i bieżące odchylenie standardowe (SD).

Kontrola jakości
Główne funkcje

119



Fizyczne materiały do kontroli to osobne karty, z których każda zawiera niepowtarzalny kod kreskowy. Karty kontrolne
należące do tej samej serii mają wspólny numer serii kontroli, który stanowi część ich kodu kreskowego. Na przykład
numer serii kontroli może być pogrubioną częścią całego kodu kreskowego na przykładowej karcie:

Q12345601004857

Jedna karta może obejmować wiele poziomów. Gdyby powyższa przykładowa karta obejmowała kontrole Low (Niska),
Medium (Średnia) oraz High (Wysoka), wówczas te poziomy byłyby zdefiniowane, jak poniżej:

123456-1

123456-2

123456-3

Taki system nazw jest używany przez wycinarki i powinien być przestrzegany przez każdy program do wprowadzania
serii zestawów.

Karty obejmujące jeden poziom nie zawierają przyrostka poziomu.

Jeśli nazwa poziomu KJ jest zgodna z nazwą próbki kontrolnej w konfiguracji oznaczenia, wówczas nowo utworzone
ślady będą automatycznie połączone z tym poziomem.
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Obsługa programu Plate Generator

Plate Generator to osobna aplikacja zapewniająca dodatkowe funkcje do ręcznego generowania informacji o płytkach
na potrzeby urządzenia VICTOR² D w sytuacji, gdy płytki nie zostały wygenerowane z list roboczych lub z zużyciem
podłączonych wycinarek.

Generowanie płytki
1. Wprowadź kod kreskowy i kliknij przycisk Enter barcode (Wprowadź kod kreskowy).

Informacja: W celu wczytywania kodów kreskowych należy używać skanera kodów kreskowych (o ile jest to
możliwe).

Jeśli wprowadzony kod kreskowy płytki istnieje już w bazie danych i w dalszym ciągu ma status Punched (Po
wycinaniu), wówczas w programie zostanie wyświetlony poniższy komunikat.

2. Wybierz oznaczenie z listy rozwijanej.

Lista rozwijana z pola Plate number (Numer płytki) zostanie wypełniona odpowiednimi numerami płytek, które są
niezależne od płytek.

3. Wybierz numer płytki spośród wstępnie określonych definicji płytek.
4. Wprowadź kod First sample (Pierwsza próbka) oraz liczbę próbek (opcja Samples (Próbki)) i liczbę możliwych

powtórzeń (opcja Replicates (Powtórzenia)) Liczba próbek zostanie automatycznie ograniczona w taki sposób, aby
próbki zmieściły się na bieżącej płytce.
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Potwierdź wybór, klikając przycisk „Add samples” (Dodaj próbki). Kody próbek zostaną wygenerowane
sekwencyjnie. Pola odpowiadające wypełnionym studzienkom staną się ciemnozielone i będą zawierały
podpowiedź pokazującą ich kod.

Tę operację można wykonywać wielokrotnie niemal z dowolnymi kodami. Jednak kod powinien kończyć się
cyframi, co pozwoli na sekwencyjne numerowanie; w przeciwnym wypadku generowane kody będą dłuższe w celu
zwiększania liczb.

Jeśli dostępne są próbki z kodami kreskowymi, a do komputera podłączony jest skaner kodów kreskowych,
wówczas można korzystać z trybu skanowania. W tym trybie identyfikatory próbek są przypisywane do studzienek
poprzez odczytywanie kodów kreskowych jeden po drugim. Jeśli aktywny jest tryb skanowania, wówczas liczba
próbek w polu Samples (Próbki) zawsze wynosi 1.

5. Podczas wprowadzania liczby próbek wskazywany jest punkt wstawienia z wybraną studzienką. Możliwa jest
zmiana punktu wstawienia oraz możliwe jest usunięcie konkretnych próbek.

6. Możliwe jest dodawanie z listy próbek, w przypadku których wcześniej nie powiodła się kontrola jakości, a także
próbek potwierdzających. Zaznacz próbki, a następnie naciśnij wysoki przycisk strzałki w lewo.

Initials (Początkowe) — wstępnie wprowadzone do systemu, przeznaczone tylko do walidacji.

Failed Initials (Początkowe zakończone niepowodzeniem) — oznaczenie usunięte albo wynik z flagą czerwonego
koloru.
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Retests (Powtórne) — potwierdzenie.

Failed Retests (Powtórne zakończone niepowodzeniem) — potwierdzenie, które zostało odrzucone.

W każdej z tych grup liczba powtórzeń jest pokazywana jako (x 2). Wprowadzona przez użytkownika liczba
powtórzeń nie ma w tym przypadku wpływu.

7. Jeśli konkretna próbka jest ostatnia w oznaczeniu i będzie zawierać niewykorzystane studzienki, naciśnij przycisk
Complete partial plate (Zakończ płytkę częściową), aby dołączyć możliwe kontrole końcowe i zaznaczyć pozostałe
puste studzienki.

8. W każdym momencie można wyświetlić aktualnie wybrane próbki na liniowej liście. W celu zamknięcia listy użyj
pola X w prawym górnym rogu.

9. Jeśli chcesz, aby po wygenerowaniu płytki nastąpiło automatyczne wydrukowanie jej układu, zaznacz pole Print
(Drukuj).

To pole wyboru zachowa swój stan zaznaczenia albo braku zaznaczenia jako domyślny podczas przygotowywania
kolejnych płytek.

10. Opcjonalnie można edytować mapę płytki, klikając żądaną studzienkę w celu wyświetlenia listy.
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Ponadto możesz wybrać blok kilku studzienek, przytrzymując wciśnięty przycisk myszy i przesuwając kursor nad
studzienkami.

11. Dokonaj wyboru z listy, a mapa płytki zostanie odpowiednio zaktualizowana.
12. Po zakończeniu wszystkich edycji:

• kliknij przycisk Complete partial plate (Zakończ płytkę częściową), jeżeli na płytce znajdują się puste
studzienki. To spowoduje umieszczanie kontroli końcowych począwszy od następnej pustej studzienki na
próbki pacjenta, a pozostała część płytki zostanie ustawiona jako <empty> (Pusta).

• kliknij przycisk Generate (Generuj) po zakończeniu płytki.
13. Kliknij przycisk OK, a formularz główny zostanie zresetowany.

14. Jeśli generowanie płytki nie jest w danej chwili wymagane, ale konieczne jest wypełnianie od początku, wybierz
opcję <Empty> (Pusta) dla całej płytki, aby ponownie aktywować wprowadzanie kodów kreskowych.

15. Po wygenerowaniu wszystkich płytek zamknij program.
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Lista skrótów klawiaturowych
Typ elementu sterującego Skrót klawiaturowy Działanie

Informacje ogólne TAB Przejście do przodu w opcjach.

SHIFT + TAB Przejście do tyłu w opcjach.

Okno dialogowe ALT + klawisz dostępu Wybranie lub wykonanie właściwego
polecenia lub elementu sterującego.

ENTER Wykonanie domyślnego polecenia
okna dialogowego lub polecenia
wybranego elementu sterującego.

SPACJA Przełączenie statusu wyboru lub
wykonanie wybranej opcji lub
polecenia elementu sterującego.

Klawisze strzałek Zmiana fokusu lub zaznaczenia
w grupie elementów sterujących lub
pozycji.

Kontrola kart CTRL + TAB Przejście do następnej karty.

CTRL + SHIFT + TAB Przejście do poprzedniej karty.

CTRL + PAGE DOWN Przejście do następnej karty (tak
samo jak CTRL + TAB).

CTRL + PAGE UP Przejście do poprzedniej karty (tak
samo jak CTRL + SHIFT + TAB).

Klawisze strzałek Przejście między kartami, gdy
aktywne są elementy sterujące.

Pole kombi F4 Wyświetlenie lub ukrycie pozycji
aktywnej listy.

ALT + DÓŁ lub GÓRA Wyświetlenie lub ukrycie pozycji
aktywnej listy (tak samo jak F4).

Dowolny klawisz/klawisze
drukowanych symboli

Przenosi wybór do pozycji pasującej
do pierwszych liter na początku
nazwy.

Widok listy SPACJA Wyszukuje nowy wybór
i zakotwiczenie dla pozycji.

SHIFT + SPACJA Rozszerza wybór od zakotwiczenia do
pozycji.

CTRL + SPACJA Przywołuje dodatkowe zaznaczenie
lub odznaczenie i przemieszcza
zakotwiczenie do wybranej pozycji.

Klawisze strzałek Przenosi fokus i usuwa
wszystkie wcześniejsze zaznaczenia
i zakotwiczenia.

CTRL + klawisze strzałek Przenosi fokus bez przeniesienia
zaznaczenia lub zakotwiczenia.

Dowolny klawisz/klawisze
drukowanych symboli

Przenosi wybór do pozycji pasującej
do pierwszych liter na początku
etykiety.

CTRL + „+” (klawiatura numeryczna) Dostosowuje szerokość wszystkich
kolumn tak, by dopasować do
zawartości.

Widok drzewa * (klawiatura numeryczna) Wyświetla wszystkie pozycje
podrzędne pod wybraną pozycją.
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Typ elementu sterującego Skrót klawiaturowy Działanie

+ (klawiatura numeryczna) Wyświetla pozycje podrzędne
bezpośrednio pod wybraną pozycją.

- (klawiatura numeryczna) Zwija pozycje bezpośrednio pod
wybraną grupą pozycji.

STRZAŁKA W PRAWO Wyświetla pozycje podrzędne
bezpośrednio pod wybraną pozycją
(tak samo jak +).

STRZAŁKA W LEWO Zwija wybraną grupę pozycji
i przenosi fokus do grupy nadrzędnej.

CTRL+STRZAŁKA W GÓRĘ Przewijanie widoku bez zmiany
zaznaczenia.

CTRL + STRZAŁKA W DÓŁ Przewijanie widoku bez zmiany
zaznaczenia.

Dowolny klawisz/klawisze
drukowanych symboli

Przenosi wybór do pozycji pasującej
do pierwszych liter na początku
nazwy.

Pole wyboru daty i godziny F4 Wyświetla kalendarz pod elementem.

ALT + STRZAŁKA W DÓŁ Wyświetla kalendarz pod elementem.

ALT + STRZAŁKA W GÓRĘ Ukrywa kalendarz pod elementem.

PAGE UP Przechodzi do następnego miesiąca
w kalendarzu.

PAGE DOWN Przechodzi do poprzedniego miesiąca
w kalendarzu.

CTRL + PAGE UP Przechodzi do następnego roku
w kalendarzu.

CTRL + PAGE DOWN Przechodzi do poprzedniego roku
w kalendarzu.

Pole wyboru SPACJA Przełącza wybraną opcję.

- Usuwa zaznaczenie opcji.

+ Zaznacza opcję.

Suwak Klawisze strzałek Przesuwa suwak do następnej
wartości.

PAGE UP i PAGE DOWN Przesuwa suwak do następnej
wartości o zadany krok.

Siatki danych CTRL-C Kopiuje bieżącą komórkę jako tekst.

CTRL-SHIFT-C Kopiuje zaznaczone komórki jako
tekst.

CTRL-SHIFT-ALT-C Kopiuje całą tabelę jako tekst.

CTRL-SHIFT-H Kopiuje całą tabelę jako HTML.

CTRL-Print Screen Kopiuje całą tabelę jako grafikę
bitową.

CTRL-P Drukuje całą tabelę w układzie
pionowym.

CTRL-ALT-P Drukuje całą tabelę w układzie
poziomym.
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Skróty klawiaturowe w oknie edycji
Skrót klawiaturowy Działanie

HOME Przesunięcie kursora na początek linii.

END Przesunięcie kursora na koniec linii.

CTRL+A Zaznaczenie wszystkiego.

CTRL + STRZAŁKA W PRAWO lub W LEWO Przesunięcie kursora na początek następnego lub
poprzedniego słowa.

CTRL + STRZAŁKA W DÓŁ lub W GÓRĘ Przesunięcie kursora na początek następnego lub
poprzedniego akapitu.

CTRL+HOME Przesunięcie kursora na początek dokumentu.

CTRL+END Przesunięcie kursora na koniec dokumentu.

Przytrzymanie klawisza SHIFT + przesunięcie kursora
(klawisze strzałki, HOME lub END)

Zaznaczenie lub rozszerzenie zaznaczenia.

Przytrzymanie klawisza SHIFT + CTRL + przesunięcie
kursora

Zaznaczenie lub rozszerzenie zaznaczenia o słowa albo
blok tekstu.

INSERT (wstaw) Przełączanie trybu wstawiania.

Skróty klawiaturowe pozycji menu
Skrót klawiaturowy Działanie

ALT + SPACJA Wyświetla menu skrótów dla aktywnego okna.

ALT + „-” (minus) Wyświetla menu skrótów dla aktywnego okna (aplikacja
MDI).

ALT Aktywuje pasek menu i uruchamia tryb menu.

F10 Aktywuje pasek menu i wchodzi w tryb menu (tak samo
jak ALT).

ALT + (klawisz dostępu pozycji menu lub wybranego okna
dialogowego)

Aktywuje pasek menu i otwiera menu właściwe dla
klawisza dostępu.

Klawisz dostępu [Tryb menu] Wykonuje właściwe polecenie.

STRZAŁKA W DÓŁ [Tryb menu] Otwiera pozycję menu, przechodzi do pozycji
o poziom niżej lub przechodzi do góry menu, jeśli
znajduje się na jego dole.

STRZAŁKA W GÓRĘ [Tryb menu] Przechodzi do pozycji menu raz wyżej lub
przechodzi do dołu menu, jeśli fokus znajduje się u góry
menu.
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Skrót klawiaturowy Działanie

STRZAŁKA W PRAWO [Tryb menu] Otwiera następne menu z prawej lub otwiera
menu podrzędne.

STRZAŁKA W LEWO [Tryb menu] Otwiera następne menu z lewej lub zamyka
menu podrzędne.
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Konfiguracja oparta na ulotkach do zestawów
Anality fabryczne są wstępnie skonfigurowane w taki sposób, aby ich parametry były zgodne z informacjami zawartymi
na ulotkach dołączonych do ich zestawów. Po obliczeniu możliwe jest wyświetlenie definicji dopasowania. W przypadku
oznaczeń po klonowaniu użytkownik SGPowerUser może posiadać uprawnienie do edycji definicji dopasowania.

W oprogramowaniu w przypadku oznaczenia FIA obowiązuje Down (W dół), a w przypadku oznaczenia IFMA — Up (W
górę).

W przypadku oznaczeń FIA istnieje informacja TOTAL (Suma) lub REFER (Ref.) wskazująca, że punkt nie jest na krzywej,
a zamiast tego jest częścią skali Y.

Porównanie terminologii dotyczącej dopasowania krzywej
Właściwości Ulotka do zestawu w przypadku

MultiCalc
W oprogramowaniu Workstation

FITTING METHOD (Metoda
dopasowania)

SPLINE SMOOTHED Spline (Krzywa składana)

FITTING METHOD (Metoda
dopasowania)

REGR LINEAR LinRegr (Regresja liniowa)

X-AXIS (Oś X) LINEAR lub LIN Brak

X-AXIS (Oś X) LOGARITHMIC Logarithmic (Logarytmiczne)
(używana jest próba ślepa lub
stężenie kalibratora A > 0)

Hyperbolic (Hiperboliczne) (gdy 0 jest
na wykresie, wówczas używana jest
opcja Total (Suma) lub Refer (Ref.))

Y-AXIS (Oś Y) B/B max Bound/Max (Związ./maks.)

Y-AXIS (Oś Y) LOG_B LogB

Y-AXIS (Oś Y) MEAS Brak
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Właściwości Ulotka do zestawu w przypadku
MultiCalc

W oprogramowaniu Workstation

ASSAY TYPE (curve direction) (Typ
oznaczenia (kierunek krzywej))

FIA Down (W dół)

ASSAY TYPE (curve direction) (Typ
oznaczenia (kierunek krzywej))

IFMA Up (W górę)

Rola pierwszego kalibratora
Pierwszy kalibrator jest liczbowy, BLANK (Ślepa), TOTAL (Suma) lub REFER (Ref.) — specjalny parametr określa sposób
postępowania z kalibratorem:

• Blank (Ślepa próba) — wymusza traktowanie pierwszego kalibratora jako próby ślepej, liczby są odejmowane od
innych kalibratorów.

• Extrapolation (Ekstrapolacja) — punkt jest używany w zakresie skalowania, a nie stanowi części rzeczywistego
dopasowania krzywej. Zwykle Total (Suma) lub Refer (Ref.).

• Fitting point (Punkt dopasowania) — dopasowany jest punkt. Musi być wartością liczbową.

Kalibratory korekcyjne
W programie Kitlot Editor możliwe jest skonfigurowanie położenia każdego kalibratora — w szczególności na pozycji
ustawień dla kalibratorów korekcyjnych na 2. płytce przeznaczonej albo możliwe jest użycie tej samej mapy płytki,
jak w przypadku płytki 1. Jeśli płytka zawiera tylko niektóre kalibratory, wówczas krzywą odniesienia jest wcześniejsza
pełna krzywa tego samego oznaczenia, ale jeżeli jest niedostępna, wówczas użytkownik musi wcześniej ustawić krzywą
odniesienia dla każdej serii zestawu. Ulotka do zestawu może zawierać następujące informacje:

W celu stosowania kalibratorów korekcyjnych dla dopasowania krzywej musi być skonfigurowana metoda
dostosowania Constant (Stała) lub Linear (Liniowa).

Załączniki
Konfiguracja oparta na ulotkach do zestawów
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D
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zawartość ekranu 101

Dziennik oznaczenia 44

E
Edit (Edytuj), przycisk paska narzędzi 69
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New (Nowy), przycisk paska narzędzi 12
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Reset (Zresetuj), przycisk paska narzędzi 23
Save (Zapisz), przycisk paska narzędzi 12
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Klonowanie konfiguracji oznaczenia 23
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Kontrola jakości (ciąg dalszy)
Kształty kursora 73
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Wyświetlanie danych statystycznych 74

Kontrola jakości, materiał 88, 98
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Open (Otwórz), przycisk paska narzędzi 39
Options (Opcje), przycisk 104, 110
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Role (Rola) 48
Rule Editor 99

ciężkość naruszenia reguły 99
cztery podstawowe typy reguł 99
zakres reguły 99

136



S
Save (Zapisz), przycisk 100
Sign report (Podpisz raport), przycisk 101
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Ś
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W
Wallac Quality Control

numer wersji 89
struktura programu 90

Windows v
Work Flow (Procedura)

grupa skrótów 38
Worklist (Lista robocza), tryb 29
Write to PDF (Zapisz do PDF), przycisk 101
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Wymagania systemowe v
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