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1. Επισκόπηση του περιβάλλοντος εργασίας
Το περιβάλλον εργασίας χρήστη με γραφικά του IUCLID 6 έχει ένα κύριο παράθυρο με σταθερά
μενού για τις λειτουργίες που εμφανίζονται στο επάνω και στο κάτω μέρος του. Ανάμεσα στις
περιοχές των μενού, υπάρχει μια περιοχή που μπορεί να εμφανίζει είτε μια αρχική σελίδα είτε
διάφορα πεδία για τη διαχείριση των δεδομένων. Η τελευταία χωρίζεται σε τρία παράθυρα:
Navigation (Πλοήγηση), Data (Δεδομένα) και Information (Πληροφορίες). Η συνολική δομή του
περιβάλλοντος εργασίας παρουσιάζεται παρακάτω.
Εικόνα 1: Δομή του περιβάλλοντος εργασίας του IUCLID 6

Επεξήγηση για την Εικόνα 1:
1. Τα κύρια μενού·
2. Η πάνω γραμμή εργαλείων μενού·
3. Η περιοχή για τα μηνύματα του συστήματος. Το μαύρο βέλος που δείχνει προς τα κάτω, στα
δεξιά, επεκτείνει την περιοχή για να εμφανιστούν όλα τα μηνύματα·
4. Το κύριο εσωτερικό παράθυρο που εμφανίζει είτε την αρχική σελίδα είτε μια σελίδα χωρισμένη
σε τρία παράθυρα: Navigation (Πλοήγηση), Data (Δεδομένα) και Information (Πληροφορίες)·
5. Η κάτω γραμμή εργαλείων μενού, η οποία εμφανίζει την ενεργή Legal entity (Νομική οντότητα),
τον τρέχοντα User (Χρήστη) και τις εργασίες παρασκηνίου.
Ορισμένες από τις λειτουργίες του IUCLID 6 εμφανίζονται σε ξεχωριστό αναδυόμενο παράθυρο. Σε
ορισμένες περιπτώσεις, το αναδυόμενο παράθυρο περιέχει έναν οδηγό για την εισαγωγή των
δεδομένων με δομημένο και διαδοχικό τρόπο, για παράδειγμα, για τη λειτουργία Export (Εξαγωγή),
καθώς και τη δημιουργία ενός Dossier (Φακέλου). Τα τμήματα του κύριου παραθύρου
περιγράφονται παρακάτω.
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1.1. Καταστάσεις εικονιδίων, στοιχεία μενού και πλήκτρα του
περιβάλλοντος εργασίας
Στο περιβάλλον εργασίας, τα εικονίδια, τα στοιχεία μενού και τα πλήκτρα που περιέχουν
συνδέσμους σε λειτουργίες μπορούν να εμφανίζονται σε τρεις διαφορετικές καταστάσεις. Το
σκούρο γκρι σημαίνει ότι η σύνδεση είναι ενεργή. Το πολύ ανοιχτό γκρι σημαίνει ότι η σύνδεση δεν
είναι ενεργή, επειδή είτε η λειτουργία δεν ισχύει είτε έχει αποκλειστεί για λόγους ασφαλείας. Το
πορτοκαλί χρώμα δείχνει ότι ο δείκτης του ποντικιού βρίσκεται πάνω σε ένα στοιχείο, έτσι ώστε με
απλό/αριστερό κλικ ο χρήστης να μπορεί να ενεργοποιήσει τη σύνδεση. Σε ορισμένες περιπτώσεις,
με δεξί κλικ παρέχεται πρόσβαση σε ένα μενού. Παράδειγμα των χρωμάτων που
χρησιμοποιούνται εμφανίζεται παρακάτω.
Εικόνα 2: Χρώματα και αποχρώσεις που χρησιμοποιούνται στο περιβάλλον εργασίας

Επεξήγηση για την Εικόνα 2:
1. Το εικονίδιο ή το στοιχείο του μενού είναι απενεργοποιημένο·
2. Ο δρομέας βρίσκεται πάνω από μια περιοχή με δυνατότητα επιλογής·
3. Το εικονίδιο ή το στοιχείο του μενού έχει δυνατότητα επιλογής.

1.2. Κοινές λειτουργίες στο περιβάλλον εργασίας
Οι ακόλουθες λειτουργίες χρησιμοποιούνται σε όλο το περιβάλλον εργασίας.
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Σημαία

Μεμονωμένα πεδία και ομάδες πεδίων μπορεί να επισημαίνονται με μια σημαία. Από προεπιλογή,
δεν έχει οριστεί καμία σημαία. Μια σημαία μπορεί να αποτελεί ένδειξη απορρήτου ή/και σύνδεση
με ένα συγκεκριμένο κανονιστικό πρόγραμμα. Οι σημαίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το
φιλτράρισμα των δεδομένων κατά την τοποθέτησή τους σε έναν Dossier (Φάκελο), την εξαγωγή ή
την εκτύπωσή τους. Το πεδίο στο οποίο αναφέρεται μια σημαία υποδεικνύεται είτε στο όνομα της
σημαίας είτε είναι το πεδίο αμέσως κάτω από το εικονίδιο της σημαίας. Η σημαία είναι η ίδια ένα
πεδίο που μπορεί να ανοίξει και να καταχωριστούν σε αυτή δεδομένα, όπως φαίνεται παρακάτω.
Εικόνα 3: Προσθήκη κατάστασης απορρήτου σε μια σημαία

Για να προσθέσετε μια κατάσταση απορρήτου σε μια σημαία, κάντε κλικ στο βέλος που δείχνει
προς τα κάτω για να ανοίξετε τον κατάλογο επιλογής. Εάν απαιτείται να αιτιολογήσετε το
απόρρητο, συμπληρώστε την αιτιολογία στο πεδίο Justification (Αιτιολόγηση), το οποίο είναι ένα
πεδίο ελεύθερου κειμένου που περιέχει ένα πρότυπο ελεύθερου κειμένου. Προτάσεις για το τι
πρέπει να συμπληρώσετε παρέχονται στο πρότυπο ελεύθερου κειμένου. Για να ανοίξετε το
πρότυπο ελεύθερου κειμένου, κάντε κλικ στο εικονίδιο που δείχνει το γράμμα A με ένα βέλος στην
κάτω δεξιά γωνία, . Για να αντιγράψετε το κείμενο από το πρότυπο στο πεδίο, κάντε κλικ στο
πλήκτρο Insert (Εισαγωγή). Θα πρέπει τώρα να επεξεργαστείτε το κείμενο αναλόγως.
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Για να προσθέσετε μια σύνδεση με ένα κανονιστικό πρόγραμμα, επιλέξτε ένα ή περισσότερα από
τα πλαίσια, όπως φαίνεται παρακάτω.
Εικόνα 4: Προσθήκη σημαίας με σύνδεση με ένα κανονιστικό πρόγραμμα

Κάθε πιθανή κατάσταση μιας σημαίας έχει ξεχωριστό εικονίδιο, όπως φαίνεται παρακάτω.
Πίνακας 1:Τα εικονίδια των καταστάσεων μιας σημαίας

Εικονίδιο

Κατάσταση
Δεν έχει οριστεί καμία σημαία.
Έχει προστεθεί σημαία, αλλά δεν έχει οριστεί να
δηλώνει απόρρητο.
Έχει προστεθεί σημαία που υποδηλώνει
απόρρητο.

Αν έχει προστεθεί σημαία, εμφανίζεται ένας κωδικός μετά από αυτήν που δείχνει τον τύπο της. Οι
κωδικοί για το απόρρητο είναι CBI (Confidential business information) (Απόρρητες επιχειρηματικές
πληροφορίες), IP (Intellectual property) (Διανοητική ιδιοκτησία) ή No PA (Not publicly available)
(Μη διαθέσιμο στο κοινό). Ο κωδικός για σύνδεση με ένα κανονιστικό πρόγραμμα είναι ο κωδικός
που εμφανίζεται στο περιβάλλον εργασίας με κεφαλαία γράμματα πριν την παύλα, για παράδειγμα
EU: REACH. Στο παράδειγμα που παρουσιάζεται παρακάτω, έχει προστεθεί μια σημαία που
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υποδεικνύει ότι το πεδίο περιέχει εμπιστευτικές επιχειρηματικές πληροφορίες και σχετίζεται με τη
νομοθεσία REACH της ΕΕ.
Εικόνα 5: Προσθήκη σημαίας σε ένα πεδίο

1.3. Κύρια μενού
Τα μενού παρέχουν πρόσβαση σε διάφορες λειτουργίες και τμήματα του περιβάλλοντος εργασίας.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, η πρόσβαση στην ίδια λειτουργία είναι δυνατή και από άλλο σημείο του
περιβάλλοντος εργασίας, όπως με right-click (δεξί κλικ) σε επιλεγμένα έγγραφα. Αν ένα εικονίδιο
εμφανίζεται με πολύ ανοιχτό γκρι, σχεδόν λευκό, είτε η λειτουργία δεν έχει σχέση με την
συγκεκριμένη περίπτωση είτε ο συγκεκριμένος Χρήστης (Χρήστης) δεν έχει δικαίωμα πρόσβασης
σε αυτή.

1.3.1.

File (Αρχείο)

Το μενού αρχείων παρέχει πρόσβαση σε διάφορες λειτουργίες, η πρόσβαση σε πολλές από τις
οποίες είναι επίσης δυνατή και από άλλα σημεία. Εξαίρεση αποτελούν οι λειτουργίες διαχείρισης, η
πρόσβαση στις οποίες είναι δυνατή μόνο από εδώ.

1.3.1.1.

Log in (Σύνδεση)

Ανοίγει ένα αναδυόμενο παράθυρο από το οποίο ένας User (Χρήστης) μπορεί να συνδεθεί, όπως
απεικονίζεται παρακάτω. Είναι προσβάσιμη μόνο όταν κανένας User (Χρήστης) δεν είναι
συνδεδεμένος και η διαχείριση χρηστών είναι ενεργοποιημένη. Για περισσότερες πληροφορίες,
ανατρέξτε στην ενότητα 15 Διαχείριση χρηστών.
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Εικόνα 6: Το παράθυρο σύνδεσης

1.3.1.2.

Log out (Αποσύνδεση)

Μετά την αποσύνδεση, η εφαρμογή συνεχίζει να εκτελείται με το κύριο παράθυρο ανοιχτό. Ένας
User (Χρήστης) μπορεί στη συνέχεια να συνδεθεί όπως περιγράφεται στην προηγούμενη ενότητα.
Αυτό είναι δυνατό μόνο όταν ένας User (Χρήστης) είναι συνδεδεμένος και η διαχείριση χρηστών
είναι ενεργοποιημένη. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα 15 Διαχείριση
χρηστών.

1.3.1.3.

System administration (Διαχείριση συστήματος)

Επιτρέπει την προσαρμογή διαφόρων ρυθμίσεων που επηρεάζουν τη συμπεριφορά ολόκληρου
του συστήματος. Η επιλογή είναι προσβάσιμη μόνο ενώ εμφανίζεται η αρχική σελίδα.
1.3.1.3.1.

General (Γενικά)

Το όριο αποτελεσμάτων είναι ο μέγιστος αριθμός των εγγράφων που επιστρέφονται από μία μόνο
αναζήτηση στο παράθυρο πλοήγησης. Μπορεί να εφαρμοστεί ανώτατο όριο, ώστε να μην
μπορούν να εξαντληθούν οι πόροι του συστήματος, για παράδειγμα η μνήμη, εάν η αναζήτηση
επιστρέψει πάρα πολλά αποτελέσματα.
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Security policy (Πολιτική ασφάλειας)

Οι ρυθμίσεις αυτές αφορούν την αναγνώριση των Users (Χρηστών), όπως περιγράφεται στην
ενότητα 15.1.2.2 Password management (Διαχείριση κωδικών πρόσβασης), και στην ενότητα
15.1.2.4.1 Γενικά. Οι λειτουργίες αυτές ισχύουν μόνο εάν χρησιμοποιείται η διαχείριση των
χρηστών.
1.3.1.3.3.

Export (Εξαγωγή)

Στο πρώτο πεδίο, Number of bulk exported documents allowed (Επιτρεπόμενος αριθμός μαζικά
εξαγόμενων εγγράφων) μπορεί να οριστεί ένα ανώτατο όριο σχετικά με τον αριθμό των εγγράφων
που μπορούν να εξαχθούν με τη μία. Για παράδειγμα, η επιλογή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί
για να αποφύγετε τυχόν εξάντληση του αποθηκευτικού χώρου κατά τη διάρκεια μιας διαδικασίας
εξαγωγής.
Το δεύτερο πεδίο, Max number of bulk exported documents per directory (Μέγιστος αριθμός μαζικά
εξαγόμενων εγγράφων ανά κατάλογο), μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ορίσετε ένα ανώτατο όριο
σχετικά με τον αριθμό των αρχείων που εξάγονται σε οποιονδήποτε φάκελο. Όταν ξεπεραστεί το
όριο, το IUCLID 6 δημιουργεί έναν νέο φάκελο αυτόματα και στη συνέχεια συνεχίζει την εξαγωγή
στον νέο φάκελο. Αυτή η δυνατότητα εισήχθη επειδή ορισμένα συστήματα αρχείων ενός
υπολογιστή είναι πολύ αργά όταν τοποθετούνται χιλιάδες αρχεία στον ίδιο φάκελο, ανεξάρτητα
από το μέγεθός τους.

1.3.1.4.

User management (Διαχείριση χρηστών)

Αυτή η επιλογή μενού περιέχει συντομεύσεις για τη δημιουργία και τη διαχείριση των οντοτήτων
Users (Χρήστες), Roles (Ρόλοι) και Groups (Ομάδες). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις
οντότητες Users (Χρήστες), Roles (Ρόλοι) και Groups (Ομάδες), ανατρέξτε στην ενότητα 15.
Υπάρχουν επίσης συνδέσεις με εξειδικευμένα εργαλεία διαχείρισης των χρηστών, όπως
περιγράφεται παρακάτω, στις ενότητες 15.1.2.5 Export users (Εξαγωγή χρηστών), 15.1.2.6
Download empty users csv (Λήψη κενού αρχείου χρηστών csv) και 15.1.2.7 Import users
(Εισαγωγή χρηστών).

1.3.1.5.

New (Νέο)

Η λειτουργία αυτή χρησιμοποιείται για να δημιουργήσετε ένα νέο αντικείμενο λογισμικού, το οποίο
θα έχει έναν από τους τύπους που υποστηρίζει το IUCLID. Για παράδειγμα, Legal entity (Νομική
οντότητα), Site (Εγκατάσταση), Substance (Ουσία), Template (Πρότυπο), Mixture/Product
(Μείγμα/προϊόν), Category (Κατηγορία), Reference substance (Ουσία αναφοράς), Contact
(Επαφή), Literature reference (Βιβλιογραφικές παραπομπές) και Annotation (Σημειώσεις). Η ίδια
λειτουργία είναι προσβάσιμη με δεξί κλικ στο σχετικό παράθυρο στην αρχική σελίδα.

1.3.1.6.

Save (Αποθήκευση)

Η λειτουργία αυτή αποθηκεύει τις αλλαγές στη βάση δεδομένων. Όταν τα δεδομένα αποθηκεύονται
με επιτυχία, εμφανίζεται ένα μήνυμα με ένα πράσινο εικονίδιο πληροφοριών.
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Save with comment (Αποθήκευση με σχόλιο)

Τα σχόλια που εισάγονται εδώ εμφανίζονται στο ιστορικό τροποποιήσεων, στο παράθυρο
πληροφοριών, όπως περιγράφεται στην ενότητα 1.10.4 Ιστορικό τροποποιήσεων.

1.3.1.8.

Create Dossier (Δημιουργία φακέλου)

Η λειτουργία αυτή εκκινεί έναν οδηγό που επιτρέπει τη δημιουργία ενός Dossier (Φακέλου) από
ένα Substance dataset (Σύνολο δεδομένων ουσίας). Το Substance dataset (Σύνολο δεδομένων
ουσίας) πρέπει πρώτα να επιλεγεί στο περιβάλλον εργασίας.

1.3.1.9.

Export (Εξαγωγή)

Εξάγει το επιλεγμένο έγγραφο σε ένα αρχείο σε μορφή IUCLID 6 με επέκταση αρχείου i6z. Οι
επιλογές εξαρτώνται από το τι εξάγεται. Βλ. ενότητα 17 Εξαγωγή.
Είναι δυνατή η πολλαπλή επιλογή εγγράφων, οπότε κάθε επιλεγμένο έγγραφο εξάγεται σε
ξεχωριστό αρχείο.

1.3.1.10. Print (Εκτύπωση)
Εξάγει το επιλεγμένο έγγραφο σε ένα αρχείο σε μορφή PDF. Παρέχεται η δυνατότητα να επιλέξετε
αν θα συμπεριλάβετε ή όχι Annotations (Σημειώσεις).

1.3.1.11. Delete (Διαγραφή)
Καταργεί εξολοκλήρου και αμετάκλητα το επιλεγμένο έγγραφο από το σύστημα. Αν υπάρχουν
δεδομένα στο σύστημα που εξαρτώνται από το έγγραφο που θέλετε να διαγράψετε, παρέχεται
σχετική προειδοποίηση. Είναι δυνατή η πολλαπλή επιλογή εγγράφων.

1.3.1.12. Exit (Έξοδος)
Κλείνει το περιβάλλον εργασίας. Για τον τύπο εγκατάστασης desktop, κλείνει και η ίδια η εφαρμογή.
Για τον τύπο εγκατάστασης server, κλείνει ο τοπικός client, αλλά η εφαρμογή που εκτελείται στον
server δεν επηρεάζεται.

1.3.2.

Edit (Επεξεργασία)

Αυτό το μενού περιέχει τις τυπικές λειτουργίες επεξεργασίας: undo (αναίρεση), redo (επανάληψη),
cut (αποκοπή), copy (αντιγραφή) και paste (επικόλληση). Υποστηρίζονται οι βασικές συντομεύσεις,
για παράδειγμα, CTRL+V για paste (επικόλληση).

1.3.3.

Go (Μετάβαση)

Οι επιλογές αυτές επιτρέπουν την αλλαγή της προβολής στο κύριο εσωτερικό παράθυρο σε ένα
μόνο βήμα.
iuclid_functionalities_el.docx

Λειτουργίες του IUCLID 6

1.3.3.1.

Σελίδα | 9

Back (Πίσω)

Επαναφέρει την πιο πρόσφατη προηγούμενη προβολή. Αν τα δεδομένα έχουν εισαχθεί στο
παράθυρο εισαγωγής δεδομένων και δεν έχουν αποθηκευτεί ακόμη, επιλέγοντας Back (Πίσω),
παρέχεται προειδοποίηση ότι για να διατηρήσετε τις αλλαγές, θα πρέπει πρώτα να τις έχετε
αποθηκεύσει.

1.3.3.2.

Forward (Εμπρός)

Αναιρεί την πιο πρόσφατη προηγούμενη ενέργεια Back (Επιστροφή), όπως περιγράφεται
παραπάνω.

1.3.3.3.

Home (Αρχική σελίδα)

Η επιλογή Home (Αρχική σελίδα) ανοίγει την αρχική σελίδα.

1.3.4.
1.3.4.1.

View (Προβολή)
Background jobs (Εργασίες παρασκηνίου)

Οι Background jobs (Εργασίες παρασκηνίου) είναι εργασίες που εκτελεί το IUCLID 6 στο
παρασκήνιο, ώστε να μπορεί ο χρήστης να συνεχίσει να χρησιμοποιεί το περιβάλλον εργασίας,
ενώ εκτελείται η εργασία. Για ορισμένες εργασίες, όπως η εξαγωγή ενός μεγάλου όγκου
δεδομένων, ο χρήστης μπορεί να χρειαστεί να περιμένει πάρα πολύ μέχρι να ολοκληρωθούν.
Επιλέγοντας το στοιχείο μενού View / Background jobs (Προβολή/ Εργασίες παρασκηνίου), ανοίγει
η κονσόλα εργασιών παρασκηνίου, η οποία περιέχει μια εγγραφή για κάθε εργασία παρασκηνίου.
Στην κορυφή εμφανίζεται η εγγραφή της εργασίας που ξεκίνησε τελευταία. Η εγγραφή δείχνει τον
τύπο της εργασίας, μια γραμμή προόδου και, για τις ολοκληρωμένες εργασίες, μια δήλωση για το
αν η εργασία έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς ή ανεπιτυχώς. Ακολουθεί ένα παράδειγμα, όπου
υπάρχουν δύο εγγραφές στην κονσόλα.
Εικόνα 7: Κονσόλα εργασιών παρασκηνίου
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Για να βρείτε πληροφορίες σχετικά με μια εργασία, κάντε διπλό κλικ οπουδήποτε μέσα στη γραμμή
προόδου της εγγραφής για την εργασία, όπως φαίνεται στο κόκκινο κυκλωμένο σημείο παραπάνω.
Θα ανοίξει ένα αναδυόμενο παράθυρο που περιέχει μια περίληψη, ή αν η εργασία υποδιαιρείται σε
επιμέρους εργασίες, έναν κατάλογο με τις εγγραφές τους. Στα αρχεία των επιμέρους εργασιών
μπορείτε επίσης να κάνετε διπλό κλικ με τον ίδιο τρόπο.
Εάν η εργασία παρασκηνίου περιλαμβάνει την εξαγωγή δεδομένων, ο μόνος τρόπος για να
μεταφορτώσετε τα δεδομένα είναι μέσω της περίληψης στην οποία έχετε πρόσβαση με διπλό κλικ
στη γραμμή προόδου. Το αναδυόμενο παράθυρο για μια διαδικασία εξαγωγής ανοίγει στην
καρτέλα με το όνομα Summary (Περίληψη). Σε ορισμένες περιπτώσεις, υπάρχει και μια δεύτερη
καρτέλα με το όνομα Details (Λεπτομέρειες). Η καρτέλα Summary (Περίληψη) περιέχει έναν
κατάλογο με τα βήματα που έχουν πραγματοποιηθεί και έναν σύνδεσμο από τον οποίο μπορείτε
να μεταφορτώσετε όλα τα δεδομένα με μία κίνηση, κάνοντας κλικ στο πλήκτρο, όπως φαίνεται στο
παρακάτω παράδειγμα.
Εικόνα 8: Η περίληψη μιας εργασίας παρασκηνίου

Η καρτέλα Details (Λεπτομέρειες) περιέχει έναν κατάλογο με τις επιμέρους οντότητες που
συμπεριλήφθηκαν στην εξαγωγή. Το πλήκτρο μεταφόρτωσης εδώ λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο
όπως στην καρτέλα Summary (Περίληψη).
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Εικόνα 9: Οι λεπτομέρειες μιας εργασίας παρασκηνίου

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης οποιασδήποτε εργασίας, το εικονίδιο στο δεξί μέρος της κάτω γραμμής
εργαλείων εμφανίζεται με πορτοκαλί χρώμα και περιστρέφεται δεξιόστροφα. Για σύντομες
εργασίες, η περιστροφή του εικονιδίου δεν είναι αισθητή. Όταν όλες οι εργασίες ολοκληρωθούν, το
εικονίδιο αναβοσβήνει έως ότου αφαιρεθούν όλα τα αρχεία από τον κατάλογο. Για να αφαιρέσετε
ένα αρχείο, κάντε κλικ στο εικονίδιο του σταυρού δεξιά από την εγγραφή του. Μην αφαιρέσετε την
εγγραφή μιας εργασίας, μέχρι να βεβαιωθείτε ότι δεν χρειάζεστε πλέον τις πληροφορίες που
περιέχει. Αφού την αφαιρέσετε, οι πληροφορίες δεν θα είναι πλέον διαθέσιμες μέσω του
περιβάλλοντος εργασίας.

1.3.5.
1.3.5.1.

Βοήθεια
Help (Βοήθεια)

Η καρτέλα Help (Βοήθεια) ανοίγει το σύστημα βοήθειας του IUCLID 6 στη σελίδα που προβάλατε
τελευταία. Την πρώτη φορά που θα προβληθεί η βοήθεια μετά την εκκίνηση της εφαρμογής, θα
εμφανιστεί μια προεπιλεγμένη σελίδα.

1.3.5.2.

About (Σχετικά)

Η καρτέλα About (Σχετικά) ανοίγει ένα παράθυρο που περιέχει τεχνικές και νομικές πληροφορίες
σχετικά με το IUCLID 6, και τη συγκεκριμένη κατάσταση του λογισμικού. Για παράδειγμα, ο
αριθμός έκδοσης της εφαρμογής εμφανίζεται στο κάτω αριστερό μέρος του πρώτου παραθύρου.
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1.4. Γραμμή εργαλείων μενού - πάνω
Για τη διευκόλυνση του χρήστη, αυτό το μενού περιέχει συνδέσμους σε συχνά χρησιμοποιούμενες
λειτουργίες που είναι επίσης διαθέσιμες μέσω του κεντρικού μενού. Ακολουθεί ένα παράδειγμα
όπου επισημαίνονται οι δύο σύνδεσμοι για την επιλογή paste (επικόλληση).
Εικόνα 10:Πάνω γραμμή εργαλείων μενού

1.4.1.

Αναζήτηση βάσει UUID

Για να αναζητήσετε οποιοδήποτε έγγραφο με τον διεθνή μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό του
(UUID), επικολλήστε τον κωδικό UUID στο πεδίο και, στη συνέχεια, είτε κάντε κλικ στο εικονίδιο
του μεγεθυντικού φακού είτε πατήστε το πλήκτρο Enter. Τα αποτελέσματα της αναζήτησης
εμφανίζονται στο παράθυρο πλοήγησης. Αυτός είναι συνήθως ο πιο γρήγορος τρόπος για να
βρείτε ένα έγγραφο, εφόσον έχετε εύκολη πρόσβαση στον κωδικό UUID.
Να θυμάστε ότι τα αποτελέσματα της αναζήτησης μπορεί να είναι περισσότερα από ένα. Για
παράδειγμα, το αποτέλεσμα της αναζήτησης για ένα Substance dataset (Σύνολο δεδομένων
ουσίας) μπορεί να είναι το ίδιο, καθώς και κάθε ένα από τα αντίγραφά του που υπάρχουν στους
Dossiers (Φακέλους).

1.5. Περιοχή μηνυμάτων
Σε αυτό το τμήμα του περιβάλλοντος εργασίας εμφανίζονται τα μηνύματα του συστήματος, όπως
ότι δημιουργήθηκε με επιτυχία ένα νέο έγγραφο. Εάν εμφανίζεται κάποιο σφάλμα που δεν
μπορείτε να εξηγήσετε και νομίζετε ότι θα πρέπει να αναφερθεί στους παρόχους του λογισμικού,
ανατρέξτε στην ενότητα 19 Πρόσθετη Βοήθεια. Μπορεί να εμφανίζονται περισσότερα από ένα
μηνύματα ταυτόχρονα. Για να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες για τα μηνύματα, μεγαλώστε την
περιοχή των μηνυμάτων κάνοντας κλικ στο μαύρο βέλος που δείχνει προς τα κάτω, στο δεξί μέρος
της περιοχής μηνυμάτων. Ομοίως, για να συμπτύξετε την περιοχή, κάντε κλικ στο βέλος που
δείχνει προς τα πάνω.

1.6. Γραμμή εργαλείων μενού - κάτω
Στο κάτω μέρος του περιβάλλοντος εργασίας, δεξιά, υπάρχουν οι παρακάτω λειτουργίες.
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Legal entity (Νομική οντότητα)

Το πρώτο πεδίο δείχνει το όνομα της Legal entity (Νομικής οντότητας) που είναι τώρα ενεργή.
Κάνοντας κλικ στο πεδίο Legal entity (Νομική οντότητα) ανοίγει ένα αναπτυσσόμενο μενού όπου
εμφανίζονται οι Legal entities (Νομικές οντότητες) που συνδέονται με τον τρέχοντα User (Χρήστη).
Εάν υπάρχουν περισσότερα από ένα Legal entity (Νομική οντότητα), η ενεργή Legal entity (Νομική
οντότητα) μπορεί να αλλάξει, επιλέγοντας ένα άλλο από τον κατάλογο.

1.6.2.

Current User (Τρέχων χρήστης)

Στην κάτω δεξιά γωνία του περιβάλλοντος εργασίας, το δεύτερο πεδίο δείχνει το όνομα του
τρέχοντος ενεργού User (Χρήστη). Η πρόσβαση στα δεδομένα και τις λειτουργίες καθορίζονται από
τα δικαιώματα του ενεργού User (Χρήστη).

1.6.3.

Ένδειξη εργασιών παρασκηνίου

Στην κάτω δεξιά γωνία του περιβάλλοντος εργασίας, υπάρχει ένα κυκλικό εικονίδιο που δείχνει την
κατάσταση των εργασιών παρασκηνίου. Περιγράφεται στην ενότητα 1.3.4.1. Background jobs
(Εργασίες παρασκηνίου).

1.7. Home page (Αρχική σελίδα)
Η αρχική σελίδα εμφανίζεται από προεπιλογή είτε κατά την έναρξη μιας έκδοσης desktop του
IUCLID 6 ή όταν συνδέεστε σε μια έκδοση server. Η αρχική σελίδα εμφανίζεται είτε κάνοντας κλικ
στο εικονίδιο σπιτιού που βρίσκεται στη γραμμή εργαλείων του μενού όπως φαίνεται παρακάτω
είτε από το κύριο μενού Go (Μετάβαση)/ Home (Αρχική σελίδα).
Εικόνα 11:Το εικονίδιο για την αρχική σελίδα

Ακολουθεί παράδειγμα της αρχικής σελίδας σε σμίκρυνση.
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Εικόνα 12:Η αρχική σελίδα εμφανίζεται στο 50% του πλήρους μεγέθους της με τον δρομέα πάνω από το Dossier
(Φάκελος)

Για να εμφανιστεί οποιαδήποτε στιγμή, κάντε κλικ στο εικονίδιο του σπιτιού στη γραμμή εργαλείων
των μενού. Η αρχική σελίδα περιέχει παράθυρα που παρέχουν πρόσβαση σε λειτουργίες που
αφορούν συγκεκριμένο τύπο είτε οντότητας είτε λειτουργίας του IUCLID 6. Ο όρος entity (οντότητα)
χρησιμοποιείται για να υποδηλώσει ένα συγκεκριμένο τύπο αντικειμένου δεδομένων που αφορά
ειδικά το IUCLID, για παράδειγμα: Substance (Ουσία) και Legal entity (Νομική οντότητα). Κάθε
παράθυρο περιέχει ένα εικονίδιο για την οντότητα ή τη λειτουργία. Τοποθετώντας τον δρομέα
οπουδήποτε πάνω από ένα παράθυρο, το παράθυρο ενεργοποιείται και το εικονίδιό του αλλάζει
χρώμα. Όταν είναι ενεργοποιημένο, με απλό κλικ ανοίγει το παράθυρό του, ενώ με δεξί κλικ
εμφανίζεται μια σειρά από επιλογές όπως, για παράδειγμα, να δημιουργήσετε ένα νέο Substance
dataset (Σύνολο δεδομένων ουσίας), όπως φαίνεται στο παρακάτω παράδειγμα.
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Εικόνα 13:Κάντε δεξί κλικ σε ένα παράθυρο στην αρχική σελίδα για να δείτε το μενού του

Επεξήγηση για την Εικόνα 13:
1. Ο δρομέας δεν βρίσκεται πάνω από το παράθυρο·
2. Ο δρομέας βρίσκεται πάνω από το παράθυρο, το ενεργοποιεί και κάνει το εικονίδιο να αλλάξει
χρώμα·
3. Με δεξί κλικ εμφανίζεται ένα μενού λειτουργιών. Σε αυτό το παράδειγμα, για την Substance
(Ουσία), υπάρχει μόνο η λειτουργία δημιουργίας νέας Substance (Ουσίας).
4. Επιλέξτε τη λειτουργία τοποθετώντας τον δρομέα πάνω σε αυτή και, στη συνέχεια, κάντε
αριστερό κλικ για να την εκτελέσετε.
Τα παράθυρα ομαδοποιούνται σε τέσσερις τομείς που δείχνουν ότι κάθε ομάδα έχει κάτι κοινό. Το
παράθυρο για τον Dossier (Φάκελο) έχει τοποθετηθεί στο κέντρο και είναι μεγαλύτερο από τα
άλλα, το οποίο δείχνει ότι διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στα κανονιστικά καθήκοντα. Οι οντότητες
και οι λειτουργίες που περιλαμβάνει κάθε παράθυρο επεξηγούνται στην αντίστοιχη ενότητα του
παρόντος εγχειριδίου. Περιγραφή του τρόπου ομαδοποίησης των παραθύρων ακολουθεί
παρακάτω.
Το παράθυρο Main tasks (Κύριες εργασίες) περιέχει συνδέσμους σε οντότητες στις οποίες ο
χρήστης εισάγει δεδομένα, όπως τοξικολογικά δεδομένα, φυσικοχημικά δεδομένα και πληροφορίες
για τις χρήσεις που αφορούν τις ανάγκες και την περίπτωσή του. Τα δεδομένα αυτά μπορεί να
αλλάξουν, για παράδειγμα κατά τη διάρκεια μιας διαδικασίας αξιολόγησης στο πλαίσιο ενός
συγκεκριμένου κανονισμού.
Το παράθυρο Tools and administration (Εργαλεία και διαχείριση) περιέχει συνδέσμους για
λειτουργίες που σχετίζονται λιγότερο με τον χειρισμό των δεδομένων και περισσότερο με το ποιος
έχει πρόσβαση σε αυτά και πώς τα δεδομένα μπορούν να μετακινηθούν εντός και εκτός του
IUCLID 6.
Το παράθυρο Inventories (Ευρετήρια) περιέχει συνδέσμους σε οντότητες που χρησιμοποιούνται
για την αποθήκευση πληροφοριών που συνήθως δεν αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου και
iuclid_functionalities_el.docx

Λειτουργίες του IUCLID 6

Σελίδα | 16

μπορεί να σχετίζονται με διαφορετικά πρόσωπα τα οποία κάνουν κατά πολύ διαφορετική χρήση
του IUCLID 6. Για παράδειγμα, μια Reference substance (Ουσία αναφοράς) μπορεί να είναι ένα
μικρό κοινό μόριο που αναφέρεται σε εντελώς διαφορετικές καταστάσεις. Οι πληροφορίες στο
παράθυρο Reference substances (Ουσίες αναφοράς) συνήθως δεν αλλάζουν, αν και είναι δυνατή
η επεξεργασία τους.
Το παράθυρο Plugins (Προσθήκες) περιέχει συνδέσμους για τις επιλογές που δεν
υποστηρίζονται σκοπίμως από τις λειτουργίες που είναι ενσωματωμένες στο IUCLID, διότι δεν τις
χρειάζονται όλοι οι χρήστες και η μη συμπερίληψή τους εξυπηρετεί την γρήγορη ανάπτυξή του,
χωρίς να χρειάζεται να αναβαθμιστεί όλο το IUCLID. Ανατρέξτε στον δικτυακό τόπο του IUCLID 6
για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προσθήκες (plugins).
Οι λειτουργίες που είναι προσβάσιμες μέσω των ομάδων Main tasks (Κύριες εργασίες) και
Inventories (Ευρετήρια), καθώς και User management (Διαχείριση χρηστών) εμφανίζονται σε μια
σελίδα που είναι χωρισμένη σε τρία παράθυρα: Navigation (Πλοήγηση), Data (Δεδομένα) και
Information (Πληροφορίες), όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. Το μέγεθος κάθε παραθύρου
που βρίσκεται μέσα στο κύριο παράθυρο μπορεί να αλλάξει κάνοντας κλικ και σύροντας τα όριά
του.
Εικόνα 14:Τα παράθυρα: Navigation (Πλοήγηση) (1), Data (Δεδομένα) (2) και Information (Πληροφορίες) (3)

Τα παράθυρα Navigation (Πλοήγηση), Data (Δεδομένα) και Information (Πληροφορίες)
περιγράφονται στις ακόλουθες ενότητες.
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1.8. Παράθυρο πλοήγησης
Το παράθυρο πλοήγησης χρησιμοποιείται για να επιλέξετε ένα συγκεκριμένο έγγραφο ή/και μέρος
του είτε για να εκτελέσετε κάποια λειτουργία σε αυτό είτε για να διαβάσετε τα δεδομένα που
περιέχει. Ανάλογα με την περίπτωση, είναι δυνατή η πολλαπλή επιλογή εγγράφων. Από
προεπιλογή, όταν ανοίγετε το παράθυρο πλοήγησης κάνοντας κλικ στην αρχική σελίδα, το IUCLID
6 προσπαθεί να εμφανίσει σε έναν πίνακα όλα τα έγγραφα του επιλεγμένου τύπου οντότητας. Από
προεπιλογή, το IUCLID 6 επιστρέφει τα πρώτα 500 που θα βρει. Ο τρόπος για να αλλάξετε το όριο
αυτό περιγράφεται στην ενότητα 1.3.1.3.1 General (Γενικά). Η επιλογή των εγγράφων που
παρουσιάζονται στον πίνακα μπορεί να ρυθμιστεί χρησιμοποιώντας τη λειτουργία αναζήτησης που
περιγράφεται παρακάτω. Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε ένα συγκεκριμένο μέρος ενός
εγγράφου, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Table of content (Πίνακας περιεχομένων) (TOC) όπως
περιγράφεται παρακάτω.

1.8.1.

Καρτέλα Search (Αναζήτηση) στο παράθυρο πλοήγησης

Το παράθυρο πλοήγησης περιέχει λειτουργία αναζήτησης στην ίδια καρτέλα. Όταν υπάρχουν
λειτουργίες επιπλέον της αναζήτησης, κάθε λειτουργία έχει ξεχωριστή καρτέλα. Εξαίρεση αποτελεί
η λειτουργία User management (Διαχείριση χρηστών), όπου δεν υπάρχει καρτέλα αναζήτησης,
αλλά μπορεί να υπάρχουν καρτέλες για τους τύπους οντότητας User (Χρήστης), Role (Ρόλος) και
Group (Ομάδα). Σε αυτή την περίπτωση, η λειτουργία αναζήτησης είναι διαθέσιμη σε όλες τις
καρτέλες. Για παράδειγμα, όταν ανοίγετε για πρώτη φορά το παράθυρο πλοήγησης για την
Substance (Ουσία), εμφανίζεται μόνο η καρτέλα αναζήτησης. Αν ανοίξετε όμως μια συγκεκριμένη
Substance (Ουσία), το σύστημα γνωρίζει ποιο έγγραφο αφορά και έτσι εμφανίζει τα δεδομένα του
συγκεκριμένου εγγράφου στις επιπλέον καρτέλες του TOC (Πίνακα περιεχομένων) και των
Annotations (Σημειώσεων). Ένα παράδειγμα αναζήτησης παρουσιάζεται παρακάτω.
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Εικόνα 15:Αναζήτηση ουσίας με βάση την ημερομηνία τροποποίησης

Για να εκτελέσετε μια αναζήτηση, εισαγάγετε τα απαιτούμενα κριτήρια αναζήτησης στα πεδία στο
πάνω μέρος του παραθύρου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο πλήκτρο Search (Αναζήτηση). Τα
αποτελέσματα παρουσιάζονται σε έναν πίνακα σύμφωνα με τα κριτήρια. Τα δεδομένα σε όλα τα
κριτήρια αναζήτησης μπορούν να αφαιρεθούν με μία κίνηση, κάνοντας κλικ στο πλήκτρο Clear
(Απαλοιφή). Ο χαρακτήρας του αστερίσκου μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μπαλαντέρ για έναν ή
περισσότερους χαρακτήρες. Για παράδειγμα, το κριτήριο meth* επιστρέφει όλες τις εγγραφές που
αρχίζουν με meth.
Μπορείτε να επιλέξετε τις εγγραφές στον κατάλογο των αποτελεσμάτων αναζήτησης και, στη
συνέχεια, να εκτελέσετε σε αυτές διάφορες λειτουργίες είτε μέσω των μενού είτε κάνοντας δεξί κλικ
πάνω τους. Μπορείτε να κάνετε πολλαπλές επιλογές με τους συνήθεις τρόπους, αν και δεν είναι
δυνατή η εκτέλεση όλων των λειτουργιών σε μια πολλαπλή επιλογή. Για να ανοίξετε ένα έγγραφο,
έτσι ώστε τα παράθυρα δεδομένων και πληροφοριών να εμφανίσουν τιμές σχετικά με αυτό,
επιλέξτε το έγγραφο από τον κατάλογο, και στη συνέχεια είτε κάντε διπλό κλικ στην επιλεγμένη
εγγραφή είτε κάντε δεξί κλικ για να ανοίξετε το μενού και στη συνέχεια επιλέξτε Open (Άνοιγμα).
Το τμήμα του παραθύρου στο οποίο εμφανίζονται κριτήρια αναζήτησης μπορεί να συμπτυχθεί και
να μεγεθυνθεί κάνοντας κλικ στο μαύρο βέλος δεξιά από τα κριτήρια.
Ο αριθμός των αποτελεσμάτων αναζήτησης που μπορούν να εμφανιστούν ταυτόχρονα
περιορίζεται στα 500, ώστε να μην υπερφορτώνεται η λειτουργία αναζήτησης. Εάν υπάρχουν
περισσότερα από 500 αποτελέσματα, εμφανίζεται ένα προειδοποιητικό μήνυμα. Είναι
ασφαλέστερο να περιορίσετε τα κριτήρια αναζήτησης από ό,τι να λάβετε 500 αποτελέσματα από τη
βάση δεδομένων χωρίς συγκεκριμένη σειρά.
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Τύπος αποτελέσματος

Το πεδίο Result type (Τύπος αποτελέσματος) χρησιμοποιείται για να αλλάξετε τον τύπο της
οντότητας που εντοπίζεται και εμφανίζεται στον πίνακα των αποτελεσμάτων. Είναι το ίδιο με το να
μεταβείτε στην αρχική σελίδα και, στη συνέχεια, να κάνετε κλικ στο εικονίδιο για τον τύπο της
οντότητας την οποία θέλετε να αναζητήσετε.

1.8.1.2.

Τύπος ερωτήματος

Η λειτουργία Query type (Τύπος ερωτήματος) προσφέρει διάφορα είδη αναζήτησης που
εξαρτώνται από τον τύπο της οντότητας που θα βρεθεί. Τα πεδία που παρουσιάζονται εξαρτώνται
από τον τύπο της οντότητας και τον τύπο της αναζήτησης. Για παράδειγμα, η αναζήτηση για
Dossiers (Φακέλους) μπορεί να γίνει με βάση την πρόσμειξη. Σε αυτή την περίπτωση,
εμφανίζονται πεδία στα οποία μπορείτε να καταχωρίσετε χημικούς αναγνωριστικούς κωδικούς για
την πρόσμειξη.

1.8.1.3.

Κυριότητα

Το πεδίο Ownership (Κυριότητα) εμφανίζεται ως κριτήριο μόνο εάν είναι ενεργοποιημένη η
ασφάλεια με βάση υποδείγματα (IBS), όπως περιγράφεται στην ενότητα 15.2.2.5 Διαχείριση IBS
(ασφάλεια με βάση την παρουσία).

1.8.1.4.

Ομάδα

Ο τύπος οντότητας Group (Ομάδα) εμφανίζεται ως κριτήριο μόνο εάν είναι ενεργοποιημένη η
ασφάλεια με βάση υποδείγματα (IBS), όπως περιγράφεται στην ενότητα 15.2.2.5 Διαχείριση IBS
(ασφάλεια με βάση την παρουσία).

1.8.1.5.

Φιλτράρισμα των αποτελεσμάτων αναζήτησης

Το πεδίο Filter (Φίλτρο) είναι ένα πεδίο στο οποίο μπορεί να εισαχθεί ένας όρος αναζήτησης
κειμένου που εφαρμόζεται αμέσως στις εγγραφές του πίνακα. Το εικονίδιο του φίλτρου είναι ένα
χωνί, όπως φαίνεται στο παρακάτω παράδειγμα.
Εικόνα 16:Φιλτράρισμα αποτελεσμάτων αναζήτησης
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Το αποτέλεσμα μιας αναζήτησης εμφανίζεται αν περιέχει τον όρο αναζήτησης οπουδήποτε στα
πεδία του καταλόγου. Στο παραπάνω παράδειγμα, το φιλτράρισμα γίνεται για συγκεκριμένο μήνα.
Τα κενά υπολογίζονται κανονικά. Δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων.
Μπορείτε να απαλείψετε τον όρο αναζήτησης κάνοντας κλικ στο εικονίδιο με τον σταυρό που
βρίσκεται στα δεξιά του πεδίου.

1.8.2.

Καρτέλα TOC (πίνακας περιεχομένων) στο παράθυρο πλοήγησης

Η καρτέλα με το όνομα TOC (πίνακας περιεχομένων) εμφανίζεται για τα Substance (Ουσία),
Mixture/Product (Μείγμα/Προϊόν) και Template (Πρότυπο) όταν ένα έγγραφο είναι ανοιχτό. Το TOC
ακολουθεί το δέντρο ενοτήτων στο IUCLID 5 που δείχνει τη δομή των δεδομένων στο έγγραφο και
παρέχει πρόσβαση σε επιμέρους ενότητές του. Στο IUCLID 6, όμως, τα πεδία από τα
εναρμονισμένα πρότυπα του ΟΟΣΑ και τις διάφορες ενότητες που αφορούν συγκεκριμένα
νομοθετικά κείμενα έχουν διαχωριστεί ανά νομοθετικό κείμενο, με εξαίρεση μια σειρά από ενότητες
που αναφέρονται ως CORE ή IUCLID CORE. Οι ομάδες ενοτήτων που αφορούν συγκεκριμένα
νομοθετικά κείμενα είναι προαιρετικές. Το IUCLID 6 περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες
υψηλότερου επιπέδου: CORE, OECD, EU_BPR, EU_CLP και EU_REACH. Η τεκμηρίωση του
τρόπου με τον οποίο μπορείτε να εισαγάγετε δεδομένα για να εκπληρώσετε οποιαδήποτε
συγκεκριμένη κανονιστική απαίτηση υπερβαίνει το πεδίο εφαρμογής του παρόντος τμήματος του
συστήματος βοήθειας για το IUCLID 6, αν και θα μπορούσαν να γίνουν ορισμένες συγκρίσεις
μεταξύ των πινάκων περιεχομένου στο IUCLID 5 και στο IUCLUD 6.
Ακριβώς όπως στο IUCLID 5, οι ενότητες που απαιτούνται για έναν συγκεκριμένο τύπο υποβολής
εμφανίζονται κάνοντας κλικ στο εικονίδιο με το μαύρο βέλος στα δεξιά του πίνακα περιεχομένων,
και, στη συνέχεια, ορίζοντας μία από τις επιλογές, όπως παρουσιάζεται παρακάτω.
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Αλλάζει τη δενδροειδή δομή του πίνακα περιεχομένων, ώστε να εμφανίζει τις ενότητες που
απαιτούνται για τον συγκεκριμένο τύπο υποβολής. Οι ενότητες στις οποίες πρέπει να εισαχθούν τα
δεδομένα επισημαίνονται με κόκκινο αστερίσκο. Παρακάτω παρουσιάζεται ένα παράδειγμα για
καταχωρίσεις 10-100 τόνων βάσει του κανονισμού REACH.
Εικόνα 18:Η προβολή του πίνακα περιεχομένων για έναν τύπο υποβολής καταχωρίσεων 10-100 τόνων βάσει
του κανονισμού REACH.

Επισημαίνεται ότι η ενότητα CORE δεν είναι πλέον ορατή και οι ενότητες που εμφανίζονται
μοιάζουν με αυτές στο IUCLID 5. Οι ενότητες δεδομένων που απαιτούνται για την υποβολή
προέρχονται από τις ενότητες CORE, OECD και EU_REACH. Για να επιστρέψετε στην προβολή
που εμφανίζεται μόλις ανοίξετε για πρώτη φορά το έγγραφο, επιλέξτε Complete table of contents
(Πλήρης πίνακας περιεχομένων) από το αναπτυσσόμενο μενού για τους τύπους υποβολής.
Οποιαδήποτε δεδομένα που έχουν εισαχθεί ενώ προβάλλεται ένας συγκεκριμένος τύπος
υποβολής θα είναι πλέον ορατά στην πρώτη ενότητα στην οποία υπάγεται η συγκεκριμένη
ενότητα. Για παράδειγμα, για έναν τύπο υποβολής REACH Registration 10 – 100 tonnes
(Καταχωρίσεις 10-100 τόνων βάσει του κανονισμού REACH), εάν προστεθεί ένα Site
(Εγκατάσταση) στην ενότητα 3.3 Sites (Εγκαταστάσεις), εμφανίζεται στο complete table of contents
(πλήρης πίνακας περιεχομένων) στο CORE / section 3.3 Sites (CORE / ενότητα 3.3
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Εγκαταστάσεις. Αντίστοιχα, για έναν τύπο υποβολής REACH Registration 10 – 100 tonnes
(Καταχωρίσεις 10-100 τόνων βάσει του κανονισμού REACH), αν μια περίληψη μελέτης
παραμέτρων προστεθεί στην ενότητα 6.1.1 Short-term toxicity to fish (Βραχυπρόθεσμη τοξικότητα
στα ψάρια), εμφανίζεται στην ενότητα OECD (ΟΟΣΑ), στο εναρμονισμένο πρότυπο C Effects on
biotic systems, section 41 Short-term toxicity to fish (Γ Επιπτώσεις στα βιοτικά συστήματα, ενότητα
41 Βραχυπρόθεσμη τοξικότητα στα ψάρια).
Για να προσθέσετε δεδομένα σε ένα και μόνο σημείο στο δέντρο ενοτήτων, ανοίξτε την ενότητα και,
στη συνέχεια, κάντε δεξί κλικ στο όνομά του. Μπορούν να δημιουργηθούν οι ακόλουθοι τύποι
εγγραφών ανάλογα με την εκάστοτε ενότητα.

1.8.2.1.

Αρχείο μελέτης παραμέτρου

Όλες οι εγγραφές στα εναρμονισμένα πρότυπα ΟΟΣΑ είναι endpoint study records (αρχεία μελέτης
παραμέτρου).
π.χ. OECD / A Physico... / 2 Melting point …
Εικόνα 19: Δημιουργία αρχείου μελέτης παραμέτρου στην ενότητα OECD (ΟΟΣΑ)

1.8.2.2.

Περίληψη παραμέτρου

Στις ενότητες 4-7 του CORE, όλες οι εγγραφές είναι περιλήψεις παραμέτρων.
π.χ. CORE / 4 Physico... / 4.2 Melting point …
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Εικόνα 20:Δημιουργία περίληψης παραμέτρου στην ενότητα CORE

Εάν ένα αρχείο μελέτης παραμέτρου έχει δημιουργηθεί στο OECD και μια περίληψη παραμέτρου
έχει δημιουργηθεί στο CORE για την ίδια ενότητα, όταν προβάλλεται η ενότητα αυτή για μια
συγκεκριμένη νομοθετική πράξη, φαίνονται και τα δύο. Στα δύο προηγούμενα παραδείγματα για το
Melting point (Σημείο τήξης), στην ενότητα REACH η προβολή θα είναι όπως στην παρακάτω
εικόνα.
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Εικόνα 21:Παρουσιάζονται μια περίληψη παραμέτρου και ένα αρχείο μελέτης παραμέτρου μαζί σε μια
συγκεκριμένη νομοθετική πράξη

1.8.2.3.

Αρχείο

Εάν ένα record (αρχείο) περιέχει δεδομένα που δεν μπορούν να περιγραφούν ως endpoint study
(μελέτη παραμέτρου), αναφέρεται μόνο ως αρχείο.
Στο EU_REACH και το EU_BPR, όλες οι εγγραφές είναι αρχεία.
π.χ. CORE 3.10
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Εικόνα 22:Δημιουργία αρχείου στο EU_REACH

1.8.2.4.

Περίληψη

Μια summary (περίληψη), σε αντίθεση με μια endpoint summary (περίληψη παραμέτρου) αφορά
μόνο records (αρχεία) και όχι endpoint study records (αρχεία μελέτης παραμέτρου).
Στο EU_BPR, όλες οι εγγραφές είναι είτε summaries (περιλήψεις) είτε records (αρχεία).
Εικόνα 23:Δημιουργία περίληψης στο EU_BPR
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Μόνιμο αρχείο

Ένα fixed record (μόνιμο αρχείο) δημιουργείται σε μια ενότητα όπου μπορεί να υπάρχει μόνο ένα
record (αρχείο). Σε όλες τις άλλες ενότητες, μπορεί να υπάρχουν περισσότερες από μία εγγραφές.
π.χ. CORE 1.1 Προσδιορισμός

1.8.2.6.

Φιλτράρισμα του πίνακα περιεχομένων

Το πεδίο Filter (Φίλτρο) είναι ένα πεδίο στο οποίο μπορεί να εισαχθεί ένας όρος αναζήτησης που
εφαρμόζεται αμέσως στον πίνακα περιεχομένων. Εμφανίζεται κάθε κόμβος στον πίνακα
περιεχομένων που περιέχει τον όρο αναζήτησης οπουδήποτε στο όνομά του. Αυτός περιλαμβάνει
όλα τα αρχεία και τις περιλήψεις. Η ιεραρχία του πίνακα περιεχομένων επεκτείνεται όσο χρειάζεται
ώστε να παρουσιάζει τον αντίστοιχο κόμβο ή κόμβους. Τα κενά υπολογίζονται κανονικά. Δεν
γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων.
Μπορείτε να απαλείψετε τον όρο αναζήτησης κάνοντας κλικ στο εικονίδιο με τον σταυρό που
βρίσκεται στα δεξιά του πεδίου.
Παρακάτω παρουσιάζεται ένα παράδειγμα για το φιλτράρισμα των τίτλων μιας ενότητας:
ο όρος αναζήτησης biot εμφανίζει OECD / C Effect on biotic systems / 56 Biotransformation and
kinetics (ΟΟΣΑ / Γ Επιπτώσεις στα βιοτικά συστήματα / 56 Βιομετατροπή και κινητική)
ο όρος αναζήτησης bioti εμφανίζει OECD / C Effect on biotic systems ΟΟΣΑ / Γ Επιπτώσεις στα
βιοτικά συστήματα)

1.8.2.7.

Μενού λειτουργιών του πίνακα περιεχομένων

Στο δεξί μέρος του παραθύρου του φίλτρου υπάρχει το εικονίδιο ενός λευκού βέλους που δείχνει
προς τα κάτω. Κάνοντας κλικ στο εικονίδιο ανοίγει ένα μενού, όπως παρουσιάζεται παρακάτω.
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Εικόνα 24:Άνοιγμα του μενού λειτουργιών του πίνακα περιεχομένων

1.8.2.7.1.

Ανανέωση

Επιλέγοντας Refresh (Ανανέωση), ο πίνακας περιεχομένων ανανεώνεται σύμφωνα με τα πιο
πρόσφατα στοιχεία της βάσης δεδομένων.
1.8.2.7.2.

Ανάπτυξη όλων

Επιλέγοντας Expand all (Ανάπτυξη όλων) παρουσιάζεται ολόκληρη η δενδροειδής δομή του
πίνακα περιεχομένων.
1.8.2.7.3.

Σύμπτυξη όλων

Επιλέγοντας Collapse all (Σύμπτυξη όλων) παρουσιάζεται μόνο το πρώτο επίπεδο της
δενδροειδούς δομής του πίνακα περιεχομένων.

iuclid_functionalities_el.docx

Λειτουργίες του IUCLID 6

1.8.2.7.4.

Σελίδα | 29

Ενημέρωση παραπομπών

Επιλέγοντας Update references (Ενημέρωση παραπομπών), αντιγράφονται τυχόν αλλαγές στα
αρχεία και τις περιλήψεις στο έγγραφο στο οποίο εμφανίζονται ως παραπομπές. Οι παραπομπές
αυτές δημιουργούνται χρησιμοποιώντας τη λειτουργία paste reference (επικόλληση παραπομπής)
στον διαχειριστή προχείρου, όπως περιγράφεται στην ενότητα 1.10.2 Διαχειριστής προχείρου. Εάν
ένα αρχείο ή μια περίληψη είναι παραπομπή, το εικονίδιό του/της στον πίνακα περιεχομένων θα
έχει ένα βέλος πάνω από αυτό.
1.8.2.7.5.

Εμφάνιση μόνο των αρχείων

Επιλέγοντας Show only records (Εμφάνιση μόνο των αρχείων), φιλτράρεται ο πίνακας
περιεχομένων ώστε να παρουσιάζονται μόνο τα records (αρχεία) και τα endpoint study records
(αρχεία μελέτης παραμέτρου).
1.8.2.7.6.

Εμφάνιση μόνο των περιλήψεων

Επιλέγοντας Show only summaries (Εμφάνιση μόνο των περιλήψεων), φιλτράρεται ο πίνακας
περιεχομένων ώστε να παρουσιάζονται μόνο οι summaries (περιλήψεις) και οι endpoint study
summaries (περιλήψεις παραμέτρου).
1.8.2.7.7.

Εμφάνιση όλων

Επιλέγοντας Show all (Εμφάνιση όλων), καταργούνται όλα τα φίλτρα που έχουν εφαρμοστεί σε ένα
record (αρχείο) ή μια summary (περίληψη).
1.8.2.7.8.

Αντιγραφή των περιεχομένων στο πρόχειρο

Επιλέγοντας Copy contents to clipboard (Αντιγραφή των περιεχομένων στο πρόχειρο),
αντιγράφονται όλα τα δεδομένα του πίνακα περιεχομένων στο πρόχειρο, ανεξάρτητα από το ποια
εμφανίζονται τη δεδομένη στιγμή.

1.8.3.

Καρτέλα Annotations (Σημειώσεις) στο παράθυρο πλοήγησης

Η καρτέλα Annotations (Σημειώσεις) εμφανίζει έναν κατάλογο με όλες τις Annotations (Σημειώσεις)
που σχετίζονται με το επιλεγμένο έγγραφο. Κάνοντας κλικ σε μια εγγραφή του καταλόγου, ανοίγει η
Annotation (Σημείωση) στο παράθυρο δεδομένων. Αυτό μπορεί επίσης να γίνει κάνοντας κλικ στο
παράθυρο Annotations (Σημειώσεις) στην αρχική σελίδα, αναζητώντας τη σημείωση και, στη
συνέχεια, κάνοντας διπλό κλικ στην εγγραφή της στα αποτελέσματα της αναζήτησης.
Η καρτέλα σημειώσεων εμφανίζεται για τις οντότητες του τύπου Substance (Ουσία),
Mixture/Product (Μείγμα/Προϊόν), Template (Πρότυπο) και Dossier (Φάκελος).

1.9. Παράθυρο δεδομένων
Το παράθυρο δεδομένων χρησιμοποιείται είτε για την ανάγνωση είτε για την επεξεργασία των
δεδομένων σε συγκεκριμένα πεδία μέσα σε ένα έγγραφο. Το έγγραφο αυτό πρέπει πρώτα να το
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επιλέξετε στο παράθυρο πλοήγησης και, στη συνέχεια, να το ανοίξετε. Η λειτουργία επεξεργασίας
που υπήρχε στο IUCLID 5 δεν υπάρχει στο IUCLID 6.
Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα πεδία που υπάρχουν στο IUCLID 5 έχουν μετεγκατασταθεί ως
είχαν στο IUCLID 6, οπότε οι οδηγίες για τον τρόπο χρήσης τους δεν έχουν αλλάξει.

1.10. Παράθυρο πληροφοριών
Οι τιμές και οι λειτουργίες στο παράθυρο πληροφοριών αφορούν το αρχείο που είναι ανοιχτό τη
δεδομένη στιγμή. Περιλαμβάνουν μια δήλωση των τεχνικών αναγνωριστικών κωδικών του
εγγράφου, πληροφορίες για τα δεδομένα που σχετίζονται με το έγγραφο και ένα ιστορικό των
τροποποιήσεων που έγιναν σε αυτό. Σε αντίθεση με το IUCLID 5, το παράθυρο πληροφοριών
περιέχει επίσης τη λειτουργία προχείρου.

1.10.1. Πληροφορίες
Το παράθυρο Information (Πληροφορίες) περιέχει μια δήλωση του τύπου του εγγράφου και του
διεθνούς μοναδικού αναγνωριστικού κωδικού του (UUID). Αν το έγγραφο είναι σε έναν Dossier
(Φάκελο), παρέχεται το UUID του Dossier (Φακέλου).

1.10.1.1. Αρχικό έγγραφο
Το παράθυρο Original document (Αρχικό έγγραφο) εμφανίζεται αν το ανοιχτό έγγραφο είναι είτε
ένα αρχείο είτε μια περίληψη που αποτελεί παραπομπή. Η παραπομπή μπορεί είτε να ενημερωθεί
είτε να καταργηθεί, κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο πλήκτρο. Αν καταργηθεί, το αρχείο ή η περίληψη
στην οποία παραπέμπει γίνεται στατικό αντίγραφο του αρχείου ή της περίληψης αυτής. Περιέχει τα
δεδομένα της πιο πρόσφατης ενημέρωσης. Παρακάτω παρουσιάζεται ένα παράδειγμα.
Εικόνα 25:Αρχικό έγγραφο μιας παραπομπής

1.10.2. Διαχειριστής προχείρου
Το πρόχειρο μπορεί να περιέχει εγγραφές για records (αρχεία), endpoint study records (αρχεία
μελέτης παραμέτρου), summaries (περιλήψεις) και endpoint summaries (περιλήψεις παραμέτρου)
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που έχουν αντιγραφεί με δεξί κλικ πάνω στις εγγραφές τους σε έναν πίνακα περιεχομένων (TOC).
Παρακάτω παρουσιάζεται ένα παράδειγμα.
Εικόνα 26:Ο διαχειριστής προχείρου

Επεξήγηση για την Εικόνα 26
1. Επικόλληση επιλεγμένων
2. Επικόλληση όλων
3. Επικόλληση επιλεγμένων ως παραπομπή
4. Επικόλληση όλων ως παραπομπή
5. Διαγραφή επιλεγμένων
6. Διαγραφή όλων
Εάν αντιγραφεί στο πρόχειρο, μια εγγραφή μπορεί να επικολληθεί σε ένα έγγραφο είτε ως
μεμονωμένη ενέργεια είτε ως παραπομπή. Στον πίνακα περιεχομένων για μια Substance (Ουσία),
Mixture/Product (Μείγμα/Προϊόν) ή Template (Πρότυπο), μια εγγραφή που έχει επικολληθεί ως
παραπομπή εμφανίζεται με ένα βέλος στο εικονίδιό της. Οι παραπομπές μπορούν να
ενημερωθούν είτε όλες μαζί μέσα στο κείμενο στο οποίο βρίσκονται, είτε μεμονωμένα ανά αρχείο ή
περίληψη που αποτελεί παραπομπή. Μεμονωμένη ενημέρωση ανά αρχείο ή περίληψη
πραγματοποιείται από την καρτέλα πληροφοριών, στο παράθυρο πληροφοριών, όπως
περιγράφεται στην ενότητα 1.10.1 Πληροφορίες.

1.10.3. Συνημμένα
Στην καρτέλα αυτή γίνεται η διαχείριση της σχέσης μεταξύ του εγγράφου που είναι ανοιχτό και των
συνημμένων σε αυτό. Τα συνημμένα είναι μεμονωμένα αρχεία Η/Υ που έχουν δημιουργηθεί εκτός
του IUCLID. Τα συνημμένα μπορούν να προστεθούν, να ανοιχθούν, να διαγραφούν και να
εγγραφούν σε αυτά παρατηρήσεις.
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1.10.4. Ιστορικό τροποποιήσεων
Το ιστορικό τροποποιήσεων παρουσιάζει έναν κατάλογο μόνο για ανάγνωση των συμβάντων που
σχετίζονται με το αρχείο που είναι ανοιχτό. Τα πεδία είναι τα date (ημερομηνία), author
(συντάκτης), legal entity (νομική οντότητα), remarks (παρατηρήσεις). Ο συντάκτης είναι το όνομα
του τύπου οντότητας User (Χρήστης).

1.10.5. Σημειώσεις
Στην καρτέλα αυτή γίνεται η διαχείριση της σχέσης μεταξύ του εγγράφου που είναι ανοιχτό και των
Annotations (Σημειώσεων) που περιέχει. Οι Annotations (Σημειώσεις) μπορεί να αφορούν
οντότητες του τύπου Substance (Ουσία), Mixture/Product (Μείγμα/Προϊόν), Template (Πρότυπο)
και Dossier (Φάκελος). Το πλήκτρο New (Νέα) χρησιμοποιείται για τη δημιουργία μιας νέας
Annotation (Σημείωσης) η οποία συνδέεται αυτόματα με το έγγραφο που είναι ανοιχτό. Το πλήκτρο
Link (Σύνδεση) χρησιμοποιείται για τη σύνδεση μιας υφιστάμενης Annotation (Σημείωσης). Για να
το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στο Link (Σύνδεση) για να ανοίξει ένα παράθυρο αναζήτησης.
Αναζητήστε την Annotation (Σημείωση), επιλέξτε την και κάντε κλικ στο πλήκτρο Assign
(Αντιστοίχιση). Μπορείτε να κάνετε πολλαπλές επιλογές με τους συνήθεις τρόπους.

1.10.6. Παραπομπές
Η καρτέλα αυτή εμφανίζεται μόνο εάν το έγγραφο που είναι ανοιχτό εκείνη τη στιγμή είναι
Annotation (Σημείωση). Παρέχει έναν κατάλογο με τα έγγραφα που συνδέονται με την Annotation
(Σημείωση). Μπορείτε να καταργήσετε μια σύνδεση επιλέγοντας ένα έγγραφο από τον κατάλογο
και, στη συνέχεια, κάνοντας κλικ στο πλήκτρο Unlink (Κατάργηση σύνδεσης).

2. Ουσία
Η Substance (Ουσία) είναι μια οντότητα λογισμικού στο IUCLID που χρησιμοποιείται για την
αποθήκευση πληροφοριών σχετικά με κάτι το οποίο θεωρείται, από κανονιστικής άποψης, ως μία
χημική ουσία.
Τα πεδία σε μια Substance (Ουσία) έχουν σχεδιαστεί ώστε να επιτρέπουν την καταγραφή πολλών
διαφορετικών τύπων πληροφοριών σχετικά με τη ρύθμιση των χημικών ουσιών. Ορισμένα πεδία
αφορούν συγκεκριμένες νομοθετικές πράξεις, ενώ άλλα είναι πιο γενικά. Η περιγραφή των
δεδομένων τα οποία θα πρέπει να εισάγονται σε κάθε πεδίο είναι εκτός του πεδίου εφαρμογής του
παρόντος εγχειριδίου. Ανατρέξτε στις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη νομοθετική πράξη για
την οποία απαιτούνται τα δεδομένα. Τα πεδία είναι οργανωμένα σε έναν πίνακα περιεχομένων
(TOC). Η γενική λειτουργία ενός πίνακα περιεχομένων στο IUCLID 6 περιγράφεται στην ενότητα
1.8.2 Καρτέλα TOC (πίνακας περιεχομένων) στο παράθυρο πλοήγησης.
Η ταυτότητα της Substance (Ουσίας) ορίζεται στην ενότητα 1 General information (1 Γενικές
πληροφορίες). Στην ενότητα 1.1 Identification (1.1 Προσδιορισμός), υπάρχουν δύο υποχρεωτικά
πεδία Substance name (Ονομασία ουσίας) και Legal entity (Νομική οντότητα). Για να
δημιουργήσετε μια σύνδεση σε μια Legal entity (Νομική οντότητα), κάντε κλικ στο εικονίδιο του
συνδέσμου
στο πεδίο Legal entity (Νομική οντότητα), επιλέξτε μια Legal entity (Νομική
οντότητα) και έπειτα κάντε κλικ στο Assign (Αντιστοίχιση). Στην ενότητα 1.1 Identification
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(Προσδιορισμός), μπορείτε να προσδιορίσετε την ταυτότητα του πιο σημαντικού συστατικού της
Substance (Ουσίας) δημιουργώντας μια σύνδεση με μια Reference substance (Ουσία αναφοράς).
Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ταυτότητα της Substance (Ουσίας) παρέχονται στην
ενότητα 1.2 Composition (Σύνθεση), όπου μπορεί να οριστεί μία ή περισσότερες συνθέσεις. Μια
σύνθεση μπορεί να περιέχει τις ταυτότητες για τα constituents (συστατικά), τα additives (πρόσθετα)
και τις impurities (προσμείξεις), καθώς και τις σχετικές τους αναλογίες. Για να ορίσετε την ταυτότητα
μιας Substance (Ουσία) σωστά για μια συγκεκριμένη νομοθετική πράξη, ανατρέξτε στις σχετικές
κατευθυντήριες γραμμές.

2.1. Σχετικές πληροφορίες για μια Substance (Ουσία)
Στην ενότητα 0 Related information (Σχετικές πληροφορίες) για μια Substance (Ουσία) υπάρχουν
υποενότητες που δείχνουν πώς η συγκεκριμένη Substance (Ουσία) συνδέεται με άλλες
συγκεκριμένες οντότητες του τύπου Template (Πρότυπο), Category (Κατηγορία), Mixture/Product
(Μείγμα/Προϊόν) και Assessment entity (Οντότητα αξιολόγησης). Η τοποθεσία στον πίνακα
περιεχομένων παρουσιάζεται παρακάτω.
Εικόνα 27:Ο πλήρης πίνακας περιεχομένων για μια Substance (Ουσία) που δείχνει τις υποενότητες στην
ενότητα Related information (Σχετικές πληροφορίες)
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Η ενότητα Templates (Πρότυπα) δείχνει ποια Templates (Πρότυπα) συνδέονται με την Substance
(Ουσία), όπως περιγράφεται στην ενότητα 4 Πρότυπο. Η ενότητα Categories (Κατηγορίες) δείχνει
σε ποιες Categories (Κατηγορίες) έχει τοποθετηθεί η Substance (Ουσία), όπως περιγράφεται στην
ενότητα 5 Κατηγορία. Η ενότητα Mixtures (Μείγματα) δείχνει σε ποια Mixture/Products
(Μείγματα/Προϊόντα) παίζει ρόλο η Substance (Ουσία), όπως περιγράφεται στην ενότητα 3 Μείγμα/
Προϊόν. Η ενότητα Assessment entities (Οντότητες αξιολόγησης) περιέχει πληροφορίες σχετικά με
το πώς η Substance (Ουσία) συμμετέχει στη διαδικασία αξιολόγησης, όπως περιγράφεται στην
ενότητα 2.2 Οντότητα αξιολόγησης.

2.2. Οντότητα αξιολόγησης
Η έννοια της οντότητας αξιολόγησης περιλαμβάνει το σύνολο των δεδομένων για τις ιδιότητες μιας
ουσίας (στο σύνολο των παραμέτρων), τα οποία χρησιμοποιούνται για σκοπούς αξιολόγησης.
Επιτρέπει τον ορισμό ομοιόμορφων συνόλων ιδιοτήτων που έχουν σχέση με την αξιολόγηση
συγκεκριμένων συνθέσεων/μορφών της ουσίας (που διατίθενται στην αγορά ή παράγονται κατά τη
χρήση).
Η έννοια της οντότητας αξιολόγησης έχει ως στόχο να παρέχει ένα εργαλείο που βοηθά τους
χρήστες να τεκμηριώνουν πολύπλοκες περιπτώσεις αξιολόγησης στο IUCLID. Όταν η αξιολόγηση
είναι απλή, δεν υπάρχει ανάγκη να εφαρμοστεί η έννοια αυτή.
Κάθε οντότητα αξιολόγησης αποτελείται από μια ονομασία, μια σύνθεση και έναν κατάλογο
σχετικών περιλήψεων παραμέτρου που υποστηρίζουν την ύπαρξη της οντότητας αξιολόγησης.
Όλα τα αρχεία της μελέτης παραμέτρου που αφορούν την περίληψη μιας συγκεκριμένης
παραμέτρου πρέπει να συνδεθούν ενεργά από τον αξιολογητή στην ίδια την περίληψη.

2.3. Η οντότητα αξιολόγησης στο IUCLID 6
Όταν κάνετε κλικ στην ενότητα 0.4 Assessment entity (Οντότητα αξιολόγησης), ανοίγει το
Assessment entity overall pane (Συνολικό παράθυρο οντότητας αξιολόγησης). Στο πεδίο
Description of the chemistry of the substance during its life cycle (Περιγραφή της χημείας της
ουσίας κατά τον κύκλο ζωής της), συμπληρώνεται μια περιγραφή της προσέγγισης αξιολόγησης με
βάση τη χημική δομή της ουσίας και τις γνωστές χρήσεις της, καθώς και το συνολικό σκεπτικό με
βάση το οποίο δημιουργούνται οι οντότητες αξιολόγησης.
Διατίθεται επίσης ένα συγκεκριμένο πεδίο στο οποίο παρέχεται μια περιγραφή για το κοινό.
Στο ίδιο γενικό παράθυρο, ο Assessment entities table (Πίνακας οντοτήτων αξιολόγησης) συνοψίζει
τον πλήρη κατάλογο των οντοτήτων αξιολόγησης που διατίθενται για την ουσία. Ο πίνακας αυτός
συμπληρώνεται αυτόματα μόλις οριστεί μια οντότητα αξιολόγησης στην υποενότητα 0.4 της
ενότητας Substance (Ουσία). Η λειτουργία go to link target (μετάβαση στον στόχο σύνδεσης)
οδηγεί στην επιλεγμένη Assessment entity (Οντότητα αξιολόγησης) και εμφανίζει τις σχετικές
πληροφορίες.
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Πώς να δημιουργήσετε μια οντότητα αξιολόγησης

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια Assessment entity (Οντότητα αξιολόγησης) από τον πίνακα
περιεχομένων μιας Substance (Ουσίας) με δεξί κλικ στην ενότητα 0.4 και επιλέγοντας έπειτα New
(Νέο) και έναν τύπο για την Assessment entity (Οντότητα αξιολόγησης). Οι επιλογές είναι οι εξής:
•
•
•
•

Registered substance as such (Καταχωρισμένη ουσία υπό καθαρή μορφή)
Specific composition/form of the registered substance (Ειδική σύνθεση/ μορφή της
καταχωρισμένης ουσίας)
(group of) constituent in the registered substance [(συστατικό (ομάδα συστατικών) της
καταχωρισμένης ουσίας]
Μετατροπή της καταχωρισμένης ουσίας

Τα ακόλουθα πεδία εμφανίζονται συνήθως για όλους τους τύπους μιας Assessment entity
(Οντότητας αξιολόγησης).

2.3.1.1.

Name of the assessment entity (Όνομα της οντότητας αξιολόγησης)

Ο χρήστης θα πρέπει να αναφέρει το όνομα της Assessment entity (Οντότητας αξιολόγησης).
Εφόσον το όνομα αυτό δεν θα εμφανίζεται στη δενδροειδή προβολή, συνιστάται η μετονομασία της
Assessment entity (Οντότητας αξιολόγησης) στη δενδροειδή προβολή αναλόγως.

2.3.1.2.

Relation to the registered substance (Σχέση με την καταχωρισμένη ουσία)

Εξαρτάται από τον τύπο της Assessment entity (Οντότητας αξιολόγησης). Είναι μόνο για
ανάγνωση.

2.3.1.3.

Assessment entity composition (Σύνθεση οντότητας αξιολόγησης)

Στον πίνακα αυτό, ο χρήστης ορίζει τη σύνθεση της Assessment entity (Οντότητας αξιολόγησης)
για την καλύτερη κατανόηση του ορισμού για την Assessment entity (Οντότητα αξιολόγησης).
Ανάλογα με τον τύπο της Assessment entity (Οντότητας αξιολόγησης), ο χρήστης δημιουργεί
σύνδεση με ένα από τα ακόλουθα:
- μια διαθέσιμη σύνθεση στην ενότητα 1.2 [Specific composition/form of the registered substance
(Ειδική σύνθεση/ μορφή της καταχωρισμένης ουσίας]·
- έναν κατάλογο με τις Reference substances (Ουσίες αναφοράς) που περιέχονται στις συνθέσεις
στην ενότητα 1.2 [(group of) constituent in the registered substance (συστατικό (ομάδα συστατικών)
της καταχωρισμένης ουσίας)]·
- μία από τις Reference substances (Ουσίες αναφοράς) που είναι διαθέσιμες στο IUCLID
[transformation of the registered susbtance (μετατροπή της καταχωρισμένης ουσίας)]

2.3.1.4.

Compositions/forms covered by the Assessment entity (Συνθέσεις/ μορφές που
καλύπτονται από την οντότητα αξιολόγησης)

Μπορεί να δημιουργηθεί μια σύνδεση με τις συνθέσεις που αναφέρονται στο 1.2 που θα δείχνει ότι
η Assessment entity (Οντότητα αξιολόγησης) αναμένεται να χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση
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των συνθέσεων αυτών. Η σύνδεση αυτή είναι χρήσιμη για την κατανόηση της προσέγγισης
αξιολόγησης, και ειδικότερα των συνδέσεων μεταξύ:
1. της σύνθεσης και της χρήσης (που παρέχονται στην ενότητα 3.5 του IUCLID)
2. των συμβαλλουσών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της χρήσης και των εκτιμήσεων έκθεσης
(προς τις Assessment entities (Οντότητες αξιολόγησης).

2.3.1.5.

Additional information (Πρόσθετες πληροφορίες)

Στο πεδίο Description of the chemistry of the substance during its life cycle (Περιγραφή της χημείας
της ουσίας κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής της) αναφέρονται συγκεκριμένες πληροφορίες που
δεν έχουν ακόμη δηλωθεί στη συνολική επεξήγηση των λόγων για τους οποίους δημιουργήθηκε η
οντότητα αξιολόγησης. Για παράδειγμα, το πεδίο αυτό θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να
εξηγηθεί το σκεπτικό για την ομαδοποίηση των συστατικών σε μια (group of) constituents [(ομάδα)
συστατικών].

2.3.1.6.

Endpoint summary linked (Σύνδεση περίληψης παραμέτρου)

Για να καταστεί δυνατή η διαφάνεια και η διαλογή των πληροφοριών στο σύνολο δεδομένων του
IUCLID, όλα τα αρχεία μελέτης και οι περιλήψεις παραμέτρου που σχετίζονται με μια Assessment
entity (Οντότητα αξιολόγησης) θα πρέπει να συνδέονται με αυτήν. Με αυτόν τον τρόπο, θα
μπορούν να ταξινομηθούν στην προβολή του συνόλου δεδομένων του IUCLID και να αναφέρονται
με ταξινομημένο τρόπο στην έκθεση χημικής ασφάλειας όταν χρησιμοποιείται η λειτουργία Report
generator (Δημιουργία αναφοράς). Από τον πίνακα αυτό, ο χρήστης μπορεί να συνδέσει όλες τις
περιλήψεις παραμέτρου που αφορούν την Assessment entity (Οντότητα αξιολόγησης). Μπορεί να
περιλαμβάνεται εξήγηση της σχέσης της περίληψης παραμέτρου με την Assessment entity
(Οντότητα αξιολόγησης), όταν αυτό χρειάζεται, στο πεδίο Notes (Σημειώσεις) όταν συνδέεται με την
Assessment entity (Οντότητα αξιολόγησης). Σε κάθε περίληψη παραμέτρου στην οποία
πραγματοποιείται σύνδεση, ζητείται από τους χρήστες να παρέχουν τη σύνδεση σε όλα τα αρχεία
της μελέτης που αφορούν την ίδια την περίληψη. Με τον τρόπο αυτό, η Assessment entity
(Οντότητα αξιολόγησης) συνδέεται έμμεσα με τις μελέτες παραμέτρου.

2.3.1.7.

Reaction schema (Σχήμα αντίδρασης)

Πραγματοποιήστε αναφόρτωση της εικόνας του σχήματος αντίδρασης όταν χρειάζεται
[Transformation of the registered substance (Μετατροπή της καταχωρισμένης ουσίας)].

3. Μείγμα/ Προϊόν
Ένα Mixture/Product (Μείγμα/Προϊόν) είναι μια οντότητα λογισμικού στο IUCLID που
χρησιμοποιείται για την αποθήκευση πληροφοριών, για κάτι το οποίο είτε θεωρείται μείγμα σε ένα
κανονιστικό πλαίσιο είτε θεωρείται προϊόν, σύμφωνα με τον κανονισμό για τα βιοκτόνα (BPR).
Η δομή της οντότητας Mixture/Product (Μείγμα/Προϊόν) είναι παρόμοια με τη δομή της οντότητας
Substance (Ουσία) που περιγράφεται στην ενότητα 2 Ουσία, αλλά υπάρχουν σημαντικές διαφορές
στην ενότητα 1.2 Composition (Σύνθεση). Υπάρχει ένα ακόμα πεδίο με το όνομα Formulation type
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(Τύπος σκευάσματος) το οποίο αφορά τα Products (Προϊόντα). Επιπλέον, το Mixture/Product
(Μείγμα/Προϊόν) μπορεί να περιέχει components (δομικά στοιχεία) αντί για constituents
(συστατικά). Μπορεί να υπάρχουν πολλαπλά components (δομικά στοιχεία), impurities
(προσμείξεις) και additives (πρόσθετα), τα οποία όλα μπορεί να παραπέμπουν όχι μόνο σε μια
Reference substance (Ουσία αναφοράς), αλλά επίσης είτε σε μια Substance (Ουσία) είτε σε ένα
Mixture/Product (Μείγμα/Προϊόν). Επομένως, εάν δημιουργείται μια σύνδεση για τον ορισμό της
ταυτότητας ενός component (δομικού στοιχείου), impurity (πρόσμειξης) ή additive (πρόσθετου),
πρέπει να επιλεγεί ο τύπος της οντότητας, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.
Εικόνα 28:Επιλέξτε τον τύπο της οντότητας που αναφέρεται στη σύνθεση ενός Μείγματος/Προϊόντος

Προστίθενται πολλαπλά components (συστατικά), impurities (προσμείξεις) και additives (πρόσθετα)
σε επαναλαμβανόμενες ομάδες. Παρακάτω παρουσιάζεται ένα παράδειγμα όπου υπάρχουν δύο
συστατικά που είναι και τα δύο Ουσίες. Δεν υπάρχουν impurities (προσμείξεις) και υπάρχει ένα
additive (πρόσθετο).
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Εικόνα 29:Παράδειγμα σύνθεσης για ένα Μείγμα/ Προϊόν

3.1. Σχετικές πληροφορίες για ένα Μείγμα/ Προϊόν
Στην ενότητα 0 Related information (Σχετικές πληροφορίες) για ένα Mixture/Product
(Μείγμα/Προϊόν) υπάρχει μια υποενότητα που εμφανίζει ποια Templates (Πρότυπα) συνδέονται
απευθείας με το συγκεκριμένο Mixture/Product (Μείγμα/Προϊόν), όπως περιγράφεται στην ενότητα
4 Πρότυπο.

4. Πρότυπο
Template (Πρότυπο) είναι μια οντότητα που επιτρέπει σε δεδομένα από πολλαπλές ενότητες να
εισαχθούν σε μια Substance (Ουσία) ή ένα Mixture/Product (Μείγμα/Προϊόν) με τη μία, χωρίς να
χρειάζεται να αναδημιουργηθούν χειροκίνητα όλες οι ενότητες ξεχωριστά και να εισαχθούν ξανά τα
δεδομένα.
Ένα Template (Πρότυπο) έχει δύο υποχρεωτικά πεδία, το Template name (Όνομα προτύπου) και
το Legal entity (Νομική οντότητα). Για να δημιουργήσετε μια σύνδεση σε μια Legal entity (Νομική
οντότητα), κάντε κλικ στο εικονίδιο του συνδέσμου
στο πεδίο Legal entity (Νομική οντότητα),
επιλέξτε μια Legal entity (Νομική οντότητα) και έπειτα κάντε κλικ στο Assign (Αντιστοίχιση). Η δομή
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ενός Template (Προτύπου) είναι παρόμοια με αυτή μιας Substance (Ουσίας), αλλά δεν περιέχει την
section 0 (ενότητα 0) και τις υποενότητες 1.1 Identity (Ταυτότητα) και 1.3 Identifiers
(Αναγνωριστικά) στο CORE, διότι παρέχονται από την οντότητα στην οποία επισυνάπτεται το
Template (Πρότυπο).

4.1. Σύνθεση στο πρότυπο
Η ενότητα 1.2 Composition (Σύνθεση) είναι διαφορετική στην οντότητα Substance (Ουσία) και στην
οντότητα Mixture/Product (Προϊόν/Μείγμα). Για να μπορεί το ίδιο Template (Πρότυπο) να συνδεθεί
σε οποιοδήποτε από αυτά, μπορούν να δημιουργηθούν δύο διαφορετικοί τύποι composition
(σύνθεσης), ένας για την Substance (Ουσία) και ένας για το Mixture/Product (Μείγμα/Προϊόν),
όπως φαίνεται παρακάτω.
Εικόνα 30:Δημιουργία σύνθεσης σε Πρότυπο

Τα ονόματα των compositions (συνθέσεων) αναφέρουν στην αρχή τον τύπο τους, όπως
παρουσιάζεται στο παρακάτω παράδειγμα:

iuclid_functionalities_el.docx

Λειτουργίες του IUCLID 6

Σελίδα | 40

Εικόνα 31:Οι συνθέσεις σε ένα Πρότυπο για μια Ουσία και ένα Μείγμα/Προϊόν

Όταν ένα Template (Πρότυπο) συνδέεται σε μια Substance (Ουσία) ή σε ένα Mixture/Product
(Μείγμα/Προϊόν), συνδέεται μόνο μια composition (σύνθεση) του σωστού τύπου.

4.2. Σύνδεση Προτύπου σε μια Ουσία ή ένα Μείγμα/Προϊόν
Για να συνδέσετε ένα Template (Πρότυπο), ανοίξτε τη Substance (Ουσία) ή το Mixture/Product
(Μείγμα/Προϊόν), προβάλετε τον πίνακα περιεχομένων, ανοίξτε το στο CORE ενότητα 0 Related
information (Σχετικές πληροφορίες) και, στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ στο Template (Πρότυπο).
Θα ανοίξει το παράθυρο διαχείρισης του Template (Πρότυπο) για αυτή την Substance (Ουσία) ή
Mixture/Product (Μείγμα/Προϊόν), όπως παρουσιάζεται στο παρακάτω παράδειγμα.
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Εικόνα 32:Σύνδεση Προτύπου ως αντιγράφου ή υφισταμένου

Ένα Template (Πρότυπο) μπορεί να συνδεθεί με δύο διαφορετικούς τρόπους, ως inherit
(υφιστάμενο) ή ως copy (αντίγραφο).
Η επιλογή Inherit (υφιστάμενο) δημιουργεί μια δυναμική σύνδεση από την Substance (Ουσία) ή
το Mixture/Product (Μείγμα/Προϊόν) στο Template (Πρότυπο). Τα δεδομένα μπορούν να
τροποποιηθούν μόνο μέσα από το Template (Πρότυπο), και όχι από την Substance (Ουσία) ή το
Mixture/Product (Μείγμα/Προϊόν) στο οποίο είναι συνδεδεμένο το Template (Πρότυπο). Οι
τροποποιήσεις που πραγματοποιούνται στο Template (Πρότυπο) καθίστανται αμέσως διαθέσιμες
στη Substance (Ουσία) ή στο Mixture/Product (Μείγμα/Προϊόν).
Η επιλογή Copy (Αντιγραφή) προσθέτει ένα αντίγραφο των εγγράφων από το Template
(Πρότυπο) στη Substance (Ουσία) ή στο Mixture/Product (Μείγμα/Προϊόν). Δεν υπάρχει σύνδεση.
Τα έγγραφα που έχουν αντιγραφεί με τον τρόπο αυτό μπορούν να τροποποιηθούν στη Substance
(Ουσία) ή στο Mixture/Product (Μείγμα/Προϊόν) στο οποίο έγινε η αντιγραφή. Ακόμα και αν το
Template (Πρότυπο) διαγραφεί εντελώς, τα δεδομένα στη Substance (Ουσία) ή στο
Mixture/Product (Μείγμα/Προϊόν) δεν επηρεάζονται.
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Η λειτουργία του Template (Πρότυπο) διαφέρει στο IUCLID 6 σε σύγκριση με το IUCLID 5 στο ότι ο
τύπος του Template (Προτύπου) αυτού καθαυτού δεν είναι ούτε inherit (υφιστάμενο) ούτε copy
(αντίγραφο). Η διάκριση μεταξύ των συμπεριφορών του inherit (υφιστάμενου) και του copy
(αντίγραφου) εφαρμόζεται μόνο στη σύνδεση μεταξύ του Template (Προτύπου) και της Substance
(Ουσίας) ή του Mixture/Product (Μείγματος/Προϊόντος). Επομένως, το ίδιο Template (Πρότυπο)
μπορεί να μεταβιβαστεί σε μια παραπομπή και να αντιγραφεί αλλού.
Όταν αποφασίσετε αν θα χρησιμοποιήσετε inherit (υφιστάμενο) ή copy (αντίγραφο), στο παράθυρο
διαχείρισης του Template (Προτύπου), κάντε κλικ είτε στην επιλογή Add (Προσθήκη) είτε στην
επιλογή Copy templates (Αντιγραφή προτύπων). Στο παραπάνω παράδειγμα, ο δείκτης βρίσκεται
πάνω από τη λειτουργία Add (Προσθήκη) έτοιμος να δημιουργήσει μια δυναμική σύνδεση με την
Substance (Ουσία) που είναι εκείνη τη στιγμή ανοικτή. Κάνοντας κλικ στην επιλογή Add
(Προσθήκη), ανοίγει ένα αναδυόμενο παράθυρο, στο οποίο μπορείτε να αναζητήσετε και να
αντιστοιχίσετε ένα Template (Πρότυπο). Στο παράδειγμα που παρουσιάζεται παρακάτω, έχουν
βρεθεί όλα τα διαθέσιμα Templates (Πρότυπα) χρησιμοποιώντας τον χαρακτήρα μπαλαντέρ «*»
στο πεδίο του ονόματος. Πραγματοποιείται αντιστοίχιση του Template_1.

Μετά την αντιστοίχιση, το Template (Πρότυπο) προστίθεται στον κατάλογο με τα Templates
(Πρότυπα) που συνδέθηκαν χρησιμοποιώντας τον τύπο inherit (υφιστάμενο). Είναι δυνατή η
ανακατάταξη και η διαγραφή των Templates (Προτύπων) από τον κατάλογο. Η διαγραφή από τον
κατάλογο δεν επηρεάζει το ίδιο το Template (Πρότυπο), απλώς καταργεί τα δεδομένα που παρέχει
το Template (Πρότυπο) από τις οντότητες Substance (Ουσία) ή Mixture/Product (Μείγμα/Προϊόν).
Τα έγγραφα που παρέχονται από ένα Template (Πρότυπο) προστίθενται στον πίνακα
περιεχομένων μαζί με τα υπάρχοντα έγγραφα και επισημαίνονται με ένα εικονίδιο που έχει έναν
φάκελο γύρω από το κανονικό εικονίδιο, όπως φαίνεται παρακάτω.
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Εικόνα 33:Έγγραφα σε μια Substance (Ουσία) που προέρχονται από ένα Template (Πρότυπο)

Για να αντιγράψετε έγγραφα από ένα Template (Πρότυπο), κάντε κλικ στην επιλογή Copy
templates (Αντιγραφή προτύπων) στο παράθυρο διαχείρισης για το Template (Πρότυπο). Θα
ανοίξει ένα αναδυόμενο παράθυρο, στο οποίο μπορείτε να αναζητήσετε και να αντιστοιχίσετε ένα
Template (Πρότυπο). Στο παράδειγμα που παρουσιάζεται παρακάτω, έχουν βρεθεί όλα τα
διαθέσιμα Templates (Πρότυπα) χρησιμοποιώντας τον χαρακτήρα μπαλαντέρ «*» στο πεδίο του
ονόματος. Θα γίνει αντιγραφή του Template (Πρότυπο) με το όνομα Template_1.
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Αφού κάνετε κλικ στην επιλογή Copy (Αντιγραφή), εμφανίζεται μια αναφορά που δείχνει ποια
έγγραφα έχουν αντιγραφεί, όπως παρουσιάζεται παρακάτω.
Εικόνα 34:Έκθεση για τα έγγραφα που έχουν αντιγραφεί από ένα Template (Πρότυπο)

Τα έγγραφα που έχουν αντιγραφεί από το Template (Πρότυπο) προστίθενται στον πίνακα
περιεχομένων μαζί με τα υφιστάμενα έγγραφα. Συνήθως, επισημαίνονται με το εικονίδιο του
εγγράφου, επειδή δεν υπάρχει σύνδεση με τα δεδομένα από το Template (Πρότυπο) και το
εικονίδιο αυτό μπορεί να τροποποιηθεί. Τα έγγραφα που έχουν αντιγραφεί και μεταβιβαστεί από
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ένα Template (Πρότυπο) και έχουν δημιουργηθεί από μια Substance (Ουσία), παρουσιάζονται στο
παρακάτω παράδειγμα.
Εικόνα 35:Έγγραφα που έχουν αντιγραφεί από ένα Template (Πρότυπο) σε μια Substance (Ουσία)

Έχουν αντιγραφεί όλα τα έγγραφα από ένα Template (Πρότυπο). Δεν υπάρχει τρόπος να γίνει
περιορισμένη επιλογή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αντιγραφής. Εάν ένα Template (Πρότυπο)
αντιγραφεί περισσότερες από μία φορές στην ίδια Substance (Ουσία) ή Mixture/Product
(Μείγμα/Προϊόν), νέα επιπλέον αντίγραφα των εγγράφων προστίθενται στον πίνακα περιεχομένων,
χωρίς να αντικατασταθούν τα παλαιότερα δεδομένα.

5. Κατηγορία
Category (Κατηγορία) είναι μια οντότητα που επιτρέπει την περιγραφή μιας χημικής κατηγορίας
στο IUCLID 6. Η ενότητα αυτή χωρίζεται σε δύο μέρη. Πρώτον, παρέχεται μια εισαγωγή στην
έννοια της χημικής κατηγορίας και, στη συνέχεια, μια περιγραφή για το πώς το IUCLID 6 μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για την απεικόνιση και ανάλυση των δεδομένων σε μια χημική κατηγορία.
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5.1. Χημική κατηγορία
Μια χημική κατηγορία είναι μια ομάδα χημικών των οποίων οι φυσικοχημικές και τοξικολογικές
ιδιότητες είναι πιθανό να είναι παρεμφερείς ή να ακολουθούν το ίδιο πρότυπο λόγω ομοιότητας της
χημικής δομής. Αυτές οι ομοιότητες στη χημική δομή μπορεί να δημιουργήσουν ένα προβλέψιμο
μοτίβο σε οποιαδήποτε ή όλες από τις ακόλουθες παραμέτρους: φυσικοχημικές ιδιότητες, πορεία
στο περιβάλλον και περιβαλλοντικές επιπτώσεις, καθώς και επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία. Οι
ομοιότητες μπορεί να βασίζονται στα εξής:
1. μια κοινή λειτουργική ομάδα (π.χ. αλδεΰδη, εποξείδιο, εστέρας, μεταλλικό ιόν, κλπ) ή
2. πιθανότητα κοινών πρόδρομων ουσιών ή/και προϊόντων διάσπασης, μέσω φυσικών ή
βιολογικών διεργασιών, τα οποία οδηγούν σε χημικές ουσίες με παρόμοια χημική δομή (π.χ. η
«προσέγγιση της μεταβολικής οδού» για την εξέταση σχετικών χημικών ουσιών, όπως
οξύ/εστέρας/άλας) και
3. μια σταδιακή και σταθερή αλλαγή σε όλη την κατηγορία (π.χ. κατηγορία μήκους-αλυσίδας).
Μια χημική κατηγορία ορίζεται από έναν κατάλογο χημικών (τα μέλη της κατηγορίας) και από ένα
σύνολο ιδιοτήτων ή/και επιπτώσεων για τις οποίες υπάρχουν ή μπορούν να παραχθούν διαθέσιμα
πειραματικά και/ή κατ’ εκτίμηση δεδομένα (οι παράμετροι της κατηγορίας). Μια χημική κατηγορία
μπορεί να αναπαρασταθεί σε μορφή πίνακα.
Τα κενά των δεδομένων σε μια χημική κατηγορία μπορούν να καλυφθούν χρησιμοποιώντας
διάφορες προσεγγίσεις, όπως απλή συγκριτική προσέγγιση, ανάλυση τάσεων (παρεμβολή και
προβολή) και υπολογιστικές μεθόδους που βασίζονται στη σχέση δομής-δραστικότητας (SAR), την
ποσοτική σχέση δομής-δραστικότητας (QSAR) ή την ποσοτική σχέση δραστικότηταςδραστικότητας (QAAR).

5.2. Οντότητα Κατηγορία
Η οντότητα Category (Κατηγορία) περιέχει μια περιγραφή του σκεπτικού στο οποίο βασίζεται η
χημική κατηγορία και μια ομάδα οντοτήτων Substance (Ουσία) που περιέχουν δεδομένα σχετικά με
τα μέλη της χημικής κατηγορίας. Η οντότητα Category (Κατηγορία) παρέχει μια λειτουργική
δυνατότητα γνωστή ως category matrix (πίνακας κατηγορίας). Ο πίνακας αυτός εμφανίζει
συνδέσεις προς όλα τα έγγραφα σε όλες τις συμμετέχουσες Substances (Ουσίες) ανά ενότητα.
Μέσω του matrix (πίνακα) είναι πιο εύκολο να δούμε ποιες οντότητες Substance (Ουσία) περιέχουν
τα σχετικά έγγραφα και διευκολύνει επίσης την πλοήγηση μεταξύ τους.
Μια οντότητα Category (Κατηγορία) πρέπει να έχει ένα όνομα και να συνδέεται με μια Legal entity
(Νομική οντότητα). Παρέχεται η επιλογή να επισημαίνεται ο ρυθμιστικός σκοπός της κατηγορίας,
όπως παρουσιάζεται παρακάτω.
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Εικόνα 36: Τα υποχρεωτικά πεδία σε μια κατηγορία

Οι πληροφορίες σχετικά με την κατηγορία και η περιγραφή της μπορούν να εισαχθούν στο πεδίο
στο κάτω μέρος της σελίδας, όπως παρουσιάζεται παρακάτω.
Εικόνα 37:Αιτιολογήσεις και συζητήσεις για μια Κατηγορία

Η διαχείριση των μελών μιας Category (Κατηγορίας) πραγματοποιείται σε έναν πίνακα, όπως
παρουσιάζεται παρακάτω. Μέλος μπορεί να είναι οποιαδήποτε Substance (Ουσία) στην οποία έχει
πρόσβαση ο User (Χρήστης).
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Εικόνα 38:Διαχείριση των μελών μιας Κατηγορίας

Ο πίνακας κατηγορίας εμφανίζει τα έγγραφα στις ενότητες που έχουν επιλεγεί στο πεδίο που
παρουσιάζεται παρακάτω. Κάντε κλικ στο βέλος που δείχνει προς τα κάτω για να ανοίξετε τον
επιλογέα.
Εικόνα 39:Οι ενότητες που είναι διαθέσιμες στην προβολή του πίνακα για μια Κατηγορία

Ο επιλογέας για τις ενότητες φαίνεται παρακάτω.
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Εικόνα 40:Επιλέξτε ποιες ενότητες θα φαίνονται στην προβολή του πίνακα για μια Κατηγορία

Μόλις τις επιλέξετε, κάντε κλικ στο OK. Μπορείτε να επεξεργαστείτε την επιλογή σας αργότερα, εάν
χρειαστεί.
Για να ανοίξετε τον πίνακα κατηγορίας, κάντε κλικ στη σύνδεση Matrix (Πίνακας) στην κεφαλίδα του
παραθύρου Data (Δεδομένα), όπως παρουσιάζεται παρακάτω. Είναι δυνατή η εναλλαγή μεταξύ
του πίνακα και του παραθύρου διαχείρισης της κατηγορίας χρησιμοποιώντας τις παρακάτω
συνδέσεις.
Εικόνα 41:Εναλλαγή μεταξύ του πίνακα και του παραθύρου διαχείρισης κατηγορίας

Ακολουθεί παράδειγμα της κεντρικής σελίδας του πίνακα.
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Εικόνα 42:Η κεντρική σελίδα του πίνακα

Ο πίνακας δείχνει τις επιλεγμένες ενότητες ως γραμμές και παρέχει μια στήλη για κάθε Substance
(Ουσία) που είναι μέλος. Εάν υπάρχει τουλάχιστον ένα έγγραφο, εμφανίζεται ένα εικονίδιο που
δείχνει εάν πρόκειται για αρχείο μελέτης ή περίληψη μελέτης και εάν πρόκειται για έγγραφο
αναφοράς. Τα εικονίδια στην επάνω δεξιά γωνία του περιβάλλοντος εργασίας του πίνακα
χρησιμοποιούνται για το φιλτράρισμα του τύπου του εγγράφου που φαίνεται. Ο αριθμός των
εγγράφων στην ενότητα αυτή στη συγκεκριμένη Substance (Ουσία) αναφέρεται πριν το εικονίδιο.
Κάνοντας κλικ στο εικονίδιο ανοίγει ένα αναπτυσσόμενο μενού από το οποίο μπορείτε να επιλέξετε
ένα έγγραφο. Το επιλεγμένο έγγραφο εμφανίζεται στο παράθυρο δεδομένων. Για να επιστρέψετε
στην Category (Κατηγορία), κάντε κλικ στο πλήκτρο back (επιστροφή) στην επάνω γραμμή
εργαλείων του μενού.
Κάνοντας κλικ στο όνομα της Substance (Ουσίας), ανοίγει η Substance (Ουσία) στο παράθυρο
Data (Δεδομένα).
Για να εμφανίσετε όλα τα έγγραφα για μια συγκεκριμένη ενότητα σε όλες τις Substances (Ουσίες),
κάντε κλικ στο όνομα της ενότητας. Θα ανοίξει μια οθόνη όπως αυτή που φαίνεται παρακάτω.
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Εικόνα 43:Τα έγγραφα σε μια Κατηγορία για μια συγκεκριμένη ενότητα

Από εδώ μπορεί να προστεθεί μια νέα περίληψη κάνοντας κλικ στο πλήκτρο add summary
(προσθήκη περίληψης) .
Η κατηγορία διαφέρει στο IUCLID 6 σε σύγκριση με το IUCLID 5 ως προς το ότι το Template
(Πρότυπο) δεν μπορεί να συνδεθεί απευθείας σε μια Category (Κατηγορία). Ένα Template
(Πρότυπο), ωστόσο, μπορεί να συνδεθεί σε μια Substance (Ουσία) που είναι σε μια Category
(Κατηγορία).

6. Σημείωση
Annotation (Σημείωση) είναι ένας τύπος οντότητας στο IUCLID 6 που χρησιμοποιείται ως χώρος
καταχώρισης πληροφοριών που σχετίζονται με την αξιολόγηση των δεδομένων σε ένα
συγκεκριμένο ρυθμιστικό πλαίσιο, για παράδειγμα, από έναν ρυθμιστικό φορέα. Σε αυτό μπορούν
τα δεδομένα να αποθηκεύονται με δομημένο τρόπο, γι’ αυτό δεν αποτελεί απλώς μια επισύναψη.
Υπάρχουν δύο καρτέλες στο περιβάλλον εργασίας, όπως περιγράφεται παρακάτω.

6.1. Βασικά δεδομένα
Καταχωρίστε ένα όνομα για τη σημείωση και τον οργανισμό που εκτελεί το έργο. Το πεδίο
Annotation status (Κατάσταση σημείωσης) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να καταγράψετε αν η
σημείωση εξακολουθεί να βρίσκεται υπό επεξεργασία ή αν έχει οριστικοποιηθεί. Μπορείτε να
μεταφορτώσετε μια αξιολόγηση ως συνημμένο αρχείο στο πεδίο Attached regulatory authorities'
evaluation (Συνημμένη αξιολόγηση ρυθμιστικών αρχών).
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6.2. Δεδομένα του συνόλου δεδομένων
Η καρτέλα αυτή περιέχει πεδία στα οποία μπορούν να καταχωριστούν πληροφορίες για τη
διαδικασία αξιολόγησης. Το πεδίο Remarks (Παρατηρήσεις) είναι ένα πεδίο ελεύθερου κειμένου
που έχει ένα πρότυπο ελεύθερου κειμένου. Προτάσεις για το τι πρέπει να συμπληρώσετε
παρέχονται στο πρότυπο ελεύθερου κειμένου. Για να ανοίξετε το πρότυπο ελεύθερου κειμένου,
κάντε κλικ στο εικονίδιο που δείχνει το γράμμα A με ένα βέλος στην κάτω δεξιά γωνία, . Για να
αντιγράψετε το κείμενο από το πρότυπο στο πεδίο, κάντε κλικ στο πλήκτρο Insert (Εισαγωγή). Το
κείμενο θα πρέπει τώρα να έχει τροποποιηθεί ώστε να περιέχει τα σχετικά δεδομένα.

7. Φάκελος
Ένας Dossier (Φάκελος) είναι ένα αντίγραφο με προστασία εγγραφής των δεδομένων που είναι
αποθηκευμένα σε μια Substance (Ουσία) ή σε ένα Mixture/Product (Μείγμα/Προϊόν). Συνήθως,
ένας Dossier (Φάκελος) χρησιμοποιείται για την υποβολή δεδομένων σε μια ρυθμιστική αρχή με
σκοπό τη συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση που απορρέει από μια νομοθετική πράξη όπως,
για παράδειγμα, ο κανονισμός REACH.

7.1. Δημιουργία φακέλου
Πριν δημιουργήσετε έναν Dossier (Φάκελο), ελέγξτε τουλάχιστον ότι όλα τα υποχρεωτικά δεδομένα
περιλαμβάνονται στην Substance (Ουσία) ή στο Mixture/Product (Μείγμα/Προϊόν) από την οποία
θα δημιουργηθεί ο Dossier (Φάκελος). Κατά τη δημιουργία ενός Dossier (Φακέλου), μπορούν να
αποκλειστούν μη υποχρεωτικά δεδομένα από την Substance (Ουσία) ή το Mixture/Product
(Μείγμα/Προϊόν). Γι’ αυτό, δεν χρειάζεται να καταργήσετε τα μη υποχρεωτικά δεδομένα από την
Substance (Ουσία) ή το Mixture/Product (Μείγμα/Προϊόν) πριν ξεκινήσετε να δημιουργείτε τον
Dossier (Φάκελο). Να θυμάστε ότι ένας Dossier (Φάκελος) δεν μπορεί να τροποποιηθεί, γι’ αυτό αν
απαιτούνται αλλαγές, ο Dossier (Φάκελος) πρέπει να δημιουργηθεί εκ νέου. Ένας Dossier
(Φάκελος) δημιουργείται χρησιμοποιώντας έναν εξειδικευμένο οδηγό. Ενώ εκτελείται ο οδηγός, δεν
υπάρχουν άλλες λειτουργίες που να είναι προσβάσιμες στο περιβάλλον εργασίας του IUCLID,
οπότε τα δεδομένα δεν μπορούν να τροποποιηθούν.
Ο Dossier (Φάκελος) ανήκει στη Legal entity (Νομική οντότητα) που είναι συνδεδεμένη στον τύπο
οντότητας User (Χρήστης) για τον οποίο δημιουργήθηκε. Πριν δημιουργήσετε έναν Dossier
(Φάκελο), ελέγξτε ότι η υφιστάμενη Legal entity (Νομική οντότητα) είναι η σωστή. Το όνομα της
Legal entity (Νομικής οντότητας) αναγράφεται στη γραμμή εργαλείων στο δεξί μέρος του
υποσέλιδου του περιβάλλοντος εργασίας.
Για να ξεκινήσετε τον οδηγό, κάντε δεξί κλικ στο αρχείο μιας Substance (Ουσίας) ή ενός
Mixture/Product (Μείγματος/Προϊόντος) στα αποτελέσματα αναζήτησης που βρίσκονται στο
παράθυρο Navigation (Πλοήγηση). Παρακάτω παρουσιάζεται ένα παράδειγμα.
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Εικόνα 44:Εκκίνηση του οδηγού δημιουργίας Φακέλου

Ο οδηγός ανοίγει σε ένα αναδυόμενο παράθυρο. Στην κεφαλίδα του παραθύρου υπάρχουν
κάποιες οδηγίες για το πώς να συμπληρώσετε τον οδηγό. Στο υποσέλιδο, υπάρχει μια ένδειξη που
εμφανίζει σε ποιο βήμα της διαδικασίας βρίσκεστε. Αν υπάρχει πρόβλημα με τα δεδομένα που
έχουν καταχωριστεί, εμφανίζεται ένα μήνυμα στο υποσέλιδο.
Στην πρώτη σελίδα του οδηγού, επιλέξτε τον τύπο του Dossier (Φακέλου). Οι τύποι αντιστοιχούν
στις προβολές που μπορούν να εφαρμοστούν στον πίνακα περιεχομένων των Substances
(Ουσιών) και των Mixture/Products (Μειγμάτων/Προϊόντων). Αν δεν είστε βέβαιοι ποιον να
επιλέξετε, ανατρέξτε στις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη νομοθετική πράξη για την οποία
προορίζεται ο συγκεκριμένος Dossier (Φάκελος). Παρακάτω παρουσιάζεται ένα παράδειγμα όπου
ο τύπος του Φακέλου που επιλέγεται είναι REACH Registration 10 - 100 tonnes (Καταχώριση 10 100 τόνων βάσει του κανονισμού REACH).
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Εικόνα 45:Επιλογή του τύπου Φακέλου

Εάν η Substance (Ουσία) ή το Mixture/Product (Μείγμα/Προϊόν) από το οποίο δημιουργείται ο
Dossier (Φάκελος) αναφέρεται σε μια οντότητα Category (Κατηγορία), η πρώτη σελίδα του οδηγού
έχει μια καρτέλα με ονομασία Use related categories (Κατηγορίες που σχετίζονται με τη χρήση),
στην οποία ελέγχεται η εισαγωγή των οντοτήτων Category (Κατηγορία) στον Dossier (Φάκελο). Η
προεπιλεγμένη επιλογή Yes (Ναι) περιλαμβάνει όλες τις οντότητες Category (Κατηγορία) που
κάνουν αναφορά στην Substance (Ουσία) ή στο Mixture/Product (Μείγμα/Προϊόν). Επιπλέον,
μπορεί να επιλεγεί είτε ένα υποσύνολο είτε καμία από τις Categories (Κατηγορίες). Ακολουθεί ένα
παράδειγμα όπου μόνο η οντότητα Category (Κατηγορία) με την ονομασία category_1
περιλαμβάνεται στον Dossier (Φάκελο).
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Εικόνα 46:Συμπερίληψη μιας κατηγορίας σε έναν Φάκελο

Για να προχωρήσετε στον οδηγό, κάντε κλικ στο πλήκτρο Next (Επόμενο).
Η επόμενη σελίδα περιέχει φίλτρα για τον αυτόματο αποκλεισμό πεδίων από τον Dossier (Φάκελο)
ανάλογα με τον τύπο του πεδίου και τις τιμές που περιέχονται στις σημαίες που έχουν εφαρμοστεί
στα πεδία. Από προεπιλογή, δεν έχει αποκλειστεί κανένα πεδίο. Τα φίλτρα σε αυτό το βήμα του
οδηγού εφαρμόζονται σωρευτικά, έτσι ώστε, αν κάποιος κανόνας αποκλείει το πεδίο, αυτό να
αποκλείεται. Η πρώτη επιλογή επιτρέπει τον αποκλεισμό πεδίων που κάνουν αναφορά σε
εμπιστευτικά υλικά δοκιμής. Οι επόμενες δύο ενότητες, Confidentiality (Απόρρητο) και Use
restricted to selected regulatory programmes (Χρήση που αφορά αποκλειστικά επιλεγμένα
ρυθμιστικά προγράμματα) αφορούν και τα δύο τις τιμές στις σημαίες. Για την περιγραφή των
σημαιών, ανατρέξτε στην ενότητα 1.2.1 Σημαία.
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Εικόνα 47:Αυτόματη εξαίρεση πεδίων από έναν φάκελο

Επεξήγηση για την Εικόνα 47
1. Ανοίξτε τον κατάλογο επιλογής που εμφανίζεται στην παρακάτω εικόνα
2. Διαβάστε την επεξήγηση των συντμήσεων που χρησιμοποιούνται εδώ.
3. Καταργήστε όλες τις επιλογές με μία κίνηση.
Κάνοντας κλικ στο μαύρο τρίγωνο ανοίγει ένας κατάλογος επιλογής, όπως φαίνεται παρακάτω. Για
να εξαιρέσετε αυτόματα ένα πεδίο που επισημαίνεται με τον τρόπο που υποδεικνύεται, καταργήστε
την επιλογή του πλαισίου. Καταργώντας την επιλογή Not confidential (Μη εμπιστευτικό)
αποκλείονται τα πεδία για τα οποία δεν έχει οριστεί σημαία, αφήνοντας μόνο ορισμένα βασικά
δεδομένα χωρίς τα οποία ο Dossier (Φάκελος) δεν θα είχε κανένα νόημα.
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Εικόνα 48:Αυτόματος αποκλεισμός των πεδίων από έναν Φάκελο ανάλογα με τις τιμές των σημαιών
απορρήτου

Παρακάτω απεικονίζεται ο κατάλογος επιλογής για τις σημαίες που αφορούν κανονιστικές πράξεις.
Για παράδειγμα, εάν το πλαίσιο για το EU (ΕΕ): CLP είναι αποεπιλεγμένο, όλα τα πεδία που
σημειώνονται με αυτή την τιμή θα πρέπει να αποκλειστούν αυτόματα από τον Φάκελο.
Εικόνα 49:Αυτόματος αποκλεισμός των πεδίων από έναν Φάκελο ανάλογα με τις τιμές των σημαιών που
αφορούν κανονιστικές πράξεις
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Το επόμενο βήμα του οδηγού αφορά τον αποκλεισμό των οντοτήτων Annotation (Σημείωση). Η
προεπιλογή είναι να συμπεριλαμβάνονται όλες. Στο κάτω αριστερό μέρος της σελίδας του οδηγού
υπάρχει η επιλογή να παραλείψετε το επόμενο βήμα όπου τα έγγραφα μπορούν να αποκλειστούν
χειροκίνητα από έναν Dossier (Φάκελο). Η προεπιλεγμένη προβολή απεικονίζεται παρακάτω.
Εικόνα 50:Αποκλεισμός των οντοτήτων Σημειώσεις

Στην επόμενη σελίδα του οδηγού μπορεί να πραγματοποιηθεί χειροκίνητος αποκλεισμός των
εγγράφων από τον Dossier (Φάκελο) και να ελεγχθεί ποια έγγραφα υπάρχουν σε αυτό. Στην
παρακάτω εικόνα παρουσιάζεται ένα παράδειγμα με επεξηγήσεις.
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Εικόνα 51:Χειροκίνητη επιλογή των εγγράφων σε έναν Φάκελο

Επεξήγηση για την Εικόνα 51
1. Στα αριστερά, υπάρχει ένας κατάλογος με όλες τις οντότητες που εκκρεμούν για να
συμπεριληφθούν στο Dossier (Φάκελος). Αν επιλέξετε μια οντότητα από τον κατάλογο, θα
εμφανιστούν πληροφορίες σχετικά με την οντότητα στο μεσαίο και δεξί πάνω παράθυρο.
2. Το μεσαίο πάνω παράθυρο δείχνει τη δενδροειδή δομή της οντότητας που είναι επιλεγμένη τη
δεδομένη στιγμή. Η δενδροειδής δομή περιέχει τα έγγραφα στα οποία αναφέρεται η οντότητα.
Σε αυτό το παράδειγμα, το όνομα της οντότητας template_1 φαίνεται στο πάνω μέρος της
δενδροειδούς δομής.
3. Το δεξί πάνω παράθυρο δείχνει τα έγγραφα που αναφέρονται στην επιλεγμένη οντότητα.
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4. Καταργώντας την επιλογή μιας οντότητας από το παράθυρο πάνω αριστερά, η οντότητα θα
αποκλειστεί από τον Dossier (Φάκελο). Ωστόσο, δεν μπορεί να αποκλειστεί η οντότητα από την
οποία δημιουργείται ο Dossier (Φάκελος). Αυτό εξηγεί γιατί στο παραπάνω παράδειγμα το
πλαίσιο επιλογής για την Substance (Ουσία) γίνεται σκιασμένο με γκρι.
5. Στην προβολή της δενδροειδούς δομής στον πάνω μεσαίο πίνακα, ορισμένες ενότητες
μπορούν να αποκλειστούν καταργώντας την επιλογή του πλαισίου τους, ενώ κάποιες άλλες
όχι. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το IUCLID εφαρμόζει τους κανόνες για τους οποίους οι
ενότητες είναι υποχρεωτικές, ανάλογα με τον τύπο του Dossier (Φακέλου) που επιλέχθηκε στο
βήμα 1 του οδηγού. Οι υποχρεωτικές ενότητες δεν μπορούν να αποκλειστούν. Τα
παραδείγματα που παρουσιάζονται περιλαμβάνουν έγγραφα τόσο στις υποχρεωτικές όσο και
στις μη υποχρεωτικές ενότητες. Μια ενότητα από την οποία έχει αποκλειστεί ένα έγγραφο
παρουσιάζεται στο δέντρο με διαφορετικό εικονίδιο στον κόμβο της, όπως φαίνεται παρακάτω.
Εικόνα 52:Ενότητα με αποκλεισμένα έγγραφα στη δημιουργία Φακέλου

6. Ο τύπος του Dossier (Φακέλου) αναφέρεται εδώ, κάτω από το πάνω μεσαίο παράθυρο.
7. Το αναμενόμενο τελικό αποτέλεσμα του τι θα περιέχει ο Dossier (Φάκελος) εμφανίζεται στον
κάτω πίνακα.
8. Το περιεχόμενο κάθε παραθύρου μπορεί να φιλτραριστεί καταχωρίζοντας κείμενο στο πλαίσιο
δίπλα στο εικονίδιο του χωνιού.
9. Για να αλλάξετε το μέγεθος ενός παραθύρου, αιωρήστε τον δρομέα στο άκρο του πίνακα μέχρι
να εμφανιστεί ένα διπλό βέλος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ και σύρετέ το.
Αν αποκλειστεί μια οντότητα που είναι απαραίτητη για τη δημιουργία του Dossier (Φακέλου),
εμφανίζεται μια προειδοποίηση όπως παρακάτω.
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Εικόνα 53:Μήνυμα σφάλματος σχετικά με τον αποκλεισμό μιας βασικής οντότητας από έναν Φάκελο

Αφού αποκλείσετε τα έγγραφα που απαιτούνται, μεταβείτε στο επόμενο βήμα του οδηγού όπου
γίνεται η καταχώριση διοικητικών πληροφοριών. Οι πληροφορίες αυτές θα εισαχθούν στην
κεφαλίδα του Dossier (Φακέλου). Όλοι οι τύποι ενός Dossier (Φακέλου) έχουν τα πεδία Public
name (Δημόσια ονομασία) και Submission remark (Παρατήρηση υποβολής). Το πεδίο Public name
(Δημόσια ονομασία) είναι προαιρετικό πεδίο στην κεφαλίδα του Dossier (Φάκελος). Για οδηγίες
σχετικά με τις τιμές που πρέπει να καταχωριστούν, ανατρέξτε στις οδηγίες για τη συγκεκριμένη
νομοθετική πράξη. Εάν ένα πεδίο περιέχει εσφαλμένη τιμή, εμφανίζεται με ροζ χρώμα και
αναφέρεται κάποια βοήθεια σχετική με αυτό στο υποσέλιδο της σελίδας του οδηγού. Όταν
καταχωριστούν όλα τα σωστά δεδομένα, ολοκληρώστε τον οδηγό. Όταν ο Dossier (Φάκελος) έχει
δημιουργηθεί σωστά, εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα.
Εικόνα 54:Ο Φάκελος δημιουργήθηκε με επιτυχία

Κάντε κλικ στην επιλογή Yes (Ναι) και, έπειτα, ελέγξτε ότι ο Dossier (Φάκελος) έχει δημιουργηθεί
με τον προβλεπόμενο τρόπο.

7.2. Η δομή ενός Φακέλου
Ένας Dossier (Φάκελος) είναι μια οντότητα που περιέχει ένα αντίγραφο μόνο για ανάγνωση των
δεδομένων από μια οντότητα Substance (Ουσία) ή μια οντότητα Mixture/Product (Μείγμα/Προϊόν),
καθώς και πληροφορίες για την κεφαλίδα και, σε ορισμένες περιπτώσεις, πληροφορίες για την
κατηγορία. Όταν ανοίγουμε έναν Dossier (Φάκελο) από τον κατάλογο των αποτελεσμάτων
αναζήτησης στο παράθυρο Navigation (Πλοήγηση), εμφανίζεται μια καρτέλα με το όνομα
Components (Συστατικά). Στην καρτέλα αυτή, υπάρχει μια δενδροειδής προβολή των οντοτήτων
στον Dossier (Φάκελο). Το αντίγραφο μιας οντότητας σε έναν Dossier (Φάκελο) έχει μια κλειδαριά
πάνω στο εικονίδιό της που δείχνει ότι είναι μόνο για ανάγνωση. Η αρχική οντότητα εξακολουθεί να
είναι προσβάσιμη, αλλά δεν υπάρχει καμία σύνδεση μεταξύ αυτής και του αντιγράφου στον
Dossier (Φάκελο). Από προεπιλογή, η δενδροειδής δομή είναι πλήρως συμπτυγμένη και εμφανίζει
μόνο την Substance (Ουσία) ή το Mixture/Product (Μείγμα/Προϊόν) από το οποίο δημιουργήθηκε ο
Dossier (Φάκελος) και τη Legal entity (Νομική οντότητα) που συνδέθηκε με τον τύπο οντότητας
User (Χρήστης) όταν δημιουργήθηκε ο Dossier (Φάκελος). Η νομική οντότητα αυτή καθορίζει την
κυριότητα του Dossier (Φακέλου). Στο παράθυρο Data (Δεδομένα) στα δεξιά, εμφανίζεται η
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κεφαλίδα του Dossier (Φακέλου). Το παράδειγμα στο παρακάτω σχήμα δείχνει πού εμφανίζονται
οι ανώτερες οντότητες του Dossier (Φακέλου) στην κεφαλίδα του Dossier (Φακέλου). Ελέγξτε ότι οι
πληροφορίες που έχουν καταχωριστεί στον οδηγό δημιουργίας Dossier (Φακέλου) εμφανίζονται
σωστά στην κεφαλίδα του Dossier (Φακέλου).
Εικόνα 55:Οι ανώτερες οντότητες στην καρτέλα των Συστατικών και στην κεφαλίδα του Φακέλου

Μπορείτε να επεκτείνετε τη δενδροειδή προβολή για να δείτε ποιες οντότητες βρίσκονται στον
Dossier (Φάκελο). Αν ανοίξετε μια οντότητα από την δενδροειδή προβολή, θα εμφανιστεί στο
παράθυρο Data (Δεδομένα). Για να επιστρέψετε στην κεφαλίδα του Dossier (Φακέλου), ανοίξτε τον
ανώτερο κόμβο στην δενδροειδή προβολή, όπως φαίνεται παρακάτω.
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Εικόνα 56:Πώς εμφανίζεται η κεφαλίδα του φακέλου

Ανοίγοντας μια οντότητα Substance (Ουσία), εμφανίζεται ο πίνακας περιεχομένων της σε
καινούρια καρτέλα. Η πλοήγηση στον πίνακα περιεχομένων της οντότητας Substance (Ουσία) είναι
δυνατή με τον συνήθη τρόπο, στη λειτουργία μόνο για ανάγνωση.
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Εικόνα 57:Προβολή μιας Ουσίας σε έναν Φάκελο

7.3. Εξαγωγή φακέλου
Εάν ένας Dossier (Φάκελος) πρόκειται να υποβληθεί σε μια ρυθμιστική αρχή, θα πρέπει πρώτα να
εξαχθεί. Για να εξαγάγετε έναν μόνο Dossier (Φάκελο) σε ένα αρχείο, κάντε δεξί κλικ στο αρχείο
του στα αποτελέσματα αναζήτησης που εμφανίζονται στο παράθυρο Navigation (Πλοήγηση). Θα
ξεκινήσει ένας απλός οδηγός για να ορίσετε το αρχείο προορισμού.
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Εικόνα 58:Εξαγωγή Φακέλου

8. Legal entity (Νομική οντότητα)
Legal entity (Νομική οντότητα) είναι μια οντότητα που χρησιμοποιείται για να υποδείξει τη νομική
ιδιοκτησία των άλλων οντοτήτων. Μπορεί να συνδεθεί με διάφορες οντότητες, όπως μια Substance
(Ουσία). Ένας User (Χρήστης) μπορεί να δημιουργήσει μια σύνδεση μεταξύ μιας οντότητας και
οποιασδήποτε από τις Legal entities (Νομικές οντότητες) στην οποία έχει πρόσβαση και όχι μόνο
σε εκείνη που είναι ενεργή. Η νομική οντότητα που είναι ενεργή αναφέρεται στο δεξί μέρος της
κάτω γραμμής εργαλείων του μενού. Εάν ένας User (Χρήστης) έχει περισσότερες από μία Legal
entity (Νομικές οντότητες) συνδεδεμένες με αυτόν, η ένδειξη της ενεργής Legal entity (Νομικής
οντότητας) είναι ένα αναπτυσσόμενο μενού από το οποίο μπορεί να επιλεχθεί οποιαδήποτε από
τις Legal entities (Νομικές οντότητες) του User (Χρήστη).
Το παράθυρο δεδομένων για τη Legal entity (Νομική οντότητα) περιλαμβάνει τις ακόλουθες
τέσσερις καρτέλες, όπως απεικονίζονται στο παρακάτω παράδειγμα.
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Εικόνα 59:Παράθυρο δεδομένων για τη Νομική οντότητα

8.1. Γενικές πληροφορίες
Το όνομα της Legal entity (Νομικής οντότητας) πρέπει να συμπληρωθεί υποχρεωτικά, αλλά τα
άλλα πεδία είναι προαιρετικά. Εάν προσπαθήσετε να δημιουργήσετε μια Legal entity (Νομική
οντότητα) με ένα όνομα που υπάρχει ήδη στη βάση δεδομένων, εμφανίζεται μια προειδοποίηση.
Εάν απορρίψετε την προειδοποίηση, θα δημιουργηθεί μια Legal entity (Νομική οντότητα) με το
όνομα, αλλά με μοναδικό UUID.
Ο τύπος της Νομικής οντότητας και άλλα ονόματα είναι για ενημερωτικούς σκοπούς. Μπορούν να
οριστούν σημαίες για τα other names (άλλα ονόματα).

8.2. Αναγνωριστικά
Τα αναγνωριστικά μπορούν να καταχωριστούν με τους τύπους Legal entity (Νομική οντότητα),
Regulatory programme (Ρυθμιστικό πρόγραμμα) και Other IT system (Άλλο σύστημα ΤΠ). Κάθε
τύπος περιλαμβάνει ένα μενού από το οποίο μπορείτε να επιλέξετε τους σχετικούς επιμέρους
τύπους του αναγνωριστικού. Για παράδειγμα, η Legal entity (Νομική οντότητα) έχει μια επιλογή για
DUNS. Μπορεί να οριστεί μια σημαία για κάθε αναγνωριστικό.
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8.3. Στοιχεία επικοινωνίας
Μπορεί να οριστεί διεύθυνση επικοινωνίας με τη Legal entity (Νομική οντότητα) και να
δημιουργηθεί μια σύνδεση με την οντότητα Contact (Επικοινωνία).

8.4. Εγκαταστάσεις
Εμφανίζει έναν κατάλογο με τις Legal entity sites (Εγκαταστάσεις νομικής οντότητας) που έχουν
συνδεθεί με τη Legal entity (Νομική οντότητα). Η σύνδεση γίνεται μέσα από την οντότητα Legal
entity site (Εγκατάσταση νομικής οντότητας). Κάνοντας κλικ σε ένα αρχείο από τον κατάλογο,
ανοίγει το παράθυρο δεδομένων για τη συγκεκριμένη Legal entity site (Εγκατάσταση νομικής
οντότητας).

9. Legal entity site (Εγκατάσταση νομικής οντότητας)
Legal entity site (Εγκατάσταση νομικής οντότητας) είναι μια οντότητα που χρησιμοποιείται για τη
σύνδεση μιας Legal entity (Νομικής οντότητας) και των συνδεδεμένων με αυτήν οντοτήτων με μια
φυσική τοποθεσία. Αυτό μπορεί να έχει σημαντικές νομικές επιπτώσεις, ιδίως όσον αφορά τη
χώρα. Μια Legal entity site (Εγκατάσταση νομικής οντότητας) πρέπει να έχει ένα όνομα και να
συνδέεται με μια Legal entity (Νομική οντότητα). Για να δημιουργήσετε τη σύνδεση με μια Legal
entity (Νομική οντότητα), κάντε κλικ στο εικονίδιο
σύνδεσης στο πεδίο Legal entity owner
(Κάτοχος νομικής οντότητας), επιλέξτε μια Legal entity (Νομική οντότητα) και έπειτα κάντε κλικ στο
Assign (Αντιστοίχιση).
Μπορούν να συνδεθούν περισσότερες από μία Legal entity sites (Εγκαταστάσεις νομικής
οντότητας) με την ίδια Legal entity (Νομική οντότητα).
Μπορεί να προστεθεί διεύθυνση επικοινωνίας και αναγνωριστικά IT. Προαιρετικά, μπορεί να
οριστεί μια σημαία η οποία θα αφορά το σύνολο της Legal entity site (Εγκατάστασης νομικής
οντότητας).

10. Ουσία αναφοράς
Reference substance (Ουσία αναφοράς) είναι μια οντότητα που χρησιμοποιείται για τον ορισμό
μιας συγκεκριμένης μοριακής δομής ή ενός στενού εύρους μοριακών δομών με τέτοιο τρόπο ώστε
ο ορισμός να μπορεί να χρησιμοποιηθεί εκ νέου. Η Reference substance (Ουσία αναφοράς)
περιέχει χημικά αναγνωριστικά και συντακτικές πληροφορίες. Για παράδειγμα, υπάρχει συνήθως
αµφιµονοσήµαντη σχέση μεταξύ της Reference substance (Ουσίας αναφοράς) και του αριθμού ΕΚ.
Μία και μόνη Reference substance (Ουσία αναφοράς) μπορεί να αναφέρεται σε πολλές οντότητες
εάν χρειάζεται να οριστεί μια χημική ταυτότητα, για παράδειγμα σε ένα συστατικό μιας Substance
(Ουσίας). Η χρήση των Reference substances (Ουσιών αναφοράς) είναι αποτελεσματική γιατί
κάποιες χημικές ουσίες εμφανίζονται συχνά σε πολλές Substances (Ουσίες) και Mixture/products
(Μείγματα/Προϊόντα). Επιπλέον, οι Reference substances (Ουσίες αναφοράς) μπορούν να
χρησιμοποιούνται από κοινού και να ανταλλάσσονται μεταξύ των εγκαταστάσεων και των χρηστών
του IUCLID. Μια συλλογή από οντότητες Reference substance (Ουσία αναφοράς) είναι διαθέσιμη
για δωρεάν μεταφόρτωση από τον δικτυακό τόπο του IUCLID 6 στην ενότητα Support / Get
Reference Substances (Υποστήριξη / Λήψη ουσιών αναφοράς). Εάν η απαιτούμενη Reference
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substance (Ουσία αναφοράς) δεν είναι διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο ή εάν επιθυμείτε κάτι άλλο,
μπορείτε να δημιουργήσετε μια Reference substance (Ουσία αναφοράς) στο IUCLID.

10.1. Ευρετήριο
Σε μια Reference substance (Ουσία αναφοράς) πρέπει τουλάχιστον να έχει οριστεί ένα όνομα. Το
όνομα είναι συχνά το ίδιο με μια εγγραφή σε ένα ευρετήριο, όπως το Ευρετήριο ΕΚ, χωρίς αυτό να
είναι απαραίτητο. Για να συνδέσετε την Reference substance (Ουσία αναφοράς) με μια εγγραφή σε
ένα ευρετήριο, κάντε κλικ στο εικονίδιο σύνδεσης
στο πεδίο inventory (ευρετήριο), αναζητήστε
και έπειτα επιλέξτε μια εγγραφή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Assign (Αντιστοίχιση).
Το εικονίδιο βέλους δίπλα στο εικονίδιο σύνδεσης οδηγεί στο αρχείο της εγγραφής του ευρετηρίου.
Για να επιστρέψετε στην Reference substance (Ουσία αναφοράς) αφού κάνετε κλικ στο βέλος,
κάντε κλικ στο πλήκτρο back (επιστροφή). Το εικονίδιο σταυρού καταργεί τη σύνδεση. Αυτό είναι
χρήσιμο αν θέλετε να συνδέσετε μια διαφορετική εγγραφή του ευρετηρίου από την τρέχουσα.
Αν δεν γίνει σύνδεση με ένα ευρετήριο, μπορείτε να καταχωρίσετε την αιτιολογία στο πεδίο No
inventory information available (Δεν διατίθενται πληροφορίες ευρετηρίου).

10.2. Πληροφορίες ουσίας αναφοράς
Το πεδίο Reference substance information (Πληροφορίες ουσίας αναφοράς) είναι μια συλλογή από
πεδία που περιέχουν αναγνωριστικά για την Reference substance (Ουσία αναφοράς) και τις
σχετικές substances (ουσίες). Τα αναγνωριστικά καταχωρίζονται εδώ μαζί με οποιαδήποτε
σύνδεση σε κάποιο ευρετήριο. Στο πεδίο identifiers of related substances (αναγνωριστικά σχετικών
ουσιών), μπορεί να δημιουργηθεί μια ομάδα ανά σχετική ουσία. Στην ομάδα υπάρχει το πεδίο
Relation (Σχέση), όπου μπορείτε να περιγράψετε τη σχέση.
Μπορεί να εφαρμοστεί μια ενιαία σημαία σε όλο το πεδίο Reference substance information
(Πληροφορίες ουσίας αναφοράς), για παράδειγμα για λόγους απορρήτου.

10.3. Μοριακές και συντακτικές πληροφορίες
Στο πεδίο Molecular and structural information (Μοριακές και συντακτικές πληροφορίες),
καταχωρίστε τον μοριακό τύπο, το μοριακό βάρος και αναφορτώστε μια εικόνα που δείχνει τη δομή
σε μορφή JPEG, GIF ή PNG. Στο πεδίο molecular formula (μοριακός τύπος) μπορείτε να
καταχωρίσετε κείμενο, αλλά όχι χαρακτήρες σε μορφή δείκτη, οπότε, για παράδειγμα, το αιθάνιο
θα είναι C2H4.
Μια ενιαία σημαία μπορεί να εφαρμοστεί σε όλο το πεδίο Molecular and structural information
(Μοριακές και συντακτικές πληροφορίες), για παράδειγμα, για λόγους εμπιστευτικότητας.

11. Επαφές
Contact (Επαφή) είναι μια οντότητα όπου καταγράφονται τα στοιχεία επικοινωνίας για ένα
συγκεκριμένο άτομο. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για να καταχωρίσετε κάτι σχετικά με τον
ρόλο ενός προσώπου σε μια διαδικασία, για παράδειγμα, ως το αρμόδιο πρόσωπο που είναι
υπεύθυνο για ένα δελτίο δεδομένων ασφαλείας (SDS). Συνδέσεις μπορούν να δημιουργηθούν από
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διάφορες άλλες οντότητες για μια Contact (Επαφή), για παράδειγμα από μια Legal entity (Νομική
οντότητα).
Χρησιμοποιώντας τις Contacts (Επαφές) καταργείτε την ανάγκη να καταχωρίσετε εκ νέου στοιχεία
σε περιπτώσεις όπου ένα συγκεκριμένο πρόσωπο εμπλέκεται σε πολλές διαδικασίες και
Substances (Ουσίες). Οι ενσωματωμένοι τύποι επαφών είναι competent person responsible for the
SDS (αρμόδιο πρόσωπο, υπεύθυνο για το SDS), emergency contact (στοιχεία επικοινωνίας
έκτακτης ανάγκης), substance manager (υπεύθυνος για την ουσία) και toxicologist (τοξικολόγος).

12. Ευρετήρια χημικών ουσιών
Η οντότητα Chemical inventories (Ευρετήρια χημικών ουσιών) παρέχει πρόσβαση μέσω του
IUCLID στα ευρετήρια πληροφοριών για τις χημικές ταυτότητες που προέρχονται εκτός του
IUCLID. Μια Reference substance (Ουσία αναφοράς) μπορεί να συνδέεται με μια εγγραφή σε ένα
Chemical inventory (Ευρετήριο χημικών ουσιών), ώστε παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη χημική
ταυτότητα σε τυποποιημένη μορφή.
Το Ευρετήριο ΕΚ παρέχεται μαζί με το IUCLID 6. Το ευρετήριο ΕΚ περιέχει χημικά αναγνωριστικά,
όπως αριθμούς ΕΚ, αριθμούς CAS και μοριακούς τύπους. Η τιμή της κατάστασης του πεδίου είναι
ενεργή για όλες τις εγγραφές. Κάνοντας κλικ στο εικονίδιο για τα Chemical inventories (Ευρετήρια
χημικών ουσιών) στην αρχική σελίδα του IUCLID ανοίγει το παράθυρο πλοήγησης που προσπαθεί
να εμφανίσει το σύνολο του ευρετηρίου ΕΚ. Υπάρχουν, ωστόσο, περισσότερα από 500 αρχεία,
οπότε δεν είναι δυνατόν να εμφανιστούν όλα ταυτόχρονα.
Η οντότητα Chemical inventories (Ευρετήρια χημικών ουσιών) δεν μπορεί να δημιουργηθεί μέσα
από το IUCLID, αλλά είναι δυνατή η εισαγωγή της, μετά την οποία τα ευρετήρια αυτά είναι μόνο για
ανάγνωση.

13. Βιβλιογραφικές παραπομπές
Η οντότητα Literature reference (Βιβλιογραφικές παραπομπές) προσδιορίζει ένα συγκεκριμένο
έγγραφο που περιέχει πληροφορίες για μια Substance (Ουσία) ή ένα Mixture/Product
(Μείγμα/Προϊόν). Το μόνο υποχρεωτικό πεδίο είναι ο τίτλος, αλλά υπάρχουν και διάφορα άλλα
πεδία που επιτρέπουν στον αναγνώστη να βρει το έγγραφο εκτός του IUCLID. Μπορεί να
δημιουργηθεί σύνδεση σε μια οντότητα Literature reference (Βιβλιογραφικές παραπομπές) από ένα
αρχείο μελέτης παραμέτρου χρησιμοποιώντας ένα εναρμονισμένο πρότυπο. Η σύνδεση
δημιουργείται από το πεδίο data source (πηγή δεδομένων).
Όπως όλες οι οντότητες, έτσι και κάθε οντότητα Literature reference (Βιβλιογραφικές παραπομπές)
έχει ένα μοναδικό UUID, το οποίο εμφανίζεται στο παράθυρο πληροφοριών. Αυτό καθιστά δυνατή
την εύρεση της οντότητας άμεσα χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Search by UUID (Αναζήτηση με
UUID).

14. Υλικά δοκιμής
Η οντότητα Test materials (Υλικά δοκιμής) είναι μια οντότητα που χρησιμοποιείται για να
περιγράψει το υλικό επί του οποίου έχει πραγματοποιηθεί μια φυσική δοκιμή. Μπορεί να
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δημιουργηθεί σύνδεση με μια οντότητα Test material (Υλικό δοκιμής) σε ένα αρχείο μελέτης
παραμέτρου. Παρακάτω παρουσιάζεται ένα παράδειγμα.
Εικόνα 60:Μια οντότητα Test material (Υλικό δοκιμής) που αναφέρεται μέσα σε ένα αρχείο μελέτης παραμέτρου

Μια οντότητα Test material (Υλικό δοκιμής) αποτελείται από μια σύνθεση, παρόμοια με εκείνη που
χρησιμοποιείται για μια Substance (Ουσία), μια περιγραφή της φυσικής μορφής και ορισμένες
επιπλέον πληροφορίες που μπορούν να θεωρηθούν απόρρητες, όπως έναν αριθμό παρτίδας.
Η σύνθεση μπορεί να έχει συστατικά του τύπου constituent (συστατικό), impurity (πρόσμειξη) ή
additive (πρόσθετο). Τα συστατικά φαίνονται σε έναν πίνακα του οποίου η επεξεργασία γίνεται με
τον συνήθη τρόπο. Κάθε συστατικό πρέπει να συνδέεται με μια Reference substance (Ουσία
αναφοράς) και να λαμβάνει ένα εύρος συγκέντρωσης. Για να δημιουργήσετε μια σύνδεση σε μια
οντότητα Reference substance (Ουσία αναφοράς), κάντε κλικ στο εικονίδιο σύνδεσης
στο πεδίο
Reference substance (Ουσία αναφοράς), αναζητήστε και έπειτα επιλέξτε μια Reference substance
(Ουσία αναφοράς) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Assign (Αντιστοίχιση). Από το
παράθυρο αναζήτησης μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε μια νέα οντότητα Reference substance
(Ουσία αναφοράς). Εάν κάνετε κλικ στο πλήκτρο New (Νέο) για να δημιουργήσετε μια Reference
substance (Ουσία αναφοράς), αφού τη δημιουργήσετε, θα πρέπει να επιστρέψετε στην οντότητα
Test materials (Υλικά δοκιμής) και να δημιουργήσετε το συστατικό της σύνθεσης από την αρχή. Η
επιλογή Go to link target (Μετάβαση στον στόχο σύνδεσης) ανοίγει την Reference substance
(Ουσία αναφοράς) του επιλεγμένου συστατικού στον πίνακα.
Το πεδίο Composition / purity: other information (Σύνθεση / καθαρότητα: άλλες πληροφορίες)
παρέχεται για την καταχώριση περισσότερων ποιοτικών πληροφοριών για την καθαρότητα. Το
πεδίο Test material form (Μορφή υλικού δοκιμής) παρέχεται για την καταχώριση πληροφοριών
σχετικά με τη φυσική κατάσταση και τα χαρακτηριστικά του υλικού που χρησιμοποιείται στη δοκιμή.
Τέλος, υπάρχουν δύο πεδία ελεύθερου κειμένου όπου μπορείτε να προσθέσετε περισσότερες
λεπτομέρειες. Προτάσεις για το τι πρέπει να συμπληρώσετε παρέχονται στα πρότυπα ελεύθερου
κειμένου. Για να ανοίξετε ένα πρότυπο ελεύθερου κειμένου, κάντε κλικ στο εικονίδιο που δείχνει το
γράμμα A με ένα βέλος στην κάτω δεξιά γωνία, . Για να αντιγράψετε το κείμενο από το πρότυπο
στο πεδίο, κάντε κλικ στο πλήκτρο Insert (Εισαγωγή). Όταν αποθηκεύετε την οντότητα Test
materials (Υλικά δοκιμής), παρακολουθήστε την περιοχή μηνυμάτων πάνω από το παράθυρο
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πλοήγησης για μερικά δευτερόλεπτα, ενώ ελέγχονται τα δεδομένα. Αν βρεθεί οποιοδήποτε λάθος,
θα εμφανιστεί ένα ενημερωτικό μήνυμα. Για παράδειγμα, εάν το μήνυμα είναι «Concentration: At
least one of the values are not set (Συγκέντρωση: δεν έχει οριστεί τουλάχιστον μία από τις τιμές)»,
ελέγξτε τα συστατικά της σύνθεσης.

15. Διαχείριση χρηστών
Η οντότητα User management (Διαχείριση χρηστών) παρέχει ένα μέσο ελέγχου της πρόσβασης
στα δεδομένα και τις λειτουργίες στο IUCLID 6. Εάν το IUCLID 6 εκτελείται σε server (διακομιστή),
η οντότητα User management (Διαχείριση χρηστών) επιτρέπει σε πολλά διαφορετικά πρόσωπα να
έχουν εξατομικευμένη πρόσβαση ταυτόχρονα σε μία βάση δεδομένων. Για παράδειγμα, αυτό
επιτρέπει σε έναν μεγάλο οργανισμό να συγκεντρώσει όλα τα δεδομένα του σε μία βάση
δεδομένων, καθώς και να παρέχει πρόσβαση που είναι προσαρμοσμένη τόσο στις ανάγκες
ασφάλειας όσο και τις λειτουργικές ανάγκες του οργανισμού.
Αν το IUCLID 6 εκτελείται ως desktop εφαρμογή με ένα μόνο πρόσωπο να έχει πρόσβαση σε αυτό
κάθε φορά, μπορεί να μην είναι αναγκαίο να περιοριστεί η πρόσβαση. Για τον λόγο αυτό, η
desktop έκδοση του IUCLID 6 διατίθεται με ενεργοποιημένη την επιλογή User management
disabled (Διαχείριση χρηστών απενεργοποιημένη). Κατά την εκκίνηση του IUCLID 6, το παράθυρο
σύνδεσης δεν εμφανίζεται, επειδή η σύνδεση πραγματοποιείται αυτόματα σε έναν προεπιλεγμένο
User (Χρήστη). Οι λειτουργίες που συνδέονται με την οντότητα User management (Διαχείριση
χρηστών) είναι απενεργοποιημένες. Ωστόσο, μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να
απενεργοποιήσετε την οντότητα User management (Διαχείριση χρηστών) μέσω του μενού, File /
System administration (Αρχείο / Διαχείριση συστήματος). Όταν μετεγκαθίστανται δεδομένα από το
IUCLID 5 στο IUCLID 6, εάν η βάση δεδομένων του IUCLID 5 περιέχει οποιονδήποτε τύπο
οντότητας User (Χρήστης) εκτός από τον SuperUser, η οντότητα User management (Διαχείριση
χρηστών) είναι ενεργοποιημένη στο IUCLID 6. Αυτό γίνεται με βάση την υπόθεση ότι πρέπει να
έχει επιλεγεί η λειτουργία multi-user. Εάν δεν έχει γίνει αυτό, η οντότητα User management
(Διαχείριση χρηστών) μπορεί να απενεργοποιηθεί από το μενού, File / System administration
(Αρχείο / Διαχείριση συστήματος).
Εξ ορισμού, η οντότητα User management (Διαχείριση χρηστών) περιέχει μόνο τους τύπους
οντότητας User (Χρήστης) και Role (Ρόλος). Αν, ωστόσο, είναι ενεργοποιημένη η ασφάλεια με
βάση την παρουσία (IBS), παρέχεται επιπλέον ο τύπος οντότητας Group (Ομάδα), και μαζί με
αυτόν, οι σχετικές έννοιες ownership (κυριότητα) και sharing (επιμερισμός). Για μια επισκόπηση της
ασφάλειας με βάση την παρουσία (IBS), βλ. την ενότητα 15.3 Ασφάλεια με βάση την παρουσία
(IBS).
Πρόσβαση στην οντότητα User management (Διαχείριση χρηστών) παρέχεται είτε από το μενού
του αρχείου είτε από ένα παράθυρο στην αρχική σελίδα. Κάνοντας δεξί κλικ στο παράθυρο στην
αρχική σελίδα, θα έχετε πρόσβαση στις ίδιες λειτουργίες με εκείνες στο μενού του αρχείου.

15.1. Χρήστης
User (Χρήστης) είναι μια οντότητα στο IUCLID 6 που συνδέει τις ενέργειες που πραγματοποιούνται
στο IUCLID 6 με ένα μεμονωμένο άτομο ή άτομα που χρησιμοποιούν το λογισμικό. Ένας User
(Χρήστης) διαθέτει στοιχεία ταυτοποίησης με τη μορφή ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης
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που πρέπει να καταχωριστούν για να είναι δυνατή η πρόσβαση στην οντότητα User (Χρήστης). Ο
λόγος που πρέπει να υπάρχουν Users (Χρήστες) είναι η παροχή διαφορετικών επιπέδων
πρόσβασης σε δεδομένα και λειτουργίες σε διάφορα άτομα. Επιτρέπουν επίσης την τήρηση ενός
αρχείου για το ποιος έχει κάνει τι και πότε.
Το όνομα χρήστη προσδιορίζει μοναδικά τον User (Χρήστη) σε όλο το περιβάλλον εργασίας.
Συνήθως υπάρχει αµφιµονοσήµαντη σχέση μεταξύ ενός ατόμου που χρησιμοποιεί το IUCLID 6 και
ενός User (Χρήστη), οπότε μόνο ένα άτομο γνωρίζει τα στοιχεία ταυτότητας κάθε User (Χρήστη).
Για τον τύπο εγκατάστασης desktop του IUCLID 6, μπορεί να είναι συνδεδεμένος μόνο ένας
χρήστης κάθε φορά και από τον ίδιο υπολογιστή όπου είναι εγκατεστημένο το IUCLID 6. Για τον
τύπο εγκατάστασης server του IUCLID 6, μπορεί να είναι συνδεδεμένοι περισσότεροι από ένας
χρήστες ταυτόχρονα και το IUCLID 6 δεν χρειάζεται να είναι εγκατεστημένο στον ίδιο υπολογιστή
με αυτόν από τον οποίο έχει πρόσβαση στο λογισμικό οποιοσδήποτε από αυτούς.
Όταν ένας User (Χρήστης) δημιουργεί ή εισάγει ένα έγγραφο, αποκτά αυτόματα κυριότητα του
εγγράφου. Η πρόσβαση στο έγγραφο για άλλους Users (Χρήστες) εξαρτάται από τον τρόπο με τον
οποίο έχει ρυθμιστεί το σύστημα. Η κυριότητα μπορεί να μεταβιβάζεται μεταξύ των Users
(Χρηστών), αλλά ένα έγγραφο μπορεί να ανήκει σε έναν μόνο User (Χρήστη) κάθε φορά. Μια
σημαντική λειτουργία ενός User (Χρήστη) είναι ο καθορισμός της νομικής κυριότητας δεδομένων
μέσω μιας Legal entity (Νομικής οντότητας). Για παράδειγμα, κατά τη δημιουργία ενός Dossier
(Φακέλου), η κυριότητα του Dossier (Φακέλου) καθορίζεται από τη Legal entity (Νομική οντότητα) η
οποία επιλέγεται για τον User (Χρήστη) τη δεδομένη στιγμή. Ένας User (Χρήστης) μπορεί να είναι
συνδεδεμένος με περισσότερες από μία Legal entities (Νομικές οντότητες), αλλά ο χρήστης μπορεί
να ενεργεί για λογαριασμό μόνο μίας Legal entity (Νομικής οντότητας) κάθε φορά. Η πρόσβαση την
οποία έχει ένας User (Χρήστης) σε λειτουργίες και δεδομένα στο IUCLID 6 ελέγχεται μέσω Roles
(Ρόλων), και αν είναι ενεργοποιημένη η ασφάλεια με βάση την παρουσία (instance), μέσω Groups
(Ομάδων), όπως περιγράφεται σε επόμενες ενότητες.
Εάν η εγκατάσταση του IUCLID 6 πραγματοποιείται σε περιβάλλον πολλών χρηστών, αποτελεί
συνήθη πρακτική να παρέχεται σε κάθε άτομο που χρησιμοποιεί το λογισμικό πρόσβαση στον δικό
του User (Χρήστη), και να την προσαρμόζει στις ατομικές ανάγκες του χρήστη μέσω των Roles
(Ρόλων) και των Groups (Ομάδων).

15.1.1. Αριθμός Users (Χρηστών) που παρέχονται με το IUCLID 6
Με κάθε νέα εγκατάσταση του IUCLID 6 παρέχονται δύο χρήστες οι οποίοι έχουν ήδη
δημιουργηθεί, ο SuperUser και ο FullAccess.

15.1.1.1. SuperUser
Ο προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης του SuperUser είναι root, αλλά μπορεί να αλλάξει κατά την
εγκατάσταση τύπου desktop με τη χρήση του προγράμματος εγκατάστασης. Την πρώτη φορά που
συνδέεστε, συνιστάται να αλλάζετε τον κωδικό πρόσβασης από την προκαθορισμένη τιμή. Ο
SuperUser έχει πλήρη πρόσβαση στις λειτουργίες του IUCLID 6 και τα στοιχεία που
περιλαμβάνονται σε αυτό.
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15.1.1.2. FullAccess
Ο χρήστης με το όνομα FullAccess έχει πλήρη πρόσβαση σε έγγραφα που περιλαμβάνονται στη
βάση δεδομένων IUCLID 6, δεν έχει όμως καμία πρόσβαση σε διαχειριστικές λειτουργίες όπως η
Διαχείριση χρηστών (User management). Αν θέλετε να συνδεθείτε ως αυτός ο User (Χρήστης), θα
πρέπει πρώτα να ορίσετε τον κωδικό πρόσβασής του. Ο χρήστης SuperUser μπορεί να κάνει κάτι
τέτοιο.

15.1.2. Διαχείριση χρηστών
Η User management (Διαχείριση χρηστών) μπορεί να πραγματοποιηθεί από έναν User (Χρήστη) ο
οποίος έχει τα δικαιώματα που προβλέπονται από τον ενσωματωμένο Role (Ρόλο) του User
Manager (Διαχειριστή χρηστών). Οι διαχειριστές χρηστών μπορούν να δουν μόνο τους Users
(Χρήστες) που έχουν δημιουργήσει, ή οι οποίοι δημιουργήθηκαν απευθείας κάτω από αυτούς στην
ιεραρχία των Users (Χρηστών). Η αναλογία ανταποκρίνεται σε αυτή ενός γονέα και ενός παιδιού,
στην οποία ένας διαχειριστής χρηστών μπορεί να δει τις άλλες γενεές, όχι όμως άλλες οικογένειες.
Ένα παράδειγμα του περιβάλλοντος εργασίας για τη User management (Διαχείριση χρηστών)
αναφέρεται κατωτέρω. Επισημαίνεται ότι στο εν λόγω παράδειγμα υπάρχει μια καρτέλα για την
Group (Ομάδα), κάτι που σημαίνει ότι είναι ενεργοποιημένη η ασφάλεια με βάση την παρουσία. Για
μια επισκόπηση της ασφάλειας με βάση την παρουσία (IBS), βλ. ενότητα 15.3 Ασφάλεια με βάση
την παρουσία (IBS).
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Εικόνα 61:Διαχείριση χρηστών

15.1.2.1. Preferences (Προτιμήσεις)
Το Username (Όνομα χρήστη) προσδιορίζει τον User (Χρήστη) σε όλο το σύστημα, πρέπει
επομένως να επιλέγεται με προσοχή. Άτομα που συνδέονται στο IUCLID 6 πρέπει να το εισάγουν,
μαζί με τον κωδικό πρόσβασης, για να αποδείξουν ότι έχουν το δικαίωμα πρόσβασης στον User
(Χρήστη). Οι τιμές του last name (επώνυμου) και του first name (ονόματος) υπάρχουν μόνο για
σκοπούς εσωτερικής ταυτοποίησης. Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για σκοπούς ενημέρωσης, και κατά περίπτωση, σε μια λειτουργία που επιτρέπει
την επαναφορά του κωδικού πρόσβασης. Για σκοπούς ενημέρωσης, μια οντότητα του τύπου
Contact (Επαφή) μπορεί να είναι συνδεδεμένη με τον User (Χρήστη).

15.1.2.2. Password management (Διαχείριση κωδικών πρόσβασης)
Το password (κωδικός πρόσβασης) χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το username (όνομα
χρήστη) για την ταυτοποίηση ενός ατόμου όταν συνδέεται στον λογαριασμό ενός User (Χρήστης).
Το IUCLID 6 έχει ένα χαρακτηριστικό που διασφαλίζει τις τιμές των κωδικών πρόσβασης σύμφωνα
με ένα ελάχιστο σύνολο κριτηρίων ασφάλειας. Οι κανόνες ορίζονται στο μενού File / System
administrative tools / Security policy (Αρχείο / Διαχειριστικά εργαλεία συστήματος / Πολιτική
ασφάλειας). Μπορούν να προβληθούν κάνοντας κλικ στο εικονίδιο πληροφοριών στην επάνω
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δεξιά γωνία του παραθύρου password management (διαχείριση κωδικού πρόσβασης), όπως
φαίνεται στο παρακάτω παράδειγμα.
Εικόνα 62:Password management (Διαχείριση κωδικών πρόσβασης)

Επεξήγηση για την Εικόνα 62:
1. Αυτόματη δημιουργία κωδικού πρόσβασης
2. Προβολή των κανόνων ασφάλειας για τους κωδικούς πρόσβασης
Εάν ο κωδικός πρόσβασης που εισάγετε θεωρηθεί υπερβολικά αδύναμος, κατά την προσπάθεια
αποθήκευσής του, εμφανίζεται ένα μήνυμα σφάλματος που εξηγεί τι πρέπει να περιέχει ο κωδικός
πρόσβασης. Για παράδειγμα, οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις απαιτούν έναν κωδικό πρόσβασης που
αποτελείται από τουλάχιστον 5 χαρακτήρες, εκ των οποίων ένας τουλάχιστον γράφεται με
κεφαλαίο και ένας τουλάχιστον με πεζό γράμμα. Η πολιτική ασφάλειας μπορεί επίσης να
χρησιμοποιηθεί για να υποχρεώνει τους χρήστες να αλλάζουν τακτικά τους κωδικούς πρόσβασης.
Η διάρκεια της περιόδου ορίζεται στο ακόλουθο πεδίο:
File / System administration Security policy / Force users to change their password after X days
(Αρχείο / Διαχείριση συστήματος Πολιτική ασφάλειας / Υποχρέωση χρηστών να αλλάζουν τον
κωδικό πρόσβασής τους μετά από Χ ημέρες).
Η πολιτική που εφαρμόζεται για τον SuperUser ισχύει και για όλους τους άλλους Users (Χρήστες).
Η εντολή Generate (Δημιουργία)
δημιουργεί αυτόματα έναν κωδικό πρόσβασης που συνάδει με
την πολιτική ασφάλειας. Η τιμή του κωδικού πρόσβασης αντιγράφεται στα πεδία του
περιβάλλοντος εργασίας, και στο πρόχειρο του λειτουργικού συστήματος στο οποίο εκτελείται το
IUCLID 6. Επιπλέον, η τιμή εμφανίζεται σε ένα αναδυόμενο ενημερωτικό μήνυμα.
Εάν ο κωδικός πρόσβασης είναι προσωρινός, ο διαχειριστής χρηστών πιθανότατα θα θέλει να
υποχρεώσει τον χρήστη να αλλάξει τον κωδικό πρόσβασης κατά την επόμενη σύνδεση. Αυτό
γίνεται επιλέγοντας το τετραγωνίδιο με τίτλο Expire password upon next log in (Λήξη κωδικού
πρόσβασης κατά την επόμενη σύνδεση).

15.1.2.3. Resources (Πόροι)
Αυτή η καρτέλα εμφανίζεται μόνο όταν είναι ενεργοποιημένη η ασφάλεια με βάση την παρουσία
(IBS). Περιγραφή της IBS παρέχεται στην ενότητα 15.3 Ασφάλεια με βάση την παρουσία (IBS).
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Οι επιλογές που εμφανίζονται σε αυτήν την καρτέλα καθορίζουν τα προεπιλεγμένα επίπεδα
πρόσβασης και κοινής χρήσης ανά τύπο οντότητας, ανά Group (Ομάδα), ανά έγγραφο που
δημιουργείται ή εισάγεται από τον User (Χρήστη). Οι τιμές αυτές μπορούν να παρακαμφθούν
χειροκίνητα ανά έγγραφο, ή κατά τη διάρκεια της εισαγωγής.
Κάνοντας κλικ στο βέλος που δείχνει προς τα κάτω, ανοίγει ένας κατάλογος όλων των Groups
(Ομάδων) στις οποίες ανήκει ο User (Χρήστης) συμπεριλαμβανομένης της Common (Κοινής). Για
να ρυθμίσετε την πρόσβαση για μια ομάδα, κάντε κλικ σε αυτήν και στη συνέχεια ορίστε μία από
τις ακόλουθες επιλογές από το αναπτυσσόμενο μενού: no value (μηδενική τιμή), read
(ανάγνωση), read/write (ανάγνωση/εγγραφή), read/write/delete
(ανάγνωση/εγγραφή/διαγραφή).
Για παράδειγμα, αν η τιμή για τα Mixtures (Μείγματα) είναι read/write/delete
(ανάγνωση/εγγραφή/διαγραφή) για μια Group (Ομάδα) με το όνομα group1, εξ ορισμού, αυτή η
Group (Ομάδα) μπορεί να διαβάσει, να εγγράψει και να διαγράψει όλα τα Mixtures (Μείγματα) που
έχουν δημιουργηθεί από τον User (Χρήστη). Μια τέτοια επιλογή εμφανίζεται στην ακόλουθη εικόνα.
Εικόνα 63:Πόροι για έναν Χρήστη
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15.1.2.4. Administration (Διαχείριση)
Ορίζονται οι διάφορες ιδιότητες του User (Χρήστη) οι οποίες επηρεάζουν την πρόσβαση σε
δεδομένα, λειτουργίες και στον ίδιο τον User (Χρήστη).
15.1.2.4.1.

Γενικά

Locked (Κλειδωμένο) σημαίνει ότι έχει γίνει υπέρβαση του μέγιστου αριθμού προσπαθειών
σύνδεσης με τον User (Χρήστη). Η τιμή του ορίου καθορίζεται στο μενού File / Administrative tools
/ Administration / Security policy (Αρχείο / Διαχειριστικά εργαλεία / Διαχείριση / Πολιτική
ασφάλειας). Η προεπιλεγμένη τιμή είναι τρία. Για να ξεκλειδώσετε τον User (Χρήστη), καταργήστε
την επιλογή του τετραγωνιδίου. Η αλλαγή τίθεται σε ισχύ αμέσως μόλις αποθηκευτεί.
Η εντολή Suspended (Σε αναστολή) μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μια χειροκίνητη μέθοδος για να
εμποδίσετε την πρόσβαση στον User (Χρήστη), για οποιοδήποτε λόγο. Εάν το τετραγωνίδιο είναι
επιλεγμένο, δεν μπορεί κανείς να εισέλθει στον λογαριασμό του User (Χρήστη). Για να ακυρώσετε
την αναστολή, καταργήστε την επιλογή του τετραγωνιδίου. Η αλλαγή τίθεται σε ισχύ αμέσως μόλις
αποθηκευτεί.
Η εντολή Expired (Έληξε) σημαίνει ότι δεν έχει εισέλθει κανείς στον λογαριασμό User (Χρήστη) για
τον αριθμό ημερών που ορίζεται στο πεδίο File / Administrative tools / Administration / Security
policy / Automatic expiry of unused accounts after x days (Αρχείο / Διαχειριστικά εργαλεία /
Διαχείριση / Πολιτική ασφάλειας / Αυτόματη λήξη των ανενεργών λογαριασμών μετά από x ημέρες).
Η προεπιλεγμένη τιμή είναι εξήντα. Για να ακυρώσετε την εντολή λήξης, καταργήστε την επιλογή
του τετραγωνιδίου. Η αλλαγή τίθεται σε ισχύ αμέσως μόλις αποθηκευτεί.
Η last log in date (τελευταία ημερομηνία σύνδεσης) δηλώνει πότε ήταν η τελευταία πιο πρόσφατη
σύνδεση του User (Χρήστη).
Η last log in location (τελευταία τοποθεσία σύνδεσης) δηλώνει τη διεύθυνση IP του υπολογιστή από
τον οποίο έγινε η τελευταία πιο πρόσφατη σύνδεση του User (Χρήστη). Για την εγκατάσταση τύπου
desktop, η τιμή θα είναι αυτή του τοπικού κεντρικού υπολογιστή (127.0.0.1).
Οι Remarks (Παρατηρήσεις) είναι ένα πεδίο ελεύθερου κειμένου το οποίο παρέχεται για να
επιτρέψει στον διαχειριστή χρηστών να αποθηκεύσει σημειώσεις για τον User (Χρήστη). Μπορεί να
περιλαμβάνει έως 32.768 χαρακτήρες.
15.1.2.4.2.

Ρόλος

Το πεδίο αυτό χρησιμοποιείται για να ορίσει τους Roles (Ρόλους) του User (Χρήστη). Ένας User
(Χρήστης) πρέπει να έχει τουλάχιστον έναν Role (Ρόλο). Από προεπιλογή, σε κάθε νέο χρήστη
δίνεται ο ενσωματωμένος Role (Ρόλος) Read-only (Μόνο για ανάγνωση). Οι ενσωματωμένοι ρόλοι
περιγράφονται στην ενότητα για τους Roles (Ρόλους). Αν ένας User (Χρήστης) έχει περισσότερους
από έναν Role (Ρόλους), τα δικαιώματα που παραχωρούνται είναι πρόσθετα. Για παράδειγμα, εάν
ένας User (Χρήστης) έχει έναν Role (Ρόλο) ο οποίος επιτρέπει μόνο την ανάγνωση για μια
συγκεκριμένη οντότητα, και έναν Role (Ρόλο) ο οποίος επιτρέπει διαγραφή για την ίδια οντότητα, ο
User (Χρήστης) μπορεί να διαγράψει αυτόν τον τύπο οντότητας.
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Ομάδα

Αυτή η καρτέλα εμφανίζεται μόνο όταν είναι ενεργοποιημένη η ασφάλεια με βάση την παρουσία
(IBS). Περιγραφή της IBS παρέχεται στην ενότητα 15.3 Ασφάλεια με βάση την παρουσία (IBS).
Το πεδίο αυτό χρησιμοποιείται για να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε τον User (Χρήστη) από τις
Groups (Ομάδες). Αυτό μπορεί επίσης να γίνει από έναν Group manager (Διαχειριστή ομάδας)
μέσω της καρτέλας Group (Ομάδα). Ένας User (Χρήστης) μπορεί να μην ανήκει σε καμία Group
(Ομάδα). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Group (Ομάδα) βλ. ενότητα σχετικά με την
ασφάλεια με βάση την παρουσία (IBS).
15.1.2.4.4.

Legal entity (Νομική οντότητα)

Ένας User (Χρήστης) πρέπει να είναι συνδεδεμένος τουλάχιστον με μία Legal entity (Νομική
οντότητα). Μια Legal entity (Νομική οντότητα) μπορεί είτε να δημιουργηθεί στο IUCLID 6 είτε να
εισαχθεί. Το IUCLID 6 παρέχεται με μια ενσωματωμένη Legal entity (Νομική οντότητα) με το
όνομα Predefined Legal entity (Προκαθορισμένη νομική οντότητα). Αυτή αποτελεί ένα μέσο για να
μπορούν οι χρήστες να ξεκινήσουν, αλλά για ρυθμιστικούς σκοπούς, συστήνεται να χρησιμοποιείτε
μία που είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες σας.
Ένας διαχειριστής χρηστών μπορεί να δει και να αντιστοιχίσει στους Users (Χρήστες) μόνο Legal
entities (Νομικές οντότητες) που είναι συνδεδεμένες με τον δικό τους User (Χρήστη). Έτσι, είναι
δυνατόν για έναν User (Χρήστη) να είναι συνδεδεμένος με μια Legal entity (Νομική οντότητα) την
οποία ένας συγκεκριμένος διαχειριστής χρηστών δεν μπορεί να δει στο αρχείο του User (Χρήστη).

15.1.2.5. Export users (Εξαγωγή χρηστών)
Οι λεπτομέρειες για όλους τους Users (Χρήστες) αποθηκεύονται σε ένα ενιαίο αρχείο κειμένου.
Ένα αρχείο που έχει εξαχθεί μπορεί να εισαχθεί σε οποιοδήποτε σύστημα IUCLID 6. Αυτό παρέχει
τη δυνατότητα οι Users (Χρήστες) να μετακινούνται μεταξύ δύο διαφορετικών παρουσιών του
IUCLID 6.
Η λειτουργία αυτή είναι προσβάσιμη από το κύριο μενού File / User management (Αρχείο /
Διαχείριση χρηστών). Ανοίγει ένα αναδυόμενο παράθυρο το οποίο δείχνει τον αριθμό των Users
(Χρηστών) που πρόκειται να εξαχθούν, όπως φαίνεται κατωτέρω:
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Εικόνα 64:Αναδυόμενο παράθυρο «Εξαγωγή χρηστών»

Επιλέξτε finish (τέλος) για να ξεκινήσει η εξαγωγή. Η εξαγωγή πραγματοποιείται ως εργασία
παρασκηνίου. Το εικονίδιο για τις εργασίες παρασκηνίου θα αρχίσει να αναβοσβήνει στην κάτω
δεξιά γωνία του περιβάλλοντος εργασίας. Επιλέξτε το εικονίδιο για να ανοίξετε τον κατάλογο
εργασιών, όπως φαίνεται κατωτέρω:
Εικόνα 65:Άνοιγμα του καταλόγου εργασιών παρασκηνίου

Εικόνα 66:Κατάλογος εργασιών παρασκηνίου

Η πιο πρόσφατη εργασία εμφανίζεται στην κορυφή του καταλόγου. Όταν έχει ολοκληρωθεί η
εργασία, εμφανίζεται μια δήλωση κάτω από τη γραμμή προόδου για το αν η εργασία έχει επιτύχει ή
αποτύχει. Εάν η εξαγωγή πραγματοποιηθεί με επιτυχία, κάντε διπλό κλικ στη γραμμή προόδου για
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να ανοίξετε ένα παράθυρο από το οποίο μπορεί να γίνει η λήψη του αρχείου, όπως φαίνεται
κατωτέρω. Η περίληψη αναφέρει τι συνέβη κατά τη διάρκεια της εργασίας.
Εικόνα 67:Περίληψη μιας επιτυχημένης εργασίας εξαγωγής

Εάν η εξαγωγή δεν πραγματοποιηθεί με επιτυχία, θα πρέπει να υπάρχει ένα ενημερωτικό μήνυμα
που θα αναφέρει τον λόγο, στο τμήμα [2] της περίληψης.
Το εξαχθέν αρχείο είναι ένα αρχείο απλού κειμένου. Η επέκταση του αρχείου είναι csv για
μεγαλύτερη ευκολία κατά τη χρήση του με εφαρμογές λογιστικών φύλλων, όπως το Microsoft
Excel. Υπάρχει ένας User (Χρήστης) ανά γραμμή. Τα πεδία χωρίζονται από τον χαρακτήρα της
άνω τελείας «·», και οι τιμές βρίσκονται μέσα σε διπλά εισαγωγικά. Η πρώτη γραμμή περιέχει τις
κεφαλίδες. Τα πεδία περιγράφονται στον ακόλουθο πίνακα. Τα πεδία που σημειώνονται με
αστερίσκο * πρέπει να περιέχουν μια τιμή. Ο SuperUser δεν εξάγεται.
Πίνακας 2:Τα πεδία στο αρχείο κειμένου για τη λειτουργία Import users (Λειτουργία χρηστών)

Κεφαλίδα

Περιγραφή

Username*
(Όνομα
χρήστη)

Η τιμή χρησιμοποιείται για την ταυτοποίηση του User (Χρήστη) στον
οποίο εισάγονται δεδομένα. Μια τιμή είναι υποχρεωτική ανά σειρά. Η τιμή
πρέπει να είναι μοναδική στη βάση δεδομένων.

Last Name*
(Επώνυμο)

Ελεύθερο κείμενο με ανώτατο όριο τους 255 χαρακτήρες.

First Name*
(Όνομα)

Ελεύθερο κείμενο με ανώτατο όριο τους 255 χαρακτήρες.

Suspended
(Σε αναστολή)

Η τιμή του πεδίου Suspended (Σε αναστολή). Αυτή μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για την αναστολή και την άρση της αναστολής
υφιστάμενων Users (Χρηστών). [ yes | 1 | true | no | 0 | false ] ([ ναι | 1 |
σωστό | όχι | 0 | λάθος ])
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Ελεύθερο κείμενο με ανώτατο όριο τους 32.768 χαρακτήρες.

Roles* (Ρόλοι) Όνομα(-ατα) Role(s) (Ρόλου/Ρόλων) χρηστών που αντιστοιχούν στον
λογαριασμό. Οι τιμές πρέπει να προϋπάρχουν στη βάση δεδομένων πριν
από την εισαγωγή. Επιτρέπονται πολλαπλές τιμές οι οποίες χωρίζονται με
τον χαρακτήρα της άνω τελείας, «·», με όλο το πεδίο εντός διπλών
εισαγωγικών.
LEOs*
(Αντικείμενα
νομικής
οντότητας)

UUID(s) (Διεθνείς μοναδικοί αναγνωριστικοί κωδικοί) των LEO(s)
(Αντικειμένων νομικής οντότητας) που αντιστοιχούν στον User (Χρήστη).
Οι τιμές πρέπει να προϋπάρχουν στη βάση δεδομένων πριν από την
εισαγωγή. Επιτρέπονται πολλαπλές τιμές οι οποίες χωρίζονται με τον
χαρακτήρα της άνω τελείας, «·», με όλο το πεδίο εντός διπλών
εισαγωγικών.

Groups*
(Ομάδες)

Όνομα(-ατα) Group(s) (Ομάδων) χρηστών που αντιστοιχούν στον
λογαριασμό. Οι τιμές πρέπει να προϋπάρχουν στη βάση δεδομένων πριν
από την εισαγωγή. Επιτρέπονται πολλαπλές τιμές οι οποίες χωρίζονται με
τον χαρακτήρα της άνω τελείας, «·», με όλο το πεδίο εντός διπλών
εισαγωγικών.

Delete
(Διαγραφή)

Διαγραφή προϋπάρχοντος User (Χρήστη) κατά την εισαγωγή. [ yes | 1 |
true | no | 0 | false ] ([ ναι | 1 | σωστό | όχι | 0 | λάθος ])

Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αντιστοιχεί στον User
E-mail
(Χρήστη).
(Διεύθυνση
ηλ.
ταχυδρομείου)
Contact
(Επαφή)

Ο διεθνής μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός (UUID) της Contact
(Επαφής) που αντιστοιχεί στον User (Χρήστη). Οι τιμές πρέπει να
προϋπάρχουν στη βάση δεδομένων πριν από την εισαγωγή.

Παρακάτω παρατίθεται ένα παράδειγμα αρχείου που περιέχει δεδομένα για τρεις Users (Χρήστες).
Username;Last name;First name;Suspended;Remarks;Roles;LEOs;Groups;Delete;Email;Contact
"admin";"Admin";"Anne";"No";"";"Read-only";"a4569f8e-a856-4520-82cc9e76e6a46347";"Common";"No";"";"";

"reader";"Reader";"Lotta";"No";"A remark about Lotta";"Read-only";"a4569f8ea856-4520-82cc-9e76e6a46347";"Common";"No";"";"804c707f-baac-4d03-bdd28a28c32ca9c8";
"user_manager";"User";"John";"No";"";"System administrator;Readonly";"a4569f8e-a856-4520-82cc-9e76e6a46347";"Common";"No";"";"";

15.1.2.6. Download empty users csv (Λήψη κενού αρχείου χρηστών csv)
Σκοπός της λειτουργίας αυτής είναι η παροχή ενός προτύπου για τη μαζική δημιουργία νέων Users
(Χρηστών). Το πρότυπο είναι ένα αρχείο κειμένου το οποίο εξάγεται από το IUCLID 6. Το αρχείο
iuclid_functionalities_el.docx

Λειτουργίες του IUCLID 6

Σελίδα | 82

περιέχει μόνο τις κεφαλίδες που περιγράφονται στην προηγούμενη ενότητα. Τα στοιχεία των Users
(Χρηστών) εισάγονται στο αρχείο κειμένου, το οποίο στη συνέχεια εισάγεται, όπως περιγράφεται
στην επόμενη ενότητα.
Η λειτουργία αυτή είναι προσβάσιμη από το κύριο μενού File / User management (Αρχείο /
Διαχείριση χρηστών). Η λειτουργία δεν περιλαμβάνει εργασία παρασκηνίου.

15.1.2.7. Import users (Εισαγωγή χρηστών)
Στοιχεία για τους Users (Χρήστες) μπορούν να εισαχθούν στο IUCLID 6 από ένα αρχείο με την ίδια
μορφή όπως αυτή που περιγράφεται στην ενότητα 15.1.2.5 Export users (Εξαγωγή χρηστών). Εάν
ένας User (Χρήστης) υπάρχει ήδη, όπως ταυτοποιείται μέσω της τιμής του πεδίου username
(όνομα χρήστη), τα στοιχεία στο IUCLID 6 αντικαθίστανται από τα στοιχεία του εισαχθέντος
αρχείου. Εάν ένας User (Χρήστης) δεν υφίσταται ήδη, δημιουργείται μέσω της χρήσης των
στοιχείων από το αρχείο. Αυτή η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία πολλών
Users (Χρηστών) με μία μόνο ενέργεια.
Η λειτουργία αυτή είναι προσβάσιμη από το κύριο μενού File / User management (Αρχείο /
Διαχείριση χρηστών). Ανοίγει ένα αναδυόμενο παράθυρο, από το οποίο μπορεί να επιλεγεί ένα
αρχείο για εισαγωγή, όπως φαίνεται κατωτέρω.
Εικόνα 68:Αναδυόμενο παράθυρο «Εισαγωγή χρηστών»

Επιλέξτε finish (τέλος) για να ξεκινήσει η εισαγωγή. Η εισαγωγή πραγματοποιείται ως εργασία
παρασκηνίου. Το εικονίδιο για τις εργασίες παρασκηνίου θα αρχίσει να αναβοσβήνει στην κάτω
δεξιά γωνία του περιβάλλοντος εργασίας. Επιλέξτε το κυκλικό εικονίδιο για να ανοίξετε τον
κατάλογο εργασιών, όπως φαίνεται κατωτέρω:
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Εικόνα 69:Άνοιγμα του καταλόγου εργασιών παρασκηνίου

Εικόνα 70:Κατάλογος εργασιών παρασκηνίου

Η πιο πρόσφατη εργασία εμφανίζεται στην κορυφή του καταλόγου. Όταν έχει ολοκληρωθεί η
εργασία, εμφανίζεται μια δήλωση κάτω από τη γραμμή προόδου για το αν η εργασία έχει επιτύχει ή
αποτύχει. Εάν η εισαγωγή ολοκληρωθεί με επιτυχία, μπορείτε να δείτε μια περίληψη των στοιχείων
που έχουν εισαχθεί, κάνοντας διπλό κλικ στη γραμμή προόδου, όπως φαίνεται στο παράδειγμα
κατωτέρω.
Εικόνα 71:Παράδειγμα περίληψης επιτυχούς ολοκλήρωσης μιας εργασίας εισαγωγής

Οι ενότητες 2, 3 και 4 ανωτέρω αναφέρουν τους αριθμούς των Users (Χρηστών) που επηρεάζονται
από την εισαγωγή για κάθε μία από τις διαφορετικές πιθανές διεργασίες.
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Ο αριθμός [2] είναι ο αριθμός των Users (Χρηστών) που μόλις δημιουργήθηκαν.
Ο αριθμός [3] είναι ο αριθμός των Users (Χρηστών) που υπήρχαν ήδη στην εγκατάσταση.
Συνυπολογίζονται ακόμη και αν όλες οι πρόσφατα εισαχθείσες τιμές δεδομένων εισαγωγής
ταυτίζονται με τις υπάρχουσες.
Ο αριθμός [4] είναι ο αριθμός των Users (Χρηστών) που έχουν διαγραφεί, έχοντας θέσει την τιμή
του πεδίου Delete (Διαγραφή) στο 1, yes (ναι) ή true (σωστό).
Μετά από μια επιτυχημένη εισαγωγή, συστήνεται ο διπλός έλεγχος των αποτελεσμάτων από το
παράθυρο User management (Διαχείριση χρηστών).
Αν το αρχείο των εργασιών παρασκηνίου αναφέρει ότι η εισαγωγή απέτυχε, για να μάθετε τον
λόγο, κάντε διπλό κλικ στη γραμμή προόδου προκειμένου να δείτε μια περίληψη του τι συνέβη. Στο
σημείο [2] θα πρέπει να εμφανίζεται ένα ενημερωτικό μήνυμα το οποίο θα αναφέρει τι συνέβη και
γιατί, όπως φαίνεται στο ακόλουθο παράδειγμα:
Εικόνα 72:Παράδειγμα περίληψης μιας αποτυχημένης εργασίας εισαγωγής

Στο ανωτέρω παράδειγμα, ένα από τα αναγνωριστικά (UUID) για μια νομική οντότητα δεν βρέθηκε
στην εγκατάσταση του IUCLID 6. Το αναγνωριστικό (UUID) αναφέρεται ώστε να μπορεί να
συγκριθεί με αυτά της εγκατάστασης. Εάν το μήνυμα σφάλματος είναι ένα γενικό μήνυμα σχετικά
με τη μορφοποίηση του αρχείου, ελέγξτε το αρχείο σε σχέση με τη μορφή που περιγράφεται στην
ενότητα 15.1.2.5 Export users (Εξαγωγή χρηστών).
Αν δεν υπάρχουν καθόλου σφάλματα, η διαδικασία εισαγωγής εγκαταλείπεται εντελώς, ώστε να
μην υπάρξει ποτέ μερική εισαγωγή δεδομένων User (Χρήστη). Αυτό είναι σκόπιμο, ώστε να
αποφεύγεται η αλλοίωση ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων.

15.2. Ρόλος
Ένας Role (Ρόλος) είναι ένα σύνολο δικαιωμάτων που ελέγχουν την πρόσβαση που έχει ένας
User (Χρήστης) σε λειτουργίες και δεδομένα μέσα στο IUCLID 6. Ένας User (Χρήστης) μπορεί να
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έχει περισσότερους από έναν Roles (Ρόλους) ταυτόχρονα. Στην περίπτωση αυτή τα δικαιώματα
είναι πρόσθετα. Για παράδειγμα, αν ένας User (Χρήστης) έχει δύο Roles (Ρόλους), ένας από τους
οποίους επιτρέπει την εκτύπωση, ενώ ο άλλος δεν την επιτρέπει, ο User (Χρήστης) μπορεί να
αποκτήσει πρόσβαση στη λειτουργία εκτύπωσης.

15.2.1. Γενικά
Ο Role (Ρόλος) είναι το όνομα του Role (Ρόλου) που χρησιμοποιείται για την αναγνώρισή του σε
όλο το σύστημα. Μπορεί να περιλαμβάνει έως 255 χαρακτήρες.
Η Role description (Περιγραφή Ρόλου) είναι ένα πεδίο ελεύθερου κειμένου το οποίο παρέχεται για
να επιτρέψει την τεκμηρίωση του Role (Ρόλου). Μπορεί να περιλαμβάνει έως 2.000 χαρακτήρες.
Το πεδίο assigned users (αντιστοιχισμένοι χρήστες), απαριθμεί τους Users (Χρήστες) που έχουν
τον επιλεγμένο Role (Ρόλο), και περιλαμβάνει ένα μέσο για την προσθήκη του Role (Ρόλου) σε
Users (Χρήστες), μέσω των πλήκτρων Add (Προσθήκη) και Remove (Αφαίρεση). Η αντιστοίχιση
Roles (Ρόλων) σε Users (Χρήστες) μπορεί επίσης να γίνει ανά User (Χρήστη) κάτω από την
καρτέλα Administration (Διαχείριση) του User (Χρήστη).

15.2.2. Δικαιώματα
Εδώ, ορίζεται το επίπεδο πρόσβασης στις λειτουργίες που επηρεάζει άμεσα τις οντότητες.

15.2.2.1. Access to operations (Πρόσβαση σε λειτουργίες)
Ο έλεγχος πρόσβασης στις λειτουργίες Print (Εκτύπωση), Export (Εξαγωγή) και Import (Εισαγωγή)
ορίζεται συνολικά για όλες τις οντότητες με επιλογή του σχετικού τετραγωνιδίου.

15.2.2.2. Access to entities and inventories (Πρόσβαση σε οντότητες και ευρετήρια)
Εδώ, η πρόσβαση μπορεί να καθοριστεί ανά τύπο οντότητας, για παράδειγμα για όλα τα Mixtures
(Μείγματα). Κάνοντας κλικ σε ένα πεδίο ανοίγει ένα αναπτυσσόμενο μενού με τους διαθέσιμους
τύπους πρόσβασης: no access (καμία πρόσβαση), read (ανάγνωση), read/write
(ανάγνωση/εγγραφή), read/write/delete (ανάγνωση/εγγραφή/διαγραφή).
Αν η ασφάλεια με βάση την παρουσία (IBS) είναι ενεργοποιημένη, η πρόσβαση πρέπει επίσης να
επιτρέπεται είτε μέσω κυριότητας, είτε μέσω κοινής χρήσης εντός μιας Group (Ομάδας).

15.2.2.3. System administration and configuration (Διαχείριση και ρυθμίσεις συστήματος)
15.2.2.3.1.

Διαχείριση ρόλων

Εδώ, μπορεί να ορίζεται η πρόσβαση στην οντότητα Role (Ρόλος). Κάνοντας κλικ στο πεδίο
ανοίγει ένα αναπτυσσόμενο μενού με τους διαθέσιμους τύπους πρόσβασης: no access (καμία
πρόσβαση), read (ανάγνωση), read/write (ανάγνωση/εγγραφή), read/write/delete
(ανάγνωση/εγγραφή/διαγραφή).
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15.2.2.4. User management (Διαχείριση χρηστών)
Εδώ, ορίζεται το επίπεδο πρόσβασης στις λειτουργίες που επηρεάζουν άμεσα τους Users
(Χρήστες).
15.2.2.4.1.

Διαχείριση χρηστών

Εδώ, μπορεί να ορίζεται η πρόσβαση στην οντότητα User (Χρήστης). Κάνοντας κλικ στο πεδίο
ανοίγει ένα αναπτυσσόμενο μενού με τους διαθέσιμους τύπους πρόσβασης: no access (καμία
πρόσβαση), read (ανάγνωση), read/write (ανάγνωση/εγγραφή), read/write/delete
(ανάγνωση/εγγραφή/διαγραφή).
15.2.2.4.2.

Αντιστοίχιση Νομικών οντοτήτων και χρηστών

Το δικαίωμα αυτό επιτρέπει σε έναν User (Χρήστη) να αντιστοιχίσει μια Legal entity (Νομική
οντότητα) σε έναν User (Χρηστη). Ένας User (Χρήστης) μπορεί να αντιστοιχίσει μόνο Legal entities
(Νομικές οντότητες) που προηγουμένως έχουν αντιστοιχιστεί με τον ίδιο. Επισημαίνεται ότι για την
αντιστοίχιση μιας Legal entity (Νομικής οντότητας), ένας User (Χρήστης) πρέπει να έχει δικαιώματα
εγγραφής σε αυτόν τον User (Χρήστη).
15.2.2.4.3.

Αντιστοίχιση Ρόλων και Χρηστών

Το δικαίωμα αυτό επιτρέπει την προσθήκη Roles (Ρόλων) στους Users (Χρήστες).
15.2.2.4.4.

Αφαίρεση Ρόλων από Χρήστες

Το δικαίωμα αυτό επιτρέπει την αφαίρεση Roles (Ρόλων) από Users (Χρήστες).

15.2.2.5. Διαχείριση IBS (ασφάλεια με βάση την παρουσία)
Αυτά τα πεδία εμφανίζονται μόνο όταν είναι ενεργοποιημένη η ασφάλεια με βάση την παρουσία
(IBS).
15.2.2.5.1.

Διαχείριση Ομάδων

Εδώ, μπορεί να ορίζεται η πρόσβαση στην οντότητα Group (Ομάδα). Κάνοντας κλικ στο πεδίο
ανοίγει ένα αναπτυσσόμενο μενού με τους διαθέσιμους τύπους πρόσβασης: no access (καμία
πρόσβαση), read (ανάγνωση), read/write (ανάγνωση/εγγραφή), read/write/delete
(ανάγνωση/εγγραφή/διαγραφή).
15.2.2.5.2.

Αντιστοίχιση Χρηστών και Ομάδων

Το δικαίωμα αυτό επιτρέπει την αλλαγή της ιδιότητας μέλους στην Group (Ομάδα).
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Διαχείριση ιδιωτικών ομάδων

Το δικαίωμα αυτό επιτρέπει την αλλαγή της κυριότητας ενός εγγράφου.

15.2.3. Πρόσβαση δεδομένων
Εδώ, η πρόσβαση σε δεδομένα στις Substances (Ουσίες) μπορεί να ελέγχεται σε επίπεδο
ενότητας. Οι ενότητες παρουσιάζονται με τη μορφή της προεπιλεγμένης δενδροειδούς δομής. Τα
δικαιώματα πρόσβασης μπορούν να ρυθμιστούν σε μια από τις ακόλουθες τιμές: no access (καμία
πρόσβαση), read (ανάγνωση), read/write (ανάγνωση/εγγραφή), ή read/write/delete
(ανάγνωση/εγγραφή/διαγραφή). Για έναν Ρόλο που έχει δημιουργηθεί πρόσφατα, από
προεπιλογή, η πρόσβαση έχει οριστεί στην τιμή no access (καμία πρόσβαση) για όλες τις ενότητες.
Τα δικαιώματα μπορούν να καθοριστούν σε όλες τις ενότητες με μία ενέργεια, ή ανά ενότητα. Για
να ρυθμίσετε όλες τις ενότητες στο ίδιο επίπεδο πρόσβασης, επιλέξτε μια τιμή από το
αναπτυσσόμενο μενού, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο Apply to All (Εφαρμογή σε όλα), όπως
φαίνεται παρακάτω:
Εικόνα 73: Αλλαγή δικαιωμάτων πρόσβασης για όλες τις ενότητες για έναν Ρόλο

Για να ρυθμίσετε την πρόσβαση για μια μεμονωμένη ενότητα, κάντε δεξί κλικ στο δέντρο ενοτήτων
της περίληψης μελέτης της ενότητας ή της περίληψης μελέτης παραμέτρου, και στη συνέχεια
επιλέξτε μια τιμή από το αναπτυσσόμενο μενού. Παρακάτω παρουσιάζεται ένα παράδειγμα για την
Application for authorisation of uses (Αίτηση αδειοδότησης χρήσεων):
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Εικόνα 74:Αλλαγή δικαιωμάτων πρόσβασης σε μια μεμονωμένη ενότητα για έναν Ρόλο

Το επίπεδο πρόσβασης ανά ενότητα αναφέρεται στο δέντρο με την παράθεση ενός κωδικού μετά
το όνομα της ενότητας και την επισήμανση με χρώμα του ονόματος όπως φαίνεται στον παρακάτω
πίνακα:
Πίνακας 3:Ένδειξη δικαιωμάτων πρόσβασης για έγγραφα

Πρόσβαση

Χρώμα Κωδικός

{i>no access<i} (καμία
πρόσβαση)

[n/a]

{i>read<i} (ανάγνωση)

[r/]

{i>read/write<i}
(ανάγνωση/εγγραφή)

[r/w]

read/write/delete
(ανάγνωση/εγγραφή/διαγραφή)

[r/w/d]

Τα δικαιώματα που καθορίζονται εδώ ισχύουν σε όλα τα έγγραφα του τύπου Substance (Ουσία).
Αν η ασφάλεια με βάση την παρουσία (IBS) είναι ενεργοποιημένη, η πρόσβαση σε ένα
συγκεκριμένο έγγραφο πρέπει επίσης να επιτρέπεται είτε μέσω κυριότητας, είτε μέσω κοινής
χρήσης εντός μιας Group (Ομάδας).

15.2.4. Ενσωματωμένοι ρόλοι
Το IUCLID 6 παρέχεται με διάφορους ενσωματωμένους Roles (Ρόλους) για τη διευκόλυνση των
χρηστών. Οι ενσωματωμένοι Roles (Ρόλοι) δεν μπορούν ούτε να υποβληθούν σε επεξεργασία
ούτε να διαγραφούν. Περιγράφονται παρακάτω.
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15.2.4.1. System administrator (Διαχειριστής συστήματος)
Παραχωρεί όλα τα δυνατά δικαιώματα. Η εφαρμογή αυτού του Role (Ρόλου) παρέχει στον User
(Χρήστη) τα ίδια δικαιώματα με τον ενσωματωμένο User (Χρήστη), SuperUser.

15.2.4.2. Full access (Πλήρης πρόσβαση)
Παραχωρεί πρόσβαση ανάγνωσης, εγγραφής και διαγραφής σε όλα τα δεδομένα όπως οι
Substances (Ουσίες) και οι Dossiers (Φάκελοι), όχι όμως και δεδομένα διαχείρισης.

15.2.4.3. Read-only (Μόνο για ανάγνωση)
Παραχωρεί πρόσβαση ανάγνωσης σε όλα τα δεδομένα όπως οι Substances (Ουσίες) και οι
Dossiers (Φάκελοι), όχι όμως και σε δεδομένα διαχείρισης.

15.2.4.4. User manager (Διαχειριστής χρηστών)
Αυτός ο Ρόλος είναι διαθέσιμος μόνο όταν χρησιμοποιείται το IUCLID 6 σε περιβάλλον πολλαπλών
Users (Χρηστών), που φιλοξενείται σε διακομιστή. Παραχωρεί μόνο το δικαίωμα διαχείρισης Users
(Χρηστών). Δεν υπάρχει καμία πρόσβαση ανάγνωσης σε άλλους τύπους δεδομένων όπως οι
Substances (Ουσίες) και οι Dossiers (Φάκελοι).
Αν είναι ενεργοποιημένη η ασφάλεια με βάση την παρουσία (IBS), επιτρέπει στον User (Χρήστη)
να καθορίζει την ιδιότητα μέλους ομάδας άλλων Users (Χρηστών). Δεν επιτρέπει τη δημιουργία
Groups (Ομάδων). Για μια περιγραφή της IBS, βλ. ενότητα 15.3 Ασφάλεια με βάση την παρουσία
(IBS).

15.2.4.5. Group manager (Διαχειριστής ομάδων)
Αυτός ο Role (Ρόλος) είναι διαθέσιμος μόνο όταν είναι ενεργοποιημένη η ασφάλεια με βάση την
παρουσία (IBS). Περιγραφή της IBS παρέχεται στην ενότητα 15.3 Ασφάλεια με βάση την παρουσία
(IBS).
Παραχωρεί το δικαίωμα δημιουργίας, τροποποίησης και διαγραφής Groups (Ομάδων), καθώς και
καθορισμού της ιδιότητας μέλους μεταξύ των Users (Χρηστών). Περιλαμβάνει το δικαίωμα αλλαγής
της κυριότητας όλων των εγγράφων που ανήκουν σε οποιοδήποτε μέλος της Group (Ομάδας) στην
οποία ανήκει ο User (Χρήστης) με τον Role (Ρόλο). Έχοντας αυτόν τον Role (Ρόλο) ο User
(Χρήστης) καθίσταται αυτόματα Group manager (Διαχειριστής ομάδας) όλων των Ομάδων στις
οποίες ανήκει.

15.3. Ασφάλεια με βάση την παρουσία (IBS)
Η IBS προορίζεται για χρήση μόνο με την έκδοση IUCLID 6 Server, και όχι με την έκδοση IUCLID 6
Desktop. Αν δεν είναι διαθέσιμη η IBS και πιστεύετε πως θα έπρεπε να είναι, επικοινωνήστε με τον
διαχειριστή συστήματος της παρουσίας του IUCLID 6 Server.
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Η ασφάλεια με βάση την παρουσία επιτρέπει η πρόσβαση εντός του IUCLID 6 να ελέγχεται ανά
έγγραφο και ανά User (Χρήστη). Η πρόσβαση μπορεί να ελέγχεται σε προσωπικό επίπεδο,
παρέχοντας σε κάθε άτομο που χρησιμοποιεί μια παρουσία του IUCLID 6 έναν μοναδικό
λογαριασμό User (Χρήστη). Σε έναν μεγάλο οργανισμό με μια κεντρική βάση δεδομένων του
IUCLID 6 η οποία παρέχει δεδομένα που διατηρούνται για μια σειρά από διαφορετικούς σκοπούς,
συχνά απαιτείται διαχωρισμός της πρόσβασης στα δεδομένα μεταξύ διαφορετικών ομάδων
ατόμων. Η IBS παρέχει την οντότητα Group (Ομάδα), η οποία είναι απλώς μια συλλογή Users
(Χρηστών). Ένας User (Χρήστης) μπορεί να ανήκει σε περισσότερες από μία ομάδες ταυτόχρονα.
Οι Groups (Ομάδες) χρησιμοποιούνται για την οργάνωση της πρόσβασης στα δεδομένα.
Αποτελούν επίσης έναν βολικό τρόπο για την παροχή πρόσβασης σε περισσότερους από έναν
Users (Χρήστες) με μία μόνο ενέργεια.
Για παράδειγμα, εάν όλα τα μέλη μιας συγκεκριμένης ομάδας σε έναν οργανισμό χρειάζονται την
ίδια πρόσβαση σε ένα υποσύνολο μιας κεντρικής βάσης δεδομένων, μπορούν όλοι να λάβουν τον
δικό τους προσωπικό λογαριασμό User (Χρήστη). Οι Users (Χρήστες) εντάσσονται στη συνέχεια
σε μια Group (Ομάδα), και στη συνέχεια γίνεται κοινή χρήση των δεδομένων στο εσωτερικό της
Group (Ομάδας).
Τα επίπεδα πρόσβασης που μπορούν να εφαρμοστούν σε ένα έγγραφο στο πλαίσιο της IBS είναι
τα εξής:
No access (Καμία πρόσβαση), Read (Ανάγνωση), Read/Write (Ανάγνωση/Εγγραφή), ή
Read/Write/Delete (Ανάγνωση/Εγγραφή/Διαγραφή).
Η πρόσβαση σε ένα έγγραφο μπορεί να καθοριστεί με τέσσερις τρόπους:
1. με τη δημιουργία του εγγράφου σύμφωνα με τις ρυθμίσεις στους Resources (Πόρους) στην
κατηγορία User (Χρήστης)·
2. με την εισαγωγή στο IUCLID 6·
3. χειροκίνητα μέσω της λειτουργίας share (κοινή χρήση)·
4. μέσω της αλλαγής κυριότητας.
Οι τέσσερις μέθοδοι που αναφέρονται ανωτέρω ελέγχονται από διαφορετικά σημεία μέσα στο
περιβάλλον εργασίας του IUCLID 6, αλλά έχουν όλες το ίδιο αποτέλεσμα. Η πρόσβαση για ένα
συγκεκριμένο έγγραφο μπορεί να καθορίζεται με οποιονδήποτε συνδυασμό αυτών των τύπων
δράσης. Οι λειτουργίες και οι έννοιες που παρέχονται από την IBS περιγράφονται στις επιμέρους
ενότητες που ακολουθούν την παρούσα εισαγωγή.
Οι οντότητες και οι λειτουργίες που συνδέονται με την IBS όπως η Group (Ομάδα) και η share
(κοινή χρήση) είναι διαθέσιμες μόνο όταν είναι ενεργοποιημένη η IBS.
Η IBS παρέχει ένα τόσο ευρύ φάσμα δυνατοτήτων ώστε σε ορισμένες εγκαταστάσεις του IUCLID 6
θα απαιτείται απλώς ένα υποσύνολο. Για να επιτευχθούν τα αναμενόμενα αποτελέσματα,
συστήνεται η δημιουργία μιας τεκμηριωμένης πολιτικής για το πώς χρησιμοποιείται η IBS.

15.3.1. Ομάδα
Μια Group (Ομάδα) είναι μια οντότητα στο IUCLID 6 η οποία αποτελεί μια συλλογή Users
(Χρηστών). Ένας User (Χρήστης) μπορεί να ανήκει σε περισσότερες από μία ομάδες ταυτόχρονα.
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Αν γίνει κοινή χρήση ενός συγκεκριμένου τύπου πρόσβασης σε ένα έγγραφο με μια Group
(Ομάδα), όλα τα μέλη της ομάδας έχουν πρόσβαση σε αυτό. Μια Group (Ομάδα) μπορεί να έχει
έναν ή περισσότερους Group managers (Διαχειριστές ομάδας). Το παράθυρο διαχείρισης ομάδας
στην καρτέλα Groups (Ομάδες), περιλαμβάνει έναν κατάλογο χρηστών και δηλώνει αν αυτοί είναι
Group managers (Διαχειριστές ομάδας). Οι χρήστες μπορούν να προστεθούν και να αφαιρεθούν
από την Group (Ομάδα) με τη χρήση των σχετικών κουμπιών. Ένας User (Χρήστης) γίνεται
διαχειριστής μιας ομάδας ως μέλος της ομάδας και έχοντας δικαιώματα διαχείρισης της ομάδας.
Για παράδειγμα, παρέχονται επαρκή δικαιώματα από τον ενσωματωμένο Role (Ρόλο) του Group
manager (Διαχειριστή ομάδας).
Ένας User (Χρήστης) που έχει δικαιώματα διαχείρισης ομάδας γίνεται αυτόματα Group manager
(Διαχειριστής ομάδας) για όλες τις ομάδες στις οποίες είναι μέλος.

15.3.1.1. Common (Κοινή)
Common (Κοινή) μπορεί να θεωρηθεί μια Group (Ομάδα) στην οποία ανήκουν όλοι οι Users
(Χρήστες). Υπό αυτήν την έννοια, η τιμή common (κοινή) έχει την ίδια σημασία με την τιμή public
(δημόσια). Αντίθετα, μια Group (Ομάδα) που έχει δημιουργηθεί εντός του IUCLID 6 είναι εγγενώς
private (ιδιωτική), γιατί μόνο τα μέλη της Group (Ομάδας) έχουν πρόσβαση στα δεδομένα κοινής
χρήσης εντός της Group (Ομάδας).

15.3.2. Κυριότητα
Όταν δημιουργείται ή εισάγεται ένα έγγραφο, η κυριότητά του ορίζεται σε αυτήν του τρέχοντος User
(Χρήστη). Η κυριότητα είναι μεταβιβάσιμη, αλλά ένα έγγραφο μπορεί να έχει μόνο έναν ιδιοκτήτη
κάθε φορά· βλ. την κατωτέρω ενότητα με τον τίτλο Change ownership (Αλλαγή κυριότητας). Η
κυριότητα είναι προσβάσιμη μέσω του περιβάλλοντος εργασίας του IUCLID 6 μόνο αν η ασφάλεια
με βάση την παρουσία (IBS) είναι ενεργοποιημένη.
Η λειτουργία αναζήτησης στο παράθυρο πλοήγησης επιτρέπει το φιλτράρισμα των αποτελεσμάτων
αναζήτησης από τον κάτοχο. Όλα τα αποτελέσματα αναζήτησης που ανήκουν στον τρέχοντα User
(Χρήστη) μπορούν να προβληθούν επιλέγοντας το κριτήριο αναζήτησης Owned by me (Υπό την
κυριότητά μου). Για την προβολή άλλων εγγράφων, επιλέξτε Owned by others (Υπό την
κυριότητα άλλων). Επισημαίνεται ότι όλα τα κριτήρια αναζήτησης στη λειτουργία αναζήτησης
εφαρμόζονται μία φορά.

15.3.2.1. Change ownership (Αλλαγή κυριότητας)
Η κυριότητα μπορεί να μεταβιβαστεί μόνο εντός της ομάδας του κατόχου, από έναν διαχειριστή της
ομάδας. Για την αλλαγή κυριότητας, ένας User (Χρήστης) πρέπει να έχει είτε τον ενσωματωμένο
ρόλο, Group manager (Διαχειριστής ομάδας) ή έναν προσαρμοσμένο ρόλο με τουλάχιστον τα
ακόλουθα δικαιώματα.
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Πίνακας 4:Δικαιώματα ενός διαχειριστή ομάδων

Πεδίο

Τιμή

Access to entities and inventories
(Πρόσβαση σε οντότητες και
ευρετήρια)

Read all
(Ανάγνωση
όλων)

Manage users (Διαχείριση χρηστών)

Read
(Ανάγνωση)

Manage groups (Διαχείριση Ομάδων)

Read
(Ανάγνωση)

Manage private groups (Διαχείριση
ιδιωτικών ομάδων)

yes (ναι)

Η πρόσβαση στην αλλαγή κυριότητας ενός εγγράφου γίνεται με δεξί κλικ στο αρχείο του εγγράφου
στα αποτελέσματα αναζήτησης. Αυτό ανοίγει ένα παράθυρο στο οποίο αναφέρεται η κοινή χρήση
του εγγράφου ανά ομάδα, και το όνομα του User (Χρήστη) στον οποίο ανήκει το έγγραφο. Για να
αλλάξετε την κυριότητα, κάντε κλικ στο εικονίδιο αλυσίδα, αναζητήστε τον νέο User (Χρήστη),
επιλέξτε τον, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο πλήκτρο αντιστοίχισης.
Η κατοχή περισσότερων από μίας οντότητας μπορεί να αλλάξει με μία απλή ενέργεια, κάνοντας
πρώτα μια πολλαπλή επιλογή των αρχείων οντότητας. Αυτό μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας
οποιαδήποτε από τις τυποποιημένες μεθόδους: shift-κλικ και/ή control-κλικ.

15.3.3. Κοινή χρήση
Η Share (Κοινή χρήση) είναι μια ενέργεια με την οποία παρέχεται πρόσβαση χειροκίνητα σε ένα
έγγραφο στους Users (Χρήστες) σε μια Group (Ομάδα) ή Groups (Ομάδες). Αυτό παρακάμπτει
οποιαδήποτε πρόσβαση έχει οριστεί τη στιγμή της δημιουργίας ή εισαγωγής του εγγράφου. Η
λειτουργία της κοινοποίησης επιτρέπει να εφαρμοστεί μια από τις ακόλουθες τέσσερις καταστάσεις
σε ένα έγγραφο ανά ομάδα:
Not Shared (Δεν έγινε κοινή χρήση), Read (Ανάγνωση), Read/Write (Ανάγνωση/Εγγραφή), ή
Read/Write/Delete (Ανάγνωση/Εγγραφή/Διαγραφή).
Η κοινή χρήση μπορεί να εφαρμοστεί από τον κάτοχο ενός εγγράφου, και από οποιονδήποτε
Group manager (Διαχειριστή ομάδας) οποιασδήποτε Group (Ομάδας) στην οποία ανήκει ο
κάτοχος. Έτσι, η κοινή χρήση μπορεί να εφαρμοστεί στην common (κοινή) ομάδα στην οποία
ανήκουν όλοι οι Users (Χρήστες).
Η επιλογή κοινής χρήσης ενός εγγράφου γίνεται με διπλό κλικ στο αρχείο του εγγράφου στα
αποτελέσματα αναζήτησης. Η κοινή χρήση μέσω της μεθόδου του διπλού κλικ μπορεί να γίνει
μόνο για μία οντότητα κάθε φορά.
Το παράθυρο επιλογών κοινής χρήσης παρουσιάζει έναν πίνακα με δύο στήλες, την Group
(Ομάδα) και τα Permissions (Δικαιώματα). Η στήλη Group (Ομάδα) περιλαμβάνει έναν κατάλογο
των Groups (Ομάδων) στην οποία ο User (Χρήστης) που εφαρμόζει την κοινή χρήση έχει
πρόσβαση. Η στήλη Permissions (Δικαιώματα) δηλώνει την πρόσβαση ανά Group (Ομάδα). Για να
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αλλάξετε την πρόσβαση ανά ομάδα, κάντε κλικ στη στήλη Permissions (Δικαιώματα) δίπλα στην
απαιτούμενη Group (Ομάδα). Επιλέξτε ένα από τα τέσσερα πιθανά επίπεδα πρόσβασης.
Όταν ένας User (Χρήστης) δημιουργεί ένα έγγραφο, του μεταβιβάζεται η κοινή χρήση που ορίζεται
ανά User (Χρήστη) στην ενότητα του IUCLID 6 User / Resources (Χρήστης / Πόροι). Όταν ένας
User (Χρήστης) εισάγει ένα έγγραφο, ο User (Χρήστης) μπορεί να επιλέξει να παρακάμψει τις
προεπιλεγμένες ρυθμίσεις κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εισαγωγής. Για παράδειγμα, εάν οι
προεπιλεγμένες ρυθμίσεις πόρων δεν παρέχουν την απαιτούμενη πρόσβαση σε ένα έγγραφο για
μια συγκεκριμένη Group (Ομάδα), η πρόσβαση μπορεί να αλλάξει χειροκίνητα με τη χρήση της
λειτουργίας share (κοινή χρήση).
Εάν ένας User (Χρήστης) έχει πρόσβαση σε ένα έγγραφο μόνο επειδή έχει γίνει shared (κοινή
χρήση) του, δεν μπορεί να μεταβιβάσει την εν λόγω πρόσβαση μέσω κοινής χρήσης.

15.3.4. Άσκηση σχετικά με την ασφάλεια με βάση την παρουσία (IBS)
Η άσκηση που ακολουθεί παρέχει μια σύντομη εισαγωγή στην ασφάλεια με βάση την παρουσία
(IBS), χρησιμοποιώντας την. Εάν οι έννοιες και η ορολογία της ασφάλειας με βάση την παρουσία
(IBS) δεν σας είναι σαφείς, προσπαθήστε να κάνετε την άσκηση.
Προϋποθέσεις:
Βεβαιωθείτε ότι η ασφάλεια με βάση την παρουσία (IBS) είναι ενεργοποιημένη. Συνδεθείτε ως
SuperUser. Δημιουργήστε δύο Groups (Ομάδες) με τα ονόματα: group1 και group2. Δημιουργήστε
τέσσερις νέους Users (Χρήστες) με τα ονόματα: userA, userB, userC, και userD. Ορίστε τα
δικαιώματα των Users (Χρηστών) όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. Βεβαιωθείτε ότι και οι
τέσσερις Users (Χρήστες) έχουν την ίδια Legal entity (Νομική οντότητα). Στην καρτέλα Resources
(Πόροι), αγνοήστε τις προεπιλεγμένες τιμές για τις Literature references (Βιβλιογραφικές
παραπομπές) και την Import (Εισαγωγή). Για τις Substances (Ουσίες), προσθέστε τις τιμές που
φαίνονται παρακάτω.
Πίνακας 5:Άσκηση IBS - ιδιότητες Χρηστών

User
(Χρήστης)

Ρόλος

Ομάδα

Νομική οντότητα

Πόροι \ Ουσίες

userA
Full access
(χρήστηςΑ) (Πλήρης
πρόσβαση)

group1
<το ίδιο όπως άλλοι
(ομάδα1) Users (Χρήστες)>

group1(rwd) (ομάδα1(εαδ))

userB
Full access
(χρήστηςΒ) (Πλήρης
πρόσβαση)

group1
<το ίδιο όπως άλλοι
(ομάδα1) Users (Χρήστες)>

Common(rwd), group1(rwd)
(Κοινή(εαδ), ομάδα1(εαδ))

userC
(χρήστηςΓ)

Full access
(Πλήρης
πρόσβαση)

group2
<το ίδιο όπως άλλοι
(ομάδα2) Users (Χρήστες)>

group2(rwd) (ομάδα1(εαδ))

userD
Full access
(χρήστηςΔ) (Πλήρης

<το ίδιο όπως άλλοι
Users (Χρήστες)>
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User
(Χρήστης)

Ρόλος

Ομάδα

Νομική οντότητα

Πόροι \ Ουσίες

πρόσβαση)
Στις παρακάτω ασκήσεις, βρείτε τα δικαιώματα πρόσβασης των Users (Χρηστών) αφού συνδεθείτε
ως ο σχετικός χρήστης, και στη συνέχεια επιχειρώντας στο περιβάλλον εργασίας την ανάγνωση,
εγγραφή και διαγραφή εγγράφων, για παράδειγμα Substance (Ουσία) και Dossiers (Φάκελοι).
action 1: (ενέργεια 1:) ο userA (χρήστηςΑ) δημιουργεί την Substance1 (Ουσία1), και στη συνέχεια
τον Dossier1 (Φάκελο1) από την Substance1 (Ουσία1).
αποτέλεσμα 1: Η παρακάτω πρόσβαση έχει επιτραπεί.
Πίνακας 6:Άσκηση σχετικά με την ασφάλεια με βάση την παρουσία (IBS) - αποτέλεσμα 1

User
(Χρήστης)

Substance1
(Ουσία1)

userA
(εαδ)
(χρήστηςΑ)

Dossier1
Σχόλια
(Φάκελος1)
(εαδ)

Ο userA (χρήστηςΑ)δημιούργησε και τα δύο
έγγραφα και συνεπώς έχει την κυριότητα. Η
κυριότητα παρέχει πλήρη πρόσβαση.

userB
(εαδ)
(χρήστηςΒ)

Ο userB (χρήστηςΒ) είναι στην group1 (ομάδα1). Οι
επιλογές στην κατηγορία Resources \ Substance
(Πόροι \ Ουσία) για τον userA (χρήστηΑ) σημαίνει ότι
όταν ο userA (χρήστηςΑ) δημιουργεί μια Substance
(Ουσία), όλα τα μέλη της group1 (ομάδα1) έχουν
αυτόματα λάβει δικαιώματα rwd (εαδ) της. Δεν
δίνονται δικαιώματα για τους Dossiers (Φακέλους).

userC
(χρήστηςΓ)

Δεν υπάρχουν ρυθμίσεις στην κατηγορία Resources
(Πόροι) για τον userA (χρήστηΑ) οι οποίες εκχωρούν
αυτόματα δικαιώματα στον userC (χρήστηΓ) για τις
Substances (Ουσίες) ή τους Dossiers (Φακέλους).

userD
(χρήστηςΔ)

Δεν υπάρχουν ρυθμίσεις στην κατηγορία Resources
(Πόροι) για τον userA (χρήστηΑ) οι οποίες εκχωρούν
αυτόματα δικαιώματα στον userD (χρήστηΔ) για τις
Substances (Ουσίες) ή τους Dossiers (Φακέλους).

action 2: (ενέργεια 2:) ο userΒ (χρήστηςΒ) δημιουργεί την Substance2 (Ουσία2), και στη συνέχεια
τον Dossier2 (Φάκελο1) από την Substance2 (Ουσία2).
αποτέλεσμα 2: Η παρακάτω πρόσβαση έχει επιτραπεί.
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Πίνακας 7:Άσκηση σχετικά με την ασφάλεια με βάση την παρουσία (IBS) - αποτέλεσμα 2

User
(Χρήστης)

Substance2
(Ουσία2)

Dossier2
Σχόλια
(Φάκελος2)

userA
(εαδ)
(χρήστηςΑ)

userB
(εαδ)
(χρήστηςΒ)
userC
(χρήστηςΓ)

Ο userΑ (χρήστηςΑ) είναι στην group1 (ομάδα1). Οι
ρυθμίσεις στην κατηγορία Resources \ Substance
(Πόροι \ Ουσία) για τον userΒ (χρήστηΒ) σημαίνει ότι
όταν ο User (Χρήστης) δημιουργεί μια Substance
(Ουσία), όλα τα μέλη της group1 (ομάδα1) έχουν
αυτόματα λάβει δικαιώματα rwd (εαδ) της. Δεν
δίνονται δικαιώματα για τους Dossiers (Φακέλους).
(εαδ)

Ο userΒ (χρήστηςΒ) δημιούργησε και τα δύο
έγγραφα και συνεπώς έχει την κυριότητα. Η
κυριότητα παρέχει πλήρη πρόσβαση.

(εαδ)

Η ρύθμιση Common(rwd) (Κοινή(εαδ)) στην
κατηγορία Resources (Πόροι) \ Substance(Ουσία)
για τον userΒ (χρήστηΒ) σημαίνει ότι όταν ο userB
(χρήστηςΒ) δημιουργεί μια Substance (Ουσία), όλοι
οι Users (Χρήστες) έχουν αυτόματα λάβει
δικαιώματα rwd (εαδ) για αυτήν. Δεν δίνονται
δικαιώματα για τους Dossiers (Φακέλους).

userD
(εαδ)
(χρήστηςΔ)

Η ρύθμιση Common(rwd) (Κοινή(εαδ)) στην
κατηγορία Resources (Πόροι) \ Substance(Ουσία)
για τον userΒ (χρήστηΒ) σημαίνει ότι όταν ο userB
(χρήστηςΒ) δημιουργεί μια Substance (Ουσία), όλοι
οι Users (Χρήστες) έχουν αυτόματα λάβει
δικαιώματα rwd (εαδ) για αυτήν. Δεν δίνονται
δικαιώματα για τους Dossiers (Φακέλους).

action 3: (ενέργεια 3:) Ο userA (χρήστηςΑ) ελέγχει για ποιες Substances (Ουσίες) μπορεί να γίνει
κοινή χρήση κάνοντας δεξί κλικ στα αρχεία στον κατάλογο αποτελεσμάτων αναζήτησης στο
Navigation pane (Παράθυρο πλοήγησης).
αποτέλεσμα 3: Η κοινή χρήση που επιτρέπεται φαίνεται παρακάτω.
Πίνακας 8:Άσκηση σχετικά με την ασφάλεια με βάση την παρουσία (IBS) - αποτέλεσμα 3

Ουσία

Ομάδες
στο
πλαίσιο
κοινής
χρήσης

Δικαιώματα
στο πλαίσιο
κοινής
χρήσης

Σχόλια

Substance1
(Ουσία1)

group1
(ομάδα1)

(εαδ)

Ο userA (χρήστηςΑ) κατέχει την Substance1
(Ουσία1). Ο userA (χρήστηςΑ) είναι στην group1
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(ομάδα1). Ως εκ τούτου, ο userΑ (χρήστηςΑ) μπορεί
να τροποποιήσει τα δικαιώματα για την group1
(ομάδα1). Η δυνατότητα αλλαγής αυτών των
δικαιωμάτων παρέχει τη δυνατότητα share (κοινής
χρήσης) του εγγράφου.
Τα δικαιώματα είναι rwd (εαδ) επειδή οι επιλογές στην
κατηγορία Resources \ Substance (Πόροι \ Ουσία) για
τον userA (χρήστηΑ) σημαίνoυν ότι όταν ο userA
(χρήστηςΑ) δημιουργεί μια Substance (Ουσία), όλα τα
μέλη της group1 (ομάδα1) έχουν αυτόματα λάβει
δικαιώματα rwd (εαδ) για αυτήν.
Common
(Κοινή)

Ο userA (χρήστηςΑ) κατέχει την Substance1
(Ουσία1). Όλοι οι χρήστες ανήκουν στην ομάδα
Common (Κοινή). Ως εκ τούτου, ο userΑ (χρήστηςΑ)
μπορεί να τροποποιήσει τα δικαιώματα για την ομάδα
Common (Κοινή). Η δυνατότητα αλλαγής αυτών των
δικαιωμάτων παρέχει τη δυνατότητα share (κοινής
χρήσης) του εγγράφου.
Δεν υπάρχουν δικαιώματα επειδή οι επιλογές στην
κατηγορία Resources \ Substance (Πόροι \ Ουσία) για
τον userA (χρήστηΑ) σημαίνουν ότι όταν ο userA
(χρήστηςΑ) δημιουργεί μια Substance (Ουσία), δεν
λαμβάνουν όλοι οι Users(Χρήστες) δικαιώματα rwd
(εαδ) για αυτήν.

Substance2
(Ουσία2)

Δεν επιτρέπεται κοινή χρήση γιατί ο userA (χρήστηςΑ)
δεν κατέχει την Substance2 (Ουσία2).

action 4: (ενέργεια 4:) Ο userB (χρήστηςΒ) ελέγχει για ποιες Substances (Ουσίες) μπορεί να γίνει
κοινή χρήση κάνοντας δεξί κλικ επάνω σε αυτές.
αποτέλεσμα 4: Η κοινή χρήση που επιτρέπεται φαίνεται παρακάτω.
Πίνακας 9:Άσκηση σχετικά με την ασφάλεια με βάση την παρουσία (IBS) - αποτέλεσμα 4

Ουσία

Ομάδες
στο
πλαίσιο
κοινής
χρήσης

Δικαιώματα
στο πλαίσιο
κοινής
χρήσης

Substance1
(Ουσία1)
Substance2
(Ουσία2)

Σχόλια

Δεν επιτρέπεται κοινή χρήση γιατί ο userΒ (χρήστηςΒ)
δεν κατέχει την Substance1 (Ουσία1).
group1
(ομάδα1)

iuclid_functionalities_el.docx

(εαδ)

Ο userB (χρήστηςΒ) κατέχει την Substance2
(Ουσία2). Ο userB (χρήστηςΒ) είναι στην group1
(ομάδα1). Ως εκ τούτου, ο userB (χρήστηςΒ) μπορεί

Σελίδα | 97

Λειτουργίες του IUCLID 6

Ουσία

Ομάδες
στο
πλαίσιο
κοινής
χρήσης

Δικαιώματα
στο πλαίσιο
κοινής
χρήσης

Σχόλια

να τροποποιήσει τα δικαιώματα για την group1
(ομάδα1). Η δυνατότητα αλλαγής αυτών των
δικαιωμάτων παρέχει τη δυνατότητα share (κοινής
χρήσης) του εγγράφου.
Τα δικαιώματα είναι rwd (εαδ) επειδή οι επιλογές στην
κατηγορία Resources \ Substance (Πόροι \ Ουσία) για
τον userA (χρήστηΑ) σημαίνουν ότι όταν ο userΒ
(χρήστηςΒ) δημιουργεί μια Substance (Ουσία), όλα τα
μέλη της group1 (ομάδα1) έχουν αυτόματα λάβει
δικαιώματα rwd (εαδ) για αυτήν.
Common
(Κοινή)

(εαδ)

Ο userΒ (χρήστηςΒ) κατέχει την Substance2
(Ουσία2). Όλοι οι χρήστες ανήκουν στην ομάδα
Common (Κοινή). Ως εκ τούτου, ο userB (χρήστηςΒ)
μπορεί να τροποποιήσει τα δικαιώματα για την ομάδα
Common (Κοινή). Η δυνατότητα αλλαγής αυτών των
δικαιωμάτων παρέχει τη δυνατότητα share (κοινής
χρήσης) του εγγράφου.
Τα δικαιώματα είναι rwd (εαδ) επειδή οι επιλογές στην
κατηγορία Resources \ Substance (Πόροι \ Ουσία) για
τον userΒ (χρήστηΒ) σημαίνουν ότι όταν ο userΒ
(χρήστηςΒ) δημιουργεί μια Substance (Ουσία), όλοι οι
Users (Χρήστες) έχουν αυτόματα λάβει δικαιώματα
rwd (εαδ) για αυτήν.

ενέργεια 5: Αποσύνδεση. Σύνδεση ως SuperUser. Αλλαγή της κυριότητας της Substance1
(Ουσία1) από τον userA (χρήστηΑ) στον userB (χρήστηΒ). Η κυριότητα ενός εγγράφου αλλάζει
κάνοντας δεξί κλικ στην εγγραφή για το έγγραφο στο παράθυρο αναζήτησης, και στη συνέχεια
επιλέγοντας Change ownership (Αλλαγή κυριότητας). Αποσύνδεση. Συνδεθείτε ως userΑ
(χρήστηςΑ) Ελέγξτε για ποια στοιχεία μπορεί να γίνει κοινή χρήση.
αποτέλεσμα 5: Δεν μπορεί να γίνει κοινή χρήση ούτε της Substance1 (Ουσία1) ούτε της
Substance2 (Ουσία2). Αυτό συμβαίνει γιατί ο userA (χρήστηςΑ) δεν κατέχει καμία από τις
Substances (Ουσίες). Μπορεί να γίνει κοινή χρήση του Dossier1 (Φάκελος1) επειδή ο userA
(χρήστηςΑ) εξακολουθεί να έχει την κυριότητα.
ενέργεια 6: Αποσύνδεση. Συνδεθείτε ως userB (χρήστηςΒ) Ελέγξτε για ποιες Substances (Ουσίες)
μπορεί να γίνει κοινή χρήση.
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αποτέλεσμα 6: Μπορεί να γίνει κοινή χρήση της Substance1 (Ουσία1), της Substance2 (Ουσία2)
και του Dossier2 (Φάκελος2) επειδή ο userB (χρήστηςΒ) έχει την κυριότητά τους.
ενέργεια 7: Ο userB (χρήστηςΒ) κάνει κοινή χρήση της Substance1 (Ουσία1) με την Common(r)
(Κοινή(α)). Για να γίνει αυτό, πρώτα κάντε δεξί κλικ στην εγγραφή για το έγγραφο στο παράθυρο
αναζήτησης, και επιλέξτε Share (Κοινή χρήση). Στη συνέχεια, στον πίνακα που εμφανίζεται, στη
γραμμή που έχει μια τιμή Group (Ομάδας) αντίστοιχη με την Common (Κοινή), κάντε κλικ στο κελί
για το πεδίο Permissions (Δικαιώματα), και στη συνέχεια επιλέξτε την τιμή Read (Ανάγνωση).
αποτέλεσμα 7: Ποια είναι τα δικαιώματα πρόσβασης των Users (Χρηστών) στην Substance1
(Ουσία1);
Πίνακας 10:

User
(Χρήστης)

Άσκηση σχετικά με την ασφάλεια με βάση την παρουσία (IBS) - αποτέλεσμα 7

Πρόσβαση

Σχόλια

userA
(εαδ)
(χρήστηςΑ)

Ο userΑ (χρήστηςΑ) δεν κατέχει την Substance1
(Ουσία1), επομένως δεν μπορεί να κάνει κοινή χρήση,
αλλά έχει πρόσβαση rwd (αεδ) επειδή ο User (Χρήστης)
είναι στην group1 (ομάδα1).

userB
(rwd) (εαδ),
(χρήστηςΒ) share (κοινή
χρήση)

Ο userΒ (χρήστηςΒ) κατέχει την Substance1 (Ουσία1).
Η κυριότητα παρέχει πλήρη πρόσβαση,
συμπεριλαμβανομένης της κοινής χρήσης.

userC
(χρήστηςΓ)

(r) (α)

Προηγουμένως ο userC (χρήστηςΓ) δεν είχε δικαιώματα
πρόσβασης, τώρα όμως ο userC (χρήστηςΓ) μπορεί
τουλάχιστον να διαβάσει το έγγραφο εφόσον όλοι οι
Users (Χρήστες) απέκτησαν το δικαίωμα αυτό στο
πλαίσιο αυτής της άσκησης.

userD
(r) (α)
(χρήστηςΔ)

Προηγουμένως ο userD (χρήστηςΔ) δεν είχε
δικαιώματα πρόσβασης, τώρα όμως ο userD
(χρήστηςΔ) μπορεί τουλάχιστον να διαβάσει το
έγγραφο εφόσον όλοι οι Users (Χρήστες) απέκτησαν το
δικαίωμα αυτό στο πλαίσιο αυτής της άσκησης.

ενέργεια 8: Αποσύνδεση. Σύνδεση ως SuperUser. Προσθήκη του userD (χρήστηςΔ) στην group1
(ομάδα1).
αποτέλεσμα 8: Ο userD (χρήστηςΔ) αποκτά πρόσβαση rwd (αεδ) στην Substance1 (Ουσία1)
εφόσον όλα τα μέλη της group1 (ομάδα1) έχουν πρόσβαση. Δεν υπάρχουν άλλες αλλαγές.
ενέργεια 9: Αποσύνδεση και στη συνέχεια σύνδεση ως userB (χρήστηςΒ). Κατάργηση όλων των
κοινών χρήσεων για την Substance2 (Ουσία2).
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αποτέλεσμα 9: Ο userΑ (χρήστηςΑ), ο userC (χρήστηςΓ) και ο userD (χρήστηςΔ) δεν μπορούν να
δουν την Substance2 (Ουσία2) στο περιβάλλον εργασίας χρήστη, αλλά ο userΒ (χρήστηςΒ)
μπορεί. Ο userB (χρήστηςΒ) διατηρεί πλήρη πρόσβαση και εξακολουθεί να μπορεί να κάνει κοινή
χρήση του εγγράφου.

16. Εισαγωγή
Το IUCLID 6 σας επιτρέπει να κάνετε εισαγωγή ενός ή περισσότερων από τα παρακάτω αρχεία
στο σύστημα IUCLID· Dossiers (Φάκελοι), Substances (Ουσίες), Mixtures (Μείγματα), Templates
(Πρότυπα), Categories (Κατηγορίες), Legal entities (Νομικές οντότητες), Legal entity sites
(Εγκαταστάσεις νομικής οντότητας), Reference substances (Ουσίες αναφοράς), Annotations
(Σημειώσεις), Contacts (Επαφές), Literature references (Βιβλιογραφικές παραπομπές),
Attachments (Συνημμένα) και Test materials (Υλικά δοκιμής). Μπορείτε να κάνετε εισαγωγή των εν
λόγω αρχείων για τον σκοπό της ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ των διαφορετικών εγκαταστάσεων
του IUCLID, καθώς και προηγουμένως εισαχθέντων δεδομένων και πάλι στο IUCLID.

16.1. Σημαντικές πληροφορίες όσον αφορά την εισαγωγή
Ως σημείο εκκίνησης για την εισαγωγή αρχείων στο IUCLID 6, παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας τα
εξής:
5. Μπορείτε να κάνετε εισαγωγή αρχείων μόνο με τις επεκτάσεις ονόματος αρχείου .i6z ή .i5z τα
οποία έχουν εξαχθεί από το IUCLID 6 και την τελευταία έκδοση IUCLID 5 (έκδοση 5.6), καθώς
και ευρετήρια με την επέκταση αρχείου .i6l.
6. Όταν θέλετε να κάνετε εισαγωγή δύο ή περισσότερων αρχείων, μπορείτε να το κάνετε μόνο αν
τα εν λόγω αρχεία έχουν την ίδια επέκταση αρχείου (i6z, i5z, ή i6l). Αν έχετε αρχεία με
διαφορετικές επεκτάσεις, πρέπει να προβείτε στην εισαγωγή τους μαζί σε μια ξεχωριστή
εισαγωγή. Επιπλέον, όταν κάνετε εισαγωγή ενός αρχείου i5z, θα μετατραπεί αυτόματα σε
αρχείο IUCLID 6 με την επέκταση i6z.
7. Κατά την εισαγωγή αρχείων i5z, θα μπορείτε να εισαγάγετε μόνο το αποσυμπιεσμένο αρχείο
i5z, το οποίο αποτελεί αρχειοθήκη όλων των αποθηκευμένων σας αρχείων. Για τα αρχεία i6z,
καθώς και για την επιλογή εισαγωγής ολόκληρου του αποσυμπιεσμένου αρχείου, μπορείτε
επίσης να επιλέξετε συγκεκριμένες εγγραφές στο εσωτερικό του αρχείου i6z τις οποίες
επιθυμείτε να εισαγάγετε.

16.2. Τρόπος εισαγωγής
Για την εισαγωγή ενός ή περισσότερων αρχείων στην IUCLID 6, κάντε κλικ στο Import
(Εισαγωγή) στον πίνακα εργασιών Tools and administration (Εργαλεία και διαχείριση) που
περιλαμβάνεται στην αρχική σελίδα του IUCLID 6.
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Με αυτό θα γίνει η εκκίνηση του Import assistant (Βοηθού εισαγωγής) ο οποίος θα σας
οδηγήσει στην ολοκλήρωση της διαδικασίας εισαγωγής. Διαβάστε τις οδηγίες παρακάτω οι οποίες
αποτελούν έναν σύντομο οδηγό σχετικά με τη χρήση του Import assistant (Βοηθού εισαγωγής).

16.3. Εισαγωγή - Βήμα 1
Κατά το άνοιγμα του Import assistant (Βοηθού εισαγωγής), πρώτα προσθέστε το αρχείο ή τα
αρχεία που επιθυμείτε να εισαγάγετε. Αυτό γίνεται κάνοντας κλικ στο Add files… (Προσθήκη
αρχείων...) και επιλέγοντας από το αναδυόμενο παράθυρο περιήγησης το/τα αρχείο(-α) στο τοπικό
σας περιβάλλον ΤΠ που επιθυμείτε να εισαγάγετε. Όταν θα έχετε επιλέξει το/τα αρχείο(-α) θα δείτε
ότι το πρώτο πεδίο στον Import assistant (Βοηθό εισαγωγής) θα είναι συμπληρωμένο με
πληροφορίες σχετικά με το/τα αρχείο(-α) που επιλέξατε χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες
επικεφαλίδες:
1. Pathname (Όνομα διαδρομής)(το όνομα διαδρομής της τοποθεσίας του αρχείου σας στο
τοπικό σας περιβάλλον ΤΠ)
2. Filename (Όνομα αρχείου) (το πλήρες όνομα του αρχείου σας)
3. Size (Μέγεθος) (το μέγεθος του αρχείου σας σε byte)
4. Modified (Τροποποιήθηκε) (η ημερομηνία κατά την οποία το αρχείο τροποποιήθηκε για
τελευταία φορά).
Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα/το επιλεγμένα(-ο) σας αρχείο(-α)
ψάχνοντας στις καρτέλες Content (Περιεχόμενο) και Remarks (Παρατηρήσεις){i> <i}κάτω από το
πλήκτρο Add files… (Προσθήκη αρχείων) .
Μπορείτε να αφαιρέσετε οποιοδήποτε αρχείο κατά τη διαδικασία του Import assistant (Βοηθού
εισαγωγής), επισημαίνοντας το/τα αρχείο(-α) που επιθυμείτε να αφαιρέσετε ώστε να είναι με
πορτοκαλί χρώμα και κάνοντας κλικ στο πλήκτρο Remove (Αφαίρεση) δίπλα στο ￼Add files…
(Προσθήκη αρχείων). Επισημαίνεται ότι τα αρχεία των οποίων την επιλογή καταργείτε, με τη χρήση
του τετραγωνιδίου στη στήλη Import (Εισαγωγή), δεν θα εισαχθούν.
Μπορείτε στη συνέχεια να επιλέξετε συγκεκριμένα κριτήρια τα οποία θα υποδείξουν στο IUCLID
τον τρόπο αντιμετώπισης του/των αρχείο(-ων) που επιθυμείτε να εισαγάγετε αν υπάρχει ήδη στο
σύστημα IUCLID ο ίδιος διεθνής μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός (UUID). Υπάρχουν τρία
κριτήρια μεταξύ των οποίων μπορείτε να επιλέξετε·
1. Always (Πάντα) (επιλέγοντας αυτό το κριτήριο, το/τα αρχείο(-α) που έχετε επιλέξει να
εισαγάγετε θα αντικαταστήσει(-ουν) οποιοδήποτε διπλό αρχείο το οποίο υπάρχει στο σύστημα
IUCLID, δηλ. οποιοδήποτε αρχείο με τον ίδιο διεθνή μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό (UUID)
ως υπάρχον έγγραφο ή σύνολο δεδομένων).
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2. Never (Ποτέ) (επιλέγοντας αυτό το κριτήριο, δεν θα εισαχθεί κανένα σύνολο δεδομένων ή
αρχείο στο σύστημα IUCLID που έχει τον ίδιο διεθνή μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό (UUID)
με το εισαχθέν αρχείο).
3. If newer than existing (Αν είναι πιο πρόσφατο από το υπάρχον) (επιλέγοντας αυτό το κριτήριο,
το προς εισαγωγή αρχείο θα εισαχθεί μόνο αν είχε τροποποιηθεί πιο πρόσφατα από το
υπάρχον σύνολο δεδομένων ή αρχείο στο σύστημα IUCLID).
Αν είναι ενεργοποιημένη η ασφάλεια με βάση την παρουσία (IBS) στο IUCLID 6, εμφανίζεται ένα
πεδίο με το όνομα Default import pool (Προεπιλεγμένο σύνολο εισαγωγής). Για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια με βάση την παρουσία (IBS), ανατρέξτε στο στην ενότητα
15.3 Ασφάλεια με βάση την παρουσία (IBS). Το Default import pool (Προεπιλεγμένο σύνολο
εισαγωγής) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να παρακάμψει τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις
πρόσβασης της Group (Ομάδας) για τον τρέχοντα User (Χρήστη). Το πεδίο αυτό περιέχει ένα
αναπτυσσόμενο μενού το οποίο παρουσιάζει επιλογές ανάγνωσης, εγγραφής και διαγραφής
<Group name> (R/W/D) (<Όνομα ομάδας> (Α/Ε/Δ)) για κάθε μία από τις Groups (Ομάδες) στις
οποίες ο τρέχων User (Χρήστης) είναι μέλος. Αυτό περιλαμβάνει την Group (Ομάδα) με το όνομα
Common (Κοινή). Για παράδειγμα, αν η προεπιλεγμένη πρόσβαση για τον User (Χρήστη) στην
Group (Ομάδα) με το όνομα Common (Κοινή) είναι μόνο για ανάγνωση, η πρόσβαση στα δεδομένα
που έχουν εισαχθεί μπορεί να οριστεί στο επίπεδο της ανάγνωσης, εγγραφής και διαγραφής
επιλέγοντας τη ρύθμιση Common (Κοινή)(R/W/D) (Α/Ε/Δ).
Αν πρόκειται να εισαγάγετε ένα αρχείο i6z, έχετε την επιλογή να αποεπιλέξετε το πεδίο με το
όνομα Skip content verification (document selection screen) (Παράλειψη επαλήθευσης
περιεχομένου (οθόνη επιλογής εγγράφου)). Καταργώντας την επιλογή αυτού του πεδίου, θα είστε
σε θέση να ορίσετε συγκεκριμένες εγγραφές του αρχείου το οποίο επιθυμείτε να εισαγάγετε (στο
δεύτερο βήμα του Import assistant (Βοηθού εισαγωγής)). Επισημαίνεται ότι αυτή η επιλογή δεν
είναι διαθέσιμη κατά την εισαγωγή δύο ή περισσότερων αρχείων.

16.4. Εισαγωγή - Βήμα 2
Στο Step 2 (Βημα 2) του Οδηγού εισαγωγής (διαθέσιμο μόνο κατά την εισαγωγή ενός αρχείου i6z),
υπάρχουν τέσσερις πίνακες πληροφοριών. Οι δύο πρώτοι πίνακες είναι επεξεργάσιμοι και
χρησιμοποιούνται για να καθορίσουν τι θέλετε να διατηρήσετε ή να παραλείψετε στο εισαχθέν
αρχείο σας. Ο τρίτος και ο τέταρτος πίνακας περιέχουν πληροφορίες μόνο για ανάγνωση. Τα
παράθυρα αυτά περιγράφονται παρακάτω.
1. Ο πρώτος πίνακαςμε το όνομα Entities list (Κατάλογος οντοτήτων) εμφανίζει όλες τις οντότητες
υψηλού επιπέδου (όπως Νομικές οντότητες, Επαφές, Ουσίες, Φακέλους κλπ.) οι οποίες
περιλαμβάνονται στο αρχείο. Κάθε οντότητα είναι σημειωμένη και επιλεγμένη για εισαγωγή
από προεπιλογή. Εάν επιθυμείτε να παραλείψετε οποιαδήποτε από αυτές τις οντότητες από
την εισαγωγή σας, αφαιρέστε τις αποεπιλέγοντας το τετραγωνίδιο στη στήλη με το όνομα In.
2. Ο δεύτερος πίνακας με το όνομα References to (Παραπομπές σε) εμφανίζει τις εγγραφές τις
οποίες περιέχει η οντότητα υψηλού επιπέδου. Κάντε κλικ σε οποιαδήποτε οντότητα υψηλού
επιπέδου για να δείτε τα αρχεία που περιέχει. Για παράδειγμα, σε αυτόν τον πίνακα ένας
φάκελος ή ένα σύνολο δεδομένων ουσίας θα περιλαμβάνει όλο το δέντρο ενοτήτων των
αρχείων. Και πάλι, από προεπιλογή κάθε εγγραφή θα είναι σημειωμένη και επιλεγμένη για
εισαγωγή. Εάν επιθυμείτε να παραλείψετε οποιαδήποτε συγκεκριμένη εγγραφή από την
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εισαγωγή σας, αφαιρέστε την αποεπιλέγοντας το τετραγωνίδιο. Επισημαίνεται ότι στις
οντότητες με δέντρα ενοτήτων αρχείων μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα πλαίσια ελέγχου για
ολόκληρες ενότητες καθώς και επιμέρους ενότητες.
3. Ο τρίτος πίνακας με το όνομα Referenced from (Παραπομπή από) εμφανίζει τις οντότητες ή
εγγραφές που συνδέονται με την οντότητα που έχετε επιλέξει στον πρώτο πίνακα. Για
παράδειγμα, μια επαφή στον πρώτο πίνακα θα συνδέεται με μια νομική οντότητα που
εμφανίζεται επίσης στον πρώτο πίνακα, και μπορείτε να δείτε τη νομική οντότητα που
επηρεάζεται σε αυτόν τον τρίτο πίνακα. Αυτό θα σας δώσει μια εικόνα των οντοτήτων που
επηρεάζονται μέσω της ενεργοποίησης οποιασδήποτε από τις οντότητες ή αρχεία στον πρώτο
και τον δεύτερο πίνακα.
4. Ο τέταρτος πίνακας με το όνομα Final outcome (Τελικό αποτέλεσμα) εμφανίζει τις οντότητες και
τις εγγραφές που θα εισαχθούν όταν πατάτε Finish (Τέλος) στον Import assistant (Βοηθό
εισαγωγής).
Από αυτό το σημείο μπορείτε είτε να κάνετε κλικ στο πλήκτρο Back (Πίσω) για να αλλάξετε
οποιοδήποτε πεδίο στο βήμα 1 ή να κάνετε κλικ στο πλήκτρο Finish (Τέλος) για να ολοκληρωθεί η
εισαγωγή. Επισημαίνεται ότι αν πατήσετε το πλήκτρο Back (Πίσω), οποιαδήποτε αλλαγή κάνατε
στο βήμα 2 του Import assistant (Βοηθού εισαγωγής) δεν θα διατηρηθεί και θα πρέπει να κάνετε τις
εν λόγω αλλαγές εκ νέου.
Όταν ολοκληρωθεί η εισαγωγή (είτε είναι επιτυχής είτε όχι) εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο
ειδοποίησης στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης του IUCLID 6. Μπορείτε να κάνετε κλικ σε αυτό ή
στον κόκκινο κύκλο που αναβοσβήνει για να προβάλλετε την Background job console (Κονσόλα
εργασιών παρασκηνίου). Εδώ μπορείτε να δείτε αν η εισαγωγή ήταν επιτυχής ή όχι. Αν επιθυμείτε
πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την εισαγωγή, κάντε διπλό κλικ πάνω στην κόκκινη
γραμμή για να εμφανίσετε το Import Log (Αρχείο καταγραφής εισαγωγής).

17. Εξαγωγή
Το IUCLID 6 επιτρέπει στους χρήστες να εξαγάγουν τις ακόλουθες οντότητες, καθώς και σύνολα
δεδομένων ή αρχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές· Legal entity, Legal entity site, Substance,
Mixture, Template, Category, Dossier, Reference Substance, Contact, Annotation. (Νομική
οντότητα, Εγκατάσταση νομικής οντότητας, Ουσία, Μείγμα, Πρότυπο, Κατηγορία, Φάκελος, Ουσία
αναφοράς, Επαφή, Σημείωση. Μπορείτε να εξαγάγετε αυτές τις οντότητες και τα σύνολα
δεδομένων ή αρχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές μέσω του Export assistant (Βοηθού
εξαγωγής) του IUCLID, ο οποίος θα σας βοηθήσει να ορίσετε τι θέλετε να εξαγάγετε. Υπάρχουν
δύο τρόποι να ανοίξετε τον Βοηθό εξαγωγής:
1. μέσω του εικονιδίου Bulk export (Μαζική εξαγωγή) στην αρχική σελίδα του IUCLID 6
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2. ή κάνοντας απευθείας δεξί κλικ σε ένα σύνολο δεδομένων ή αρχείο που επιθυμείτε να
εξαγάγετε.

Όποιον τρόπο και αν επιλέξετε για να ανοίξετε τον Βοηθό εξαγωγής, θα οδηγηθείτε μέσω μιας
σειράς βημάτων του οδηγού τα οποία αντιστοιχούν στον τύπο της οντότητας που εξάγετε και στο
αν πρόκειται για μεμονωμένη ή μαζική εξαγωγή.
Το πλεονέκτημα του 1) ανωτέρω, είναι ότι μπορείτε να κάνετε μαζική εξαγωγή όλων των φακέλων,
όλων των ουσιών, όλων των μειγμάτων, όλων των κατηγοριών, όλων των προτύπων (all dossiers,
all substances, all mixtures, all categories, all templates), ή όλων των ουσιών αναφοράς (all
reference substances). Μπορείτε επίσης να εξαγάγετε διαφορετικούς τύπους συνόλων δεδομένων
με μία και μόνο εξαγωγή, για παράδειγμα έναν συνδυασμό συνόλου δεδομένων ουσίας, συνόλων
δεδομένων μείγματος και ουσιών αναφοράς. Επισημαίνεται ότι αν το επιθυμείτε, μπορείς επίσης να
επιλέξετε μεμονωμένα σύνολα δεδομένων ή έγγραφα μέσω της Μαζικής εξαγωγής (βλ. ενότητα
manual selection (χειροκίνητη επιλογή) κατωτέρω).
Το πλεονέκτημα του 2) είναι ότι μπορείτε να εξαγάγετε γρήγορα ένα συγκεκριμένο σύνολο
δεδομένων ή αρχείο απευθείας από εκεί όπου βρίσκεστε στην οντότητα, για παράδειγμα ένα ενιαίο
σύνολο δεδομένων μείγματος ή ένα ενιαίο αρχείο μελέτης παραμέτρου. Επισημαίνεται ότι μπορείτε
να επισημάνετε απευθείας δύο ή περισσότερα σύνολα δεδομένων ή αρχεία σε μια οντότητα,
κρατώντας πατημένο το πλήκτρο Shift ή το πλήκτρο Ctrl, κάνοντας αριστερό κλικ σε αυτό που
θέλετε να εξαγάγετε, και στη συνέχεια δεξί κλικ για να επιλέξετε την εντολή Export (Εξαγωγή). Στη
συνέχεια θα οδηγηθείτε στο πρώτο βήμα της Μαζικής εξαγωγής.

17.1. Σημαντικοί κανόνες κατά την εξαγωγή
Όταν κάνετε μια εξαγωγή από το IUCLID 6 λάβετε υπόψη σας κάποιους σημαντικούς κανόνες που
αναφέρονται παρακάτω και οι οποίοι διέπουν το τι εξάγεται και τι μπορεί να εξαχθεί:
1. Για να είστε σε θέση να εξαγάγετε πληροφορίες και δεδομένα από το IUCLID πρέπει να είστε
χρήστης στον οποίο αντιστοιχεί ένας ρόλος με δικαιώματα πρόσβασης για εξαγωγή (ορίζονται
στην καρτέλα Δικαιώματα στους Ρόλους στη Διαχείριση Χρηστών). Αν δεν έχετε αυτά τα
δικαιώματα πρόσβασης, επικοινωνήστε με τον χρήστη που έχει δικαιώματα διαχειριστή
συστήματος στο IUCLID και ο οποίος είναι υπεύθυνος για την εκχώρηση δικαιωμάτων σε
άλλους χρήστες.
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2. Μόνο οι οντότητες, σύνολα δεδομένων και/ή έγγραφα που παραπέμπουν άμεσα (σύνδεσμοι
σε) άλλες οντότητες, όπως στην περίπτωση που μια ουσία παραπέμπει σε μια επαφή, οι εν
λόγω οντότητες μπορούν επίσης να εξαχθούν.
3. Ως προσθήκη στο α), η εξαχθείσα οντότητα, σύνολο δεδομένων ή αρχείο δεν θα εξαγάγει μια
οντότητα, αρχείο ή σύνολο δεδομένων τα οποία παραπέμπουν σε αυτήν, ή συνδέονται μόνο
έμμεσα με αυτήν. Για παράδειγμα, όταν εξάγεται ένα μείγμα, μια ουσία που συνδέεται
απευθείας με αυτό θα εξαχθεί επίσης αλλά όχι και η κατηγορία η οποία συνδέεται με τη
συνδεόμενη ουσία.
4. Κατά την εξαγωγή ενός εγγράφου (ευέλικτη εγγραφή ή περίληψη) που αποτελεί τμήμα ενός
συνόλου δεδομένων, εξάγεται επίσης η μητρική του οντότητα (ουσία, μείγμα/προϊόν ή
πρότυπο). Ωστόσο, κατά την εξαγωγή ενός εγγράφου, δεν εξάγεται κανένα άλλο έγγραφο ή
πρότυπο σε αυτήν την οντότητα.
5. Συνδεόμενες οντότητες ενδέχεται να αφαιρεθούν λόγω των αιτημάτων ασφάλειας ή
εμπιστευτικότητας (τα οποία ορίζονται στο User management (Διαχείριση χρηστών) από
έναν χρήστη με επαρκή δικαιώματα πρόσβασης), ανεξαρτήτως του αν η οντότητα είναι
υποχρεωτικό πεδίο ή όχι.
6. Μια εγγραφή ευρετηρίου δεν μπορεί να εξαχθεί από μόνη της και μπορεί να εξαχθεί μόνο με
μια οντότητα η οποία παραπέμπει σε αυτήν.

17.2. Τρόπος χρήσης του Βοηθού εξαγωγής
Ο Export assistant (Βοηθός εξαγωγής) μπορεί να δημιουργηθεί είτε κάνοντας κλικ στο Bulk
export (Μαζική εξαγωγή) στον πίνακα εργασιών Tools and administration (Εργαλεία και
διαχείριση) στην αρχική σελίδα του IUCLID 6 ή, κάνοντας απευθείας δεξί κλικ στο/στα
συγκεκριμένο(-α) σύνολο(-α) δεδομένων ή έγγραφο(-α) που περιλαμβάνονται σε αυτές τις
οντότητες τις οποίες επιθυμείτε να εξαγάγετε και στη συνέχεια επιλέγοντας Export (Εξαγωγή) από
το μενού. Παρακάτω περιλαμβάνονται κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα εξής:
1. Πώς να χρησιμοποιήσετε το πρώτο βήμα της Bulk export (Μαζικής εξαγωγής) με τη χρήση του
Βοηθού εξαγωγής.
2. Πώς να ολοκληρώσετε όλα τα υπόλοιπα βήματα της διαδικασίας του Βοηθού εξαγωγής. Αυτό
κατανέμεται μεταξύ διαφορετικών οντοτήτων.
Επισημαίνεται ότι για να ορίσετε τι εξάγεται στον βοηθό εξαγωγής, σε πολλά βήματα της
διαδικασίας του βοηθού εξαγωγής θα πρέπει να καταργήσετε ενεργά τις πληροφορίες και τα
δεδομένα που δεν επιθυμείτε να εξαγάγετε.

17.3. Μαζική εξαγωγή
Το πρώτο βήμα της διαδικασίας του Βοηθού εξαγωγής, όταν ξεκινάει από το εικονίδιο Μαζικής
εξαγωγής της αρχικής σελίδας του IUCLID 6 ή όταν κάνετε απευθείας Export (Εξαγωγή) δύο ή
περισσότερων συνόλων δεδομένων ή εγγράφων από μια οντότητα, ονομάζεται Step 1 – Document
selection (Βήμα 1 - Επιλογή εγγράφου. Σε αυτό το πρώτο βήμα μπορείτε:
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1. Να επιλέξετε να κάνετε εξαγωγή στο επίπεδο οντότητας όλων των φακέλων, όλων των ουσιών,
όλων των μειγμάτων, όλων των κατηγοριών, όλων των προτύπων, ή όλων των ουσιών
αναφοράς, ή
2. Να επιλέξετε χειροκίνητα ένα συγκεκριμένο σύνολο δεδομένων/έγγραφο ή πολλαπλά σύνολα
δεδομένων/έγγραφα μέσα σε μια οντότητα. Με αυτήν την επιλογή, έχετε την πρόσθετη ευελιξία
να επιλέξετε διαφορετικά σύνολα δεδομένων από διαφορετικές οντότητες, για παράδειγμα ένα
σύνολο δεδομένων και από τις οντότητες ουσίας και από τις οντότητες μείγματος.
Για το α), επιλέξτε το κατάλληλο πλήκτρο επιλογής δίπλα στην οντότητα που θέλετε να εξαγάγετε.
Για το β), επιλέξτε το πλήκτρο επιλογής δίπλα στο manual selection (χειροκίνητη επιλογή) και
στη συνέχεια, κάτω από το πλαίσιο αποτελεσμάτων Document/Entity (Έγγραφο/Οντότητα)
κάντε κλικ στο πλήκτρο Add… (Προσθήκη...). Αυτό θα δημιουργήσει ένα πλαίσιο Query
(Ερωτήματος) όπου μπορείτε να καθορίσετε το/τα σύνολο(-α) δεδομένων και το/τα αρχείο(-α) που
επιθυμείτε να εξαγάγετε. Αυτό το πλαίσιο ερωτήματος έχει τέσσερα πεδία αναζήτησης για να σας
βοηθήσει να φιλτράρετε την επιλογή σας όπως αναφέρεται και περιγράφεται παρακάτω:
1. Result type (Τύπος αποτελέσματος) – επιλέξτε από τον αναπτυσσόμενο κατάλογο τις οντότητες
που επιθυμείτε να εξαγάγετε.
2. Query type (Τύπος αναζήτησης)– επιλέξτε από τα κριτήρια επιλογής που επιθυμείτε να
αναζητήσετε και από την προκύπτουσα επιλογή, συμπληρώστε ορισμένα ή όλα τα αντίστοιχα
πεδία αναζήτησης για να βρείτε το σύνολο δεδομένων που ψάχνετε.
3. UUID (διεθνής μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός) (η αναζήτηση εμφανίζεται μόνο όταν
επιλέγεται το Document (Έγγραφο) στο Result type (Τύπος αποτελέσματος)) – συμπληρώστε
εδώ τον αριθμό του Universal Unique Identifier (Διεθνή μοναδικού αναγνωριστικού κωδικού)
στο σύνολο δεδομένων ή έγγραφο το οποίο αναζητάτε.
Ownership (Κυριότητα) (αυτή η επιλογή εμφανίζεται μόνο όταν είναι ενεργοποιημένη η Instance
Based Security (ασφάλεια με βάση την παρουσία) - επιλέξτε μεταξύ δύο επιλογών:
4. Owned by me (Υπό την κυριότητά μου) – η επιλογή αυτή πραγματοποιεί αναζήτηση μόνο για
τις οντότητες που βρίσκονται στο δικό σας private security pool (προσωπικό σύνολο
ασφάλειας).
5. Owned by others (Υπό την κυριότητα άλλων) – η επιλογή αυτή πραγματοποιεί αναζήτηση μόνο
για τις ομάδες στις οποίες ανήκετε ή τις οποίες διαχειρίζεστε και δεν βρίσκονται στο δικό σας
private security pool (προσωπικό σύνολο ασφάλειας).
6. Group (Ομάδα) (αυτή η επιλογή εμφανίζεται μόνο όταν είναι ενεργοποιημένη η Instance Based
Security (ασφάλεια με βάση την παρουσία) - επιλέξτε από τις ομάδες που απαριθμούνται στο
αναπτυσσόμενο πλαίσιο. Κατά την επιλογή μιας ομάδας, προβάλλονται μόνο οι οντότητες που
έχουν αντιστοιχιστεί στην επιλεγμένη ομάδα.
Επισημαίνεται ότι όταν προτίθεστε να εξαγάγετε ένα Αρχείο μελέτης παραμέτρου, μια Περίληψη
παραμέτρου, ή ένα σύνολο δεδομένων κάνοντας χρήση του βοηθού μαζικής εξαγωγής, μπορείτε
να πραγματοποιήσετε αναζήτηση μόνο για τα έγγραφα αυτά χρησιμοποιώντας το πλαίσιο
ερωτήματος και εισάγοντας τον Διεθνή μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό (UUID) του εγγράφου στο
πεδίο αναζήτησης UUID.
Όταν συμπληρώσετε τις πληροφορίες αναζήτησης στο πλαίσιο ερωτήματος, κάντε κλικ στο Search
(Αναζήτηση) για να προβάλλετε τα αποτελέσματα ή στο Clear (Απαλοιφή) για να ξεκινήσετε και
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πάλι την ίδια αναζήτηση. Αφού πατήστε Search (Αναζήτηση), θα εμφανιστεί ένας κατάλογος
αποτελεσμάτων σε ένα πλαίσιο αποτελεσμάτων με πληροφορίες για κάθε αποτέλεσμα χωρισμένες
σε τέσσερις στήλες· Chemical Name, Legal entity name, Reference substance, Last modification
date (Χημική ονομασία, Ονομασία νομικής οντότητας, Ουσία αναφοράς, Ημερομηνία τελευταίας
τροποποίησης. Για να επιταχύνετε την αναζήτησή σας μπορείτε επίσης να κάνετε μια γρήγορη
αναζήτηση χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που θα αναμένατε να εμφανιστούν στις εν λόγω
τέσσερις στήλες. Για να το κάνετε αυτό, πληκτρολογήστε στο πλαίσιο κειμένου Filter by
representation (Φιλτράρισμα βάσει αναπαράστασης) (το οποίο βρίσκεται αμέσως επάνω από τα
αποτελέσματα αναζήτησης), τα πρώτα γράμματα, αριθμούς ή λέξεις της Chemical Name, Legal
entity name, Reference substance, Last modification date (Χημικής ονομασίας, Ονομασίας νομικής
οντότητας, Ουσίας αναφοράς, Ημερομηνίας τελευταίας τροποποίησης). Αυτό θα δημιουργήσει
αυτόματα και θα φιλτράρει έναν κατάλογο αποτελεσμάτων από τα οποία θα μπορείτε να επιλέξετε.
Όταν θα έχετε ολοκληρώσει την αναζήτησή σας χρησιμοποιώντας το πλαίσιο ερωτήματος, κάντε
κλικ στο πλήκτρο Assign (Αντιστοίχιση) για να συμπληρώσετε τον κατάλογο αποτελεσμάτων του
Εγγράφου/Οντότητας στο πρώτο βήμα του Βοηθού εξαγωγής. Αυτά θα είναι τα σύνολα δεδομένων
και/ή τα έγγραφα τα οποία θα εξαχθούν. Μπορείτε να κάνετε Add (Προσθήκη)ή Remove
(Αφαίρεση) των επιλεγμένων σας συνόλων δεδομένων και/ή εγγράφων οποιαδήποτε στιγμή. Αν
κάνετε απευθείας εξαγωγή από μια οντότητα δύο ή περισσότερων συνόλων δεδομένων ή
εγγράφων, το πρώτο βήμα του Βοηθού εξαγωγής θα συμπληρώσει αυτόματα τον κατάλογο
αποτελεσμάτων Document/Entity (Έγγραφο/Οντότητα) με τα επιλεγμένα σας σύνολα δεδομένων ή
έγγραφα. Αυτά τα αποτελέσματα μπορείτε να τα επεξεργαστείτε οποιαδήποτε στιγμή της
διαδικασίας του Βοηθού εξαγωγής μέσω των κουμπιών Add (Προσθήκη) και Remove (Αφαίρεση).

17.4. Εξαγωγή ουσιών
Όταν επιλέγετε all substances (όλες οι ουσίες) στην επιλογή Μαζική εξαγωγή ή όταν εξαγάγετε μια
ή περισσότερες ουσίες απευθείας από την οντότητα ουσίας, τα βήματα που πρέπει να
ακολουθήσετε στον Βοηθό εξαγωγής είναι τα ίδια εκτός από το βήμα που ονομάζεται Verify
selected documents (Επαλήθευση επιλεγμένων εγγράφων): Επαληθεύστε τα επιλεγμένα έγγραφα ή
επιλέξτε/αποεπιλέξτε κατά περίπτωση. Το βήμα αυτό εμφανίζεται μόνο κατά την εξαγωγή ενός
ενιαίου συνόλου δεδομένων ή εγγράφου και σας επιτρέπει να αποεπιλέξετε οντότητες και έγγραφα
στα οποία παραπέμπει η ουσία σας, για παράδειγμα μια Legal entity (Νομική οντότητα) ή ένα
αρχείο μελέτης παραμέτρου.

17.4.1. Επιλέξτε τύπο υποβολής
Αυτό το βήμα του Βοηθού εξαγωγής (το πρώτο βήμα για μεμονωμένες εξαγωγές, το δεύτερο βήμα
για μαζικές εξαγωγές) έχει δύο επιλογές όπως διαχωρίζονται από τις δύο καρτέλες στην επάνω
αριστερή γωνία της οθόνης· Substance (Ουσία) και Use related categories (Χρήση σχετικών
κατηγοριών).
Η καρτέλα Ουσία σάς επιτρέπει να καθορίσετε ανά τύπο υποβολής ποια ουσία θα εξαχθεί. Για
παράδειγμα, αν η/οι ουσία(-ες) που εξάγετε έχουν αντιστοιχιστεί σε έναν συγκεκριμένο τύπο
ουσίας όπως η BPR Active substance application (Εφαρμογή δραστικής ουσίας του κανονισμού για
τα βιοκτόνα), μόνο η/οι ουσία(-ες) με αυτόν τον τύπο υποβολής θα επιλεγούν στον Βοηθό
εξαγωγής. Επιλέξτε τον τύπο υποβολής σας κάνοντας κλικ στο πλήκτρο επιλογής δίπλα στον τύπο
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υποβολής που επιθυμείτε να εξαγάγετε. Η επιλογή σας θα εμφανιστεί στην περιοχή πληροφοριών
κάθε βήματος που ακολουθεί στη διαδικασία του Βοηθού εξαγωγής.
Η καρτέλα {i>Χρήση σχετικών κατηγοριών<i} επιτρέπει να καθορίσετε αν πρέπει να
χρησιμοποιηθούν στην εξαγωγή σας οι πληροφορίες που σχετίζονται με την κατηγορία. Αυτή η
επιλογή αφορά ουσίες που σχετίζονται με μια κατηγορία και μόνο στην περίπτωση που έχετε
τουλάχιστον δικαιώματα Ανάγνωσης στις Κατηγορίες.
Υπάρχουν τρεις επιλογές:
1. Yes (Ναι) (από προεπιλογή) – κάντε κλικ σε αυτήν την επιλογή για να εξαγάγετε όλα τα
δεδομένα που σχετίζονται με όλες τις κατηγορίες με τις οποίες συνδέεται η ουσία.
2. No (Όχι) - κάντε κλικ σε αυτήν την επιλογή για να μη συμπεριληφθούν κατά την εξαγωγή σας
κατηγορίες και οι συναφείς με αυτές πληροφορίες.
3. Select category (ies) (Επιλογή κατηγορίας(-ών)) - όταν αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη,
εμφανίζεται ένα παράθυρο που περιέχει όλες τις σχετικές κατηγορίες. Από αυτόν τον κατάλογο
σχετικών πληροφοριών μπορείτε να επιλέξετε μία ή περισσότερες κατηγορίες κάνοντας κλικ
πάνω σε αυτές. Μόνο οι επιλεγμένες κατηγορίες συμπεριλαμβάνονται στην εξαγωγή.

17.4.2. Ενδείξεις προστασίας δεδομένων
Αυτό το βήμα σας βοηθάει να καθορίσετε ποιες εμπιστευτικές πληροφορίες επιθυμείτε να
συμπεριλάβετε στην εξαγωγή σας.
1. Η πρώτη επιλογή με το όνομα Detail level of document fields (Επίπεδο λεπτομερειών πεδίων
εγγράφου) σας παρέχει τρεις προτιμήσεις από τις οποίες μπορείτε να επιλέξετε:
a. All fields, including confidential test material information - (Όλα τα πεδία,
συμπεριλαμβανομένων εμπιστευτικών πληροφοριών υλικού δοκιμασιών). Επιλέξτε αυτήν την
επιλογή αν επιθυμείτε την εξαγωγή του συνόλου των πεδίων και των πληροφοριών υλικού
δοκιμασιών.
b. All fields, excluding confidential test material information - (Όλα τα πεδία, πλην των
εμπιστευτικών πληροφοριών υλικού δοκιμασιών). Επιλέξτε αυτήν την επιλογή αν επιθυμείτε
την εξαγωγή του συνόλου των πεδίων αλλά όχι των πληροφοριών υλικού δοκιμασιών.
c. Basic level (Βασικό επίπεδο) - Επιλέξτε αυτήν την επιλογή αν επιθυμείτε να
συμπεριληφθούν στην εξαγωγή σας μόνο τα «βασικά» πεδία. Τα βασικά πεδία
περιλαμβάνουν οποιοδήποτε πεδίο except (εκτός) από τα αρχεία μελέτης παραμέτρου στις
ακόλουθες ενότητες του IUCLID στον πλαίσιο της νομοθεσίας του ΟΟΣΑ· Physico-chemical
properties, Analytical methods, Degradation and accumulation, Effects on biotic systems,
Efficacy, Health effects, Pesticide residue chemistry (Φυσικοχημικές ιδιότητες, Αναλυτικές
μέθοδοι, Αποδόμηση και συσσώρευση, Επιδράσεις στα βιοτικά συστήματα,
Αποτελεσματικότητα, Επιπτώσεις στην υγεία, Χημεία υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων).
2. Η δεύτερη επιλογή με τον τίτλο Confidentiality (Εμπιστευτικότητα) είναι αυτή με την οποία
μπορείτε να επιλέξετε ποιες πληροφορίες θα εξαχθούν.
Όλες οι εμπιστευτικές πληροφορίες επιλέγονται αυτόματα προς εξαγωγή. Για να επιλέξετε τις
εμπιστευτικές πληροφορίες προς εξαγωγή κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενο πλαίσιο και
αποεπιλέξτε από τον κατάλογο επιλογών τα πεδία με τις ενδείξεις που δεν επιθυμείτε να
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εξαχθούν:
CBI – εμπιστευτικές επιχειρηματικές πληροφορίες
IP – πνευματική ιδιοκτησία
No PA – δεν έχει δημοσιοποιηθεί
Μπορείτε επίσης να επιλέξετε να εξαχθούν μόνο εμπιστευτικές πληροφορίες αποεπιλέγοντας
το τετραγωνίδιο Not confidential (Μη εμπιστευτικό).
3. Η τρίτη επιλογή με τον τίτλο Use restricted to selected regulatory programmes (Η χρήση
περιορίζεται σε επιλεγμένα κανονιστικά προγράμματα) σας επιτρέπει να καθορίσετε ποιοι
κανονιστικοί σκοποί, εφόσον υπάρχουν, έχουν αντιστοιχιστεί στην/στις ουσία(ες) που πρόκειται
ή επιθυμείτε να εξαγάγετε.
Από το αναπτυσσόμενο πλαίσιο θα ανοίξετε έναν κατάλογο κανονιστικών προγραμμάτων. Όλα
τα κανονιστικά προγράμματα επιλέγονται αυτόματα προς εξαγωγή. Αποεπιλέξτε τα κανονιστικά
προγράμματα που δεν επιθυμείτε να συμπεριλάβετε στην εξαγωγή σας.
Μπορείτε επίσης να αποεπιλέξετε το πεδίο No regulatory purposes (Κανένας κανονιστικός
σκοπός) από τον αναπτυσσόμενο κατάλογο με το οποίο θα γίνει εξαγωγή οποιαδήποτε πεδίου
στην οντότητα της ουσίας που δεν είχε επισημανθεί με κανονιστικό πρόγραμμα.

17.4.3. Ιδιότητες διαχειριστικών δεδομένων
Αυτό το βήμα σάς επιτρέπει να καθορίσετε πιο λεπτομερώς την εξαγωγή σας μέσω διάφορων
στοιχείων των δεδομένων της ουσίας σας, όπως περιγράφεται παρακάτω:
1. Ουσιαστική περίληψη μελέτης
Το αναπτυσσόμενο πλαίσιο επιλέγει αυτόματα την εξαγωγή όλων των πεδίων όπου
λεπτομέρειες μιας Robust study summary (Ουσιαστικής περίληψης μελέτης) έχουν εισαχθεί στις
οντότητες, τα σύνολα δεδομένων ή έγγραφα που εξάγετε. Μπορείτε να αποεπιλέξετε την
επιλογή Yes (Ναι) για να εξαιρέσετε οποιοδήποτε πεδίο όπου έγινε εισαγωγή πληροφοριών
ουσιαστικής περίληψης μελέτης. Μπορείτε να αποεπιλέξετε την επιλογή No (Όχι) για να
συμπεριλάβετε μόνο πεδία όπου δόθηκαν πληροφορίες ουσιαστικής μελέτης. Μπορείτε να
αποεπιλέξετε την επιλογή Where Robust study summary is not applicable (e.g. endpoint
summaries) [Όταν η ουσιαστική περίληψη μελέτης είναι άνευ αντικειμένου (π.χ. περίληψη
παραμέτρου)] για να εξαιρέσετε τα πεδία όπου η ουσιαστική περίληψη μελέτης είναι άνευ
αντικειμένου.
2. Χρήση για ταξινόμηση
Το αναπτυσσόμενο πλαίσιο επιλέγει αυτόματα την εξαγωγή όλων των πεδίων όπου έχουν
εισαχθεί λεπτομέρειες της Used for classification (Χρήσης για ταξινόμηση). Μπορείτε να
αποεπιλέξετε την επιλογή Yes (Ναι) για να εξαιρέσετε οποιοδήποτε πεδίο όπου έγινε εισαγωγή
πληροφοριών ουσιαστικής περίληψης μελέτης. Μπορείτε να αποεπιλέξετε την επιλογή No (Όχι)
για να συμπεριλάβετε μόνο πεδία όπου δόθηκαν πληροφορίες ουσιαστικής μελέτης. Μπορείτε
να αποεπιλέξετε την επιλογή Where Used for classification is not applicable (e.g. endpoint
summaries) [Όταν η ουσιαστική περίληψη μελέτης είναι άνευ αντικειμένου (π.χ. περίληψη
παραμέτρου)] για να εξαιρέσετε τα πεδία όπου η ουσιαστική περίληψη μελέτης είναι άνευ
αντικειμένου.
3. Χρήση για MSDS (δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικών)
Το αναπτυσσόμενο πλαίσιο επιλέγει αυτόματα την εξαγωγή όλων των πεδίων όπου έχουν
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εισαχθεί λεπτομέρειες της Used for MSDS (Χρήσης για MSDS). Μπορείτε να αποεπιλέξετε την
επιλογή Yes (Ναι) για να εξαιρέσετε οποιοδήποτε πεδίο όπου έγινε εισαγωγή πληροφοριών
ουσιαστικής περίληψης μελέτης. Μπορείτε να αποεπιλέξετε την επιλογή No (Όχι) για να
συμπεριλάβετε μόνο πεδία όπου δόθηκαν πληροφορίες ουσιαστικής μελέτης. Μπορείτε να
αποεπιλέξετε την επιλογή Where Used for MSDS is not applicable (e.g. endpoint summaries)
[Όταν η Χρήση για MSDS είναι άνευ αντικειμένου (π.χ. περίληψη παραμέτρου)] για να
εξαιρέσετε τα πεδία όπου η ουσιαστική περίληψη μελέτης είναι άνευ αντικειμένου.
4. Ειδική ένδειξη επισήμανσης
Το αναπτυσσόμενο πλαίσιο επιλέγει αυτόματα την εξαγωγή όλων των πεδίων όπου έχουν
εισαχθεί οι ακόλουθες ειδικές ενδείξεις επισήμανσης· βασική μελέτη, υποστηρικτική μελέτη,
βάρος της απόδειξης, παραβλεφθείσα μελέτη, εκεί όπου η ειδική ένδειξη επισήμανσης είναι
κενή, εκεί όπου η ειδική ένδειξη επισήμανσης είναι άνευ αντικειμένου. Αποεπιλέξτε
οποιαδήποτε από αυτές τις επιλογές για να μην εξαχθεί η αντίστοιχη ειδική ένδειξη
επισήμανσης.
5. Απαλλαγή από την υποβολή δεδομένων
Το αναπτυσσόμενο πλαίσιο επιλέγει αυτόματα την εξαγωγή όλων των πεδίων όπου έχουν
εισαχθεί Data waiving data (Δεδομένα που απαλλάσσονται από την υποβολή) όπως Study not
technically feasible (Η μελέτη δεν είναι τεχνικά εφικτή) ή Exposure considerations (Εκτιμήσεις
που αφορούν την έκθεση). Για τη μη εξαγωγή αυτών των πληροφοριών, καταργήστε την
επιλογή στο αντίστοιχο τετραγωνίδιο.
6. Τύπος αποτελέσματος μελέτης
Το αναπτυσσόμενο πλαίσιο επιλέγει αυτόματα την εξαγωγή όλων των πεδίων όπου έχει
εισαχθεί Study result type (Τύπος αποτελέσματος μελέτης) όπως Experimental result
(Πειραματικό αποτέλεσμα) ή Read-across based on grouping of substances (category
approach) (Συγκριτική προσέγγιση βάσει της ομαδοποίησης των ουσιών (προσέγγιση
κατηγορίας). Για τη μη εξαγωγή αυτών των πληροφοριών, καταργήστε την επιλογή στο
αντίστοιχο τετραγωνίδιο.
7. Αξιοπιστία
Το αναπτυσσόμενο πλαίσιο επιλέγει αυτόματα την εξαγωγή όλων των πεδίων όπου έχουν
εισαχθεί δεδομένα Reliability (Αξιοπιστίας) όπως reliable without restrictions (αξιόπιστο χωρίς
περιορισμούς) ή μη εκχωρούμενο. Για τη μη εξαγωγή αυτών των πληροφοριών, καταργήστε
την επιλογή στο αντίστοιχο τετραγωνίδιο.

17.4.4. Ρυθμίσεις
Το βήμα αυτό σας επιτρέπει να επιλέξετε αν επιθυμείτε να συμπεριλάβετε ή να εξαιρέσετε
Attachments (Συνημμένα) και Annotations (Σημειώσεις) που συνδέονται με την/τις ουσία(-ες) που
εξαγάγετε. Μπορείτε να επιλέξετε μόνο μία προτίμηση από τις επιλογές στις Annotations
(Σημειώσεις) και στα Attachments (Συνημμένα). Επισημαίνεται ότι η προεπιλεγμένη επιλογή
περιλαμβάνει όλες τις σχετικές σημειώσεις και τη μη εξαγωγή των συνημμένων σας.
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17.4.5. Επαληθεύστε τα επιλεγμένα έγγραφα (μόνο για μεμονωμένες εξαγωγές)
Το βήμα αυτό εμφανίζεται μόνο κατά την εξαγωγή ενός μεμονωμένου συνόλου δεδομένων ή ενός
μεμονωμένου εγγράφου.
Θα δείτε πως υπάρχουν τέσσερις πίνακες πληροφοριών. Οι δύο πρώτοι πίνακες είναι
επεξεργάσιμοι και χρησιμοποιούνται για να καθορίσουν τι θέλετε να διατηρήσετε ή να παραλείψετε
στο εξαχθέν αρχείο σας. Ο τρίτος και ο τέταρτος πίνακας περιέχουν πληροφορίες μόνο για
ανάγνωση. Όλα αυτά τα παράθυρα αυτά περιγράφονται παρακάτω.
1. Ο πρώτος πίνακαςμε το όνομα Entities list (Κατάλογος οντοτήτων) εμφανίζει όλες τις οντότητες
υψηλού επιπέδου (όπως Νομικές οντότητες, Επαφές κλπ.) οι οποίες περιλαμβάνονται στο
αρχείο. Κάθε οντότητα είναι σημειωμένη και επιλεγμένη για εξαγωγή από προεπιλογή. Εάν
επιθυμείτε να παραλείψετε οποιαδήποτε από αυτές τις οντότητες από την εξαγωγή σας,
καταργήστε τες αφαιρώντας την επιλογή από το τετραγωνίδιο στη στήλη με το όνομα In.
2. Ο δεύτερος πίνακας με το όνομα References to (Παραπομπές σε) εμφανίζει τις εγγραφές τις
οποίες περιέχει η οντότητα υψηλού επιπέδου. Κάντε κλικ σε οποιαδήποτε οντότητα υψηλού
επιπέδου για να δείτε τα αρχεία που περιέχει. Για παράδειγμα, σε αυτόν τον πίνακα ένας
φάκελος ή ένα σύνολο δεδομένων ουσίας θα περιλαμβάνει όλο το δέντρο ενοτήτων των
αρχείων. Και πάλι, από προεπιλογή κάθε εγγραφή θα είναι σημειωμένη και επιλεγμένη για
εξαγωγή. Εάν επιθυμείτε να παραλείψετε οποιαδήποτε συγκεκριμένη εγγραφή από την
εξαγωγή σας, αφαιρέστε την αποεπιλέγοντας το τετραγωνίδιο. Επισημαίνεται ότι στις οντότητες
με δέντρα ενοτήτων αρχείων μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα πλαίσια ελέγχου για ολόκληρες
ενότητες καθώς και επιμέρους ενότητες.
3. Ο τρίτος πίνακας με το όνομα Referenced from (Παραπομπή από) εμφανίζει τις οντότητες ή
εγγραφές που συνδέονται με την οντότητα που έχετε επιλέξει στον πρώτο πίνακα. Για
παράδειγμα, μια επαφή στον πρώτο πίνακα θα συνδέεται με μια νομική οντότητα που
εμφανίζεται επίσης στον πρώτο πίνακα, και μπορείτε να δείτε τη νομική οντότητα που
επηρεάζεται σε αυτόν τον τρίτο πίνακα. Αυτό θα σας δώσει μια εικόνα των οντοτήτων που
επηρεάζονται μέσω της ενεργοποίησης οποιασδήποτε από τις οντότητες ή αρχεία στον πρώτο
και τον δεύτερο πίνακα.
4. Ο τέταρτος πίνακας με το όνομα Final outcome (Τελικό αποτέλεσμα) εμφανίζει τις οντότητες και
τις εγγραφές που θα εξαχθούν όταν έχετε τελειώσει και πατάτε Finish (Τέλος) στον Import
assistant (Βοηθό εξαγωγής).

17.4.6. Εισαγάγετε πρόσθετες διαχειριστικές πληροφορίες
Εισαγάγετε εδώ στο πλαίσιο Remarks (Παρατηρήσεις) (κατ’ ανώτατο όριο 32.365 χαρακτήρες)
τυχόν σχόλια που επιθυμείτε να συμπεριλάβετε στην εξαγωγή σας.

17.4.7. Επιλέξτε τον φάκελο των αρχείων που έχουν εξαχθεί
Σε αυτό το τελικό βήμα μπορείτε να καθορίσετε την τοποθεσία στο τοπικό σας περιβάλλον ΤΠ
όπου θα αποθηκευτεί η εξαγωγή σας. Κάντε κλικ στο Browse (Αναζήτηση) για να επιλέξετε τον
προορισμό της εξαγωγής σας.
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Για να διαχειριστείτε καλύτερα τη δομή των αρχείων της εξαγωγής, μπορείτε επίσης να
χρησιμοποιήσετε την επιλογή για τη create new subfolder after (δημιουργία νέου υποφακέλου μετά
από [X αριθμό] files (αρχείων). Η επιλογή αυτή χρησιμοποιείται για παλαιότερα συστήματα
αρχείων που δεν μπορούν να υποστηρίξουν μεγάλο όγκο αρχείων ανά φάκελο. Ο προεπιλεγμένος
αριθμός για αυτήν την επιλογή είναι 1000 αλλά η τιμή αυτή μπορεί να αλλάξει σε οποιονδήποτε
αριθμό μεταξύ 500 και 10.000.

17.5. Εξαγωγή Μειγμάτων/Παρασκευασμάτων
Η εξαγωγή μειγμάτων έχει πολλά κοινά βήματα με την εξαγωγή ουσιών. Όπου υπάρχει επικάλυψη
μεταξύ των δύο τύπων εξαγωγής, το κείμενο καθοδήγησης κατωτέρω θα παράσχει ένα σύνδεσμο
στην ενότητα όπου θα περιγράφεται πλήρως και θα επισημαίνονται διαφορές, εάν υπάρχουν,
μεταξύ των δύο τύπων εξαγωγής.

17.5.1. Επιλέξτε τύπο υποβολής
Το βήμα Select submission type (Επιλέξτε τύπο υποβολής) είναι παρόμοιο με το αντίστοιχο βήμα
κατά την εξαγωγή ουσιών, αλλά με δύο διαφορές:
1. Υπάρχει ένας περιορισμένος κατάλογος τύπων υποβολής από τον οποίο μπορείτε να επιλέξετε
σύμφωνα με το ποιοι τύποι υποβολής είναι διαθέσιμοι για σύνολα δεδομένων
μειγμάτων/παρασκευασμάτων.
2. Υπάρχει μια πρόσθετη επιλογή που ονομάζεται use mixture components (χρήση συστατικών
μείγματος). Εδώ μπορείτε να επιλέξετε Yes(Ναι) για να συμπεριλάβετε όλα τα δεδομένα
παραμέτρου από τις οντότητες οι οποίες συνδέονται με το μείγμα/παρασκεύασμα που θα
εξαχθούν. Εάν επιλέξετε No (Όχι), δεν θα εξαχθούν τα εν λόγω δεδομένα παραμέτρου.

17.5.2. Ενδείξεις προστασίας δεδομένων
Βλ. ενότητα Data protection flags (Ενδείξεις προστασίας δεδομένων)

17.5.3. Ιδιότητες διαχειριστικών δεδομένων
Βλ. ενότητα Administrative data properties (Ιδιότητες διαχειριστικών δεδομένων)

17.5.4. Ρυθμίσεις
Βλ. την ενότητα Settings (Ρυθμίσεις)

17.5.5. Επαληθεύστε τα επιλεγμένα έγγραφα (μόνο για μεμονωμένες εξαγωγές)
Βλ. ενότητα Verify selected documents (Επαληθεύστε τα επιλεγμένα έγγραφα
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17.5.6. Εισαγάγετε πρόσθετες διαχειριστικές πληροφορίες
Βλ. ενότητα Enter additional administrative information (Εισαγάγετε πρόσθετες διαχειριστικές
πληροφορίες)

17.5.7. Επιλέξτε τον φάκελο των αρχείων που έχουν εξαχθεί
Βλ. ενότητα Select the folder of the exported files (Επιλέξτε τον φάκελο των αρχείων που έχουν
εξαχθεί)

17.6. Εξαγωγή Κατηγοριών
Η εξαγωγή κατηγοριών έχει πολλά κοινά βήματα με την εξαγωγή ουσιών. Όπου υπάρχει
επικάλυψη μεταξύ των δύο τύπων εξαγωγής, το κείμενο καθοδήγησης κατωτέρω θα παράσχει ένα
σύνδεσμο στην ενότητα όπου θα περιγράφεται πλήρως και θα επισημαίνονται διαφορές, εάν
υπάρχουν, μεταξύ των δύο τύπων εξαγωγής.

17.6.1. Επιλέξτε τύπο υποβολής
Το βήμα Select submission type (Επιλέξτε τύπο υποβολής) είναι παρόμοιο με το αντίστοιχο βήμα
κατά την εξαγωγή ουσιών, αλλά με μία διαφορά: Υπάρχει ένας περιορισμένος κατάλογος τύπων
υποβολής από τον οποίο μπορείτε να επιλέξετε σύμφωνα με το ποιοι τύποι υποβολής είναι
διαθέσιμοι για τις κατηγορίες.

17.6.2. Ενδείξεις προστασίας δεδομένων
Το βήμα αυτό είναι το ίδιο με αυτό της εξαγωγής χημικών ουσιών αλλά με μία διαφορά. Δεν
υπάρχει επιλογή για τον καθορισμό του ποιο υλικό δοκιμής, εάν υπάρχει, εξάγεται επίσης. Βλ.
ενότητα Data protection flags (Ενδείξεις προστασίας δεδομένων) για μια περιγραφή αυτού του
βήματος.

17.6.3. Ιδιότητες διαχειριστικών δεδομένων
Βλ. ενότητα Administrative data properties (Ιδιότητες διαχειριστικών δεδομένων)

17.6.4. Ρυθμίσεις
Βλ. την ενότητα Settings (Ρυθμίσεις)

17.6.5. Επαληθεύστε τα επιλεγμένα έγγραφα (μόνο για μεμονωμένες εξαγωγές)
Βλ. ενότητα Verify selected documents (Επαληθεύστε τα επιλεγμένα έγγραφα)
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17.6.6. Εισαγάγετε πρόσθετες διαχειριστικές πληροφορίες
Βλ. ενότητα Enter additional administrative information (Εισαγάγετε πρόσθετες διαχειριστικές
πληροφορίες)

17.6.7. Επιλέξτε τον φάκελο των αρχείων που έχουν εξαχθεί
Βλ. ενότητα Select the folder of the exported files (Επιλέξτε τον φάκελο των αρχείων που έχουν
εξαχθεί)

17.7. Εξαγωγή Προτύπων
Η εξαγωγή κατηγοριών έχει πολλά κοινά βήματα με την εξαγωγή ουσιών. Όπου υπάρχει
επικάλυψη μεταξύ των δύο τύπων εξαγωγής, το κείμενο καθοδήγησης κατωτέρω θα παράσχει ένα
σύνδεσμο στην ενότητα όπου θα περιγράφεται πλήρως και θα επισημαίνονται διαφορές, εάν
υπάρχουν, μεταξύ των δύο τύπων εξαγωγής.

17.7.1. Επιλέξτε τύπο υποβολής
Βλ. ενότητα Select submission type (Επιλέξτε τύπο υποβολής)

17.7.2. Ενδείξεις προστασίας δεδομένων
Βλ. ενότητα Data protection flags (Ενδείξεις προστασίας δεδομένων)

17.7.3. Ιδιότητες διαχειριστικών δεδομένων
Βλ. ενότητα Administrative data properties (Ιδιότητες διαχειριστικών δεδομένων)

17.7.4. Ρυθμίσεις
Βλ. την ενότητα Settings (Ρυθμίσεις)

17.7.5. Επαληθεύστε τα επιλεγμένα έγγραφα (μόνο για μεμονωμένες εξαγωγές)
Βλ. ενότητα Verify selected documents (Επαληθεύστε τα επιλεγμένα έγγραφα)

17.7.6. Εισαγάγετε πρόσθετες διαχειριστικές πληροφορίες
Βλ. ενότητα Enter additional administrative information (Εισαγάγετε πρόσθετες διαχειριστικές
πληροφορίες)

17.7.7. Επιλέξτε τον φάκελο των αρχείων που έχουν εξαχθεί
Βλ. ενότητα Select the folder of the exported files (Επιλέξτε τον φάκελο των αρχείων που έχουν
εξαχθεί)
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17.8. Εξαγωγή ουσιών αναφοράς
Η εξαγωγή ουσιών αναφοράς έχει πολλά κοινά βήματα με την εξαγωγή ουσιών. Όπου υπάρχει
επικάλυψη μεταξύ των δύο τύπων εξαγωγής, το κείμενο καθοδήγησης κατωτέρω θα παράσχει ένα
σύνδεσμο στην ενότητα όπου θα περιγράφεται πλήρως και θα επισημαίνονται διαφορές, εάν
υπάρχουν, μεταξύ των δύο τύπων εξαγωγής.

17.8.1. Ενδείξεις προστασίας δεδομένων
Το βήμα αυτό είναι το ίδιο με αυτό της εξαγωγής χημικών ουσιών αλλά με μία διαφορά. Δεν
υπάρχει επιλογή για τον καθορισμό του ποιο υλικό δοκιμής, εάν υπάρχει, εξάγεται επίσης. Βλ.
ενότητα Data protection flags (Ενδείξεις προστασίας δεδομένων) για μια περιγραφή αυτού του
βήματος.

17.8.2. Ρυθμίσεις
Βλ. την ενότητα Settings (Ρυθμίσεις)

17.8.3. Εισαγάγετε πρόσθετες διαχειριστικές πληροφορίες
Βλ. ενότητα Enter additional administrative information (Εισαγάγετε πρόσθετες διαχειριστικές
πληροφορίες)

17.8.4. Επιλέξτε τον φάκελο των αρχείων που έχουν εξαχθεί
Βλ. ενότητα Select the folder of the exported files (Επιλέξτε τον φάκελο των αρχείων που έχουν
εξαχθεί)

17.9. Εξαγωγή Φακέλων
Η εξαγωγή φακέλων έχει πολλά κοινά βήματα με την εξαγωγή ουσιών. Όπου υπάρχει επικάλυψη
μεταξύ των δύο τύπων εξαγωγής, το κείμενο καθοδήγησης κατωτέρω θα παράσχει ένα σύνδεσμο
στην ενότητα όπου θα περιγράφεται πλήρως και θα επισημαίνονται διαφορές, εάν υπάρχουν,
μεταξύ των δύο τύπων εξαγωγής.

17.9.1. Ρυθμίσεις
Το βήμα αυτό είναι ίδιο με αυτό για τις ουσίες, βλ. την ενότητα Settings (Επιλογές) ανωτέρω, αλλά
δεν παρέχει την επιλογή εξαγωγής συνημμένων.

17.9.2. Εισαγάγετε πρόσθετες διαχειριστικές πληροφορίες
Βλ. ενότητα Enter additional administrative information (Εισαγάγετε πρόσθετες διαχειριστικές
πληροφορίες)
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17.9.3. Επιλέξτε τον φάκελο των αρχείων που έχουν εξαχθεί
Βλ. ενότητα Select the folder of the exported files (Επιλέξτε τον φάκελο των αρχείων που έχουν
εξαχθεί)

17.10.
Εξαγωγή όλων των άλλων οντοτήτων, συνόλων δεδομένων
και εγγράφων
Υπάρχουν άλλες οντότητες, σύνολα δεδομένων και έγγραφα τα οποία μπορείτε να εξαγάγετε εκτός
από τις βασικές οντότητες ανωτέρω. Αυτές οι άλλες οντότητες, σύνολα δεδομένων και έγγραφα
είναι διαθέσιμα μόνο για επιλογή και εξαγωγή μέσω της επιλογής manual selection (χειροκίνητη
επιλογή) όπως περιγράφεται ανωτέρω ή απευθείας, με δεξί κλικ στα ίδια τα έγγραφα ή τα σύνολα
δεδομένων στην οντότητα.
Η διαδικασία του βοηθού εξαγωγής ορίζεται κατωτέρω για τις υπόλοιπες οντότητες, σύνολα
δεδομένων και έγγραφα και κατανέμεται μεταξύ των βημάτων στη διαδικασία του βοηθού
εξαγωγής. Τα βήματα ξεκινούν από το δεύτερο βήμα της διαδικασίας μαζικής εξαγωγής και από το
δεύτερο βήμα κατά το οποίο γίνεται εξαγωγή ενός μεμονωμένου συνόλου δεδομένων ή εγγράφου
απευθείας από μια οντότητα. Η διαδικασία για την εξαγωγή τους είναι παρόμοια με τα βήματα που
περιγράφονται ανωτέρω και, όπου υπάρχει αλληλεπικάλυψη, παρέχεται ένας σύνδεσμος στην πιο
πλήρη περιγραφή του τι μπορείτε να κάνετε σε αυτό το βήμα.

17.11.
Εξαγωγή Νομικών οντοτήτων και Εγκαταστάσεων νομικών
οντοτήτων
Το κείμενο καθοδήγησης κατωτέρω θα παράσχει ένα σύνδεσμο στην ενότητα όπου θα
περιγράφεται λεπτομερέστερα το στάδιο και θα επισημαίνονται διαφορές, εάν υπάρχουν, σχετικά
με το συγκεκριμένο στάδιο.

17.11.1.

Ενδείξεις προστασίας δεδομένων

Το βήμα αυτό είναι το ίδιο με αυτό που περιγράφεται στην ενότητα Data protection flags (Ενδείξεις
προστασίας δεδομένων) αλλά με μία διαφορά. Δεν υπάρχει επιλογή για τον καθορισμό του ποιο
υλικό δοκιμής, εάν υπάρχει, εξάγεται επίσης.

17.11.2.

Ρυθμίσεις

Βλ. την ενότητα Settings (Ρυθμίσεις)

17.11.3.
Επαληθεύστε τα επιλεγμένα έγγραφα (μόνο για μεμονωμένες
εξαγωγές)
Βλ. ενότητα Verify selected documents (Επαληθεύστε τα επιλεγμένα έγγραφα)

iuclid_functionalities_el.docx

Λειτουργίες του IUCLID 6

17.11.4.

Σελίδα | 116

Εισαγάγετε πρόσθετες διαχειριστικές πληροφορίες

Βλ. ενότητα Enter additional administrative information (Εισαγάγετε πρόσθετες διαχειριστικές
πληροφορίες)

17.11.5.

Επιλέξτε τον φάκελο των αρχείων που έχουν εξαχθεί

Το βήμα είναι ίδιο με αυτό που περιγράφηκε στην ενότητα Select the folder of the exported files
(Επιλέξτε τον φάκελο των αρχείων που έχουν εξαχθεί), αλλά δεν παρέχει την επιλογή για τη
δημιουργία ενός υποφακέλου μετά από 500 ή περισσότερα αρχεία.

17.12.

Εξαγωγή Επαφών

Το κείμενο καθοδήγησης κατωτέρω θα παράσχει ένα σύνδεσμο στην ενότητα όπου θα
περιγράφεται λεπτομερέστερα το στάδιο και θα επισημαίνονται διαφορές, εάν υπάρχουν, σχετικά
με το συγκεκριμένο στάδιο.

17.12.1.

Εισαγάγετε πρόσθετες διαχειριστικές πληροφορίες

Βλ. ενότητα Enter additional administrative information (Εισαγάγετε πρόσθετες διαχειριστικές
πληροφορίες)

17.12.2.

Επιλέξτε τον φάκελο των αρχείων που έχουν εξαχθεί

Βλ. ενότητα Select the folder of the exported files (Επιλέξτε τον φάκελο των αρχείων που έχουν
εξαχθεί)

17.13.

Σημειώσεις

Το κείμενο καθοδήγησης κατωτέρω θα παράσχει ένα σύνδεσμο στην ενότητα όπου θα
περιγράφεται λεπτομερέστερα το στάδιο και θα επισημαίνονται διαφορές, εάν υπάρχουν, σχετικά
με το συγκεκριμένο στάδιο.

17.13.1.

Ενδείξεις προστασίας δεδομένων

Το βήμα αυτό είναι επί του παρόντος άδειο, πατήστε Next (Επόμενο)

17.13.2.

Ρυθμίσεις

Το βήμα αυτό είναι το ίδιο με αυτό που περιγράφεται στην ενότητα Settings(Ρυθμίσεις) αλλά με μία
διαφορά. Έχει μόνο την επιλογή εξαγωγής ή μη εξαγωγής συνημμένων με καμία επιλογή για την
εξαγωγή η μη εξαγωγή σημειώσεων.
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17.13.3.
Επαληθεύστε τα επιλεγμένα έγγραφα (μόνο για μεμονωμένες
εξαγωγές)
Βλ. ενότητα Verify selected documents (Επαληθεύστε τα επιλεγμένα έγγραφα)

17.13.4.

Εισαγάγετε πρόσθετες διαχειριστικές πληροφορίες

Βλ. ενότητα Enter additional administrative information (Εισαγάγετε πρόσθετες διαχειριστικές
πληροφορίες)

17.13.5.

Επιλέξτε τον φάκελο των αρχείων που έχουν εξαχθεί

Βλ. ενότητα Select the folder of the exported files (Επιλέξτε τον φάκελο των αρχείων που έχουν
εξαχθεί)

17.14.

Αρχεία παραμέτρου

Το κείμενο καθοδήγησης κατωτέρω θα παράσχει ένα σύνδεσμο στην ενότητα όπου θα
περιγράφεται λεπτομερέστερα το στάδιο και θα επισημαίνονται διαφορές, εάν υπάρχουν, σχετικά
με το συγκεκριμένο στάδιο.

17.14.1.

Ενδείξεις προστασίας δεδομένων

Βλ. ενότητα Data protection flags (Ενδείξεις προστασίας δεδομένων)

17.14.2.

Ιδιότητες διαχειριστικών δεδομένων

Βλ. ενότητα Administrative data properties (Ιδιότητες διαχειριστικών δεδομένων)

17.14.3.

Ρυθμίσεις

Βλ. την ενότητα Settings (Ρυθμίσεις)

17.14.4.
Επαληθεύστε τα επιλεγμένα έγγραφα (μόνο για μεμονωμένες
εξαγωγές)
Βλ. ενότητα Verify selected documents (Επαληθεύστε τα επιλεγμένα έγγραφα)

17.14.5.

Εισαγάγετε πρόσθετες διαχειριστικές πληροφορίες

Βλ. ενότητα Enter additional administrative information (Εισαγάγετε πρόσθετες διαχειριστικές
πληροφορίες)
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Επιλέξτε τον φάκελο των αρχείων που έχουν εξαχθεί

Βλ. ενότητα Select the folder of the exported files (Επιλέξτε τον φάκελο των αρχείων που έχουν
εξαχθεί)

18. Print (Εκτύπωση)
Το IUCLID 6 σας επιτρέπει να δημιουργείτε έγγραφα PDF και να εκτυπώνετε τα ακόλουθα αρχεία·
Substance datasets, Mixture/Product datasets, Templates, Categories, Dossiers, Endpoint study
records, Endpoint summary records, Reference substances, Literature references, Legal entity
sites, Legal entities, Contacts, Annotations. (Σύνολα δεδομένων ουσιών, Σύνολα δεδομένων
Μειγμάτων/Παρασκευασμάτων, Πρότυπα, Κατηγορίες, Φάκελοι, Αρχεία μελέτης παραμέτρου,
Αρχεία περίληψης παραμέτρου, Ουσίες αναφοράς, Βιβλιογραφικές παραπομπές, Εγκαταστάσεις
νομικών οντοτήτων, Νομικές Οντότητες, Επαφές, Σημειώσεις.
Υπάρχουν μερικά σημαντικά σημεία που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη πριν τη δημιουργία ενός
αρχείου PDF και την εκτύπωσή του.
1. Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα PDF και στη συνέχεια να το εκτυπώσετε αν ο λογαριασμός
σας στο IUCLID έχει αντιστοιχιστεί σε έναν ρόλο στον οποίο έχει δοθεί δικαίωμα εκτύπωσης.
Αυτό ρυθμίζεται στην καρτέλα των Ρόλων με τον τίτλο Δικαιώματα, στη User management
(Διαχείριση χρηστών).
2. Δεν μπορείτε να εκτυπώσετε περισσότερα από ένα από τα ανωτέρω αρχεία οποιαδήποτε
στιγμή. Αν επιθυμείτε να εκτυπώσετε δύο ξεχωριστές περιλήψεις παραμέτρου για παράδειγμα,
πρέπει να δημιουργήσετε δύο ξεχωριστά PDF.
3. Οποιαδήποτε πληροφορία η οποία έχει επισημανθεί ως εμπιστευτική θα συμπεριληφθεί στο
PDF.
4. Οντότητες στις οποίες παραπέμπει το σύνολο δεδομένων ή το έγγραφο που εκτυπώνετε
πρέπει επίσης να συμπεριληφθούν στο PDF. Για παράδειγμα, αν εκτυπώσετε μια Κατηγορία η
οποία συνδέεται με μια Νομική οντότητα, οι πληροφορίες της Νομικής οντότητας θα
συμπεριληφθούν επίσης στο PDF.
5. Αρχεία μελέτης παραμέτρου και περίληψης παραμέτρου που προέρχονται από ένα πρότυπο
δεν μπορούν να εκτυπωθούν μεμονωμένα, αλλά συμπεριλαμβάνονται στο PDF κατά την
εκτύπωση ολόκληρου συνόλου δεδομένων.

18.1. Βοηθός εκτύπωσης
Υπάρχουν δύο τρόποι πρόσβασης στον Βοηθό εκτύπωσης και δημιουργίας ενός αρχείου PDF
προς εκτύπωση·
1. Μπορείτε να κάνετε απευθείας δεξί κλικ στο αρχείο από το οποίο επιθυμείτε να δημιουργήσετε
ένα αρχείο PDF και από το μενού που θα εμφανιστεί, να κάνετε κλικ στην εντολή Εκτύπωση
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ή·
2. Μπορείτε να κάνετε κλικ στο File (Αρχείο) στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης του IUCLID
και από το μενού να επιλέξετε Print (Εκτύπωση).

Οποιονδήποτε τρόπο και αν επιλέξετε για να εκτυπώσετε, θα εμφανιστεί ο ίδιος Βοηθός
εκτύπωσης του IUCLID για να σας καθοδηγήσει για τη δημιουργία του PDF σας.

18.2. Τρόπος χρήσης του Βοηθού εκτύπωσης
Όταν ανοίγει ο Βοηθός εκτύπωσης πρέπει να ολοκληρώσετε ένα βήμα για τη δημιουργία του PDF.
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Στην επικεφαλίδα Output file (Αρχείο εξόδου) παρέχεται το όνομα διαδρομής το οποίο υποδεικνύει
σε ποιο σημείο του τοπικού περιβάλλοντος ΤΠ θα σωθεί το PDF. Κάντε κλικ στο πλήκτρο Browse
(Αναζήτηση) για να αλλάξετε την τοποθεσία όπου θα σωθεί το PDF σας. Κάτω από αυτήν την
επικεφαλίδα, υπάρχουν τέσσερις επιλογές με πλαίσια ελέγχου τα οποία μπορείτε να επιλέξετε ή να
αποεπιλέξετε.
1. Print annotations (Εκτύπωση σημειώσεων) (από προεπιλογή αποεπιλεγμένο)
Εάν επιλέξετε αυτήν την επιλογή, όλες οι σημειώσεις του συνόλου δεδομένων σας, εγγράφου ή
οντότητας θα συμπεριληφθούν στο PDF που θα δημιουργηθεί.
2. Print empty fields (Εκτύπωση κενών πεδίων) (από προεπιλογή αποεπιλεγμένο)
Εάν επιλέξετε αυτήν την επιλογή, τα κενά πεδία του συνόλου δεδομένων σας, εγγράφου ή
οντότητας θα συμπεριληφθούν στο PDF που θα δημιουργηθεί.
3. Print cover page (Εκτύπωση εξωφύλλου) (από προεπιλογή επιλεγμένο)
Εάν αφήσετε επιλεγμένο το πλαίσιο αυτό, το PDF που θα δημιουργηθεί θα έχει ένα εξώφυλλο
το οποίο θα περιλαμβάνει τις παρακάτω πληροφορίες·
a. Ονομασία ουσίας
b. Κάτοχος νομικής οντότητας
c. Ημερομηνία εκτύπωσης
4. Open viewer for print output (Άνοιγμα προβολής για την έξοδο εκτύπωσης) (από προεπιλογή
επιλεγμένο) iuclid_functionalities_el.docx
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Εάν αφήσετε επιλεγμένο το πλαίσιο αυτό, το PDF θα ανοίξει αυτόματα αφού το σώσετε στο
τοπικό περιβάλλον ΤΠ σας.

18.3. Πίνακας περιεχομένων και δομή του PDF
Στο PDF που θα δημιουργηθεί, θα δείτε κάτω από το εξώφυλλο έναν πίνακα περιεχομένων. Αυτό
θα σας βοηθήσει να εντοπίσετε τις πληροφορίες που επιθυμείτε να δείτε. Για μεγάλα αρχεία όπως
σύνολα δεδομένων, το PDF θα είναι δομημένο σύμφωνα με τις ενότητες που περιέχουν
πληροφορίες, βλ. τα παραδείγματα κατωτέρω.
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19. Πρόσθετη Βοήθεια
Εάν επιθυμείτε βοήθεια εκτός από αυτήν που παρουσιάζεται στο σύστημα παροχής βοήθειας του
IUCLID 6, μπορείτε:
1. Να ανατρέξετε στον δικτυακό τόπο του IUCLID 6 στη διεύθυνση http://iuclid.eu όπου θα βρείτε
νέα άρθρα, διάφορα εγχειρίδια, και μια σειρά από Συχνές Ερωτήσεις. Για παράδειγμα,
περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες σχετικά με τη μετάβαση δεδομένων από το
IUCLID 5, και τα plugins του IUCLID.
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2. Επικοινωνήστε με το Γραφείο Υποστήριξης του ECHA δωρεάν μέσω της φόρμας επικοινωνίας
στη διεύθυνση http://echa.europa.eu/contact/helpdesk-contact-form. Πρόκειται για μια
ηλεκτρονική φόρμα υποβολής όπου μπορείτε να καθορίσετε το είδος της βοήθειας που
χρειάζεστε, ώστε να μπορεί να διαβιβαστεί στον κοντινότερο ειδικό εμπειρογνώμονα. Η ομάδα
του Γραφείου Υποστήριξης θα απαντήσει στο ερώτημά σας στα Αγγλικά εντός 15 εργάσιμων
ημερών. Μπορείτε επίσης να λάβετε μια απάντηση σε άλλη γλώσσα της ΕΕ, αλλά λάβετε
υπόψη σας ότι μπορεί να λάβετε απάντηση μετά από 15 ημέρες.

19.1. Επικοινωνία με το Γραφείο Υποστήριξης του ECHA για τεχνική
υποστήριξη
Το IUCLID 6 έχει ελεγχθεί προσεκτικά. Ωστόσο, αν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη διάρκεια
της εγκατάστασης και/ή της χρήσης του IUCLID 6 τα οποία φαίνεται να έχουν προκληθεί από
τεχνικό πρόβλημα με το λογισμικό, μπορείτε να το αναφέρετε μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας που
παρέχεται από το Γραφείο Υποστήριξης του ECHA στη διεύθυνση:
http://echa.europa.eu/contact/helpdesk-contact-form
Αν χρησιμοποιείτε το IUCLID 6 Server, σε πρώτη φάση, αναφέρετε οποιοδήποτε πρόβλημα στον
διαχειριστή συστήματος.
Η φόρμα έχει τρία βήματα:
1. Συμπληρώστε τα στοιχεία επικοινωνίας, τη σχέση με την ΕΕ, και επιλέξτε το θέμα I need
technical support on IUCLID 6 (Χρειάζομαι τεχνική βοήθεια για το IUCLID 6).
2. Πληκτρολογήστε ένα θέμα και μια ερώτηση και συμπληρώστε τις τεχνικές επιλογές με τον
καλύτερο δυνατό τρόπο. Για παράδειγμα περιγράψτε τα βήματα που κάνατε, μέχρι τη στιγμή
που προέκυψε το πρόβλημα. Αν υπήρχε μήνυμα σφάλματος στο πλαίσιο μηνύματος, να το
συμπεριλάβετε. Αν επιθυμείτε να αποστείλετε αρχεία στον ECHA, αυτό μπορεί να γίνει στην
επόμενη σελίδα.
3. Μπορείτε να επισυνάψετε τα αρχεία εδώ, για παράδειγμα στιγμιότυπα οθόνης και αρχεία
καταγραφής. Επιβεβαιώστε όλες τις λεπτομέρειες και στη συνέχεια κάντε κλικ στο Send email
(Αποστολή ηλ. μηνύματος).
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