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כללי
מטרה העיקרית של הפרויקט היה פיתוח מערכת אשר תהיה מסוגלת להתממשק עם המכשיר לבדיקות רפואיות,
אשר פותח בפקולטה להנדסה ביו  -רפואית  ,לקרוא ולהציג את הנתונים מהמכשיר הנ"ל בצורה נוחה ,יעילה וכך
שיהיה ניתן לגשת לנתונים האלה ממכשירים שונים.
מכשיר לבדיקות רפואיות יכול לשדר את נתוני בדיקה רק דרך  .Bluetoothהמכשיר הנ"ל ניתן לתכנות .היה לנו
חופש בחירה בהגדרת אופן העברת נתונים.
כי חלק מי הפרויקט עלינו היה להגדיר פרוטוקול תקשורת בין מכשיר ביו-רפואי למכשיר אשר מנסה לקרוא נתוני
בדיקה  .עלינו היה גם להגדיר מבנה של חבילות מידע המעוברות בין המכשירים.
במהלך עבודה על הפרויקט לא עבדנו עם המכשיר עצמו אלא בנינו סימולאטור שלו.
שני חלקים העיקריים של הפרויקט היו:



פיתוח אפליקציה לטאבלט אשר מריץ מערכת הפעלה  , Androidאשר מטרתה לקרוא נתונים מהמכשיר ביו-
רפואי ,להציג אותם ,ולשמור אותם ב .web server
פיתוח  web applicationאשר תשמור את נתוני בדיקה ותציג אותם למשתמשים.
כי אחד הקריטריונים החשובים עבורנו היה לפתח מערכת אשר תאפשר גמישות מרבית .למכשיר ביו-רפואי
יכולות להיות הרבה קונפיגורציות שונות ,זו בעצם פלטפורמה המאפשרת הרכבת חיישנים שונים לביצועה
בדיקות שונות .עלינו היה חשוב להתייחס לכך ולפתח מערכת אשר לא תגביל את סוג וכמות החיישנים אשר
בעזרתם מבצעים בדיקות.

פתרון .רכיבי מערכת
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פיתרון  -הוראות שימוש.
סימולאטור
בזמן פיתוח אפליקציה לא עבדנו עם המכשיר שמבצע בדיקות אלא בנינו סימולאטור אשר מדמה את פעילותו.
הסימולאטור מסופק כפרויקט נפרד בתוך ה package
.com.gmail.technionbiomedicalproject.bluetoothserver
כמו כל החלקים של הפרויקט סימולאטור נכתב ב  .java 7השתמשנו בסביבת פיתוח :
Eclipse Java EE IDE for Web Developers. Version: Kepler Service Release 1. Build id: 20130919-0819

על מנת להקל על עבודה עם ה  Bluetooth adapterהשמשנו בספריית קוד פתוח  . bluecove-2.1.1שתפקידה
מתואר בתרשים מטה.

התבקשנו לסמלץ מכשיר אשר משדר עשר חבילות לשנייה וכל חבילה מכילה  50ערוצים של מידע בדיד ו 4
ערוצים של מידע רציף אשר כל ערוץ של מידע רציף מכיל  100ערכים .התיאור של המבנה של חבילות מידע ניתן
למצוא בפרק נפרד "חבילות מידע" בעמוד 8
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סימולאטור מורכב משלוש מחלקות:
 - BluetoothServer .1מחלקה ראשית של סימולאטור שכוללת את המתודה  , mainשעובדת בתור שרת
פשוט.
 - DataPackage .2מחלקה שמתארת את חבילות המידע ששולח מכשיר רפואי .התיאור של המבנה של
חבילות המידע ניתן למצוא בפרק נפרד "חבילות מידע" בעמוד 8
 - XMLHelper .3מחלקה אשר מייצרת חבילות מידע אקראיות.
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BluetoothServer.java
כמו שמתואר בפרק הקודם זו המחלקה הראשית של הסימולאטור.
הפרמטרים החשובים של המחלקה :
 - packagesPerSecondמספר חבילות מידע ששרת שולח בשנייה .התבקשנו לסמלץ חומרה ששולחת  10חבילות
מידע בשנייה .לכן packagesPerSecond = 10
 - numberOfValuesסה"כ מספר החבילות ששרת צריך לשלוח .כי ברירת מחדל אנחנו בחרנו בערך
.numberOfValues = 1*60* packagesPerSecond
משמעות :אנחנו שולחים  10חבילות בשניה ואנחנו מדמים שידור של דקה אחד.
 - waitForMillisecondsמספר מילישניות בין שליחה של שתי חבילות עוקבות .התבקשנו לסמלץ חומרה ששולחת
 10חבילות לשניה לכן ערך ברירת מחדל הוא . waitForMilliseconds = 100
 - numberOfDiscreteChannelsמספר ערוצים של מידע מחושב שמופיע בכל חבילה .התבקשנו לסמלץ חומרה
שכוללת  50ערוצים כאלה .התיאור של המבנה של חבילות מידע ניתן למצוא בפרק נפרד "חבילות מידע" בעמוד
.8
 - numberOfContinuousChannelsמספר ערוצים של מידע רציף שמופיע בכל חבילה .התבקשנו לסמלץ חומרה
שכוללת  4ערוצים כאלה .התיאור של המבנה של חבילות מידע ניתן למצוא בפרק נפרד "חבילות מידע" בעמוד .8
שינוי הערכים של הפרמטרים הנ"ל מאפשר לנו לסמלץ את כל השינויים האפשריים שצפויים להיות בחומרה,
כלומר לא נצטרך לכתוב סימולאטור חדש אלא נסתפק בשינוי פרמטרים הנ"ל.
תיאור מילולי:
השרת )הסימולאטור( יוצר  socketוממתין למכשיר  Bluetoothכלשהו להתחבר עליו .ברגע שמתחבר עליו מכשיר
 clientהשרת מדפיס את פרטי ה  clientומייצר כמות נדרשת של החבילות.
אחרי שליחה של חבילה השרת ממתין  waitForMillisecondsמילישניות ואחרי זה שולח חבילה הבא.
אחרי שליחת  numberOfValuesחבילות  server socketנסגר ,כלומר התקשורת עם ה  clientמסתיימת ותוכנת
השרת מפסיקה לרוץ.

אופן הרצת סימולאטור:
 (1מייבאים פרויקט לתוך .Eclipse
 (2פותחים את הקובץ BluetoothSerever.java
 (3מריצים את הסימולאטור על ידי לחיצה על כפתור  Runאו הקשת  .Ctrl + F11הרגע שסימולאטור מתחיל
לרוץ ,והכל תקין ,אפשר לראות בחלון  Consoleהודעה הבא

5

Geometrical Image Processing
Laboratory

כאשר  Addressזה כתובת ו  Nameזה שם של  Bluetooth adapterשבתוך המחשב שעליו מריצים
סימולאטור .כלומר סימולאטור ממתין לחיבור של מכשיר  Bluetoothאחר כדי לשדר לו נתונים.
במקרה וסימולאטור לא יכול לפתוח  Bluetooth server socketשהסיבה לכך לרוב המקרים ש Bluetooth
 adapterשל המחשב לא פעיל תתקבל שגיאה הבא

במקרה כזה תוודאו שיש במחשב  Bluetooth adapterושהוא פעיל.
 (4אחרי שמכשיר  Bluetoothאחר )במקרה שלנו זה טאבלט שמריץ את האפליקציה
 BioMedicalProjectAppשפיתחנו( מתחבר נוצר ערוץ תקשורת בין שני המכשירים ושתי האפליקציות.
אחרי שנוצר ערוץ תקשורת בין שני המחשבים אפשר לראות בחלון ה  Consoleהודעה הבא:

כאשר  Remote device addressזה כתובת ו  Remote device nameזה שם של  Bluetooth adapterשל
הטאבלט שהתחבר ל  Bluetooth server socketשל הסימולאטור .אחרי שנוצר ערוץ תקשורת בין
סימולאטור לאפליקציה שרצה על הטאבלט מתחיל סימולאטור לשלוח חבילות מידע לאפליקציה .עבור כל
חבילה סימולאטור מדפיס את הנתונים הבאים:
 - Package # מספר סידורי של החבילה
 - Size גודל החבילה בבתים.
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><package
>starttime="1407829127061" timelength="100">......... </package
חבילה עצמב.

תוכן

XMLHelper.java

זו מחלקת עזר אשר תפקידה ליצור חבילות מידע שהן  XML objectsשמדמות נתוני דגימה של המכשיר הרפואי האמיתי.
מחלקה בעלת שדות סטטים הבאים:
;public static final int NUM_ROW_DATA_VAL = 100

מספר ערכים בכל ערוץ של מידע רציף.
;public static final int PACKAGES_TIME_DISTANCE = 100

השהייה במילישניות בין שליחה של שתי חבילות עוקבות.
;public static final double MAX_STEP_CHANGE = 0.01

פרמטר אשר מטרתו להגביל את ההפרש בין שני ערכים עוקבים באותו ערוץ .ברירת מחדל ששני ערכים עוקבים
לא יבדילו יותר מבאחוז אחד מערכם המקסימלי האפשרי.
;static double[] discreteChannelsX

מערך שגודלו כי מספרי ערוצים של מידע בדיד .תפקידו לשמור ערך זמן האחרון שעבורו סומלץ ערך עבור הערוץ
המתאים.
;static double[] discreteChannelsY

מערך שגודלו כי מספרי ערוצים של מידע בדיד .תפקידו לשמור ערך זמן האחרון שעבורו סומלץ ערך עבור הערוץ
המתאים.
;static double[] discreteChannelInc

מערך שגודלו כי מספרי ערוצים של מידע בדיד .תפקידו לשמור ערך האחרון אשר סומלץ עבור הערוץ המתאים.
;static double[] discreteChannelMaxVal

מערך שגודלו כי מספרי ערוצים של מידע בדיד .תפקידו לשמור ערך מקסימלי האפשרי עבור ערוץ המתאים.
לארבע שדות הבאים יש אותו תפקיד רק עבור ערוצים עם מידע בדיד.
;static double[] contChannelsX
;static double[] contChannelsY
;static double[] contChannelInc
;static double[] contChannelMaxVal

אם ברצונכם לשנות את הערכים מסומלצים עליכם לעשות שינויים במתודה
)private static double getNextVal(double currentVal1, double inc, double maxVal

בגרסה ברירת מחדל שפיתחנו הגבלנו את הערכים עבור כל הערוצים להיות בטווח ] [-1.2,1.2הברירה הייתה
שרירותית ,אך בחירת ערך אחיד הקלה עלינו בהגדות פרמטרים באפליקציה  BioMedicalProjectAppומנע
בלבולים מיותרים.
הערכים הוגרלו אקראית אך שמרנו את עקרונות הבאים:
 הקפיצות צריכות להיות קטנות ,לדמות גרף רציף
 אי חריגת ערכים מי טווח הרצוי
 במקרה שהתקרבו יותר מדי לגבול של הטווח  ,הסיכוי שהערך הבא יתרחק מהגבול הזה גדל
משמעותית.
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 DataPackagesחבילות מידע
המכשיר הרפואי שפותח בפקולטה להנדסה ביו-רפואית משדר שני סוגי של מידע.
 .1נתונים מחושבים  -המידע שעבר עיבוד בתוך מכשיר רפואי ובכל חבילת מידע יש ערך בודד בכל ערוץ.
בקוד ובאפליקציה אנחנו מתייחסים עליו כי .discrete or analyzed data
 .2נתונים רציפים  -רצף של דגימות שלא עברו עיבוד בכל חבילה יש מספר ערכים בכל ערוץ.
על מנת שלרכיבים שונים במערכת תהיה שפה משותפת ,כי חלק מי הפרויקט עלינו היה להגדיר פורמט אחיד
לעברת נתונים בין חלקים שונים במערכת .היינו צריכים לשמור על שתי העקרונות:
 .1לשמור על גודל החבילה ,כלומר להוסיף כמות  metadataהמינימאלי הדרוש על מנת לא לנפח גודל
החבילות .שמירת גודל החבילה קטן הוא אילוץ חשוב כי קיימות מגבלות פיזיות למהירות העברת נתונים
דרך .Bluetooth
 .2לאפשר ניתוח נוח ומהיר של המידע.
בחרנו להשתמש בפורמט  XMLשמאפשר ניתוח מהיר ויעיל עם תוספת יחסית קטנה של ה .metadata
תיאור חבילה

כפי שניתן לראות כל חבילה מורכבת מי  3תאגים:






 packageתג ראשי שבתוכו שתי תכונות
 - starttime oזמן שליחת החבילה .בפורמט המקובל כי מספר מילישניות מי January 1, 1970,
00:00:00 GMT
 - timelength oאורך חבילה בזמן במילישניות.
 - dcמתאר ערוצים של מידע בדיד .כל ערוץ בדיד מכיל ערך בודד .הפרדה בין ערוצים שונים נעשית על
ידי סימן '@' .הערוץ מזוהה לפי מיקום סידורי שלו בחבילה .כלומר ערך 0.009087830936338645-
שייך לערוץ בדיד מספר  E-49.0845551015226 , 1שייך לערוץ בדיד מספר  2וכו'.
 - ссמתאר ערוצים של מידע רציף .כל ערוץ כזה מכיל רצף של ערכים בכל חבילה .הפרדה בין ערוצים
שונים נעשית על ידי סימן '@' .ההפרדה בין ערכים באותו ערוץ נעשית על ידי סימן ';'.

אחרי כל חבילה צריך להופיע סימן של מעבר לשורה חדשה ואסור שהסימן הנ"ל יופיע בתוך חבילה עצמה .כלומר
הדרישה היא שמכשיר רפואי שולח שורות של טקסט שכל שורה מפורשת מתור חבילה מידע המתוארת בפרק
הנ"ל.
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BioMedicalProjectApp
מטרה העיקרית של הפרויקט היה פיתוח אפליקציית  androidאשר תתממשק עם מכשיר רפואי שפותח
בפקולטה להנדסה ביו-רפואית ותציג את הנתונים שהמכשיר הנ"ל משדר בצורה גראפית.
כי אחד הקריטריונים החשובים עבורנו היה לפתח מערכת אשר תאפשר גמישות מירבית .למכשיר הרפואי יכולות
להיות הרבה קונפיגורציות שונות ,זו בעצם פלטפורמה המאפשרת הרכבת חיישנים שונים וביצועה בדיקות שונות.
עלינו היה חשוב להתייחס לכך ולפתח אפליקציה אשר לא תגביל את סוג וכמות החיישנים אשר בעזרתם מבצעים
בדיקות.
לכן פיתחנו אפליקציה אשר מאפשרת להתאים את עצמה להרכבי חיישנים שונים של מכשיר רפואי.
המשימה אחרת שלא פחות חשובה היה לספק למשתמש אפשרות להגדיר את מסך תצוגת בדיקות איך שנוח לו.
לפני שנסביר על כל האפשרויות שאפליקציה מספקת נפרט על מושגים אשר השתמשנו בהם באפליקציה.
 - Physical channelישות שמתארת ערוץ מידע אשר מופיע בחבילת מידע .למשל ערוץ לבדיקת טמפרטורת
הגוף schema .מורכבת משני סוגים של  physical channelsאלא לנתונים מחושבים בהמשך (discrete or
) analyzed dataו אלא לנתונים רציפים בהמשך ).(Row or continuous data
 - Schemaמתארת את הרכב חיישנים וסדרם אשר מחוברים למכשיר רפואי .מבחינת תוכנה  schemaמתארת
מספר הערוצים בדידים ורציפים את סדר שלהם בתוך החבילות מידע ,ומשייכת כל ערוץ לסוג נתונים שמשודרים
בו.
 - Virtual channelלכל  physical channelיכולות להיות גרסאות תצוגה שונות וזה בעצם מהות של virtual
.channel
 - Screenישות מתארת מסך תצוגה ,ניתן להרכיב  screensמ  virtual channelsקיימים במערכת.
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.Settings
מסך ההגדרות הראשי .ניתן להגיע עליו ממסך הראשי של אפליקציה או ממסך ביצוע בדיקה על ידי לחיצה על
כפתור

.

בהמשך הפרק נראה איך ניתן להתאים את אפליקציה להרכבים שונים של החיישנים במכשיר ביו-רפואי .ותוך כדי
נסביר על כל האפשרויות התאמה הקיימות.
Physical channel
כמו שציינו קודם מכשיר שפותח בפקולטה לביו-רפואה מהווה פלטפורמה להרכבת חיישנים שונים לבדיקות
שונות.
על מנת לתאר כל חיישן כזה בנינו
ישות בשם  .physical channelאת
רשימת כל ה physical channels
אשר הוגדרו במערכת ניתן לראות
דרך .Settings -> Physical channels
כפי שניתן לראות קיימים שני סוגים
של  Physical channelsאחד
לחיישנים אשר משדרים מידע בדיד
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) (analyzed or discrete dataוהשני לחיישנים אשר משדרים מידע רציף ) .(continuous or raw dataהקבוצות
האלה זרות.
כדי לראות רשימת כל הערוצים מטיפוס מסוים פשוט בוחרים טיפוס מסוים ולוחצים עליו.

על מנת לראות את ההגדרות של הערוץ פשוט בוחרים אותו.
אם ברצוננו להוסיף  Physical channelאשר אינו קיים
במערכת ,צריך ללחוץ על כפתור בצד ימין למלה ,ואז נפתח
חלון אשר מאפשר הגדרת  physical channelחדש.
בחלון יצירת  Physical channelחדש קיימות שתי קטגוריות
של הגדרות:




הגדרות  Physical channelעצמו שכולל רק את השם
ותיאור של הערוץ.
 - channel name oשם של ה Physical
,channelלדוגמה יכול להיות שם של החיישן
או סוג הנתונים שהוא מחשב.
 - channel description oתיאור מורחב של
הערוץ.
הגדרות של  Virtual Channelבסיסי עבור ה
 Physical channelהנ"ל .התפקיד של  Virtual Channelבסיסי הוא הגדרת פרמטרי תצוגה בסיסים עבור
ה  .Physical channelלכל  physical channelמשויך  basic virtual channelבודד.
 - channel name oשם של ה .virtual channel
 - channel description oתיאור מורחב של ה .virtual channel
 - channel units oיחידות מדידה של הנתונים אשר מוצגים בערוץ הנ"ל.
 - Minimal Y axis value oהערך המינימאלי על ציר ה  Yשיופיע בגרף.
 - Minimal Y axis normal value oמהווה גבול התחתון של הערכים תקינים ,כל חריגה מתחת
לערך הנ"ל מהווה חריגה מטווח תקין ומערכת נדרשת להתריע על כך.
 - Maximal Y axis value oהערך המקסימאלי על ציר ה  Yשיופיע בגרף.
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 - Maximal Y axis normal value oמהווה גבול עליון של הערכים תקינים ,כל חריגה למלה מערך
הנ"ל מהווה חריגה מטווח תקין ומערכת נדרשת להתריע על כך.
הסבר יותר מפורט על  virtual channelsניתן למצוא פרק  Virtual channelsבעמוד .15

Schema
אחרי שכל החיישנים שמותקנים בקונפיגורציה הנוכחית של החומרה הוגדרו במערכת בעזרת ,physical channels
עלינו לתאר את הפורמט הנתונים שמכשיר ביו-רפואי משדר בשפה המובנת לאפילציה שלנו ,כך שהיא תוכל
לפענח את החבילות בצורה נכונה ,ותדע לייחס את הערכים למדידות המתאימות .בשביל מטרה הזאת אנחנו
מגדירים ישות בשם .schema
ניתן לתאר את המטרה של  schemaבעזרת תיאור הבא:
second discrete channel
is Y physical channel

first discrete channel is
X physical channel

third
continuous
channel is Z
physical
channel

את רשימת כלה  schemasאשר הוגדרו במערכת ניתן לראות דרך .Settings -> Schemas
באיור הנ"ל ניתן לראות
שבמערכת שלנו הוגדרו שתי
 ,schemasכאשר ה schema
הנוכחית לפיה אפליקציה מנסה
לפענח את החבילות מופיע בקרע
בצבע כחול.
כפתור הוספת
 schemaחדשה
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כדי לראות  schemaצריך ללחוץ עליה.
ויפתח חלון  ,View schemaאשר
מופיעים בו :






 - Schema nameשם של
ה. schema
 - Schema descriptionתיאור
מפורט של ה.schema
- Discrete data channels
רשימת physical channels
של ערוצים אשר משודרים
בהם נתונים בדידים
)(discrete or analyzed data
- Continuous data channels
רשימת  physical channelsשל ערוצים אשר משודרים בהם נתונים רציפים.

חשוב לציין שסדר הופעת ערוצים בעמודות הוא חשוב ,לפי סדר הזה מערכת מבינה איך לפענח את
החבילות ,איזה ערך לשייך לאיזה ערוץ.
כדי להפוך את ה  schemaלכזאת
שאפליקציה מפענחת לפיה את החבילות
מידע שהיא מקבלת ,צריך ללחוץ על כפתור
 .Make currentאחרי הלחיצה על הכפתור
הנ"ל  schemaהנוכחית תופיע בקרע כחול
ברשימת כל ה  .schemasברגע לחיצת על
כפתור  ,Make currentצריך לבחור מחדש
את הגדרות תצוגה של מסך בדיקות.

ניתן לראות את כל ההגדרות של ה Physical
 channelעל ידי לחיצה עליו .יפתח חלון
 ,view physical channelכפי שמתואר
באיור.
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על מנת להגדיר  schemaחדשה יש ללחוץ על כפתור
אז נפתח חלון  Create new schemaאשר מופיע באיור הבא.

שבחלק ימין עליון ברשימת כל ה .schemas

את משמעות השדות תיארנו
כשהסברנו על חלון View
 .schemaהשינוי היחיד שניתן
להוסיף ערוצים הנדרשים ל
 schemaעל ידי לחיצה על כפתור
בצד המתאים .אחרי
לחיצה על כפתור בצד המתאים
נפתח חלון Choose physical
channel to add to scheme
אשר מאפשר להוסיף Physical
 channelהמתאים .
ניתן לראות את החלון באיור
הבא.
הוספה מתבצעת על ידי הלחיצה על ערוץ המתאים.
על מנת להחליף את הערוץ בערוץ אחר ניתן פשוט
ללחוץ על הערוץ אשר רוצים להחליף ,אחרי לחיצה
יופיע חלון Choose physical channel to add to
 ,schemeתבחרו בו ערוץ החדש שאתם רוצים שיופיע
במקום הישן ותלחצו עליו.
על מנת למחוק את הערוץ מה  schemaצריך ללחוץ
עליו לחיצה ארוכה.
בזה עברנו על כל האפשרויות שמספקת מערכת
שלנו עם עבודה עם .schema
אחרי שסיימנו להגדיר את סכמה ניתן לעבור על
הגדרת מסך תצוגה שמתאים ל  schemaהנוכחית,
אך לפני זה נעבור על ישות בשם virtual channel
אשר מספק אפשרויות תצוגה שונות לאותם physical
.channels
לסיכום בהגדרת " schemaהסברנו" למערכת איך לפענח את החבילת מידע שהיא מקבלת ,מה משמעות
של כל הערך בחבילה הנ"ל .ניתן להסביר את משמעות ה  schemaבעזרת אויר הבא.
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Virtual channels.
על מנת לתת לכל  Physical channelכמה אפשרויות
תצוגה שונות אנחנו מגדירים ישות בשם virtual
 .channelכבר ראינו שבזמן יצירת Physical channel
אנחנו מגדירים הגדרות תצוגה בסיסיות עבורו .כלומר
לכל  physical channelקיים .basic virtual channel
את רשימת כל ה  virtual channelsאשר הוגדרו
במערכת ניתן לראות דרך Settings -> Virtual
 .channelsכמו שקיימים שני סוגים של physical
 channelsבהתאם גם קיימים שני סוגים של virtual
.channels
כדי לראות את כל ה  virtual channelsמאותו טיפוס
פשוט לוחצים בטיפוס המבוקש.
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כדי לראות את ההגדרות ה  virtual channelפשוט לוחצים על
הערוץ המבוקש ואז נפתח חלון .View virtual channel
ההגדרות של  virtual channelמחולקים לשתי קטגוריות:




 Physical channelאשר  virtual channelהנ"ל מתאר
אותו.
 - channel name oשם של ה Physical channel
 - channel description oתיאור מורחב של
הערוץ.
הגדרות של  Virtual Channelעצמו.
 - channel name oשם של ה .virtual channel
 - channel description oתיאור מורחב של ה
.virtual channel
 - channel units oיחידות מדידה של הנתונים אשר מוצגים בערוץ הנ"ל.
 - Minimal Y axis value oהערך המינימלי על ציר ה  Yשיופיע בגרף.
o
 - Minimal Y axis normal value oמהווה גבול
התחתון של הערכים תקינים ,כל חריגה מתחת
לערך הנ"ל מהווה חריגה מטווח תקין ומערכת
נדרשת להתריע על כך.
 - Maximal Y axis value oהערך המקסימאלי על ציר
ה  Yשיופיע בגרף.
 - Maximal Y axis normal value oמהווה גבול עליון
של הערכים תקינים ,כל חריגה למלה מערך הנ"ל
מהווה חריגה מטווח תקין ומערכת נדרשת להתריע
על כך.

על מנת לעדכן את ה  virtual channelהקיים במערכת ניתן ללחוץ
עליו בלחיצה ארוכה ואז נפתח חלון  .Edit virtual channelכמו שניתן
לראות באיור.
במקרה ורוצים למחוק  virtual channelמהמערכת לוחצים על כפתור Delete
בחלון .Edit virtual channel
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כשנמצאים
 חדש לוחצים על כפתורvirtual channel כדי ליצור
(Settings -> Virtual virtual channels במסך הראשי של הגדרות
Choose physical channel to  אחרי הלחיצה יופיע חלון.channels)
Physical  בחלון הזה צריך לבחור.which virtual channel created for
 אחרי שבחרו. חדשvirtual channel  עבורו אנחנו יוצריםchannel
 כשהוא משויךCreate virtual channel  נפתח חלוןPhysical channel
 אשר נבחר בחלון הקודם וכל הערכים נלקחו מPhysical channel כבר ל
 מה. אשר נבחרphysical channel  של הbasic virtual channel
.Save שנשאר זה לשנות שדות הנדרשים וללחוץ על כפתור

. ניתן לראות באיור הבאvirtual channel את תפקיד כל ההגדרות של
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Screens
על מנת להגדיר מסך תצוגה ראשי של הבדיקה הגדרנו ישות בשם  .Screenזה כלי עזר אשר מאפשר לנו למקם
את כל האלמנטים של תצוגה איך שנוח לנו ,להגדיר את אורך זמן של הגרף ,קצב עדכונים וכו' .כפי שתיארנו
בפרק הקודם  virtual channelsהם
אלמנטים של התצוגה .כלומר  Screenהוא
אוסף של .virtual channels
על מנת לראות את כל ה  screensשקיימים
במערכת עלינו ללחוץ על  Screensבחלון
הראשי של ההגדרות.
ה  screenהנוכחי שלפיו האפליקציה מציגה
את הבדיקות מופיע ברקע כחול.

כדי לראות את ההגדרות של ה  screenמספיק
ללחוץ עליו ואז נפתח חלון .View screen
על מנת להפוך  Screenלכזה שמערכת תציג
בדיקה לפיו צריך ללחוץ על כפתור Make
 currentב חלון .View screen
את תפקיד של כל השדות נתאר כשנסביר על
יצירת  Screenחדש.
על מנת ליצור  Screenחדש צריך ללחוץ על
שמופיע בחלק ימני-עליון
כפתור
בחלון הראשי איפה שמופיעים את כל ה
 Screensהקיימים במערכת(Settings - .
) .>Screensאחרי לחיצה על הכפתור
נפתח חלון  Create new screenאשר
מופיע באיור.
כל ההגדרות של ה  screenמחולקים
לשלוש קבוצות:


הגדרות כלליות
 - Screen name oשם של
ה .screen
- Screen description o
תיאור מורחב של ה
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.screen
הגדרות של ה  discrete virtual channelsאשר מופיעים בצד שמאל של החלון ,כולל רשימת virtual
 channelsעצמם שמרכיבים את המסך.
 - Time frame oגודל של ציר ה  Xשל הגרפים אשר מציגים את הנתונים הבדידים בדקות.
 - Graphs per screen oמספר הגרפים אשר מציגים נתונים בדידים שיכולים להופיע בו זמנית על
המסך.
 - Update each oכל כמה שניות לעדכן את הגרף.
הוספת  discrete virtual channelחדש למסך תצוגה של הבדיקה .כשלוחצים על כפתור
o
נפתח חלון אשר מאפשר לבחור  virtual channelלהוספה.
 oמתחת לכפתור מופיע רשימת ה  virtual channelsאשר יופיעו על המסך התצוגה הראשי של
הבדיקה באותו סדר כמו שהם מופיעים ברשימה הנ"ל.
הגדרות של ה  continuous virtual channelsאשר מופיעים בצד ימין של החלון ,כולל רשימת virtual
 channelsעצמם שמרכיבים את המסך.
 - Time frame oגודל של ציר ה  Xשל הגרפים אשר מציגים את הנתונים הרציפים בשניות.
 - Graphs per screen oמספר הגרפים אשר מציגים נתונים רציפים שיכולים להופיע בו זמנית על
המסך.
o

הוספת  continuous virtual channelחדש למסך תצוגה של הבדיקה .כשלוחצים על
כפתור נפתח חלון אשר מאפשר לבחור  virtual channelלהוספה.

מתחת לכפתור מופיע רשימת ה  virtual channelsאשר יופיעו על המסך התצוגה הראשי של הבדיקה
באותו סדר כמו שהם מופיעים ברשימה הנ"ל.
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 ניתן לראות באיורscreens את תפקיד כל ההגדרות של
.הבא
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Bluetooth
על מנת לבחור את המכשיר ה  Bluetoothהנכון ממנו אפליקציה רוצה לקרוא את הנתונים אנחנו כי חלק
מההגדרות האפליקציה מספקים מסך  Bluetoothאשר ניתן להגיע עליו  Settings -> Bluetoothהמאפשר לבחור
את המכשיר הרצוי מרשימת כל המכשירים אשר ניתן להתחבר עליהם כרגע .המכשיר שהוגדר באפליקציה כי כזה
שממנו קוראים את הנתונים מופיע
ברקע כחול .על מנת לבחור מכשיר
אחר ,פשוט לוחצים על שם שלו
ברשימה ואז הוא נהפך למכשיר שעליו
אפליקציה תנסה להתחבר )יופיע ברקע
כחול(.
על מנת שאפליקציה תוכל
לזהות את המכשיר  Bluetoothעל
המכשיר להיות ב ,discoverable mode
והמכשיר והטאבלט עליו רצה את
האפליקציה חייבים להיות paired
.devices
על מנת  to pairטאבלט שמריץ מערכת הפעלה  Androidעם מכשיר  Bluetoothאחר מבצעים פעולות
הבאות:
 (1על המכשיר להיות דלוק כך ש  Bluetooth adapterשלו עובד ב .discoverable mode
 (2נכנסים על הגדרות מערכת הפעלה של הטאבלט לתת קטגוריה  Bluetoothומפעילים את .Bluetooth

 (3לוחצים על כפתור .Search for device

21

Geometrical Image Processing
Laboratory

. אשר נמצאBluetooth  יופיעAvailable devices ( תחת כותרת4

.pair  ובחלון שנפתח לוחצים,to pair ( לוחצים על שם של המכשיר אשר אנחנו רוצים5
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 (6סיימנו ,המכשיר החדש יופיע בקטגוריה .paired devices

General preferences
ב  Settingsשל האפליקציה קיימת תת-קבוצה של הגדרות כלליות אשר מופיעים שם הגדרות אשר לא
נכנסו לאף קטגוריה אחרת.
בגרסה הנוכחית של
האפליקציה קיימים בה שני שדות.
- Current user id (1
מספר תעודת זהות של הנבדק.
- Web server address (2
כתובת של web application
שפיתחנו כי חלק מי הפרויקט.
ניתן לשנות את השדות האלה על ידי לחיצה עליהם ושינוי תוכן שלהם בחלון שנפתח.
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מסך תצוגה ראשי
אחרי שהתאמנו את האפליקציה שלנו לקונפיגורצית של חומרה החיצונית ,והגדרת את מסך תצוגה
ראשית אנחנו יכולים להתחיל לבצע בדיקות.
חלון התרעות

כפתורים לתחילת וסיום טסט.

כפתור לסימון תחילת\ סוף של הנתונים אשר צריכים להשמר בשרת.

כפתור מעבר ל  Settingsשל האפליקציה.
ב  Action barשל האפליקציה מופיע אלמנט תצוגה של התרעות .אלא התרעות על חריגה מגבולות
ערכים תקינים שהוגדרו עבור  ,discrete virtual channelsאשר מופיעים בצבע אדום בגרפים בצד שמאל.
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BioMedicalWebApp
על מנת לתת גישה לתוצאות בדיקה לכלל המעוניינים ולהקטין את כמות צריכת הזיכרון של הטאבלטים שבהם
הוא משאב מוגבל מאוד פיתחנו  web applicationאשר עונה על הצרכים האלה.
 web servicesמתקשרים עם העולם בפורמט .JSON objects
רשימת ) web servicesכל הכתובות נתונים ביחס ל : (web_application_url/service
 - /getAllTestsמחזירה את  JSONArrayשל כל הבדיקות אשר נשמרו במערכת.

} - /test/{id}/{type}/{channelNumberמחזירה את  JSONArrayשל כל נקודות של הערוץ
מספר} {channelNumberטיפוס הערוץ } {typeומספר בדיקה } {idבפורמט זמן  ,ערך.

 - /addNewPackageעונה רק על  POST HTTP Methodומוסיפה את ה חבילת מידע אשר מצורפת ל  requestל
.web application
 - /createTestעונה רק על  POST HTTP Methodומוסיפה את הבדיקה חדשה ב  .web applicationבהתאם
להגדרות אשר היו מצורפים ב  .POST Requestאחרי שטסט נוצר ב  web applicationנשלח כי תגובה ל request
 responseעם מספר סידורי של הדביקה הזאת בחזרה ל  .clientאם ברצונו של ה  clientלהוסיף חבילות מידע
עבור בדיקה הנ"ל עליו להשתמש במספר הסידורי הזה.
} - /tests/{idמחזיר את ה  JSONObjectאשר מתאר את הטסט עם }.testId = {id

} - /{testId}/{channelType}/{channelNumber}/{startTime}/{endTimeמוחזרים כל הנקודות בין הזמנים
 startTime and endTimeשל הערוץ מספר  channelNumberמי טיפוס  channelTypeשל הטסט עם מספר סידורי
.testId
} - /{testId}/{channelType}/{channelNumber}/{startTime}/{endTime}/{limitכמו  web serviceלמלה רק
כשכמות נקודות בטווח הזה מוגבלת ב .limit
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בנוסף ל  web applicationיש עמוד ראשי אשר מציג את כל הטסטים שבמערכת .ניתן למיין את הטבלה הנ"ל
עבור כל אחד מהעמודות.

אפשר לראות את כל הערוצים של הטסט מסוים על ידי לחיתה על  viewהמתאים.

ה  scroll and zoomבאחד הגרפים גורם את כל השאר הגרפים לסדר את ציר  Xשלהם בהתאם.
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פתרון  -מימוש
Android Application
com.gmail.technionbiomedicalproject.settings
ה  packageהנ"ל אחראי על הגדרות של האפליקציה .יחד עם קבצי  xmlאשר תפקידם לתאר ממשק משתמש,
מאפשר למשתמש לשנות הגדרות תצוגה של האפליקציה ,להתאים את האפליקציה לחומרה ממנה היא מקבלת
נתונים וכו' .ב  packageהנ"ל מתוארת כל הפונקציונאליות וההתנהגות של האפליקציה אשר ניתן לגשת עליה על
ידי לחיצת כפתור  Settingsבמסך הראשי של האפליקציה או על ידי לחיצת כפתור
בדיקה רפואית ,אשר נמצא על ה  ActionBarבצד ימין.

 Settingsבמסך ביצוע

ה  packageהנ"ל מורכב מי  4מחלקות הבאות ו  7תת  packagesהבאים:


 - MainSettingsActivityיורש מ PrefrencesActivity
שמשמשת כי  Activityראשית בהיררכיה של
ההגדרות באפליקציה .מחלקה הנ"ל בעזרת קובץ
 res/xml/headers.xmlמתארת את החלון ה
 settingsהראשי ,איזה תת קבוצות של ההגדרות
קיימות ואיזה  Fragmentיופעל בבחירה כל אחד
מהם.



 - GeneralPrefrencesיורש מיPrefrenceFragment
אשר בעזרת קובץ res/xml/general_pref.xml
מתאר את החלון של הגדרות הכלליות של
האפליקציה אשר ניתן להגיע עליו בעזרת Settings -
 . > General Prefrencesבו מגדירים שתי תכונות.
ת.ז .של המשתמש אשר נבדק ,וכתובת של ה web
 .applicationהממשק הנ"ל מאפשר למשתמש
לשנות את התכונות הנ"ל עם הקלים הסטנדרטיים
אשר  Androidמספק למשתמשים .עלינו להזין
לשינויים בתכונות הנ"ל ובמקרה אשר גילינו שינוי
לעדכן את המחלקה הראשית של האפליקציה שלנו.
הדבר נעשה בעזרת ישות אשר ממחלקה שיורת מי
SharedPreferences.OnSharedPreferenceChangeL
 istenerבשם  listenerאשר כדי לתאר את
ההתנהגות הרצויה שלו אנחנו צריכים להמיס את
המתודה הבא ששייכת לו:
)public void onSharedPreferenceChanged(SharedPreferences sharedPreferences, String key
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 - PhysicalChannelsMainFragmentיורש מי PrefrenceFragmentאשר בעזרת קובץ R/xml/
 pref_physical_channels_main_fragment.xmlמאפשר בחירה האם לראות את continuous physical
 channelsאו .discrete physical channels
 - VirtualChannelsMainFragmentיורש מי PrefrenceFragmentאשר בעזרת קובץ R/xml/
 pref_virtual_channels_main_fragment.xmlמאפשר בחירה האם לראות את continuous virtual
 channelsאו .discrete virtual channels

com.gmail.technionbiomedicalproject.settings.data
ב  packageנמצאות מחלקות אשר מתארות את כל הישויות אשר תיארנו אותם בהוראות הפעלה של האפליקציה
בנוסף קיימות מחלקות אשר מתארות ישויות עזר נוספות.
 - VirtualChannelמחלקה אשר מתארת ישות  .virtual channelמטרת השדות תואמות לשמותיהם .השדה היחיד
שאינו טריוואילחי הוא ; private int idPCRefאשר שומר את ה  idשל ה  physical channelאשר הוא מתאר אותו.
 - PhysicalChannelמחלקה אשר מתארת ישות  .physical channelמטרת השדות תואמות לשמותיהם .השדה
היחיד שאינו טריוויאלי הוא ; private int basicVCIdאשר שומר את ה  idשל ה  virtual channelאשר משמש כי
ברירת מחדל עבור  physical channelהנ"ל.
 -ExtendedChannelבעל שתי שדות ממחלקות . Virtual Channel and Physical Channelמחלקה אשר מתארת
ישות  physical channelו  virtual channelשקשורים אחד לשני .למשל  physical channelו  virtual channelאשר
משמש כי ברירת מחדל שלו או  virtual channelו  Physical channelאשר הוא מתאר אותו.
 - Headerמחלקה בעלת שלוש שדות  id, name, descriptionומשמשת כי ישות אשר משתמשים בה כדי להציג
ישויות אחרות ב .ListViews
 - InternalHeadersAdapterמחלקה אשר יורשת מי  .BaseAdapterנעשה בה שימוש על מנת להוות מקור נתונים
ל .ListViews
 - Schemaמחלקה אשר מתארת ישות  .Schemaמטרת השדות תואמות לשמותיהם .הדבר היחיד שאינו טריוויאלי
זה שרשימות מקושרות מורכבות לא מי  physical channelsעצמם אלא מי  Headersאשר מתארים אותם.
 - ScreenSettingsBasicמחלקה אשר מתארת ישות  .Screenמטרת השדות תואמות לשמותיהם .הדבר היחיד
שאינו טריוויאלי זה שרשימות מקושרות מורכבות לא מי  virtual channelsעצמם אלא מי  Headersאשר מתארים
אותם .נעשה בה שימוש כדי לייצג .Screen
 - ScreenSettingsמחלקה אשר מרחיבה את המחלקה  ScreenSettingsBasicבכך שמוסיפה רשימות מקושרות
של  ExtendedChannelsבמקום  .Headersנעשה בה שימוש כאשר רוצים לבנות  Screenעל המסך.
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com.gmail.technionbiomedicalproject.settings.bluetooth
ב  packageהנ"ל נמצאים שתי מחלקות אשר באחריותם לתת למשתמש את האפרות לבחור בין כל המכשירים ה
 Bluetoothהמרוחקים לאיזה מהם להתחבר ולקרוא ממנו את הנתונים.
 - BluetoothDevicesAdapterמחלקה אשר יורשת מי  .BaseAdapterנעשה בה שימוש על מנת לבנות ListView
אשר מציג את כל מכשירי  Bluetoothאשר נמצאים בסביבה .בעזרת מתודה
)public void setCurrent(String btAddress
ניתן לשנות את מכשיר הנוכחי שממנו אפליקציה תנסה לקרוא את הנתונים .המתודה מעדכן גם את ה  MaAppעל
שינוי מכשיר הנוכחי.
 - BluetoothDevicesFragmentיורש
מי PrefrenceFragmentאשר בעזרת קובץ R/xml/
 list_with_add_button_layout.xmlמאפשר בחירה
של המכשיר הנוכחי .מה שמעניין במחלקה הנ"ל היא
אופן קבלת מכשירים הישגיים ממערכת הפעלה.
אנחנו מגדירים  BroadcastReceiverבשם
 ,discoveryResultאשר מופעל כאשר מערכת הפעלה
מגלה מכשיר  Bluetoothחדש .ברגע
 discoveryResultמופעל הוא מפענח את ה intent
אשר נשלח עליו ומוציא ממנו פרטים של המכשיר
אשר התגלה ונוסיף אותו ל  adapterהמתאים.
ברגע שה  fragmentהנ"ל מוצג על המסך מערכת
הפעלה מקבלת הוראה להתחיל לחפש מכשירים חדשים בסביבה וברגע שה  fragmentנעלם מי המסך הוא הוא
שולח למערכת הפעלה בקשה להפסיק לחפש.
הפונקציונאליות הזאת נמצאת במתודות .onStart and onStop

com.gmail.technionbiomedicalproject.settings.mygraphconfiguration
ה  packageבעל מחלקה יחידה - GraphConfiguration
אשר תפקידה לתאר גרף אשר יוצג על המסך .בעזרת
מחלקה הנ"ל מגדירים את ה  graph labelsוצבעים של
הגרף.
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com.gmail.technionbiomedicalproject.settings.pc
ה  packageמורכב ממחלקה הראשית  BasicPhysicalChannelFragmentאשר
בונה חלון תצוגה אחיד עבור כל ה  physical channelsומאתחלת את כל פרטי
התצוגה ,שאר מחלקות יורשות ממנה וכל אחד מהם מוסיפה פונקציונאליות
שלה .בסה"כ בעזרת  packageהנ"ל ניתן לנהל את כל ה  Physical channelsשל
האפליקציה.

com.gmail.technionbiomedicalproject.settings.vc
ה  packageמורכב ממחלקה הראשית  BasicVirtualChannelFragmentאשר
בונה חלון תצוגה אחיד עבור כל ה  virtual channelsומאתחלת את כל פרטי
התצוגה ,שאר מחלקות יורשות ממנה וכל אחד מהם מוסיפה פונקציונאליות
שלה .בסה"כ בעזרת  packageהנ"ל ניתן לנהל את כל ה  virtual channelsשל
האפליקציה.

com.gmail.technionbiomedicalproject.settings.schema
ה  packageמורכב ממחלקה הראשית  BasicSchemaDialogFragmentאשר
בונה חלון תצוגה אחיד עבור כל ה  schemasומאתחלת את כל פרטי התצוגה,
שאר מחלקות יורשות ממנה וכל אחד מהם מוסיפה פונקציונאליות שלה .בסה"כ
בעזרת  packageהנ"ל ניתן לנהל את כל ה  schemasשל האפליקציה.

com.gmail.technionbiomedicalproject.settings.ss

ה  packageמורכב ממחלקה הראשית  BasicScreenDialogFragmentאשר בונה
חלון תצוגה אחיד עבור כל ה  screensומאתחלת את כל פרטי התצוגה ,שאר
מחלקות יורשות ממנה וכל אחד מהם מוסיפה פונקציונאליות שלה .בסה"כ
בעזרת  packageהנ"ל ניתן לנהל את כל ה  screensשל האפליקציה.
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com.gmail.technionbiomedicalproject.graph
ה  packageהנ"ל אחרי על ציור גרפים על המסך.
כי בסיס לקחנו את ה  jjoe64 open source projectאך
הוספנו את התוספות שלנו לספרייה.
שינוים העיקריים שעשינו שיפרנו משמעותית ניהול זיכרון
של הספרייה ,אשר לא הייתה מיעודת לכמות נתונים
גדולים ,אפשרנו  zoomו הזזה מקבילית על מספר הגרפים ,אפשרנו הוספת כמה ערכים בו זמנית וכו'.
com.gmail.technionbiomedicalproject.appandservices
ה  packageאשר נמצאים בו כל מחלקות אשר מרחיבות מחלקה סטנדרטית  Applicationאשר קיים ישות ממנו
כל עוד אפליקציה רצה על המכשיר ולכן היא מאוד נוחה לשמירת בה נתונים גלובליים  ,אשר נעשה בהם שימוש
מי חלקים שונים של האפליקציה .המחלקה שמשמשת כי  Applicationבאפליקציה שלנו היא  .MyAppבנוסף
נמצאים ב  packageהנ"ל  Servicesומחלקות אשר באחריותם לנהל  Logשל האפליקציה.
 - ApplicationNotificationsמחלקה אשר מתארת הודעת התרעה של האפליקציה .מורכבת מי טיפוס ,תוכן
ושעה.
 - ApplicationNotificationsAdapterיורש מ  .BaseAdapterמחלקה משמשת כי מקור מידע ל  ListViewאשר
מציג התרעות ,מגדירה את תמונות וצבעים של האלמנטים ב רשימות.
 - MyAppSettingsמחלקה אשר נועדה להיות  SharedPrefrencesגלובלי של האפליקציה .שומרת נתונים כי גון
 current schema and current screenבין הרצות שונות של האפליקציה.

 - MyBluetoothServiceתפקידו של ה  Serviceלהתחבר דרך ה  Bluetoothלמכשיר רפואי ,לקרוא את החבילות
ולעביר אותם למבנה נתונים המתאים של האפליקציה .ה  serviceמופעל על ידי לחיצה על הכפתור Start test
במסך הראשי של ביצוע הבדיקה רפואית.
ה  serviceמתחיל לרוץ עם לחיצה על כפתור תחילת ביצוע בדיקה רפואית ועובד לפי תרשים הבא:
(1
(2
(3

(4

בודק האם  Bluetooth adapterעובד אם לא רושם הודעת שגיאה ו עובר לשלב 4
מנסה להתחבר למכשיר  Bluetoothאשר נבחר באפליקציה כי מכשיר שממנו אפליקציה מקבלת הודעות
אם לא מצליח מודיע על כישלון ועובר לשלב 4
כל עוד ה  socketפתוח משני הצדדים תקרא את החבילה )שנשלחת כי שורה(
 .aתפענח את החבילה אם פענוח חבילה הצליח תעבור לשלב  3a2אחרת 3a1
 .iתודיע שהחבילה שהתקבלה אינה מתאימה ל  schemaנוכחית ותעבור לשלב 4
 .iiתוסיף את החבילה למבנה הנתונים של האפליקציה אשר תפקידו לנהל את החבילות
ותחזור על שלב .3
תודיע על סיום עבודה של ה  serviceותסגור אותו.

 - WebUploader Serviceתפקידו של ה  serviceהנ"ל הוא לעביר את כל החבילות מידע אשר שמורות במסד
נתונים לוקאלי ל .web
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ה  serviceמתחיל לרוץ עם תחילת ריצה של מערכת הפעלה ,כל פעם שמשתמש מתחבר לאינטרנט ,או אחרי
לחיצה על הכפתור סיום בדיקה הנוכחית .חשוב לציין ש ה  serviceלא ירוץ בו זמנית עם ה MyBluetoothService
על מנת לא לצרוך משאבים בזמן ביצוע בדיקה .ה  serviceעובד לפי תרשים הבא:
(1
(2

(3

(4

האם יש חבילות שמורות במסד נתונים אם כן עובר לשלב  2אחרת לשלב 4
תבדוק האם קיים חיבור אינטרנט אם כן המשך לשלב 3
 .aתודיע למשתמש על אי יכולת שליחת חבילות ל  web serverוברגע שמשתמש יתחבר לאינטרנט
השליחה תתחיל באופן אוטומטי.
כל עוד יש חבילות במסד נתונים
 .aשלח חבילה לשרת אם השליחה לא הצליחה תחזור על שלב  3aאם הוא לא מצליח לשלוח
אותה תוך  10ניסיונות תודיע למשמש ו תעבור לשלב .4
 .bתמחק את החבילה אשר נשלחה מה מסד נתונים לוקלי ותחזור אל שלב .3
תסגור את ה  Serviceותודיע על כך.

 - WelcomeActivityמחלקה אשר מתארת מסך ראשי של האפליקציה.
 - StartMyWebUploaderServiceReceiverמחלקה זו היא  broadcastReceiverאשר מאזין על אירועים כמו חיבור
מכשיר לאינטרנט או הדלקת המכשיר וכשמקבל אותות האלה ממערכת הפעלה מחליט האם להפעיל או לא את ה
WebUploader Service
com.gmail.technionbiomedicalproject.appandservices.model
ה  packageהנ"ל אחראי על חבילות מידע וכולל גם את הבסיס הנתונים של האפליקציה.
 - DataPackageמתואר בפרק של סימולאטור .מחלקה מתארת חבילת מידע.
 - StoredPackageמחלקה שמתארת  DataPackgeעם מספר סידורי.
 - XMLStrictedDataPackagesParserמחלקה אשר מפענחת  Stringשנקרה ל  .DataPackageהמחלקה צריכה
לדעת מראש כמה ערוצים  continuous dataו כמה ערוצים  discrete dataיש בחבילה ,ואם המספר הערוצים
בחבילה לא מתאים נזרקת חריגה .נעשה שימוש במחלקה הנ"ל בזמן שקוראים נתונים דרך  ,Bluetoothבשלב זה
חשוב לוודא שהמידע הנקרא מתאים לפורמט המצופה.
 - XMLFreeDataPackagesParserמחלקה אשר מפענחת  Stringשנקרה ל  .DataPackageההבדל מ
 XMLStrictedDataPackagesParserזה שהמחלקה הנ"ל לא בודקת מספר ערוצים .נעשה שימוש במחלקה הנ"ל
אשר קוראים את החבילות מי ה מסד נתונים.
 - MyDBמחלקה אשר מממשת גישה למסד נתונים של האפליקציה .בעזרתה אנחנו שומרים את כל הנתונים של
האפליקציה ERD .של מסד הנתונים של האפליקציה מתואר האיור למטה.
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 - ApplicationDataמחלקה מתארת מבנה נתונים אשר תפקידו לנהל את כל החבילות מידע אשר אפליקציה
מקבלת ממכשיר הרפואי .המחלקה הנ"ל מממשת  .Singleton design patternומורכבת מי ששני תורים
 - dataToDisplayQueueהתור של חבילות אשר צריך להציג על המסך.
 - dataToStoreQueueהתור של חבילות אשר צריכות להישמר במסד נתונים פנימי של האפליקציה ולאחר מכן
להישלח ל .web application
במחלקה קיים חוט אשר במקרה ויש צורך לשמור את החבילות במסד נתונים ,מעבירה את החבילות מי
 dataToStoreQueueלמסד נתונים .החוטי רץ רק כאשר יש חבילות ב .dataToStoreQueue
המתודה החשובה של המחלקה היא
)public void addDataPackageToDisplay(DataPackage dataPackage,String line
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אשר מקבלת את החבילה בשתי צורות ,לפני  parsingואחריו .את החבילה מפוענחת מתודה מוסיפה לתור של
חבילות אשר צריכות להיצג על המסך ,ובמקרה שהחבילה הנ"ל צריכה להישמר מתודה מוסיפה את הגרסה הלא
מפוענחת לתור  ,dataToStoreQueueבקוד קיימת אופטימיזציה אשר מרכיבה כמה חבילות כאלה ל JSONObject
אחד על מנת לחסוך מקום במסד נתונים.

com.gmail.technionbiomedicalproject.testscreen
ה  packageהנ"ל אחראי על הייצוג של המסך ביצוע בדיקת רפואית ,ולנתב את החלקים של ה  datapackageלגרף
המתאים.
 activity - MainActivityאשר מתאר את המסך הראשי של הביצוע בדיקה של האפליקציה .אשר נבנה בהתאם ל
 current screenשל האפליקציה .מורכב משני קבוצות של ה גרפים ,אלא שמציגים  continuous dataותופסים
חלק ימני של המסך ,ואלא שמציגים את ה  discrete dataותופסים חלק שמאלי של המסך.
 - ContinuousVirtualChannelLayoutמחלקה אשר מתארת את הגרף אשר מציג .continuous data
 - DiscreteVirtualChannelLayoutמחלקה אשר מתארת את הגרף אשר מציג .discrete data
com.gmail.technionbiomedicalproject.graph
ה  packageהנ"ל אחראי על ציור גרפים על המסך .הוא מתבסס על הפרויקט
jjoe64 - jonas gehring - http://www.jjoe64.com open source
אך נעשו בו שינויים רבים הקשורים לניהול זיכרון ,בנייה קבוצה של הגרפים אשר ניתנים ל zoom and scroll
משותף ,הוספת רצף של נקודות וכו' .לא נתאר את ה  packageהנ"ל.
בגלל הכמות האדירה של הנקודות דגימה שאנחנו חייבים לצייר אנחנו חושבים שבהמשך הפרויקט כדי לא לצייר
נקודות לא חיונית ,אלא לצמצם את הכמות ,והמקום הנכון ביותר בעינינו בהכנסת אלגוריתם כזה זה במחלקה
 LineGraphViewבמתודה .drawSeries
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Web Application
הפיתוח של ה  web applicationנעשה בסביבת פיתוח
Build id: 20140224-0627 Version: Kepler Service Release 2 Eclipse Java EE IDE for Web Developers.
ונעשה בעזרת טכנולוגיית  .Java Server Pagesבשביל פיתוח  webservicesנעשה שימוש בספרייה  ,Restletוציור
גרפים נעשה בעזרת ספריית .Highcharts javascript
בתור שרת איחסון השתמשנו ב שירות של  .Amazon EC-2האפליקציה שלנו רצה על השרת  ,tomcat7אשר מורץ
על ידי מחשב שמריץ  .linuxנעשה שימוש ב  MySql 5.5כי תוכנת ניהול מסד נתונים.
אופן פעולה
כל הנתונים עבור בדיקות אפליקציה שומרת במסד נתונים אשר דיאגרמת  ERDשלו מופיע למטה .המחלקה
 com.gmail.technionbiomedical.database.BioMedicalDBממשת את Singleton design pattern
ומספקת את כל הפונקציונליות של המסד הנתונים שלנו.

כל חלק של ה  web applicationחייב גישה לנתונים האלה אבל כי ידוע פניה ל מסד נתונים לוקחת זמן ,על מנת
להקטין זמן תגובה של האפליקציה אנחנו מנהלים  cacheאשר מהווה תור עדיפויות של הבדיקות .על מנת לקבל
מידע על טסט מסוים אנחנו פונים ל  cacheולא ל  .databaseאם הטסט נמצא ב  cacheמספקים אותו למבקש
ומעבירים אותו לראש התור ,אם הטסט לא נמצא ב  ,cacheהוא פונה ל  databaseואחרי ש  databaseמחזיר
אותו  cache ,מחזיר אותו למי שביקש אותו ומכניס אותו לראש התור עדיפויות .במידה ולפני הכנסה התור היה
מלא ,מפנים טסט מסוף התור כי הוא בעל עדיפות נמוכה ביותר.
com.gmail.technionbiomedical
 - AppInitContextListenerמחלקה אשר מאתחלת את ה .web application
 - BioMedicalCacheמחלקה אשר מממשת את  singleton design patternומתוארת לעיל.
 - Channelמחלקה אשר מתארת ערוץ נתונים בטסט מסוים.
 - DataPackageמחלקה אשר מתארת את חבילת מידע.
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 בתוספת לכךandroid application  של הschema  המחקה נבנה מי ה. מחלקה אשר מתארת את הטסט- Test
.ששומרת את כל התוצאות בדיקה בערוצים שלה
com.gmail.technionbiomedical.webservices
 הוא בפורמטweb services  פלט של כל ה. של האפליקציהweb services  הנ"ל ממומשים את כל הpackage ב
 המחלקה הראשית אשר מפענחת את.Restlet  נעשה בעזרת ספריהweb services  המימוש של ה.JSON
: בעלת מתודה יחידהSearchWebservice הכתובות למחלקות מתאימות היא
public synchronized Restlet createInboundRoot() {
Router router = new Router(getContext());
router.attach("/{testId}/{channelType}/{channelNumber}/{startTime}/{endTime}/{limit}"
, ChannelsLimitedDataBetweenTime.class);
router.attach("/{testId}/{channelType}/{channelNumber}/{startTime}/{endTime}",
ChannelsAllDataBetweenTime.class);
router.attach("/tests/{testId}", TestsWebService.class);
router.attach("/createTest", NewTestWebService.class);
router.attach("/addNewPackage", AddNewPackageWebService.class);
router.attach("/getAllTests", GetAllTestsWebService.class);
router.attach("/test/{id}/{type}/{channelNumber}",
GetAllChannelDataForTestWebService.class);
return router;
}

. הנ"ל ניתן לראות בחלק של הוראות שימושweb services את התפקיד של כל ה
WebContent
. אשר מציגה את כל הבדיקות אשר נשמרו במערכתhtml  מייצרת עמוד- allTests.jsp
 אשר מציג את כל הערוצים מטיפוס מסוים של בדיקהhtml  מייצרת עמוד- viewAllTestsChannelsOfType.jsp
.מסוימת
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Tools and Platforms
Simulator:
Eclipse Java EE IDE for Web Developers. Version: Kepler Service Release 1. Build id: 20130919-0819
https://www.eclipse.org/downloads/
working with Bluetooth library:
bluecove-2.1.1 http://bluecove.org/

Android application:
Android Developer Tools
http://developer.android.com/tools/sdk/eclipse-adt.html
graph open source project:
http://jjoe64.github.io/GraphView/

web application:
Eclipse Java EE IDE for Web Developers. Version: Kepler Service Release 2 Build id: 20140224-0627
MySql 5.5 http://dev.mysql.com/downloads/mysql/
Tomcat7 Server http://tomcat.apache.org/download-70.cgi
Highcharts javascript graph library - highcharts.com/
BoneCp - Java database connection pool http://jolbox.com/
Restlet - for webservices http://restlet.com/

Amazon web services:
http://aws.amazon.com/console/
Putty - http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html
WinSCP - http://winscp.net/eng/index.php

Programming languages and technology :
Java , xml, javascript, JQuery, html, css, sql, JSP.
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Future work






אפשרות יצירת רכיבי הגדרות של האפליקציה כי גון physical channels, schemas, virtual channels and
 screensב  webושיתופם בין כל המכשירים אשר מריצים .android application
פיתוח אלגוריתם ב  android applicationאשר תסנן נקודות לא חיונית לייצוג .כך נוכל להציג טווחים יותר
גדולים של הזמן.
דחיסה של נתונים לפני שליחה ל .web application
הוספת מנגנון של בקרת כניסה ושימוש במערכת ,ופיתוח מנגנון אבטחת נתונים.
פיתוח  cacheיותר מתקדם כדי שנוכל להסיר הגבלה על משך זמן הבדיקה.
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