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Anotace
Tématem mé práce je návrh a implementace klinického systému pro sběr a zpracování lékařských dat. Zadání jsem se rozhodla řešit formou webové aplikace, což zaručí její
snadnou dostupnost všem potenciálním uživatelům. Datový model a aplikační logika jsou
psány v jazyce Java, webové stránky, které slouží jako uživatelské rozhraní této aplikace
jsou psány v HTML kódu. Ukládaná data jsou spravována relačním databázovým systémem PostgreSQL a lze k nim přistupovat, krom uživatelského rozhraní, pomocí platformy
pgAdmin. Celá aplikace je pak spouštěna na JBoss aplikačním serveru verze 5.1.
Samotná aplikace pro sběr a zpracování lékařských dat spolu se všemi komponenty
nutnými k její instalaci je k dispozici v elektronické podobě této práce. Následující dokument obsahuje stručné seznámení s lékařskou problematikou, jež byla motivací ke vzniku
aplikace, krátký popis technického provedení a jednotlivých použitých softwarových komponent, návod na instalaci všeho potřebného ke spuštění aplikace a samozřejmě podrobný
návod na její ovládání.
The topic of my dissertation is a proposal and implementation of clinical system for
collection and elaboration of medical data. I decided to handle this task by making the
web application, so it would be freely available for all potencional users. Data model and
application logic are writen in the Java code. Web sites used as user interface of this
aplication are writen in HTML code. Collected data are managed by PosrgeSQL database
system and can be accessed by user interface or pgAdmin platform. Application is launched
on JBoss application server version 5.1.
The application for collection and elaboration of medical data itself together with all
software components necessary to its installation are available in electronic version of my
disertation. The following document contains short explanation of medical issues which
were a motivation for creation of this thesis, brief explanation of technical design and used
software components, instructions for instalation of all necessary software components and
detailed users guide of course.
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Kapitola 1
Úvod
Základní motivací pro zpracování tohoto tématu a vytvoření aplikace pro sběr a zpracování klinických dat byla v první řadě absence podobné funkcionality v nemocničních informačních systémech. V souvislosti s rozšířením možností monitorování, především v oblasti
pediatrie, vzniká potřeba klinického informačního systému, který by umožňoval ukládání
dlouhodobých záznamů měřených dat, snadný přístup k naměřeným datům, jejich zobrazení v přehledné formě grafu a porovnání aktuálních dat s daty dříve naměřenými.
Databáze lékařských dat, ke které je možno přistupovat pomocí internetu, je pro tento
problém ideálním řešením. Tato práce je formována tak, aby seznámila čtenáře s touto
problematikou a především s aplikací samotnou. V kapitole 2 na následující straně jsou
postupně vyjmenovány jednotlivé sledované fyziologické funkce, jejich princip, hodnoty,
kterých běžně dosahují, způsob měření a způsob zpracování v aplikaci. Obdobně jsou v
kapitole 3 na straně 6 vyjmenovány jednotlivé použité softwarové komponenty. Po krátkém
seznámení s každou z nich je objasněn jejich význam v aplikaci a důvod jejich výběru.
Kapitola 4 na straně 12 se věnuje návodu na instalaci každé této komponenty, spolu s
ukázkami z průvodců.
Nejdůležitější je popis aplikace samotné. Kapitola 6 na straně 27 obsahuje kompletní a
podrobný návod na ovládání aplikace. Jednotlivé kroky jsou doplněny o obrázky webových
stránek, které souvisí s právě popisovanou akcí. Po přečtení této práce by tak čtenář měl
být schopen aplikaci nainstalovat, spustit a bez problémů ovládat.
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Kapitola 2
Úvod do problematiky
Základní funkcí aplikace, která bude předmětem mé práce je sběr a vyhodnocování
nasnímaných dat reprezentujících jednotlivé základní životní funkce, takzvané vitální parametry, a to u především u novorozenců. Mezi základní vitální (životní) funkce patří
vědomí, krevní oběh a dýchání. [1]
Opakované nebo trvalé sledování fyziologických funkcí pacienta a činnosti přístrojů
sloužících k podpoře těchto funkcí označujeme jako monitorace za účelem včasného zachycení abnormalit fyziologických funkcí, usnadnění rozvahy o případném léčebném zásahu
a zhodnocení účinnosti léčby. [2] Plánovanými sledovanými parametry jsou dechová frekvence, tepová frekvence, saturace krve kyslíkem (SPO2 ) a fotopletysmografie (PPG).

2.1

Dechová frekvence

Dechová frekvence (f ) je množství vdechů za minutu. Klidová hodnota u dospělých
činí asi 14–16 vdechů/min, u sportovců vlivem zvýšeného dechového objemu i méně než
10 vdechů/min. Maximální hodnoty dosahují až 60 vdechů/min. [3] U kojenců je normální
dechová frekvence 40–60/min. [4]
Dechová frekvence, jako jeden z mnoha parametrů plicní ventilace, se obyčejně měří
společně s ostatními parametry při spirometrickém vyšetření, dá se ale zjistit například i
z EKG.
V aplikaci je možné dechovou frekvenci určit ze souboru typu Level of inhalation. Ten
udává stav metronomu, který byl uživatelům zobrazován na obrazovce a podle kterého
měli dýchat. Při vykreslení například v Matlabu vidíme trojúhelníkový průběh.
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Tepová frekvence

Puls (tep) je tlaková vlna, která je vyvolaná vypuzením krve z levé srdeční komory do
srdečnice (aorty), odkud se šíří dalšími tepnami do celého těla. V lékařství série těchto vln
odpovídá srdečnímu rytmu a frekvenci. [5]
Tepová frekvence udává počet tepů srdce za minutu. Průměrný srdeční puls má hodnotu
kolem 75 úderů za minutu u mužů a okolo 82 u žen, může být ale i nižší a nemusí to být
známkou onemocnění. Nižší hodnota pulsu se obvykle vyskytuje u atletů, kteří mají silná
srdce schopná přečerpat větší množství krve – hodnota se pak může pohybovat kolem
40 úderů za minutu. [5] U kojenců je normální tepová frekvence nejprve 150–180/min a
později 120–140/min. [4]
Aplikace zobrazuje tepovou frekvenci po nahrání souboru typu Pulse a uvádí ji v počtech
tepů za jednu minutu.

2.3

Saturace krve

Saturace krve je nasycení krve kyslíkem udávané v procentech. Při zjišťování saturace
metodou pulsní oxymetrie je normální hodnota 95–98 %. Saturace je závislá zejména na
tlaku kyslíku v krvi, jehož normální hodnota je 90–100 mmHg. [6] Pulzní oxymetrie neinvazivně měří saturaci hemoglobinu kyslíkem v arteriální části krevního řečiště (pulzatilní
tok). Místem umístění detektoru jsou prsty končetin nebo ušní lalůčky. U kojenců to pak
může být zápěstí.
Vzhledem k cirkulační době detekuje snímač umístěný na ušním lalůčku změny dříve než
snímač umístěný na prstu končetiny. Při ponechání snímače na jednom místě po dlouhou
dobu existuje riziko poškození tkáně tlakem. U novorozenců jsou fyziologicky nižší hodnoty
dány přítomností P–L zkratů. [7]
Senzor pulsního oxymetru vyzařuje světlo dvou vlnových délek, které proniká tkání
(většinou prstem). Přístroj vyhodnocuje, kolik kterého světla bylo během pulsní vlny procházející tkání absorbováno. Obě vlnové délky jsou deoxyhemoglobinem a oxyhemoglobinem absorbovány odlišně. Výpočet saturace podle následujícího vzorce
SpO2 = HbO2 /HbO2 + Hb,
kde HbO2 je oxyhemoglobin a Hb je deoxyhemoglobin. [8] Aplikace zobrazuje a vyhodnocuje saturaci krve kyslíkem pomocí souboru typu Saturation (SPO2 ) a zobrazuje ji v
procentech.
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Krevní tlak

Krevní tlak je tlak, kterým působí krev na stěnu cévy, kterou protéká. Je vytvářen
působením srdce jako krevní pumpy a souvisí se stavbou a funkcemi krevního oběhu.
Tento tlak je různý v různých částech krevního řečiště. Běžně se tlakem krve míní arteriální
(tepenný) krevní tlak, tedy tlak krve ve velkých tepnách. Tlak se zvláště ve velkých cévách
mění také v závislosti na čase – nejvyšších hodnot dosahuje ve vypuzovací fázi srdeční akce
(systolický tlak), nejnižších ve fázi plnění srdečních komor (diastolický tlak). [9]
Krevní tlak je jednou z veličin, která bude do aplikace zadávána obsluhou aplikace po
jeho předchozím měření.
Běžné měření krevního tlaku se provádí za pomoci rtuťového tonometru a fonendoskopu. Manžeta manometru se upevní nejčastěji na paži nad loktem a naplní se vzduchem,
jehož tlak ukazuje stupnice manometru. Tím dojde k zaškrcení pažní tepny. Vzduch z manžety se pomalu upouští a ve chvíli, kdy se tlak vzduchu vyrovná systolickému tlaku krve
v pažní tepně, začne do končetiny opět proudit krev. Zvukové fenomény tvořené proudící
krví je možné registrovat fonendoskopem přiloženým v loketní jamce nad průběhem pažní
tepny. Jedná se o turbulentní (vířivé) proudění krve, tzv. Korotkovovy fenomény. Systolický tlak krve se odečte ve chvíli prvního zaslechnutého zvukového fenoménu (rytmické
klapání frekvencí odpovídající srdeční akci) na stupnici manometru. Diastolický tlak krve
se za dalšího snižování tlaku v manžetě odečítá ve chvíli vymizení zvukových fenomenů,
kdy proudění krve přechází v laminární. [10]
Krevní tlak je vyjadřován a do aplikace zadáván v milimetrech rtuťového sloupce neboli
Torrech.

Obrázek 2.1: Průběh pulzní vlny [11]
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Fotopletysmografie

Digitální fotopletysmografie (DPPG) je jedna z neinvazivních metod v angiologii, která
je schopna posoudit hemodynamiku žilního toku a v současné době lze fotopletysmografického principu využít i v tepenné diagnostice.
Připevněné senzory vysílají a přijímají infračervené světlo. Základním principem je
absorpce infračerveného světla hemoglobinem. Žilní pleteně naplněné krví tedy odrážejí
přibližně 10krát méně světla než tkáň bez krve. Cvičením se krev z žilního řečiště „vypumpovává“, tím se zvyšuje odraz infračerveného světla, a tak vzrůstá PPG (fotopletysmografický) signál a vykresluje se fotopletysmografická křivka (PPG křivka). Senzory vysílají
infračervené světlo jen do hloubky tkáně maximálně 0,5 cm – postihují tedy jen žilní
pleteně v kůži. Tato metoda by byla nepoužitelná, kdyby neexistovalo základní dogma,
že změny tlaku v hlubokém žilním řečišti jsou vždy spojeny s změnami tlaku v žilních
podkožních pleteních. [12]
Aplikace vykresluje křivku PPG ze souboru Filtered photoplethysmogram, což je PPG
signál po filtraci, jak ji provádí přímo řídicí deska senzoru. V podstatě jde o odstranění
baseline a normování do 8bit rozsahu (hodnoty 0–255), PPG je tedy bezrozměrné, v grafu
je tento fakt vyjádřen písmeny Abs, jelikož ScatterPlotServlet neumožňuje zadat do popisu
jednotek prázdný řetězec (obr. 2.2).

Obrázek 2.2: Křivka PPG [13]

Kapitola 3
Technická specifikace
Aplikaci jsem vytvořila formou tenkého klienta. Tenký klient (překlad anglického thin
client) je počítač nebo počítačový program, který při plnění svého úkolu silně závisí na
jiném počítači (na svém serveru). Tento princip je v kontrastu s tradičním tlustým klientem (také nazýván silný klient), počítačem navrženým tak, aby tyto role plnil sám.
Konkrétní úkoly, které plní server, se mohou lišit: od poskytování datového úložiště (např.
pro bezdiskové stanice) až k samotnému zpracování informací namísto klienta. [14]
Aplikaci jsem napsala v programovacím jazyce Java, ve vývojovém prostředí Eclipse.
Pro práci s databází jsem si vybrala relační databázový systém PosgreSQL společně s platformou pgAdmin. Důvodem výběru jednotlivých prostředků byla v prvé řadě jejich volná
dostupnost, kompatibilita skrze operační systémy a v neposlední řadě dobré zkušenosti při
práci s nimi ve svém zaměstnání. Následuje stručné seznámení s jednotlivými komponenty.

3.1

Java

Java je objektově orientovaný programovací jazyk, který vyvinula firma Sun Microsystems a představila 23. května 1995. Java je jedním z nejpoužívanějších programovacích
jazyků na světě. Díky své přenositelnosti je používán pro programy, které mají pracovat
na různých systémech počínaje čipovými kartami (platforma JavaCard), přes mobilní telefony a různá zabudovaná zařízení (platforma Java ME), aplikace pro desktopové počítače
(platforma Java SE) až po rozsáhlé distribuované systémy pracující na řadě spolupracujících počítačů rozprostřené po celém světě (platforma Java EE). Tyto technologie se jako
celek nazývají platforma Java. Dne 8. května 2007 Sun Microsystems uvolnil zdrojové
kódy Javy (cca 2,5 miliónů řádků kódu) a Java bude dále vyvíjena jako open source.
Základní vlastnosti programovacího jazyka Java:
6
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• Jednoduchý – jeho syntaxe je zjednodušenou (a drobně upravenou) verzí syntaxe
jazyka C a C++. Odpadla většina konstrukcí, které způsobovaly programátorům
problémy a na druhou stranu přibyla řada užitečných rozšíření.
• Objektově orientovaný – s výjimkou osmi primitivních datových typů jsou všechny
ostatní datové typy objektové. [15]
Vztahy jednotlivých objektů lze velmi dobře popsat pomocí JBoss anotací. JBoss má
čtyři základní anotace @OneToOne, @OneToMany, @ManyToOne a @ManyToMany.
Všechny tyto vztahy mohou být buď jednostranné (unidirectional) nebo oboustranné
(bidirectional), pouze u @ManyToOne se oboustranný vztah příliš nepoužívá.
Vztah @OneToOne (unidirectional) definuje v mé aplikaci například vztah mezi pacientem a jeho identifikačními údaji. Pro zjednodušení berme nyní za identifikační
údaje pouze například rodné číslo. Jeden pacient nemůže mít více než jedno rodné
číslo, stejně jako jedno rodné číslo nemůže současně patřit více pacientům. Nepotřebujeme se ptát na pacienta daného rodného čísla, nýbrž na rodné číslo pacienta,
proto je zde zvolen jednostranný vztah, kde řídicí entitou je pacient.
Příkladem vztahu @OneToMany (unidirectional) je vztah pacient a záznam. Jeden
pacient může mít více evidovaných záznamů, ale jeden konkrétní záznam nemůže
současně patřit více pacientům. Zde je zvolen jednostranný vztah, jelikož nás většinou zajímá, jaké záznamy má pacient. Kdybychom se u záznamu potřebovali rovněž
ptát na některé údaje obsažené v entitě pacienta, zvolili bychom vztah oboustranný.
Kdybychom potřebovali pouze získávat informace o pacientovi z entity záznamu můžeme zvolit vztah @ManyToOne (unidirectional), kde řídicí entitou by byl záznam.
Tento vztah však v aplikaci použit nebyl.
Posledním vztahem je vztah @ManyToMany, kdy pro mnoho entit jednoho typu může
existovat mnoho entit typu druhého. V aplikaci je toto případ uživatele a jeho rolí.
Uživatel může mít více než jednu roli a stejná role, například Běžný uživatel, může
být vlastněna libovolným počtem uživatelů. Opět nás zajímá jaké role má uživatel
a ne jací uživatelé vlastní jednu konkrétní roli, proto je vztah jednostranný a řídicí
entitou je uživatel.
• Distribuovaný – je navržen pro podporu aplikací v síti (podporuje různé úrovně
síťového spojení, práce se vzdálenými soubory, umožňuje vytvářet distribuované klientské aplikace a servery). Toto byl jeden z důvodu mého výběru, jelikož pro daný
případ se webová aplikace ideálně hodí.
• Interpretovaný – místo skutečného zdrojového kódu se vytváří pouze tzv. mezikód
(bajtkód). Tento formát je nezávislý na architektuře počítače nebo zařízení. Program
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pak může pracovat na libovolném počítači nebo zařízení, který má k dispozici interpret Javy, tzv. virtuální stroj Javy – Java Virtual Machine (JVM). V pozdějších
verzích Javy nebyl mezikód přímo interpretován, ale před prvním svým provedením
dynamicky zkompilován do strojového kódu daného počítače (tzv. just in time compilation – JIT). Tato vlastnost zásadním způsobem zrychlila provádění programů v
Javě ale výrazně zpomalila start programů.
• Robustní – je určen pro psaní vysoce spolehlivého softwaru – z tohoto důvodu
neumožňuje některé programátorské konstrukce, které bývají častou příčinou chyb
(např. správa paměti, příkaz goto, používání ukazatelů). Používá tzv. silnou typovou
kontrolu – veškeré používané proměnné musí mít svůj definovaný datový typ.
• Bezpečný – má vlastnosti, které chrání počítač v síťovém prostředí, na kterém
je program zpracováván, před nebezpečnými operacemi nebo napadením vlastního
operačního systému nepřátelským kódem.
• Nezávislý na architektuře – vytvořená aplikace běží na libovolném operačním
systému nebo libovolné architektuře. Ke spuštění programu je potřeba pouze to, aby
byl na dané platformě instalován správný virtuální stroj. Podle konkrétní platformy
se může přizpůsobit vzhled a chování aplikace.
Jako webová aplikace bude aplikace spustitelná z jakéhokoli počítače s přístupem
na internet. Na operačním systému však nezáleží ani u PC, které bude sloužit jako
server. Přestože se na serverech jako operační systém používá spíše Linux, v závěru práce bude popsána instalace pro Windows, jelikož mezi cílovou skupinou stále
převládá spíše tento operační systém.
• Výkonný – přestože se jedná o jazyk interpretovaný, není ztráta výkonu významná,
neboť překladače pracují v režimu „just-in-time“ a do strojového kódu se překládá
jen ten kód, který je opravdu zapotřebí.
• Dynamický – Java byla navržena pro nasazení ve vyvíjejícím se prostředí. Knihovna
může být dynamicky za chodu rozšiřována o nové třídy a funkce, a to jak z externích
zdrojů, tak vlastním programem. [15] V mé aplikaci byla konkrétně použita knihovna
Jcharts–0.7.5, která v základní verzi není obsažena a slouží k práci s grafy.

3.2

Eclipse

Eclipse je open source vývojová platforma, která je pro většinu lidí známa jako vývojové
prostředí (IDE) určené pro programování v jazyce Java. Flexibilní návrh této platformy
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dovoluje rozšířit seznam podporovaných programovacích jazyků za pomoci pluginů, například o C++ nebo PHP. Právě pluginy umožňují toto vývojové prostředí rozšířit například
o návrh UML, či zápis HTML nebo XML.
Oproti ostatním vývojovým prostředím v Javě, jako například Netbeans, je filozofie
Eclipse úzce svázána právě s rozšířitelností pomocí pluginů. V základní verzi obsahuje
Eclipse pouze integrované prostředky pro vývoj standardní Javy jako kompilátor, debugger
atd., ale neobsahuje například nástroj pro vizuální návrh grafických uživatelských rozhraní
desktopových aplikací nebo aplikační server – všechna taková rozšíření je potřeba dodat
formou pluginů.
Z tohoto důvodu přímo pod křídly Eclipse vznikly takzvané subprojekty, které zastřešují rozšíření pro jednotlivé oblasti softwarového vývoje v Javě. Tyto subprojekty
usnadňují integraci potřebných rozšíření do samotného vývojového prostředí. Eclipse je
v současnosti nejpopulárnější IDE pro Javu. [16]

3.3

PostgreSQL

PostgreSQL je plnohodnotným relačním databázovým systémem s otevřeným zdrojovým kódem. Má za sebou více než patnáct let aktivního vývoje a má vynikající pověst
pro svou spolehlivost a bezpečnost. Běží nativně na všech rozšířených operačních systémech včetně Linuxu, UNIXů (AIX, BSD, HP–UX, SGI–IRIX, Mac OS X, Solaris, Tru64)
a Windows. Stoprocentně splňuje podmínky ACID, plně podporuje cizí klíče, operace
JOIN, pohledy, spouště a uložené procedury. Obsahuje většinu SQL92 a SQL99 datových
typů, např. INTEGER, NUMERIC, BOOLEAN, CHAR, VARCHAR, DATE, INTERVAL a TIMESTAMP. [17]

3.4

pgAdmin

Databáze (neboli datová základna) je určitá uspořádaná množina informací (dat) uložená na paměťovém médiu. V širším smyslu jsou součástí databáze i softwarové prostředky,
které umožňují manipulaci s uloženými daty a přístup k nim. Tento software se v české
odborné literatuře nazývá systém řízení báze dat (SŘBD). Běžně se označením databáze
– v závislosti na kontextu – myslí jak uložená data, tak i software (SŘBD). [18]
Platforma pgAdmin je populární a nejlépe vybavená administrační a vývojářská Open
Source platforma pro PostgreSQL, nejpokročilejší Open Source databázi na světě. Aplikaci lze používat pod Linuxem, FreeBSD, Solaris, Mac OSX a Windows systémy ke správě
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PostgreSQL 7.3 a novějšího běžícího na libovolné platformě, stejně jako komerčních a odvozených verzí PostgreSQL, jako je Postgres Plus Advanced Server a Greenplum database.
PgAdmin je navržený jako odpověď na potřeby všech uživatelů, od psaní jednoduchých
dotazů SQL po vývoj komplexních databází. Grafické rozhraní podporuje všechny funkce
PostgreSQL a činní administraci snadnou. Aplikace rovněž obsahuje editor SQL se zvýrazňováním syntaxe, editor kódu serverové strany, agenta pro plánování úkolů, podporu
pro replikační systém Slony–I a další.
Připojení k serveru může probíhat přes TCP/IP nebo Unixové sokety a může být kvůli
bezpečnosti šifrované SSL. Pro komunikaci s databázovým serverem nejsou potřeba žádné
přídavné ovladače. [19]

3.5

Aplikační server JBoss

Aplikační server tvoří vrstvu mezi operačním systémem a aplikacemi. Podobně, jako
operační systém poskytuje základní funkce programům (například pro přístup k souborovému systému, nebo ke správě procesů), poskytuje aplikační server často používané funkce
enterprise aplikacím. Vytváří další vrstvu abstrakce, aby bylo psaní aplikací jednodušší.
Příkladem takových funkcí mohou být podpora transakčního zpracování požadavků, persistence objektů do databáze, výměna zpráv mezi aplikacemi a další.
Většina aplikačních serverů je vyvíjena v programovacím jazyce Java. Není to jenom
tím, že Java je nezávislá na platformě, ale také tím, že existuje standard pro implementaci
enterprise aplikací právě v jazyce Java. Tento standard se nazývá Java Enterprise Edition
(JEE). Pokud bychom hledali paralelu se světem operačních systémů, mohli bychom zmínit standard POSIX. Implementací JEE existuje celá řada. Jedním z nejpoužívanějších
aplikačních serverů je JBoss aplikační server. Aplikační server, stejně jako ostatní JBoss
projekty, je open source. Můžete si proto snadno stáhnout jeho zdrojové kódy i binární
distribuci. [20]

3.6

Richfaces

Rich Faces je knihovna, která obsahuje velké množství hotových grafických komponent
a dále pak komponenty, které „za nás“ implementují Ajaxové volání mezi klientem a serverem. AJAX (Asynchronous Javascript and XML) je technologie, pomocí které měníme
obsah webové stránky bez nutnosti jejího opětovného načtení. Tento způsob obnovy dat na
stránce je rychlejší, šetrnější k serverovému výkonu a uživatelsky příjemnější než způsob,
při kterém znovu načítáme celou stránku.
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Mezi nejčastějšími požadavky na komponenty jsou různé formulářové objekty, modální
panely, stromy, menu, tabulky, atd. Navíc je očekávána podpora AJAXu. Jinými slovy,
komponenty, které se svou vizuální a funkční podobou blíží desktop aplikacím. [21, 22]

Kapitola 4
Instalace aplikace
V této kapitole bude postupně popsána instalace veškerých komponent nutných k úspěšnému spuštění aplikace. Jak již bylo řečeno, všechny komponenty jsou „open source“ a jsou
tedy volně ke stažení na stránkách svých autorských společností. Pro zjednodušení celé
instalace jsou také všechny k dispozici v elektronické verzi této práce. Jako první je nutné
instalovat Javu.

4.1

Java Development Kit

Java Development Kit je volně ke stažení na adrese:
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html, nebo je k dispozici
v elektronické verzi aplikace pod názvem jdk-6u38-windows-x64.exe pro Windows 64-bit
a pod názvem jdk-6u38-windows-i586.exe pro Windows 32-bit. Její instalace probíhá
pomocí jednoduchého průvodce. Jednotlivé kroky jsou zobrazeny a stručně popsány v
následující sérii obrázků (4.1 – 4.3) na stranách 13 až 14.
V úvodním okně průvodce (obr. 4.1) není prakticky jiná možnost než pokračovat dále,
pokud tedy chceme Javu instalovat, pokračujeme stisknutím tlačítka Next.
V dalším kroku (obr. 4.2) je možno pomocí tlačítka Change zvolit požadované umístění
aplikace a poté opět pokračovat stiskem Next. Tímto krokem se již spustí instalace.
Celý proces instalace dokončíme v posledním kroku průvodce (obr. 4.3) stiskem tlačítka
Finish. Po dokončení instalace se dá Java dále nastavovat v sekci Ovládací panely, do
které se dostaneme přes nabídku Start.

4.2

PostgreSQL a pgAdmin

PostgreSQL je plnohodnotným relačním databázovým systémem s otevřeným zdrojo12
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Obrázek 4.1: Instalace Javy – krok 1

Obrázek 4.2: Instalace Javy – krok 2
vým kódem. Platforma PgAdmin slouží ke správě databází a je vytvářena a upravována
komunitou vývojářů z celého světa. Nejsnadnější instalace obou komponent pro operační
systém Windows je pomocí nástroje OneClikInstaler. Tento nástroj je opět volně ke stažení na stránkách http://www.postgresql.org/download/windows/ a je rovněž k dispozici v
elektronické verzi aplikace pod názvem postgresql-9.0.11-1-windows.exe.
OneClickInstaler nás přehledně provede všemi nastaveními potřebnými jak pro Post-
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Obrázek 4.3: Instalace Javy – krok 3
greSQL tak pro pgAdmin. Ihned po stažení jsme dotázáni, zda si přejeme spustit aplikaci
a při výběru možnosti Run, nebo v české verzi Windows Spustit (obr. 4.4), je spuštěn
průvodce instalací, jak to vidíme na obrázku 4.5. Zde stiskem tlačítka Next pokračujeme
k nastavení požadovaných vlastností.

Obrázek 4.4: OneClickInstaler – krok 1
Následuje opět krok (obr. 4.6), ve kterém je možno změnit úložiště, které nám bylo
defaultně určeno průvodcem, pokud nám nevyhovuje.
V dalším kroku (obr. 4.7) po nás průvodce vyžaduje nastavení hesla pro hlavního
uživatele aplikace pgAdmin. Toto heslo budeme potřebovat při vytváření nových databází,
serverů a podobných akcích v aplikaci pgAdmin. Proto je třeba si heslo pečlivě uchovat.
Stiskem tlačítka Next se dostaneme do kroku (obr. 4.8), kde aplikace dále vyžaduje
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Obrázek 4.5: OneClickInstaler – krok 2

Obrázek 4.6: OneClickInstaler – krok 3
nastavení portu, na kterém bude na lokálním serveru naslouchat. Defaultně je nastaven
port 5432 a pro běžné uživatele doporučuji toto nastavení ponechat.
Pokročilí uživatelé mohou port změnit na nejbližší volný, pakliže vědí, že tento je na
jejich lokální stanici již využíván jinou aplikací. Obdobně v nastavení v dalším kroku
při nastavení locale, neboli umístění, doporučuji ponechat defaultní nastavení. Takto
aplikace přebírá nastavení z obdobných nastavení počítače. Tyto dva kroky průvodce jsou
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Obrázek 4.7: OneClickInstaler – krok 4
zobrazeny na obrázcích 4.8 a 4.9.

Obrázek 4.8: OneClickInstaler – krok 5
Tímto jsme dokončili všechna potřebná nastavení a stiskem tlačítka Next spustíme
instalaci (obrázky 4.10 a 4.11).
V posledním kroku (obr. 4.12) průvodce je ještě možné rovnou spustit průvodce pro
instalaci doplňkových komponent. Pakliže si přejeme takto pokračovat, necháme zatrženo
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Obrázek 4.9: OneClickInstaler – krok 6

Obrázek 4.10: OneClickInstaler – krok 7
políčko Stak launch builder at exit. Pro naše potřeby je již v tuto chvíli však instalováno
vše potřebné a proto toto políčko před stiskem tlačítka Finish odznačíme.
Po dokončení instalace platformy pgAdmin je ještě nutné vytvořit si databázi (obr.
4.13), na kterou se bude aplikace odkazovat a ukládat do ní data. Nejprve je nutné vytvořit
nový server. OneClickInstaler nám již většinou vytvoří první defaultní server s názvem
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Obrázek 4.11: OneClickInstaler – krok 8

Obrázek 4.12: OneClickInstaler – krok 9
PosgreSQL, který pro potřeby aplikace postačí. Je však možné vytvořit si server nový,
pokud nám některé z defaultních nastavení nevyhovuje.
Stejně postupujeme, pakliže chceme například přistupovat do databáze jiného počítače,
se kterým jsme síťově propojeni. Server je po otevření aplikace možno vytvořit buď pomocí
ikonky zásuvky, nebo pomocí položky Přidat server v nabídce Soubor v horním levém
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rohu aplikace.

Obrázek 4.13: OneClickInstaler – krok 10
Zde nastavíme IP adresu stanice, ke které se chceme připojit, port na kterém bude
pgAdmin naslouchat a obdobná nastavení shodná s těmi, kterými nás prve provedl OneClickInstaler. Můžeme se zde setkat s komplikací, kdy nám aplikace oznámí, že server nenaslouchá. O tomto nás informuje následující obrazovka (obr. 4.14).

Obrázek 4.14: OneClickInstaler – krok 11
Ve většině případů je třeba změnit nastavení aplikace pomocí souboru postgresql.conf,
který najdeme ve složce PostgreSQL\9.1\data tam, kde jsme nainstalovali PosgreSQL. Zde
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je většinou nutné přidat IP adresu stanice, ke které se snažíme připojit. To je možné buď
přímo vypsáním jednotlivých IP adres, nebo úpravou souboru tak, jak vidíme na obrázku
4.15. Související řádek je zvýrazněn. Někdy je také nutné doplnit nebo změnit port, pokud
cílová stanice nemá defaultně nastaven port 5432.

Obrázek 4.15: Nastavení PostgerSQL
Posledním krokem (obr. 4.16) je vytvoření databáze na právě vytvořeném serveru. K
serveru se připojíme pouhým kliknutím na jeho název. Tím se dostaneme do rozpadávacího
menu, jehož součástí je položka Databases. Kliknutím pravým tlačítkem na tuto položku
a výběrem možnosti New database se dostaneme k vytvoření databáze. Nastavení databáze
tak, aby spolupracovala s aplikací je patrné z následujícího obrázku. Pakliže bychom chtěli
změnit název databáze, je nutné tak učinit i v souboru diplomka-ds.xml, který ze serveru
JBoss na databázi odkazuje.
Po kliknutí na tlačítko OK se takto vytvořená databáze objeví právě pod položkou
Databases. Rozkliknutím dané databáze (obr. 4.17) se objeví další rozpadávací menu a
zde v sekci Schemas/Tables se po nastartování serveru objeví tabulky, do kterých budou
ukládaná data z aplikace.

4.3

JBoss server

Poslední avšak nedílnou částí přípravy prostředí pro rozjetí aplikace je server JBoss.
Ačkoli již existují novější verze, pro spouštění aplikace doporučuji verzi 5.1.0, na které byla
aplikace vytvářena. Tato i všechny ostatní verze jsou k dispozici ke stažení na stránkách
JBoss community a zmíněná verze 5.1.0 je k dispozici v elektronické verzi aplikace pod
názvem jboss-5.1.0.GA-jdk6.zip.
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Obrázek 4.16: Vytvoření databáze

Obrázek 4.17: Umístění tabulek v databázi
JBoss stačí pouze rozbalit pomocí WinRARu nebo jiného kompresního programu na
místo, odkud jej budeme chtít spouštět. Pakliže máme vše správně nainstalováno, mělo
by ke spuštění serveru stačit rozkliknutí souboru run.bat, který se nachází v podsložce
právě rozbalené složky s JBossem bin. Pokud by se tímto souborem server nespustil, bude
možná nutné změnit nastavení cesty k Javě. Toto lze nastavit v souboru run.config ve
stejné složce, kam je na řádek zvýrazněný na obrázku 4.18 nutné zadat cestu, kam jsme
uložili Java při její instalaci dva kroky zpět.
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Obrázek 4.18: Změna cesty k Java
Pokud tomu tak není a vše je nastaveno správně, měl by se spustit příkazový řádek
zobrazený na obrázku 4.19 a po chvíli práce nás o úspěšném spuštění serveru informovat
textem Starded in: a doba, kterou trvalo spuštění serveru.

Obrázek 4.19: Start aplikačního serveru JBoss
To, že server správně naběhl, si můžeme ověřit tak, že se zkusíme podívat na jeho
výchozí stránku v prohlížeči. Ta má adresu localhost:8080 a její vzhled je patrný z
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obrázku 4.20.

Obrázek 4.20: Úvodní stránka JBoss
Samotná aplikace se na server „instaluje“ pouze vložením souboru s příponou .ear, v
tomto případě konkrétně diplomka-ear.ear, do další podsložky složky s JBossem. Cesta
k této podsložce je \server\default\deploy. Do této složky je nutné také umístit xml soubor,
který obsahuje informace, sloužící k propojení aplikace s databází. Zde konkrétně jde o
soubor diplomka-ds.xml. Oba tyto soubory jsou již v komprimované verzi JBossu, který
je zahrnut v elektronické podobě aplikace, umístěny. Přesto však oba soubory přikládám
ještě na dostupnější místo pro případ, že by se někdo rozhodl si jednotlivé komponenty
stahovat, nebo například zvolit jinou verzi JBossu. Ve druhém ze zmiňovaných souborů
je také nutné změnit název databáze, pokud tak učiníme při tvorbě databáze v aplikaci
pgAdmin. V tomto souboru je nutné přepsat následující řádek
<connection-url>jdbc:postgresql:diplomkaDatabaze</connection-url>
tak, aby obsahoval nový název databáze. Pokud jsme tedy vytvořili databázi s názvem
novaDatabaze, bude řádek vypadat takto:
<connection-url>jdbc:postgresql:novaDatabaze</connection-url>
Pokud již máme vše takto nastaveno, spustíme aplikaci na adrese
http://localhost:8080/diplomka/home.seam.
V případě, že se připojujeme k počítači, který slouží jako server, pouze pomocí internetu,
vyplníme před dvojtečku místo localhost IP adresu tohoto počítače.

Kapitola 5
Databáze

5.1

Struktura databáze

Každá entita aplikace je v databázi uložena ve formě tabulky. Na obrázku 5.1 je takováto
tabulka pro entitu pacienta.

Obrázek 5.1: Tabulka Pacient
První sloupec tabulky je označen [PK], což znamená Primary key neboli primární klíč.
Podle tohoto klíče lze entity v aplikaci vyhledávat a slouží také k určení vztahu s ostatními
entitami. Ve vztahu @OneToMany, jako je u pacienta třeba rodinný příslušník, se v tabulce
rodinných příslušníků objeví sloupec pacient_id, který určuje, kterému pacientovi patří
daný rodinný příslušník.
Ve vztahu @OneToOne se u řídící entity objeví sloupec s primárním klíčem entity podřízené. U pacienta proto vidíme například ID jeho biometrických údajů.
Pro vztah @ManyToMany pak vzniká zcela nová tabulka, která obsahuje primární klíče
obou entit, které jsou v tomto vztahu. Tato tabulka se nazývá JoinTable a v této aplikaci
je to například tabulka uzivatel_role. U každého sloupce je rovněž uvedeno, o jaký
datový typ se jedná. Tři základní datové typy jsou character varying pro text, bigint pro
číselné hodnoty a boolean, což je typ, který nabývá hodnot true a false.
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E-R diagramy

Dvěma hlavními řídicími entitami aplikace jsou Uživatel a Pacient. Jejich vztahy s
ostatními entitami jsou patrné z diagramů na obrázcích 5.2 a 5.3.
Uživatel má kromě svých atributů tvořených základními datovými typy, což je uživatelské jméno, křestní jméno, příjmení, heslo, email a telefon, vztah ještě na objekt
typu role. Na tomto jednoduchém vztahu znázorněném na prvním diagramu (obr. 5.2)
lze snadno pochopit princip značení vztahů v takzvaném E-R diagramu. Obdélníky představují jednotlivé entity, přičemž řídicí entita je označována kroužkem. Entity, jež jsou ve
vzájemném vztahu, jsou spojeny přímkou. Vztahy jsou pak ještě upřesněny zakončením
přímky. Zatímco ve vztahu @OneToOne jsou entity spojeny prostou přímkou, ve vztahu
@ManyToMany končí přímka na obou koncích „roztrojkou“.

Obrázek 5.2: Vztah uživatel – role
Pacient má ze základních atributů pouze jméno a příjmení, všechny ostatní vlastnosti
mu jsou přiřazovány pomocí objektů.
V databázi jsou dále také entity, které na ostatní vztah nemají. Příkladem takovéto
entity je IdSerie, která slouží k uchování číselných řad entit, u kterých si nepřejeme náhodně
generovaná ID.
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Obrázek 5.3: Vazby pacienta na ostatní entity

5.3

Inicializace databáze

Jelikož před prvním spuštěním aplikace je databáze zcela prázdná, je při jejím prvním
spuštění na úvodní stránce k dispozici tlačítko Inicializovat. Toto tlačítko vytvoří první
administrátorský účet s přihlašovacím jménem admin a heslem pass1234. Tento účet
může sloužit pouze k vytvoření prvního reálného administrátorského účtu, nebo může být
po změně hesla jako administrátorský účet ponechán. Jakmile je databáze inicializována,
tlačítko zmizí a objeví se tlačítko pro registraci, jak je popsáno dále.

Kapitola 6
Aplikace
6.1

Seznámení s aplikací

Základními funkcemi aplikace je sběr a zpracování dat, jejich ukládání ve vhodném formátu a jejich následné zobrazení pro účely kontroly a vyhodnocování vitálních parametrů
zkoumaného jedince. Některé z hodnot do aplikace zadává obsluha aplikace v rozsahu tak,
jak jí to umožní její oprávnění, některé jsou načítány ze souborů, zpracovány a uloženy
do databáze ve vhodnějším formátu. V aplikaci je možno zobrazit si údaje buď formou
číselných údajů nebo grafů pro větší přehlednost.
Jako každá aplikace, i tato musí obsahovat část pro správu svých uživatelů. Administrátor bude mít všechna oprávnění, což mu umožňuje vytvářet nové uživatele, povolovat
uživatele, kteří vyplnili předregistraci, jakkoli upravovat uživatele a jejich oprávnění, mazat
uživatele, vytvářet, upravovat a mazat pacienty a provádět veškeré operace, které aplikace
nabízí při práci s jejich daty. Oprávnění jsou v aplikaci vázány na roli uživatele.
Tři základní role v aplikaci budou:
• Základní uživatel – pouze zobrazování dat,
• Editor – zobrazování dat pacientů, ukládání dat pacientů, zadávání nových pacientů,
mazání a upravování údajů pacientů, vytváření nových sledovaných hodnot, a jiné
nastavení parametrů aplikace,
• Administrátor – vytváření nových uživatelů a přidělování oprávnění.
Naprostým začátkem v práci s aplikací, neboli první krok, kterým musíme projít, je domovská stránka aplikace (obr. 6.1). Zde máme pouze dvě možnosti, a to registrovat se nebo
se přihlásit, pakliže jsem procesem registrace prošli již dříve.
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Obrázek 6.1: Úvodní stránka

6.2

Přihlášení a bezpečnost

Přihlášení do aplikace je realizováno na přihlašovací stránce, kterou můžeme vidět níže.
Po vyplnění uživatelské jména a hesla je zavolána třída Authenticator, která prohledá
databázi a pokud najde příslušné uživatelské jméno v kombinaci se správným heslem načte
uživatele do objektu Identity, ve kterém ho drží od přihlášení až po opětovné odhlášení,
popřípadě vypnutí internetového prohlížeče.
Pro zaručení větší bezpečnosti jsou hesla v databázi uložena v šifrované podobě. Při
registraci se heslo před uložením zašifruje pomocí funkce HashFunction a při přihlášení je
opět rozšifrováno, k čemuž je nutné vědět, ke kterému uživatelskému jménu patří.

Obrázek 6.2: Přihlášení do aplikace
To, že se uživatel v aplikaci dostane pouze k akcím, ke který má mít přístup, je v
aplikacích řešeno právě pomocí prvku Identity. Jak již název napovídá, jedná se o jakousi identitu, která v sobě drží všechny údaje uživatele, včetně jeho rolí. Pomocí příkazu
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identity.hasRole(), což by se dalo volně přeložit jako: „Má uživatel roli?“ pak můžeme rozhodovat, co v aplikaci uživatel uvidí a co ne a které metody může používat. O něco složitějším příkazem je identity.hasPermision(), tedy: „Má uživatel povolení?“. Pomocí tohoto
příkazu můžeme volat složitější metody omezující přístup. Tyto metody jsou zaznamenány ve třídě security.drl. Zde můžeme kombinovat například nutnost vlastnit nějakou roli
s dalšími vlastnostmi uživatelského účtu jako například to, zda je účet povolen.

6.3

Registrace a vytváření uživatelů

Uživatele s přístupem do aplikace je možné vytvořit dvěma způsoby. První je již zmíněná registrace, kterou spustíme kliknutím na tlačítko Registrovat na domovské stránce.
Formulář pro vytvoření uživatele je na obrázku 6.3.

Obrázek 6.3: Registrace uživatele
Uživatel vyplní své osobní údaje, přičemž ty, jejichž vyplnění je povinné, jsou označeny
červenou hvězdičkou (obr. 6.4). Při ukládání se kontroluje, zda uživatel vyplnil do polí
Heslo a Heslo pro kontrolu stejný text a pakliže tomu tak není, je na tuto situaci
upozorněn vyskakovací zprávou a nedojde k jeho uložení.
Můžeme si všimnout, že uživatelský účet není povolen. Tak tomu zůstane i po jeho
uložení a to do té doby, než jej povolí uživatel s administrátorským oprávněním. Formulář
pro vytváření uživatelů administrátorem je prakticky shodný s tím registračním. Rozdíl je
pouze v tom, že administrátor má možnost nastavit uživateli jeho role a takto vytvořené
účty jsou automaticky povoleny.
Všichni vytvoření uživatelé se objevují v seznamu uživatelů (obr. 6.5). Každý uživatel
má možnost prohlédnou si pomocí linku v prvním sloupečku, který má hodnotu uživatelského jména, základní údaje ostatních uživatelů a uživatelé s administrátorským opráv-
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Obrázek 6.4: Vytvoření uživatele administrátorem
něním mohou také upravovat popřípadě mazat jednotlivé uživatele. I k těmto funkcím se
dá dostat pomocí zmíněného linku, který otevře editovatelný detail pacienta, shodný s
tím pro vytváření uživatelů. Rozdíl je v akcích, které jsou nám nabízeny namísto těch u
vytváření uživatelů. Jedná se právě o úpravu uživatele, jeho smazání a nakonec resetování
hesla, ke kterému se dostaneme vzápětí.

Obrázek 6.5: Seznam uživatelů
Uživatelé bez administrátorského oprávnění vidí sebe i ostatní uživatele pouze v takzvaném ReadOnly režimu (obr. 6.6), což znamená, že nemají možnost změnit kterýkoli z
údajů a z nabízených akcí vidí pouze možnost Zpět. Jedině v případě, kdy si v seznamu
otevřou detail sebe sama, mají možnost změnit své heslo stisknutím tlačítka Změnit heslo.
Změna hesla probíhá v jednoduchém formuláři, který můžeme vidět níže (obr. 6.7). Je
nutné pouze zadat do obou polí shodný text. Uvedení původního hesla zde není vyžadováno, jelikož jsme přihlášení a aplikace tedy předpokládá, že jsme již heslo správně vyplnili.
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Obrázek 6.6: ReadOnly zobrazení uživatele
Pakliže některý z uživatelů své heslo zapomene, je nutné, aby kontaktoval uživatele s administrátorským oprávněním, který má, jak již bylo řečeno, možnost heslo resetovat. Při
resetování je heslo nastaveno na defaultní hodnotu heslo1234 a uživatel je při prvním
přihlášení upozorněn, aby si jej změnil.

Obrázek 6.7: Změna hesla
Jednotlivé uživatele je možno v seznamu vyhledávat pomocí filtru, který se nachází
vpravo od seznamu (obr. 6.8). Po vyplnění uživatelského jména, křestního jména, příjmení
nebo libovolné kombinace všech zmíněných položek a stisknutí tlačítka Vyhledat, najde
aplikace pouze uživatele, kteří splňují podmínky nastavené ve filtru. Vyhledávání hledá
i podřetězce jednotlivých položek, což znamená, že pro nalezení uživatele s příjmením
Novák stačí zadat podřetězec „Nov“. Naopak poněkud přísnější je aplikace v rozlišování
malých a velkých písmen. Vyhledávání probíhá v takzvaném Case sensitive režimu, což
volně přeloženo znamená „Režim citlivý na velikost písmen“. Například podřetězec „nov“
by tedy již k nalezení uživatele Novák nestačil.
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Obrázek 6.8: Filtrace uživatelů

6.4

Vytváření pacientů

Další sekcí aplikace je sekce určená pro správu základních entit aplikace – pacientů (obr.
6.9). Uživatel s dostatečným oprávněním bude mít přístup ke klasickým CRUD (Create
Read Update Drop) operacím spojeným s touto entitou. Aplikace u pacienta eviduje základní údaje jako jméno, příjmení, věk, pohlaví, výšku, váhu apod. Dále samozřejmě sady
hodnot sledovaných vitálních parametrů. Dle požadavků je možné nastavit, které z údajů
budou při vytváření pacienta povinné, hlídat interval, ve kterém se mají nacházet, popřípadě formát, ve kterém mají být zadávány.
Některé údaje mají vztah přímo na pacienta, některé údaje, pakliže je výhodné je
například z důvodu větší přehlednosti seskupit dohromady, tvoří společně nový objekt,
který má potom vztah na pacienta.
Pacienta lze vytvořit pomocí kliknutí na tlačítko Vytvořit nového pacienta, které se
nachází v dolní části obrazovky se seznamem pacientů a jak již bylo zmíněno, vidí jej pouze
uživatel s dostatečným oprávněním. Na této obrazovce můžeme také vidět vyskakovací
zprávu, která je zobrazena po úspěšném uložení pacienta.
Formulář pro vytvoření pacienta je na obrázku 6.10.
Povinné údaje jsou opět označeny červenou hvězdičkou. Na obrázku 6.10 si také můžeme
všimnout rozdělení údajů pacienta do již zmiňovaných logických celků. Zatímco základní
údaje, jako je jméno a příjmení jsou vázány přímo na pacienta, všechny údaje související například s jeho fyzickými vlastnostmi, jsou pro větší přehlednost sjednoceny v sekci
Biometrické údaje.
Knihovna rich-faces nám na mnoha místech aplikace velmi zjednodušuje vyplňování
údajů. Při vytváření pacienta je například použita komponenta rich-calendar pro snadné
zadávání data narození (obr. 6.11).
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Obrázek 6.9: Seznam pacientů

Obrázek 6.10: Vytvoření pacienta
Editor bude mít možnost zadat do systému nový údaj, který bude chtít u pacientů
sledovat. Zadá název údaje, jeho jednotku a také zda bude jeho vyplnění povinné či nikoli.
Editor bude mít také možnost údaje kdykoli zobrazit, upravovat. Takto vytvořené údaje
se objeví v sekci další sledované údaje u každého z vytvořených pacientů.
Noví pacienti pak samozřejmě budou vytvářeni rovněž s možností editace tohoto údaje.
Ke správě nových údajů se dá dostat pomocí linku Spravovat sledované údaje, který se
nachází v dolní části stránky Seznam pacientů. Po kliknutí na toto tlačítko se dostaneme
na stránku se seznamem již vytvořených údajů (obr. 6.12).
Z této stránky je možné načítat, upravovat a mazat již vytvořené údaje, nebo vytvářet
údaje nové pomocí tlačítka Přidat údaj. Stránka pro vytvoření nového údaje je na obrázku
6.13.
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Obrázek 6.11: rich-calendar

Obrázek 6.12: Sledované údaje

Obrázek 6.13: Nový údaj
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Všechny takto vytvořené údaje se objeví v sekci Další sledované údaje v dolní části
stránky sloužící k editaci údajů pacienta, popřípadě pouze k jejich sledování. V sekci
pro editaci, která je zobrazena na obrázku si můžeme také všimnout, že údaje které jsme
označili za povinné jsou opět označeny červenou hvězdičkou. Pakliže bude některý z těchto
údajů smazán, zmizí jeho evidence u všech pacientů bez ohledu na to, zda u nich byly či
nebyly vyplněny (obr. 6.14).

Obrázek 6.14: Pacient s přidanými údaji
V případě, že již další pozorování pacienta nebude potřeba, je rovněž možné jej zcela
smazat, a to včetně všech záznamů. Pacient by neměl být smazán, pakliže je z jakéhokoli
důvodu pravděpodobné, že bude nutné jej pozorovat znovu. U opakovaného pozorování
je často užitečné porovnat aktuálně naměřená data s daty naměřenými v minulosti. Při
kapacitách dnešních úložišť a obecně obrovským možnostem skladování dat se zdá, že
tyto výhody silně převažují možné výhody smazání pacienta a tato funkcionalita zde tak
zůstává spíše pro případ, kdy bude pacient vložen omylem a podobně.
Všechny zmiňované akce, jako editace pacienta nebo přidávání a mazání údajů jsou
umožněny pouze uživatelům s rolí Editor. Podle role se na stránce zobrazuje různá verze
rich-tooltipu zobrazující akce, které jsou danému uživateli zpřístupněny. K těmto akcím je
možno přistoupit po kliknutí na odkaz Akce v levé části seznamu uživatelů. Na obrázku
6.15 vidíme rich-tooltip po rozkliknutí tak, jak ho vidí uživatel s rolí editora.
První dva odkazy zobrazené v tooltipu již byly vysvětleny. Třetí odkaz Evidence
záznamů slouží k ovládání stěžejní části aplikace, kterou je práce s daty pacienta. Tato
část je popsána v další kapitole. Ti uživatelé, kteří vlastní pouze roli Běžný uživatel a
nebudou mít oprávnění spravovat údaje o pacientovi, vidí v této sekci pouze možnost
Detail pacienta (obr. 6.16). Pomocí tohoto linku si mohou, jak již název napovídá, zobrazit
detaily jednotlivých pacientů.
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Obrázek 6.15: rich-tooltip

Obrázek 6.16: Detail pacienta

6.5

Evidence dat pacienta

Úvodní stránka, na kterou se dostaneme po rozkliknutí odkazu Evidence záznamů,
je na obrázku 6.17.
V pravé části jsou informace pacienta, jehož záznamy právě evidujeme a také tlačítko
sloužící k vytvoření nového záznamu pacienta. Nově vytvořené záznamy se objevují v levé
části obrazovky. Odsud je také možné zobrazit jejich detail nebo jednotlivá související
data. Formulář pro vytvoření nového záznamu je na obrázku 6.18.
První tři údaje vyplní obsluha aplikace. Jedná se o důvod sledování, popis předchozích
záznamů, pakliže jsou v aplikaci evidovány, nebo jsou známy z jiných zdrojů a podrobný
popis problémů, který se u vyšetřované osoby vyskytuje. U vyplnění dalších čtyř údajů
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Obrázek 6.17: Seznam záznamů pacienta

Obrázek 6.18: Nový záznam
má uživatel dvě možnosti. Jelikož se jedná o průměrné hodnoty některých ze sledovaných
vitálních parametrů, je možné je buď přímo zadat, nebo je pomocí funkce aplikace uložit
ze souboru. Tato funkce by měla být využívána především v případě, že během sledování,
kterého se vytvářený soubor týká nedošlo k výrazným výkyvům a je tedy postačující,
namísto souboru s naměřenými daty, zachovat pouze střední hodnotu naměřených dat.
Příkladem této situace jsou naměřená data zobrazená v grafu na obrázku 6.19. Jelikož
se saturace po celou dobu měření prakticky nezměnila, je možné uchovat pouze střední
hodnotu a související soubor opět smazat.
Střední hodnotu lze vypočítat pomocí příkazu Uložit střední hodnotu, která se nachází pod odkazem Akce u každého uloženého souboru. Lze tak učinit pouze v detailu
záznamu. Pokusíme-li se tuto akci spustit ze seznamu záznamů, jsme vyskakovací zprávou upozorněni, že to není možné a akce se neprovede. Pakliže byly při vložení souboru
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Obrázek 6.19: Křivka saturace
správně vyplněny všechny potřebné informace, aplikace spočte střední hodnotu a uloží ji
k záznamu pacienta na správné místo dle typu souboru.
Střední hodnotu jsem vybrala z důvodu, že v dané oblasti má větší vypovídající hodnotu
než aritmetický průměr. Střední hodnotu určíme tak, že pole hodnot, které obsahuje soubor
naměřených dat, seřadíme od nejmenší po největší a poté vybereme hodnotu, která v tomto
poli leží uprostřed. Jediný typ souboru, u kterého tato funkce není podporována je PPG.
Jak již bylo řečeno, pro správný výpočet těchto hodnot je nutné správně postupovat při
nahrávání souborů s naměřenými daty. Soubory lze k záznamu přikládat při jeho vytvoření,
nebo později v detailu záznamu. Soubor vyhledáme pomocí tlačítka Vyhledat ve spodní
části formuláře pro vytvoření záznamu. Toto tlačítko otevře dialogové okno (obr. 6.20) pro
vyhledávání souborů, známé například z přikládání příloh k emailům a spousty dalších
internetových aplikací.
Po výběru požadovaného souboru je možné doplnit popis souboru, datum a čas začátku
snímání dat. Pakliže datum a čas začátku snímání doplníme, bude následně zohledněno
při zpracování dat. V grafech se v rámci přehlednosti nejeví zobrazování celého času jako
výhodné. Data lze ovšem také zobrazit jako text ve formátu „čas – hodnota naměřená v
daném čase“ pro případ, kdy by bylo užitečné dohledat konkrétní hodnotu z grafu pro
přesný čas. V případě, že datum a čas začátku snímání doplněny nejsou, budou časové
údaje začínat nulou i v textové formě.
Nejdůležitější položka při nahrávání souboru je jeho typ. Správné vyplnění typu souboru
je nutné pro správné zobrazovaní dat v grafech a také pro správné určení středních hodnot
jednotlivých naměřených dat. V současné době je možné vybrat ze čtyř typů souboru
a to tepová frekvence, dechová frekvence, PPG a saturace krve kyslíkem neboli SPO2 .
Vytvořený záznam včetně uložených souborů a vypočtených středních hodnot se v seznamu
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Obrázek 6.20: Výběr souboru k nahrání
záznamů objeví jako na obrázku 6.21.

Obrázek 6.21: Vytvořený záznam
Další akce dostupné pod stejnojmenným odkazem u každého souboru je jeho opětovné
smazání popřípadě stažení a hlavně možnost zobrazení obsažených dat. Po kliknutí na
odkaz Zobrazit graf dojde k načtení dat do grafu a jeho zobrazení v horní části seznamu
záznamů, popřípadě detailu záznamu podle toho, odkud akci spouštíme. Na obrázku 6.22
je například zobrazen průběh tepové frekvence v seznamu záznamů.
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Obrázek 6.22: Křivka tepové frekvence
Při použití této funkce u dalšího souboru dojde automaticky k přepsání této oblasti
aktuálními daty. Je také možno graf opět skrýt pomocí tlačítka Skrýt. Jak již bylo zmíněno,
data se kromě grafu načítají také do textové podoby, kde jsou uvedena i s přesnými časy.
Takto načtená data lze zobrazit pomocí tlačítka Zobrazit ve formě textu, které se nachází
vedle tlačítka Skrýt pod grafem naměřených dat. Po kliknutí na toto tlačítko se objeví
textové pole a tlačítko je nahrazeno tlačítkem Skrýt textové pole, jehož funkce je patrná z
jeho názvu (obr. 6.23).

Obrázek 6.23: Zobrazení ve formě textu
Každý typ zobrazovaných dat potřebuje ze své podstaty odlišné nastavení vlastností
grafu. Toto základní nastavení je již také pro každý typ přednastaveno. Proto si u jiného
typu souboru, například PPG, můžeme všimnout jiného popisu i rozsahu os X a Y (obr.
2.2).
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Obrázek 6.24: Křivka PPG
Kdyby přesto bylo potřeba nastavení grafu upravit, je to možné pomocí tlačítka Nastavení grafu, které se nachází v levé dolní části seznamu záznamů vedle tlačítka Přidat
záznam. Při nastavení grafu je nutné vybrat typ grafu, jehož nastavení chceme upravovat.
To učiníme pomocí roletky pod tlačítkem Nastavení grafu, která má momentálně hodnotu Vyberte prosím (obr. 6.25). Pakliže tak neučiníme, jsme na to tradičně upozorněni
vyskakovací zprávou a akce se neprovede.

Obrázek 6.25: Výběr typu grafu
Při správném postupu jsme přesměrováni na stránku pro nastavení grafu. Můžeme
měnit počátky a konce obou os a také jejich rozlišení. Zatímco u počátku osy a jejího
rozlišení se vždy objeví přesně vyplněné hodnoty, u konce os tomu tak není. Přesto je
nastavení velmi intuitivní (obr. 6.26).
Po kliknutí na tlačítko Uložit je graf přenastaven a jsme přesměrováni zpět na seznam
záznamů pacienta. Pokud máme aktuálně nějaký graf otevřen, dojde k jeho aktualizaci dle
nově nastavených hodnot. Všechny záznamy lze opětovně zobrazovat, upravovat a mazat.
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Obrázek 6.26: Nastavení grafu
Ke všem těmto funkcím se dostaneme pomocí tlačítka Detail záznamu, které je k dispozici
pro každý záznam v jejich seznamu.

6.6

Ovládání aplikace

Poslední věcí, kterou je zapotřebí u aplikace zmínit, je princip jejího ovládání. Tato
aplikace, stejně jako všechny webové aplikace, je velmi citlivá na ovládání, na které není
připravena. Aplikaci je nutné ovládat pouze pomocí prvků v aplikaci. Jedná se především
o vracení se na předchozí stránku.
Pokud použijeme tlačítko Zpět v prohlížeči místo tlačítka Zpět, které je k dispozici
v aplikaci, může za určitých okolností dojít ke komplikacím nebo pádu aplikace. Webové
aplikace mají ze své podstaty přesně dáno zahajování a ukončování takzvaných konverzací,
které určují jaká data si aplikace momentálně uchovává v paměti. V definici navigace mezi
jednotlivými stránkami je proto rovněž určeno toto spouštění a ukončení jednotlivých
konverzací. Je tedy nutné k navigaci ze stránky na stránku používat prvky k tomu určené,
aby každá z konverzací vznikla a zanikla tam, kde má.
Pokud už nastane chyba, je třeba se vrátit na úvodní stránku, popřípadě se i odhlásit
a znovu přihlásit a začít znovu.

Kapitola 7
Závěr
Výstupem mé práce je v prvé řadě aplikace spustitelná na libovolném počítači. Aplikace
může být spouštěna na jednotlivých počítačích za předpokladu, že budou mít instalovány
všechny potřebné komponenty, nebo může být zvolen jeden počítač, který bude fungovat
jako server. V takovém případě stačí ostatním připojení k internetu, což v dnešní době
znamená dostupnost téměř pro kohokoli.
Webová aplikace splňuje prakticky veškeré body zadání. Ovládání přes uživatelské rozhraní je velmi intuitivní a snadné a uživatel se základními znalostmi ovládání internetu
by jej měl bez potíží zvládnout.
Rovněž instalace na operační systém Windows je díky průvodcům velmi přehledná a při
dodržení postupů uvedených v této práci jej zvládne každý.
Aplikace byla psána v době, kdy ještě nebyly upřesněny všechny detaily měření a sledovaných parametrů, proto obsahuje množství doplňkových funkcí pro přizpůsobení jejího
nastavení a rozšíření sledovaných údajů. Ze stejného důvodu nebyl zcela jasný formát snímaných dat. Pro případ, že by bylo do budoucna nutno měnit formát těchto dat, se však
jedná o úpravu několika málo řádků kódu.
Hlavní výhodu zvoleného řešení vidím v dostupnosti aplikace díky možnosti přístupu
pomocí internetu a také ve volné dostupnosti veškerého použitého softwaru.
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