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Source:	  R.Karlsoon,	  Printed	  in	  Helsingin	  Sanomat,	  October	  18,	  1996.	  
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!
1. Nowe metody pomiarowe 
2. Nowe metody interakcji 
3. Nowe metody wizualizacji danych 
4. Dedykowane węzły sieci 
sensorowej 
5. Osobiste urządzenia medyczne 
6. Oprogramowanie 
!

!

!

!

!

mailto:jwr@computer.org


Department	  of	  Biomedical	  Engineering

Jacek	  Rumiński,	  jwr@computer.org

1.	  Wprowadzenie	  
2.	  Metoda	  
3.	  Badania	  i	  wyniki	  	  
4.	  Dyskusja	  i	  wnioski	  
!

9

Plan prezentacji

mailto:jwr@computer.org


Department	  of	  Biomedical	  Engineering

Jacek	  Rumiński,	  jwr@computer.org 10

Do budowy systemu wykorzystano platformę Raspberry PI rozszerzoną o 
specjalnie opracowane, dodatkowe układy elektroniczne.  Do podłączenia 
czujnika PIR zastosowano transoptor. System wyposażono dodatkowo w 
sprzętowy zegar czasu rzeczywistego (RTC), aby móc określić dokładną datę i 
godzinę wystąpienia zdarzenia. 

!
System umożliwia reagowanie na zdarzenia zmiany 
stanu logicznego na dowolnym pinie GPIO oraz 
odczyt jego wartości. 
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Utworzono oprogramowanie w PHP, które automatycznie analizuje dane w 
bazie danych i dynamicznie (dla przekazanych parametrów) tworzy mapę 
aktywności. Zaprojektowano i zrealizowano bazę danych, w której 
przechowywane są zdarzenia: identyfikator czujnika i stempel czasowy 
związany z wystąpieniem danego zdarzenia.  
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Dla zadanego okresu czasu oraz zadanego kroku czasu zliczane są zdarzenia 
z bazy danych. 
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W wyniku prowadzonych prac opracowano zintegrowany system, który 
umożliwia gromadzenie, analizę i wizualizację danych o aktywności ruchowej 
na podstawie danych z czujników PIR. W eksperymentach zastosowano 
pojedynczy czujnik (system umożliwia wykorzystanie wielu czujników).  
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
W dynamicznej generacji map wykorzystaną bibliotekę GD, która umożliwia 
dynamiczne tworzenie i przetwarzanie obrazów z poziomu języka PHP. 
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Utworzono własne biblioteki w PHP, które umożliwiają zliczanie zdarzeń 
danego typu, pochodzących od danego czujnika, generację tablic kolorów, 
dynamiczne rysowanie mapy aktywności z zastosowaniem danej tablicy 
kolorów, generację legend i osi, generację adnotacji na mapie (np. osie czasu 
wschodu i zachodu słońca), itp. Generacja mapy aktywności z zastosowaniem 
utworzonej biblioteki sprowadzić się może do wywołania skryptu z 
odpowiednimi parametrami, np.:  
!
echo(" 
<img src='http://localhost:8888/ActivityMapGenerator/
gen_image_map.php?
start_date=2013-03-01&days=90&mode=1' border='0'> 
") 
!
!
gdzie wykorzystane parametry to kolejno data początku okresu czasu, liczba 
dni, tryb (np. dodanie adnotacji na mapie). 
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!

Badania symulacyjne 
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Badania z udziałem osób 
!
Wykonano serie pomiarów w domach dwóch osób.  
!
Czas trwania - ciągle w okresie 60 dni. 
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Tworzenie map aktywności nie jest nową metodą wizualizacji. Pozyskiwanie 
jednak danych z różnych czujników (ruchu, media) umożliwia analizę i 
wnioskowanie, które może być bardzo przydatne we wspomaganiu osób 
starszych, samodzielnie żyjących w domach.  
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Podczas konstrukcji systemu napotkano kilka podstawowych problemów 
sprzętowych jak kwestia zasilania, dopasowania poziomów napięć oraz braku 
zegara czasu rzeczywistego w komputerze RaspberryPI. Zaprojektowano 
moduł pomocniczy dołączany do komputera RaspberryPI, który rozwiązuje 
wszystkie wymienione problemy.  
!
Metoda generacji map aktywności umożliwia zmianę tablic kolorów, 
nanoszenie dodatkowych informacji, wiązane zdarzeń z określonymi 
sytuacjami (alerty), itp.  
!
W dalszych pracach rozwijamy następujące metody automatycznej analizy 
danych: określenie największej aktywności w ciągu dnia, określenie krzywej 
największej aktywności w ciągu kolejnych dni, detekcja wzorców aktywności w 
ciągu dnia, detekcja odstępstw od typowych (wzorców) aktywności w ciągu 
dnia, korelacja aktywności ruchowej z danymi otoczenia (np. wschód/zachód 
słońca, wizyta gości), korelacja aktywności ruchowej z aktywnością 
wykorzystania mediów (np. odczyty z mierników prądu, wody).
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Podziękowania dla Pana Pawła Wódkowskiego za pomoc w realizacji systemu 
pomiarowego.
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