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Cílem práce je realizovat návrh architektury a implementace platformy pro biomedicínský systém a
realizovaný systém následně otestovat. Práce bude těžit z předchozích zkušeností diplomanta s danou
problematikou softwarového návrhu a uplatní nové poznatky z oblasti návrhu architektur softwarových
systémů a jejich testování. Práce bude také využívat vyvinutý software z předchozích bakalářských prací.
Využity budou technologie .NET Framework, .NET Compact Framework, ASP.NET, SQL Server a UML.
Cílem je jednak navržení softwarového řešení, které bude obecně aplikovatelné a dále rozšiřitelné, ale také
otestování implementovaného řešení spolu s diskuzí dosažených výsledků (Implementaci vlastního
biomedicínského systému řeší paralelní diplomová práce).

Práce bude obsahovat tyto části:
1.  Analýza řešení pomocí UML, systémová specifikace, časový plán.
2.  Návrh architektury biomedicínského systému
3.  Návrh implementace server - klient aplikací (PC, PDA)
4.  Návrh metodiky testování vyvinutého řešení
5.  Realizace testů a diskuze dosažených výsledků
6.  Zhodnocení práce
7.  Extended abstract – shrnutí dosažených výsledků (4-6 stran v anglickém jazyce)
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