
VŠB – Technická univerzita Ostrava 

Fakulta elektrotechniky a informatiky 

 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 

Ostrava 2011 Bc. Radek Duchoň 



VŠB – Technická univerzita Ostrava 

Fakulta elektrotechniky a informatiky 

Katedra informatiky 

Sada aplikací pro účely zaznamenávání, 

vyhodnocení a prezentace informací pro lékaře 

 

Suite of Applications for Recording, Evaluating 

and Presenting Information for Physicians 

Ostrava 2011 Bc. Radek Duchoň 



 

 



Prohlášení studenta 

Prohlašuji, ţe jsem tuto diplomovou práci vypracoval samostatně. Uvedl jsem všechny 

literární prameny a publikace, ze kterých jsem čerpal. 

V Ostravě dne 18. 4. 2011 

 

Bc. Radek Duchoň 



Poděkování 

Rád bych touto cestou poděkoval pánům Ing. Vlastimilovi Kaluţovi, Ing. Radoslavovi 

Fasugovi, Ph.D., Ing. Zdeňkovi Slaninovi, Ph.D. za odbornou pomoc a konzultaci tohoto projektu. 



Abstrakt a klíčová slova 

Abstrakt: 

Tato práce se zabývá problematikou monitorování epileptiků a jejich záchvatů převáţně 

v době spánku. Dále se zabývá problematikou správného umístění senzorů EKG na těle pacienta. 

Cílem je vytvořit aplikaci, komunikující se sadou externích zařízení, například prostřednictvím 

sériového portu počítače. Práce dále pojednává o moţnostech vyuţití webových kamer a pokročilé 

počítačové grafice v podobě modelování postavy pacienta. Implementace aplikace je v prostředí 

Microsoft .NET Framework 4.0. 

 

Klíčová slova: 

Lékařství, pacient, epilepsie, EKG, modelování postavy, počítačová grafika, měření vibrací, 

webová kamera 

 

Abstract and key words 

Abstract: 

This thesis describes problematic about monitoring epileptics and their seizures especially 

during the night. Also this thesis describes problematic of correct placement of ECG sensors on the 

patient’s body. The goal is create an application which will communicate with external devices for 

example via serial port of computer. The thesis also discusses the possibilities of using web cameras 

and advanced computer graphics like creating 3D model of patient. Application is implemented in 

Microsoft .NET Framework 4.0. 
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Seznam použitých symbolů a zkratek 

Zkratka Význam zkratky 

.NET „dotnet“ – platforma vyvíjená společnosti Microsoft 

API Application Programming Interface – rozhraní pro programování 

aplikací 

C# Čteno „sí šarp“ – objektově orientovaný programovací jazyk 

Codebehind Oddělena část výkonného kódu aplikace 

DTD Document Type Definition – jazyk pro popis struktury XML 

IIS Internet Information Service – sluţba systému Windows umoţňující 

provozování stránek napsaných v prostředí .NET 

SL Silverlight – technologie pro vývoj internetových aplikací 

UI User Interface – uţivatelské rozhraní 

VB Visual Basic – objektově orientovaný programovací jazyk 

WinForms Technologie pro vývoj aplikací pro operační systém Windows 

WPF Windows Presentation Foundation – dříve známý jako Avalon je 

novodobou náhradou WinForms 

Wrapper Jinými slovy adaptér (návrhový vzor) 

XAML Extensible Application Markup Language – deklarativní jazyk 

zaloţený na XML 

XSD XML Schema Definition – schéma popisující strukturu XML 
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1 Úvod 

Dnešní doba je dobou výpočetní techniky. Počítače nalezly uplatnění ve většině lidských 

činností, v automobilech, telefonech, domácích spotřebičích, v průmyslu, ale i v lékařství. Moderní 

lékařství disponuje obrovským mnoţstvím aplikací a výpočetní techniky. Tato diplomová práce 

rozšiřuje tuto mnoţinu o další aplikaci a zařízení. 

Epileptik je člověk prodělávající záchvaty například v podobě svalových křečí. Záchvat 

zpravidla přichází nečekaně a můţe mít i smrtící následky. Tak je tomu zpravidla v situacích, kdy 

poblíţ není nikdo, kdo by epileptikovi mohl poskytnout první pomoc. Jednou z takových situací je 

například záchvat ve spánku. 

Další problematikou, kterou se tato práce zabývá, je správné umístění sond EKG na těle 

pacienta. Důsledkem nesprávného umístění senzorů můţe být špatné měření. Lidské tělo můţe 

nabývat různých anomálií a obecná pravidla nemusí vţdy platit. Například nadměrná obezita není 

v dnešní době nijak zvláštním faktorem, avšak různé tělesné vady můţou obsluţnému personálu 

způsobit značné komplikace. Zde je pravděpodobně nezbytný zásah odborného lékaře. 

S pomocí pana Ing. Zdeňka Slaniny, Ph.D. z fakulty elektrotechniky a informatiky, katedry 

měřící a řídící techniky bylo vytvořeno externí zařízení monitorující vibrace. Prostřednictvím tohoto 

zařízení jsou monitorovány záchvěvy na posteli pacienta (epileptika). Nově vytvořená aplikace, ve 

spolupráci s externím zařízením, zpracuje naměřená data a nabídne je lékaři v grafické podobě. 

Společně s vykreslením podrobných grafů aplikace umoţňuje přehrát videozáznam, který byl 

v měřeném časovém rozpětí pořízen. 

V druhé části aplikace lékař pracuje s modelem pacienta s moţností vyznačení správného 

umístění jednotlivých sond. Jednotlivé body jsou následně ihned vyznačeny na těle pacienta. 
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2 Současný stav 

Monitorováním pacientů se zabývá například Nizozemská univerzita University of Twente. 

Jejich projekt MobiHealth [16] umoţňuje monitorovat pacienta v mnoha oblastech. Jednou z oblastí je 

právě monitorování epileptických záchvatů, které mohou být doprovázeny například svalovými 

křečemi. Na těle pacienta jsou umístěny sondy, které jsou propojeny s mobilním telefonem 

s operačním systémem Windows Mobile. Aplikace v telefonu shromaţďuje data z jednotlivých sond, 

ukládá je a provádí analýzu. V případě dosaţení jakýchkoli hodnot vybočujících z normálu, mobil 

dokáţe kontaktovat osobu blízkou či linku tísňového volání a prostřednictvím SMS poskytnout GPS 

souřadnice pacienta. Uloţená data mohou být následně staţena z mobilního zařízení do centrální 

aplikace MyoTel [20]. 

Aplikace MobiHealth kromě sledování epileptických záchvatů dokáţe monitorovat vysoce 

riziková těhotenství, komplikace plícní nemoci CHOPN (chronická obstrukční plícní nemoc), arytmie 

srdce, problémy s duševním zdravím, a jiné [19]. 

 

Obrázek 1: Schéma MobiHealth [19] 

Obrázek 1: Schéma MobiHealth znázorňuje samotné zapojení a komunikaci sond s mobilním 

telefonem a následně komunikaci mobilní aplikace s aplikací centrální. MyoTel je rovněţ aplikace 

vyvíjená univerzitou University of Twente. Uchovává data svých pacientů a umoţňuje lékařům, či 

jiným oprávněným osobám prostřednictví internetu sledovat jejich stav, či vývoj onemocnění. 

Jinou variantu, avšak velmi podobnou vyvíjí v Austrálii, v Sydney univerzita University of 

Technology. Jejich projekt je pojmenován Personal Health Monitor (PHM) [21]. Myšlenka tohoto 

řešení je velmi podobná myšlence zachycené v řešení MobiHealth. Externí zařízení poskytují data 

mobilní aplikaci, která je zpracuje a následně uchová. Rozdíl oproti předchozímu řešení spočívá 

jednak v menších nárocích na mobilní platformu (aplikace PHM je provozuschopná na libovolném 
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PDA s podporou jazyka JAVA), hlavně pak v moţnostech, které PHM nabízí. Zde se vývojáři zaměřili 

pouze na monitorování srdeční činnosti. 

 

Obrázek 2: Komponenty Personal Health Monitor [21] 

I problematika týkající se správného umístění senzorů EKG má v dnešní době své řešení. 

Jedním z nich je grafické znázornění správného rozmístění senzorů. Návod je zaloţen na barevném 

provedení, přesně stanovující správné umístění jednotlivých sond. Kaţdá sonda je označena jinou 

barvou, čímţ je přesně stanoveno umístění jednotlivých sond. Obrázek 8: Správné umístění senzorů 

EKG na těle pacienta [14] přesně znázorňuje tuto problematiku. 
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3 Popis technologií a komponent 

V této kapitole popisuji technologie a komponenty obecně, nikoli jejich přesné vyuţití při 

implementaci aplikace. Tato kapitola má čtenáře seznámit s pojmy, které se mohou dále v textové 

části vyskytovat. Není však podmínkou, ţe byly ve finální verzi aplikace pouţity. Během 

implementace mohly být odhaleny nedostatky, kvůli kterým nebylo moţné je pouţít. V takovém 

případě je zmíněno, o jaké nedostatky se jedná, a jak bylo postupováno při jejich odstranění. 

3.1 Microsoft .NET Framework 4.0 

Microsoft .NET („dotnet“) Framework je platforma, která je pro operační systém Windows 

dostupná od roku 2002. Nyní nejaktuálnější verzí je verze 4.0, kterou předcházela verze 3.5, 3.0, 2.0, 

1.1 a 1.0. Ve všech verzích se jedná o virtuální prostředí (obdoba Java Virtual Machine), které 

umoţňuje spouštět aplikace napsané v jazyce C# a VB (a jiných). Aplikace běţí v jakémsi izolovaném 

prostředí (CLR) bez přímého přístupu k hardware a je překládána pro procesor za běhu. Právě díky 

CLR dokáţe aplikace běţet na jakémkoli počítači s jakoukoli architekturou. 

3.2 Windows Presentation Foundation 4 (WPF4) 

WPF je dostupné od .NET Frameworku verze 3.0 (tehdy známé jako „Avalon“). Uţivatelské 

rozhraní aplikace je tvořeno pomocí značkovacího jazyka XAML odvozeného z XML. Programovou 

část (tzv. codebehind) lze tvořit jazykem C# nebo VB. Právě díky XAMLu se společnosti Microsoft 

podařilo oddělit funkčnost a vzhled aplikace. Grafik se tak můţe plně věnovat vzhledu aplikace (tvořit 

UI, efekty, …), programátor zase výkonné části aplikace. Cílem WPF je sjednotit 2D a 3D grafiku, 

audio a video, rastrovou a hlavně vektorovou grafiku, animace, vázání dat (data binding) a to vše 

nabídnout pro tvorbu aplikací pro operační systém Windows a plnohodnotně tak nahradit WinForms. 

WPF aplikace můţe být také hostována jako vloţený objekt ve webové stránce. 

<UserControl x:Class="Vibration.UI.Views.MeasurementsView" 
             xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation" 
             xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"> 
 
 <DockPanel> 
 
  <StackPanel DockPanel.Dock="Top" Orientation="Horizontal"> 
   <Button Command="{Binding GoHomeCommand}" Style="{DynamicResource 
GoHomeButton}" ToolTip="Back to home"/> 
   <Label Content="Vibrations » Previous measurements" 
Style="{DynamicResource Header}"/> 
  </StackPanel> 
 
  <StackPanel DockPanel.Dock="Bottom" Orientation="Horizontal"> 
   <Button Content="Close" Command="{Binding CloseCommand}" 
Style="{DynamicResource Button}" /> 
   <Button Content="Select measurement" Command="{Binding SelectCommand}" 
Style="{DynamicResource Button}" /> 
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   <Button Content="Delete measurement" Command="{Binding DeleteCommand}" 
Style="{DynamicResource Button}" /> 
  </StackPanel> 
 
  <StackPanel> 
   <Border CornerRadius="5" BorderThickness="5" BorderBrush="#BBFFFFFF" 
Background="#22FFFFFF" Margin="10"> 
    <ListBox ItemsSource="{Binding PreviousMeasurements}" 
SelectedItem="{Binding SelectedMeasurement}" MinHeight="100" MaxHeight="300" /> 
   </Border> 
  </StackPanel> 
 
 </DockPanel> 
 
</UserControl> 

Zdrojový kód 1: Ukázka jazyka XAML 

3.3 Silverlight 4 (SL4) 

Stejně jako WPF i Silverlight aplikace je tvořena pomocí kombinace jazyků XAML a C# nebo 

VB. Na rozdíl od WPF jsou aplikace SL tvořeny pro běh ve webovém prohlíţeči. Jedná se tedy o RIA 

(Rich Internet Application), která klade důraz na multimédia, animace, grafiku obecně, obdobně jako 

Adobe Flash. SL4 přichází s moţností spouštět aplikace i mimo webový prohlíţeč, avšak aplikace 

běţící mimo webový prohlíţeč disponuje stejnými moţnostmi i nedostatky jako aplikace běţící 

v prohlíţeči (např. podpora webových kamer, nemoţnost pracovat se sériovými porty). Uţivatel, který 

chce spouštět SL aplikace ve svém prohlíţeči, si musí nainstalovat plugin umoţňující spouštění těchto 

aplikací (Silverlight runtime). 

Silverlight 4 je vyuţíván i na chytrých mobilních zařízeních s novým operačním systémem 

Windows Phone 7. 

3.4 ASP.NET MVC2 

ASP.NET MVC2 je implementací návrhového vzoru MVC (Model-View-Controler) 

v technologii ASP.NET. Nejedná se tedy o novou technologii či programovací jazyk. Zdrojové kódy 

či zkompilované knihovny nabízí společnost Microsoft volně ke staţení a nabízí tak programátorům 

„nový“ framework pro tvoření webových aplikací. Součástí balíčku je i JQuery (framework pro 

vytváření client side skriptů pomocí javascriptu). 

Více informací o vzoru MVC se můţete dočíst v podkapitole 3.10. 

3.5 Ookii dialogs 

Ookii dialogs je komponenta, která obaluje Windows API funkce a nabízí vývojářům WPF 

moţnosti pouţít dialogy systému Windows bez znalostí právě zmiňovaných API funkcí. WPF totiţ 

neobsahuje dialog pro výběr adresáře. Programátor si musí napsat vlastní nebo pouţít dialog třetích 

stran (ať uţ jako placenou komponentu nebo freeware), případně dialog WinForms. Programátor Sven 
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Groot vytvořil balíček tříd, který v jazyce C# umoţňuje přistoupit k funkcím systému Windows 

(Windows API). Licenční ujednání, které sestavil S. Groot naleznete v přílohách této práce. 

3.6 WebCam API 

Microsoft Windows nabízí programátorům funkce (prostřednictvím Windows API) pro práci 

s webovou kamerou. Programátor můţe jejich prostřednictvím získat data z kamery a zobrazit je na 

obrazovce. Můţe měnit nastavení kamery (rozlišení a kvalitu obrazu a další, dle moţností kamery), 

ukládat otisky obrazovky (screenshot) či nahrávat nekomprimované video do souboru na disku.  

Pro vyuţití Windows API je vhodné mít alespoň základní znalosti jazyk C/C++. 

Nevýhodou pouţití Windows API pro práci s webovou kamerou je velké vytíţení 

hardwarových prostředků a operačního systému. 

[DllImport("avicap32.dll")] 
private static extern IntPtr capCreateCaptureWindow(string lpszWindowName, 
int dwStyle, int x, int y, int nWidth, int nHeight, IntPtr hWnd, int nID);  
 
private const int WS_CHILD = 0x40000000; 
private const int WS_VISIBLE = 0x10000000; 
private IntPtr _hCapture = (IntPtr)0; 
 
public bool CreateCaptureWindow(IntPtr hParent, int x, int y) 
{ 
 _hCapture = capCreateCaptureWindow("", WS_CHILD | WS_VISIBLE, x, y, 32, 24, 
hParent, 0); 
 
 if ((int)_hCapture == 0)  
 {  
  return false;  
 } 
 
 return true; 
} 

Zdrojový kód 2: Příklad volání Windows API 

3.7 WebCam CapPlayer 

Na webových stránkách codeplex.com je ke staţení balíček knihoven obalující práci 

s webovou kamerou. Balík obsahuje komponentu přímo určenou pro WPF. Pomocí ní lze zobrazit data 

z webové kamery bez znalostí Windows API, či jiných technologií a komponent. CapPlayer na rozdíl 

od Windows API pracuje velmi sviţně a s nízkým vytíţením systému. 

Nevýhodou je absence moţnosti ukládání streamovaného videa do souboru, či uloţení otisku 

obrazovky. 
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3.8 WPF Toolkit 

WPF Toolkit je balík komponent rozšiřující dostupné komponenty pro WPF z prostředí 

.NET 3.5. Nabízí komponenty pro výběr data, zobrazení dat v tabulce, kreslení 2D a 3D grafů a jiné. 

Mnoho z těchto komponent je ve WPF4 jiţ dostupné přímo, bez nutností instalace dalších rozšíření. 

3.9 IoC (Inversion of Control) 

Jedná se o techniku pro vkládání závislosti mezi komponentami aplikace, díky které je moţné, 

aby komponenta mohla pouţívat druhou, aniţ by na ni měla v době sestavování programu referenci. 

Při „běţné technice programování“ je komponenta zodpovědná za celý ţivotní cyklus jiné 

komponenty (pokud ji chce jakkoli vyuţít pro svůj prospěch). To znamená, ţe programátor musí 

zajistit inicializaci takové komponenty a vymyslet způsob, jakým budou data této komponenty sdíleny 

(zda se bude jednat o singleton, atd.). Při pouţití IoC tyto starosti zanikají, jelikoţ se o vše stará 

provider (neboli kontejner). Jediné co tedy komponenta potřebuje je odkaz na takovéhoto providera a 

„vědět“, kterou komponentu potřebuje pouţít. Provider mu na základě kritérií poskytne jeden nebo 

více inicializovaných komponent. 

Stručně shrnuto, jedná se v podstatě o abstraktní továrnu, která na základě daných kritérií 

programátorovi dodá jeden nebo více objektů. 

public static class IoC 
{ 
 private static CompositionContainer _CompositionContainer; 
 
 public static void InitializeWithMef() 
 { 
  _CompositionContainer = new CompositionContainer(new 
AssemblyCatalog(Assembly.GetExecutingAssembly())); 
 
  var catalog = new AggregateCatalog(); 
  catalog.Catalogs.Add(new AssemblyCatalog(Assembly.GetExecutingAssembly())); 
 
  foreach (var file in Directory.GetFiles(".", "*.dll")) 
  { 
   catalog.Catalogs.Add(new AssemblyCatalog(Assembly.LoadFrom(file))); 
  } 
 
  _CompositionContainer = new CompositionContainer(catalog); 
 
 } 
 
 public static T GetInstance<T>() 
 { 
  return _CompositionContainer.GetExportedValue<T>(); 
 } 
 
 //... 
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 public static IEnumerable<T> GetInstances<T>() 
 { 
  return _CompositionContainer.GetExportedValues<T>(); 
 } 
} 
 
public static class Bootstrapper 
{ 
 public static Window CreateShell() 
 { 
  IoC.InitializeWithMef(); 
  Execute.InitializeWithDispatcher(); 
 
  var shell = IoC.GetInstance<IShell>(); 
  var view = ViewLocator.Locate(shell); 
 
  ViewModelBinder.Bind(shell, view); 
 
  return view as Window; 
 } 
} 

Zdrojový kód 3: Ukázka použití IoC 

3.10 Návrhový vzor MVC (Model-View-Controler) 

Model-View-Controler je architektura, která odděluje uţivatelské rozhraní (UI), datový model 

aplikace a řídící logiku do samostatných nezávislých částí. Modifikace jakékoli části má minimální 

vliv na části ostatní. 

Modelem můţe být např. webová sluţba nebo část aplikace, která pracuje s daty v databázi. 

Jedná se v podstatě o jádro/srdce aplikace. 

View má na starost prezentovat data získaná od Modelu a nabídnout uţivateli interakci 

s těmito daty. 

Poslední část je Controler, který je prostředníkem mezi View a Modelem. Controler odchytává 

akci uţivatele a provádí akce Modelu (např. zobrazení nové webové stránky, detailu vybraného zboţí, 

apod.). Data Modelu pak předá zpět View. 
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Obrázek 3: Návrhový vzor MVC 

3.11 Návrhový vzor MVVM (Model-View-ViewModel) 

Návrhový vzor MVVM vznikl ruku v ruce s technologií WPF. Jeho autorem je architekt 

WPF/SL John Gossman. Architektura WPF je navrţena tak, aby vyuţívala právě tento návrhový vzor. 

Není to podmínkou, avšak v rámci optimalizace výkonu aplikace je pouţití tohoto vzoru 

doporučováno. Ostatně na příklad aplikace Blend (z dílny firmy Microsoft) je důkazem toho, ţe lze 

návrhový vzor uplatnit i na rozsáhlou aplikaci a zachovat tak její sviţnost. 

Vzor vychází z principu vzoru MVC (Model-View-Controler), který je běţný při 

implementaci webových stránek, také byl zmíněn v předchozí kapitole 3.10. Části View a Model 

zůstávají i v tomto vzoru stejné. Pozornost je zaměřena pouze na část ViewModel. 

Vrstva ViewModel představuje jakéhosi prostředníka, který adaptuje Model pro potřeby View. 

Modely totiţ bývají často příliš komplexní a nesou v sobě informace, které pro View nejsou příliš 

podstatné. Tento prostředník je zodpovědný za stav View aniţ by s ním musel být jakkoli svázán 

(vědět počty a názvy jednotlivých komponent, zjišťovat si jejich stav, a jiné). Vazba mezi View a 

ViewModelem je tedy realizována na straně View, a to pomocí data bindingu. Ten zaručí, ţe v době 

změny dat ViewModelu (workflow, akce uţivatele, apod.) dojde k zobrazení změn ve View, a naopak. 



10 

 

Mezi výhody pouţití vzoru MVVM patří například zjednodušení UI. Formuláře obsahují 

pouze komponenty svázané s ViewModelem. Codebehind jednotlivých formulářů je přesunut do 

ViewModelů a spousta vizuálních efektů (například dostupnost tlačítka) je plně automatizována.  

Obrovskou výhodou jsou nové moţnosti testování aplikace. Právě díky oddělení výkonné části 

aplikace od jejího vzhledu lze mnohem lépe vyuţít moţnosti Unit testování a testovat jednotlivé 

Modely ale i ViewModely. V případě změn lze testy pouštět opakovaně a odhalit tak nově vzniklé 

nedostatky či chyby. 

Výhod je daleko více, jejich hledání však není cílem této práce. 

3.12 OpenCV, EmguCV 

OpenCV je opensource multiplatformní knihovna, vyvíjená původně společností Intel, která 

nabízí funkce pro práci s grafikou a zpracování obrazu. Knihovnu je moţné vyuţít v prostředí jazyka 

C/C++. EmguCV je multiplatformní .NET wrapper pro OpenCV. Právě pomocí EmguCV lze 

jednoduše pouţívat funkce knihovny OpenCV z prostředí .NET. 
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4 Implementace 

Jedním ze základních poţadavků byla modularita či provozuschopnost aplikace i na počítači 

bez interní sítě či internetu. Dále by aplikace měla být připravena na moţné rozšiřování v budoucnosti. 

Počítače v nemocnici a prostředí, ve kterém bude nasazena, nejsou mnohdy vůbec zapojeny do 

domácí, firemní či nemocniční sítě a aplikace samotná bude postupem času rozšiřována o nové 

moduly, řešící podobnou, či jinou problematiku. 

Před samotnou implementací bylo nutné vyřešit otázku, kterou technologii pro implementaci 

zvolit. Vzhledem k zadání této práce bylo nezbytné rozhodnout, zda zvolit Silverlight či WPF. Další 

otevřenou otázkou bylo, zda zvolit verzi 3.5 či 4.0. 

4.1 Otázka správné technologie 

Úplně první verze aplikace byla napsána v prostředí Silverlight. Vize byla vytvořit aplikaci, 

která můţe být pro jednoduchost spuštěna zadáním URL do webového prohlíţeče (poţadavek na 

nesíťový provoz měl být vyřešen instalací na lokální IIS počítače). K aplikaci by tak v případě potřeby 

získal přístup doktor, zdravotní sestra, ale i samotný pacient. Navíc s verzí 4.0 přichází i moţnost 

nainstalovat aplikaci lokálně a spouštět ji tedy mimo prohlíţeč (ve vlastním prostředí) pomocí 

zástupce například z plochy počítače. Další výhodou verze 4.0 je zabudovaná podpora návrhového 

vzoru IoC. Otázka verze prostředí .NET se tedy dala povaţovat za vyřešenou. 

Jiţ v raném stádiu vývoje se projevil „nedostatek“ technologie Silverlight. Jednalo se 

bezpečnostní omezení, nemoţnost přistoupit k sériovým portům (COM) počítače. To bylo však 

poměrně velké omezení, jelikoţ jeden z modulů aplikace musí právě pomocí sériového portu 

komunikovat s externím zařízením. Silverlight byl tedy vyřazen a druhá verze aplikace byla jiţ 

vytvořena technologií WPF. 

4.2 Hlavní menu a prostředí aplikace 

Hlavní menu aplikace (první obrazovka po spuštění aplikace) je navrţeno tak, aby bylo moţné 

jednotlivé moduly aplikace postupem času doplňovat. V této verzi (vyvíjené mnou) je aplikace 

vyvinuta pro měření vibrací, záznam z video kamery a vizualizaci umístění snímačů EKG. Ovládání 

celé aplikace (její prostředí) je uzpůsobeno ovládání na dotykovém displeji. Klávesnici pro ovládání 

aplikace není z větší části vůbec zapotřebí. Výjimkou jsou části zejména konfigurace aplikace, kde je 

mnohdy potřeba zadat cesty k adresářům na pevném disku, či nastavit číselné hodnoty. Avšak i tuto 

problematiku, v případě potřeby, je moţné vyřešit například implementací softwarové klávesnice. 

Ikony jednotlivých modulů jsou řazeny vedle sebe. V případě nedostatku místa dojde k zalomení 

řádku s ikonami (viz Obrázek 4: Hlavní menu aplikace). 
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Obrázek 4: Hlavní menu aplikace 

Framework samotné aplikace byl vyvinut tak, aby bylo moţné jednoduše aplikaci skládat. 

Kaţdý modul aplikace musí obsahovat vlastní hlavní obrazovku, která musí implementovat interface 

modulu a musí být označen pomocí atributu kompilátoru jako modul aplikace. Hlavní menu aplikace 

prohledá všechny přiloţené knihovny a vytáhne z nich informace o dostupných modulech. Pro kaţdý 

modul pak zobrazí samostatné tlačítko, které po stisknutí zobrazí hlavní obrazovku modulu. 

Část kódu nového modulu pak můţe vypadat následovně (Zdrojový kód 4): 

[Export(typeof(VibrationViewModel))] 
[Export(typeof(IModule))] 
public class VibrationViewModel : ViewModelBase, IModule 
{ 
 
 [ImportingConstructor]  
 public VibrationViewModel() 
 {  
 
 }  
} 

Zdrojový kód 4: Vytvoření nového modulu aplikace 

Vyhledávání dostupných modulů a zobrazení konkrétního modulu je implementováno pomocí 

návrhového vzoru IoC (Inversion of Control). Obrazovky jednotlivých modulů (včetně obrazovky 

hlavního menu) jsou implementovány pomocí návrhového vzoru MVVM (Model-View-ViewModel). 

Během implementace byly pouţity i jiné návrhové vzory jako například Singleton, Adapter či 

Observer. 

4.3 Komponenta: Kamera 

Modul Camera je poměrně jednoduchý modul, co se implementace i nabízených funkcí týče. 

Tento modul vznikl v průběhu vývoje modulu pro snímání vibrací, způsobených epileptickým 

záchvatem. 
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4.3.1 První pokusy 

Původní myšlenka byla pouţít pro zaznamenávání video záznamů libovolnou webovou 

kameru. Cílem bylo najít řešení, které by nebylo náročné z hlediska finančních prostředků. Časem se 

ovšem ukázalo, ţe implementovat řešení, vyuţívající prosté webové kamery, v jazyce WPF není 

natolik triviální záleţitost. Přímá podpora webových kamer (jako je tomu například v prostředí 

Silverlight) v jazyce WPF chybí. Je proto potřeba pouţít řešení prostřednictvím Windows API funkcí, 

či komponent třetích stran. 

Moţností, jak získat data z webové kamery bylo vyzkoušeno hned několik. Jednou z nich bylo 

vyuţití výše zmíněných Windows API funkcí. Pomocí volání metod knihoven operačního systému 

Windows se mi sice podařilo data získat a následně je zobrazit, ovšem náročnost na výkon počítače 

byla více neţ extrémní. Toto řešení bylo unikátní moţností ukládat záznam z kamery jako video na 

disk počítače. Bohuţel nebyla moţnost zvolit některou z kompresních metod a několika vteřinový 

videozáznam tak zabíral na disku více neţ 1GB volného místa. 

Windows API funkce byly tedy vyřazeny, a tak bylo potřeba najít jiný způsob získání dat 

z webové kamery. Existují opensource řešení, jako například CapPlayer, které nabízí moţnost zobrazit 

data z webové kamery v komponentě pro WPF aplikace. Ovšem ani jedno řešení nenabízí moţnost 

uloţit záznam na disk jako video-soubor. Mezi plus jednotlivých řešení se zcela určitě dá zařadit nízká 

náročnost na výkon počítače. CapPlayer dokázal zobrazovat data, aniţ by jakkoli sníţil výkon 

operačního systému, či počítače. Ovšem ukládat data jako video by nejspíš znamenalo získávat otisky 

obrazovky v časovém intervalu a sestavit z nich video-soubor svépomoci. 

4.3.2 Finální řešení 

Několik nepovedených pokusů mě donutilo přemýšlet nad řešením s vyuţitím IP kamery. Toto 

řešení, mimo jiné, přenese problematiku výkonnosti na toto zařízení. Samotná aplikace tak pouze 

prostřednictvím webového prohlíţeče zobrazuje data z kamery. Mezi další výhody patří například 

moţnost konfigurace zařízení tak, aby zaznamenávalo data do video-souboru s kompresí automaticky, 

a to pouze v dobu, kdy na snímané ploše dojde k pohybu (změně obrazu). Moţnosti konfigurace se liší 

dle ceny a výrobce zařízení. Jednou z dalších vyuţitelných moţností můţe být například zaslání 

emailu v případě, ţe je detekován pohyb. 

Jako jedinou nevýhodu celého řešení lze snad uvést pouze fakt, ţe cena IP kamery je mnohdy 

vyšší neţ běţně dostupné webové kamery. Avšak podle prostředí, ve kterém bude kamera umístěna, 

lze pořídit i cenově poměrně dostupné varianty. 

Pro tento projekt byla pouţita IP kamery WL-350HD značky AirLive. Jedná se o bezdrátovou 

HD ready kameru s kodeky H.264 či MPEG-4. Tyto kodeky umoţňují zachovat velmi dobrou kvalitu 

obrazu s nízkými nároky na volné místo na pevném disku počítače. V konfiguraci lze velmi jednoduše 

nastavit ukládání souborů do sdíleného adresáře v síti v případě, ţe dojde k pohybu aţ ve třech 

konfigurovatelných částech snímané plochy. 
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Obrázek 5: IP kamera AirLive WL-350HD 

Finální řešení zachycení videozáznamu pacienta prodělávajícího epileptický záchvat je tedy 

realizováno pomocí samotného modulu Camera, umoţňujícího přejít ke konfiguraci zařízení, či 

zobrazit aktuální stav pacienta. Samostatný modul tak umoţňuje sledovat pacienta kdykoli (nejen jeho 

záchvat) a z jakéhokoli místa. 

4.4 Komponenta: Snímač epileptických záchvatů 

Osoba trpící epilepsií můţe prodělat záchvat naprosto kdykoli. Typickým příznakem záchvatu 

je ztráta vědomí doprovázena křečemi. Jednou z nepředvídatelných variant je například záchvat během 

spánku.  

Cílem této práce je mimo jiné najít řešení, které by monitorovalo pacienty a zaznamenávalo 

případné výkyvy z normálu. 

4.4.1 Technické řešení 

V Austrálii a Nizozemí vědci vyvíjí řešení, které mimo jiné pomáhá epileptikům během 

prodělání záchvatu. Obě řešení jsou zaloţena na sondách umístěných na těle pacienta, které jsou 

propojeny s chytrým mobilním telefonem a prostřednictvím aplikace zaznamenávají netypické 

chování svalů. Tyto aplikace poté jsou schopny odeslat SMS či jinou zprávu o místě prodělaní 

záchvatu a stavu pacienta. 

Naše řešení, na rozdíl od konkurenčních, nespočívá v sondách umístěných na těle pacienta a 

není zapotřebí chytrého telefonu. Na postel pacienta je umístěno externí zařízení, které snímá vibrace 

na matraci. Na tělo pacienta tak není potřeba umísťovat sondy či jiné zařízení připojené ke zdroji 

napětí, pod kterým by docházelo k plesnivění kůţe, zapaření či vytváření ekzémů, apod. 

4.4.2 Komunikace s externím zařízením 

Modul aplikace Vibrations přijímá a zaznamenává data od externího zařízení. Komunikace se 

zařízením je realizována pomocí sériového portu COM nebo prostřednictvím bezdrátového přenosu 

skrze BlueTooth. 
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Zařízení po spojení s aplikací obdrţí informaci o aktuálním čase. To pro případ, ţe vlivem 

přerušení napájení, způsobeného například výměnou baterií, se údaj o aktuálním čase vymaţe. Pomocí 

aplikace lze také zařízení ručně konfigurovat. Nastavitelné jsou hodnoty jako například počet 

snímaných hodnot za vteřinu, či citlivost zařízení na vibrace.  

 

Obrázek 6: Obrazovka komunikace s externím zařízením 

V následující tabulce jsou uvedeny všechny příkazy, které zařízení můţe obdrţet a následně 

zpracovat. Příkazy se odesílají jako znak, či bajt na sériový port počítače (propojený a konfigurovaný 

se zařízením). 

Znak Význam Dodatečné informace 

z Spuštění měření Po obdrţení znaku „z“ zařízení začíná s měřením vibrací a 

odesílá výsledky na sériový port. 

k Ukončení měření Znak „k“ ukončí aktuální měření a odesílání dat aplikaci. 

t Nastavení času zařízení Znak „t“ oznámí zařízení, ţe následující tři bajty označují 

vteřiny, minuty a hodiny (přesně v tomto pořadí). Zařízení čas 

zpracuje a uloţí. 

n Získání nastavení zařízení Po obdrţení znaku „n“ zařízení odešle na sériový port vlastní 

aktuální nastavení. První bajt nese informaci o citlivosti 

zařízení, druhý bajt počet vzorků za vteřinu, třetí bajt nenese 

ţádnou informaci, čtvrtý, pátý a šestý bajt nese aktuální 

vteřiny, minuty a hodiny zařízení. 
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Citlivost zařízení: 

1 = 1,5G 

2 = 2G 

3 = 4G 

4 = 6G  

 

Počet vzorků za vteřinu: 

1 = 10 vzorků/s 

2 = 20 vzorků/s 

3 = 30 vzorků/s 

a Nastavení citlivosti 1,5G Změní citlivost zařízení. Změna se projeví ihned po obdrţení 

příkazu. 

b Nastavení citlivosti 2G Změní citlivost zařízení. Změna se projeví ihned po obdrţení 

příkazu. 

c Nastavení citlivosti 4G Změní citlivost zařízení. Změna se projeví ihned po obdrţení 

příkazu. 

d Nastavení citlivosti 6G Změní citlivost zařízení. Změna se projeví ihned po obdrţení 

příkazu. 

s Nastavení 10 vzorků/s Změní počet odeslaných vzorků za vteřinu. Změna se projeví 

ihned po obdrţení příkazu. 

m Nastavení 20 vzorků/s Změní počet odeslaných vzorků za vteřinu. Změna se projeví 

ihned po obdrţení příkazu. 

h Nastavení 30 vzorků/s Změní počet odeslaných vzorků za vteřinu. Změna se projeví 

ihned po obdrţení příkazu. 

Tabulka 1: Vstupní hodnoty zařízení 

Lze rozlišovat pouze dva typy (formáty) výstupních dat zařízení. Aktuální konfigurace 

zařízení a samotné měření. Formát aktuálního nastavení zařízení je popsán v Tabulka 1: Vstupní 

hodnoty zařízení, znak „n“. 

Formát samotného měření je následující. První bajt nese informaci o aktuální ose („x“, „y“ či 

„z“). Druhý a třetí bajt nese horní a dolní mez, která je následně přepočtena na hodnotu reprezentující 

měření na dané ose (o samotném přepočtu více později). Čtvrtý bajt je specifický. Liší se podle 

hodnoty prvního bajtu (a sice hodnoty osy). V případě, ţe se jedná o osu „x“, čtvrtý bajt nese vteřinu, 

ve které došlo k tomuto měření. V případě, ţe první bajt označuje osu „y“, čtvrtý bajt nese hodnotu 

minuty měření. Pro osu „z“ nese čtvrtý bajt hodnotu hodiny měření. Sekvence bajtů osy „x“ vţdy 

následuje sekvence bajtů osy „y“, poté „z“. Po sekvenci bajtů osy „z“ následuje opět sekvence osy 

„x“. 

Jak jiţ bylo zmíněno v předchozím odstavci, aktuální hodnota osy není prezentována jedním 

číslem, ale horní a dolní mezí. Jedná se o dva bajty (číselné hodnoty), které po sečtení a vynásobení 

specifickými hodnotami reprezentují právě ono aktuální měření. Pro všechny tři osy je uplatněn jeden 



17 

 

vzorec, s výjimkou osy „z“, od které ve finále odečteme konstantu reprezentující přirozenou zemskou 

gravitaci. Ve všech třech následujících případech h znamená horní mez, d pak mez dolní. 

  
                 

    
 

  
                 

    
 

  
                 

    
     

Vzorce pro výpočet hodnot měření byly převzaty z technické dokumentace čipu pouţitého 

v externím zařízení. 

4.4.3 Zpracování dat a zobrazení statistik s video záznamem 

Jakmile zařízení obdrţí příkaz ke spuštění měření, začne dle vlastního nastavení odesílat 

aplikaci data reprezentující vibrace v osách x, y a z. Aplikace data zpracuje a uloţí do souboru v 

adresáři reprezentující konkrétní měření. Zařízení podle nastavení odesílá 10 aţ 30 hodnot za vteřinu, 

coţ je 600 aţ 1800 hodnot za minutu. Pokud měření probíhá po celou noc (počítejme 8 hodin), 

obdrţených hodnot za jedno měření bude 288 aţ 864 tisíc. Aplikace proto vytváří kaţdých 5 minut 

nový soubor pro ukládání dat. V průběhu měření tak vzniká několik menších souborů. 

Aplikace uţivateli nabízí přehled jednotlivých měření. Před grafickým zobrazením zvoleného 

měření aplikace data nejprve vyhodnotí. Jelikoţ vynesení všech hodnot na časovou osu by bylo časově 

velmi náročné a rovněţ velmi nepřehledné, jsou data nejprve předzpracována. Aplikace vyhodnotí, 

zda je jednotlivý záznam kritický (pomocí nastavení klidových hodnot a prahů jednotlivých os), a poté 

v případě ţe ano jej vynese na časovou osu reprezentující celé měření. Tímto dojde k vyfiltrování 

hodnot a doktor, či zdravotní sestra ihned vidí, zda se v noci něco dělo, či nikoli. 

Jelikoţ sebemenší pohyb pacienta (například pouhé převalení se na druhý bok) můţe způsobit 

vibrace na externím zařízení, videozáznam doktorovi pomůţe přesně identifikovat, co přesně se 

v danou dobu dělo. Doktor si zvolí oblast na časové ose, která jej zajímá. Aplikace pak zobrazí celý 

úsek včetně nekritických hodnot, a pokud existuje videozáznam, nabídne jeho přehrání. 

Dostupnost videozáznamu je ovlivněna nastavením IP kamery, o kterém byla zmínka 

v kapitole 4.3. Jelikoţ se z pravidla jedná o útrţky a ne celistvý videozáznam během měření, bylo 

potřeba vyřešit otázku ohledně načítání a přehrávání video záznamů v ten správný okamţik. Jelikoţ 

vybraný úsek měření obsahuje časovou známku reprezentující začátek a konec úseku, aplikace dokáţe 

v úloţišti IP kamery (adresář na disku počítače) vyhledat soubory spadající právě do tohoto období. 

Tedy za předpokladu, ţe IP kamera je nastavena tak, aby jednotlivé soubory ukládala s názvem 

reprezentující tento výraz: 

YYYYMMDDHHNNSS*.[avi|mpg] 
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kde Y znamená rok, M měsíc, D den, H hodiny, N minuty, S vteřiny. Znak * reprezentuje 

libovolný počet libovolných znaků, [avi|mpg] pak příponu/formát video-souboru. Existující soubor 

pak můţe vypadat následovně: „20110105142105_AD.avi“. 

Pokud výsledný počet dostupných videozáznamů je nenulový, aplikace zpřístupní operace pro 

přehrávání videa. Během přehrávání videozáznamu pak dojde k označení časového úseku, 

reprezentujícího přehrávaným videem. Uţivatel (lékař, sestra, či pacient) má moţnost přehrávání 

kdykoli zastavit, spustit znova, či zvolit jinou oblast zájmu. 

 

Obrázek 7: Obrazovka přehrávání videozáznamu a zobrazení naměřených dat 

4.4.4 Export dat, či jiné akce prováděné nad dostupným měřením 

Jelikoţ jsou data jednotlivých měření ukládány do vlastních podadresářů a následně x souborů 

po pěti minutách měření, moţnost exportu celého měření do jednoho souboru je zajisté ţádoucí. Zde 

se opět otevírá otázka například formátu exportu či jiných akcí prováděných nad dostupným měřením. 

Aplikace je tomuto přizpůsobena a počítá s moţným rozšiřováním této části. Vyhledá proto všechny 

implementace rozhraní IMeasurementAction, označených patřičným atributem kompilátoru a pro 

jednotlivé implementace nabídne tlačítka spouštějící jejich akce (obdobně jako je tomu u hlavního 

menu aplikace). 

Implementace vlastního exportu dat by pak mohla vypadat následovně (Zdrojový kód 5): 

[Export(typeof(IMeasurementAction))] 
public class CustomExportMeasurement : IMeasurementAction 
{ 
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 public string ActionName 
 { 
  get { return "Custom export"; } 
 } 
 
 public void Action(string measurementName, object parameter) 
 { 
  //TODO: implement custom export logic here 
 } 
} 

Zdrojový kód 5: Ukázka implementace vlastního exportu měření 

S exportováním a jeho samotným formátem úzce souvisí následující kapitola 4.4.5. Otázka 

správného formátu XML totiţ zůstává otevřená. Pokud by naše aplikace našla globální uplatnění, bylo 

by zajisté ţádoucí, aby data z ní bylo moţné sdílet s ostatními aplikacemi v nemocnici, či jiných 

organizacích. V takovém případě je nutné zvolit správný formát XML a samotný export 

implementovat dle ukázky implementace vlastního exportu měření. 

4.4.5 XML standardy lékařských aplikací 

XML standardy jsou dnes běţnou problematikou. Popisovány jsou pomocí DTD či XSD 

schémat. Schéma popisující strukturu XML souboru slouţí k validaci daného XML. Některé editory 

XML souborů, právě pomocí těchto schémat, uţivateli nabízí dostupné hodnoty pro atributy 

jednotlivých elementů, či elementy samotné. 

Health Level Seven International  

Health Level Seven International [4] (dále jen HL7) je nezisková organizace, vyvíjející a 

dohlíţející na standardy určené pro vývoj lékařských aplikací. Skládá se pouze z dobrovolníků 

z padesáti-pěti různých zemí. 

Organizace vznikla v roce 1987 s cílem vytvořit rozhraní určené pro předávání zpráv mezi 

různými aplikacemi, sdílení a integraci jejich dat. Rozhraní je dnes dostupné jiţ ve verzi číslo 3 a 

nabízí mnohem víc, neţ jen standardy pro formát XML souborů. 

ASTM International 

American Society for Testing and Materials [5] (dále jen ASTM) je další mezinárodní 

organizací věnující se standardům tentokráte se širším spektrem zaměření. ASTM standardy kromě 

lékařství pokrývají také oblasti jaderných, solárních a geotermálních energií, vodních a ekologických 

technologií, elektrické izolace a elektroniky, ropných produktů, maziv a fosilních paliv, a mnoho 

jiných oblastí. 

Organizace vznikla jiţ v roce 1898, avšak zpočátku působila pouze na půdě Spojených států 

amerických. Dnes má ASTM dominantní postavení mezi standardy pro vývojáře v USA a prohlašuje 

se za největšího světového vývojáře norem. ASTM podporuje tisíce dobrovolníků technických výborů 

z celého světa a společně s nimi se podílí na vývoji a udrţování více neţ 12 000 standardů. 
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ASTM publikuje své standardy kaţdým rokem v tištěné, digitální a online verzi. Online verze 

je dostupná pouze pro předplatitele a její cena je odvozena dle vyuţití. V roce 2008 byla cena 

kompletní sady téměř 9 000 dolarů a obsahovala 81 svazků. V roce 2010 se cena vyšplhala na téměř 

9 700 dolarů s 82 svazky. 

4.5 Komponenta: Vizualizace a rozmístění snímačů pro EKG 

Správné rozmístění senzorů EKG na těle pacienta je další problematickou části, kterou se 

zabývá tato diplomová práce. Jelikoţ kaţdé tělo pacienta je svým způsobem unikát, můţe se zdravotní 

sestra potýkat právě s problémem správného rozmístění sond.  

Obrázek 8: Správné umístění senzorů EKG na těle pacienta [14] můţe zdravotní sestře 

poslouţit jako obrázkový návod, avšak tělo pacienta můţe za jistých podmínek (obezita, tělesná vada, 

a jiné) vybočovat z normálu. Zde je s největší pravděpodobností nutný zákrok lékaře, který bezpečně 

určí umístění jednotlivých sond. 

 

Obrázek 8: Správné umístění senzorů EKG na těle pacienta [14] 

Zde se naskytla příleţitost vyvinout další modul aplikace, který by umoţnil lékaři sledovat 

dění z vlastního počítače a kanceláře, která se můţe nacházet v naprosto odlišné části budovy 
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(místnost, patro, blok budov). Komunikace sestry s lékařem je zde otevřenou otázkou, kterou se tato 

práce nezabývá. 

Během vývoje modulu EKG Sensors bylo vyzkoušeno opravdu mnoho postupů a způsobů 

řešení této problematiky. Cílem bylo najít pokud moţno co nejlevnější a nejefektnější řešení, které by 

lékaři zobrazilo v aplikaci leţícího pacienta (s moţností volby úhlu pohledu) s moţností vyznačit na 

obrazovce body, které by byly následně přeneseny/zobrazeny na těle pacienta. Všechna řešení se 

pohybovala okolo vyuţití digitálního fotoaparátu a projektoru spojených s počítačem, na kterém je 

naše aplikace spuštěna. Jako náhrada projektoru byla zvaţována varianta s pouţitím laseru, kterou se 

bohuţel v tak krátkém časovém intervalu (čas na realizaci diplomové práce) nepodařilo zrealizovat. 

Variant bylo postupně vyzkoušeno mnoho. Nakonec se však ukázalo, ţe naprosto triviální 

řešení je zároveň i nejpřesnějším a nejefektnějším řešením. V této kapitole bych se rád zmínil o 

finálním řešení, ale i o řešeních, které se nakonec jevily jako neúspěšné, nedostačující či 

nerealizovatelné z hlediska například ceny či samotné náročnosti řešení. 

4.5.1 Finální řešení 

Jak jiţ bylo zmíněno, ve všech pokusech byl pouţit digitální fotoaparát a datový projektor. 

Fotoaparát zde zcela logicky plní roli zařízení získávající vstupní data pro aplikaci. Projektor pak roli 

zařízení promítající zvolené body na těle pacienta. 

Aby bylo moţné lékaři nabídnout pohledy na pacienta z různých úhlů, je nezbytné sestrojit 

konstrukci, která umoţní těmto zařízením opisovat půlkruh okolo těla pacienta. Obrázek 9: Příklad 

nosné konstrukce pro umístění fotoaparátu a projektoru znázorňuje, jak by mohla tato konstrukce 

vypadat. Podotýkám, ţe obrázek má plnit funkci velmi stručného a jednoduchého nákresu, nikoli 

přesných konstrukčních plánů. 

 

Obrázek 9: Příklad nosné konstrukce pro umístění fotoaparátu a projektoru 

Princip našeho řešení je následující. Černý obdélníček s trojúhelníkem na obrázku znázorňuje 

kameru a zároveň i projektor. Cílem je umístit objektivy těchto dvou zařízení co nejblíţe k sobě. 

V ideálním případě docílit toho, aby vzdálenost mezi objektivy byla nulová (objektiv pro obě zařízení 

byl společný). Druhou podmínkou je, aby obě zařízení snímaly naprosto stejnou plochu. Pokud budou 

splněny obě dvě podmínky, nemůţe nastat, aby jedno zařízení snímalo/promítalo na úsek, který je pro 
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druhé zařízení nedostupný. Splnit první podmínku není však zcela triviální. Znamená to vyvinout 

zařízení, které je schopno fotit a promítat pomocí jediné čočky. Vzdálenost mezi objektivy lze zcela 

určitě záměrně minimalizovat a tím minimalizovat i rozdíl ve snímané/promítané ploše. Čeho lze zcela 

určitě dosáhnout je podmínky druhé. Zajistit, aby obě zařízení zabíraly stejnou plochu, není nic 

sloţitého, či nerealizovatelného. 

Pomocí fotoaparátu a konstrukce získáme fotky pacienta z různých úhlů. Dle moţností 

konstrukce lze získat fotky v rozsahu 0° aţ 180° (či -90° aţ 90°). Z obrázku konstrukce vyplývá, ţe 

větší rozsah nemá smysl zaznamenávat. Aplikace následně nabídne lékaři dostupné fotografie 

s moţností vyznačit na nich body, na kterých mají být umístěny jednotlivé sondy.  

Ihned po vynesení bodu do fotografie aplikace vysvítí bod pomocí projektoru na tělo pacienta. 

Projektor je k počítači připojen a konfigurován jako sekundární obrazovka. Aplikace při otevření 

modulu rozpozná, zda počítač disponuje dvěma obrazovkami. Tato část je velmi důleţitá, jelikoţ bez 

sekundární obrazovky není moţné pokračovat. Zde bylo potřeba vyřešit otázku různých rozlišení 

zařízení. Je velice pravděpodobné, ţe fotoaparát bude pořizovat fotografie v jiném rozlišení, neţ 

projektor dokáţe zobrazit. Rovněţ zobrazené fotografie budou s největší pravděpodobností v aplikaci 

upraveny (zmenšeny či zvětšeny), aby lékař viděl na obrazovce celého pacienta, nikoli pouze jeho 

část. 

4.5.2 Normalizace vynesených bodů 

Jak jiţ bylo zmíněno v předchozí podkapitole, souřadnice vynesených bodů bylo nezbytné 

ukládat v normalizované formě. Tu si lze představit jako hodnoty z intervalu      . K získání 

normalizovaných hodnot lze pouţít tyto vzorce: 

      
 

     
 

      
 

      
 

Kde xnorm a ynorm reprezentují normalizovanou hodnotu, width a height reprezentují šířku a 

výšku plochy pro vynášení bodů, x a y konkrétní souřadnice zvolené v této ploše. 

V naší aplikaci však byl pro normalizované hodnoty zvolen interval       . Toto řešení je 

pozůstatkem z předchozích pokusů, kde takto zvolený interval byl lépe vypovídající. Pro naši potřebu 

bylo tedy potřeba vzorce upravit do následujícího tvaru: 
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Obrázek 10: Zobrazení polarit jednotlivých os 

4.5.3 Zobrazení bodů na těle pacienta 

Jakmile jsou souřadnice vynesených bodů normalizovány, jejich vysvícení na těle pacienta je 

triviální záleţitostí. Jak jiţ bylo zmíněno v předchozích kapitolách, k vysvícení bodů je pouţit datový 

projektor. Ten je k počítači připojen jako sekundární obrazovka s vlastním rozlišením. Přepočet 

normalizovaného bodu na souřadnice pro projektor je realizován následujícími vzorci: 

                      

                       

Jedná se pouze o matematickou úpravu vzorců pro normalizaci bodu (vyjádření jiné 

proměnné). Width a height zde však znamenají rozlišení projektoru. 

Následující obrázek demonstruje označování bodů v aplikaci a volbu úhlu pohledu. 
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Obrázek 11: Označování bodů na těle pacienta v aplikaci 

4.5.4 Nedostatky finálního řešení 

Hlavním nedostatkem tohoto řešení je umísťování bodů na plochy těla kolmé k ploše 

promítací. Při pohledu shora (v aplikaci 0°, viz Obrázek 11: Označování bodů na těle pacienta 

v aplikaci) boky pacienta tvoří plochu kolmou na promítací plochu (v praxi se jedná o lůţko či jinou 

plochu, na které pacient leţí). Bod vysvícený projektorem na tuto kolmou plochu vypadá jako čára, 

nikoli jako bod. Je proto nutné volit takový úhel pohledu, aby vyznačený bod leţel na ploše vodorovné 

s promítací plochou. Pouze tak lze zajistit, aby označení bylo přesné. 

Druhým nedostatkem můţe být příliš velká vzdálenost objektivu fotoaparátu od projektoru. 

Tento fakt není tak kritický jako předchozí nedostatek, avšak vnáší do vyznačení jistou nepřesnost. 

S rostoucí vzdáleností objektivů roste i úhel odchýlení promítací plochy od plochy snímané 

fotoaparátem. V extrémním případě můţe nastat situace, kdy promítací plocha je kolmá na plochu 

snímanou. Bod vyznačený v aplikaci pak můţe být promítán jako čára, nikoli jako bod. 

4.5.5 Rekonstrukce 3D modelu pacienta z fotek pacienta 

Rozhodnutí implementovat finální řešení tak, jak bylo popsáno v předchozích kapitolách, 

předcházela spousta pokusů o samotnou implementaci. Jedním z nich byla rekonstrukce 3D modelu 

pacienta z fotek zachycených fotoaparátem umístěným na konstrukci opisující půlkruh okolo pacienta. 

Fotek, dle konfigurace a moţností konstrukce, je moţné získat téměř neomezené mnoţství z různých 

úhlů (záleţí na přesnosti pohybu konstrukce).  

V průběhu vývoje modulu byly vyzkoušeny hned 2 způsoby rekonstrukce 3D modelu za 

pomocí fotek pacienta. Oba způsoby však vycházely z jedné technologie, a to detekce hran. Lišily se 

pouze ve způsobu zpracování informací získaných zmiňovanou detekcí. 

Detekce hran pomocí Cannyho hranového detektoru 

Cannyho hranový detektor zahrnuje několik nezbytých kroků pro detekci hran v dvou-

rozměrném obraze. Jedná se o eliminaci šumu, určení gradientu (první derivace), nalezení lokálních 

maxim a eliminaci nevýznamných hran. Implementace toho algoritmu byla pouţita z grafického 

opensource balíčku OpenCV (EmguCV pro .NET). 
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Poté, co algoritmus rozpozná všechny hrany v obraze, je potřeba stanovit, které mají být ve 

výsledném obraze vyznačeny, a které nikoli. Algoritmus proto na vstupu očekává dvě prahové 

hodnoty (minimum a maximum), mezi kterými můţe gradient kolísat. 

Na jednoduchém obrazci se jevil algoritmus jako naprosto dostačující a vyhovující (viz 

Obrázek 12: Aplikování Cannyho detekce hran na jednoduchý obrazec). 

 

Obrázek 12: Aplikování Cannyho detekce hran na jednoduchý obrazec 

Po aplikaci algoritmu na postavu člověka se začaly projevovat „nedostatky“. Algoritmus 

kromě poţadovaného obrysu postavy vyznačoval i hrany v obličeji, textilu, atd. (viz Obrázek 13: 

Aplikování Cannyho detekce hran na postavu člověka) 

 

Obrázek 13: Aplikování Cannyho detekce hran na postavu člověka 
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Obrázek 14: Různé prahové hodnoty Cannyho detekce hran zobrazuje, jak se na výsledný 

obrázek promítne změna dvou vstupních prahů. I při minimálním počtu zobrazených hran, jsou 

v obrazci pořád hrany, které jsou neţádoucí (obrázek neznázorňuje obrys postavy). 

 

Obrázek 14: Různé prahové hodnoty Cannyho detekce hran 

Následkem nutnosti stanovení prahových hodnot a výskytu neţádoucích hran se algoritmus 

jevil jako nevhodný. 

Detekce hran pomocí Houghovy transformace 

Houghova transformace se pouţívá pro detekci jednoduchých objektů v obraze, jako jsou 

přímky, čtverce, elipsy, kruţnice, a jiné. Implementace algoritmu byla pro naše pokusy opět pouţita 

z balíčku OpenCV. 

 

Obrázek 15: Aplikování Houghovy transformace na postavu člověka 
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Po experimentování s prahovou hodnotou se podařilo docílit výsledku, který znázorňuje 

Obrázek 15: Aplikování Houghovy transformace na postavu člověka. Z obrázku jasně vyplývá ztráta 

některých informací (ruce pacienta). Rovněţ najít prahovou hodnotu nebo triviální záleţitostí. 

Automatizace by velmi pravděpodobně znamenala značné komplikace při vývoji řešení s pouţitím 

Houghovy transformace. 

Vlastní detekce hran/pacienta 

Pro nedostatky předchozích detektorů hran, jejich komplikované pouţití a závislosti na 

produktu třetí strany, byl ve výsledku vyvinut detektor vlastní. Jeho úlohou bylo rozpoznat postavu 

člověka a získat její obrys. Princip rozpoznávání byl velmi jednoduchý a vycházel z barvy pozadí. 

Jelikoţ pacient leţí zpravidla na bílém podkladu (této podmínky lze velmi snadno docílit), tělo 

pacienta lze jednoznačně od pozadí odlišit. Problematickou částí můţe být bílé spodní prádlo, které by 

však nemělo pokrývat části těla, na které ve výsledku bude sestra umísťovat sondy EKG. Barvou 

spodního prádla se však rozpoznávací algoritmus nezabýval a počítal s barvou kontrastní. 

Naše detekce tedy vychází z „kalibrační“ fotografie, která zachycuje pouze pozadí, bez těla 

pacienta. Z této fotografie byly vytaţeny bod po bodu všechny barvy pozadí, přepočteny na HSV či 

YUV model a uloţeny do interní paměti. Přepočet na obě hodnoty současně nemá smysl. Uvádím obě 

varianty, jelikoţ obě byly postupně vyzkoušeny s cílem zjistit, zda není jedna z nich lépe vyhovující. 

O přepočtech RGB modelu do HSV či YUV se zmiňuji v kapitole Přepočet RGB na HSV či YUV. 

Jednotlivé fotografie pacienta (z různých úhlů) jsou poté opět procházeny řádek po řádku, bod 

po bodu. Barva kaţdého pixelu na řádku je opět převedena z RGB do HSV (či YUV). Dále se 

algoritmus vyvíjel dvěma směry z důvodu dvou odlišných řešení, které byly postupně vyzkoušeny. 

Obě řešení však porovnávaly barvu kaţdého pixelu s barvami pozadí, uloţenými v interní paměti. 

Byla-li její hodnota stejná (nebo se blíţila) s hodnotou v paměti, algoritmus povaţoval konkrétní pixel 

za pozadí. V případě, ţe by algoritmus našel skutečně svoje uplatnění ve finálním řešení, zajisté by 

zde našla uplatnění statistika a přesné určení, který odstín můţe tvořit pozadí, a který jiţ nikoli. 

První řešení bylo velmi triviální. Pokud nebyl pixel vyhodnocen jako pozadí, byla jeho 

souřadnice zaznamenána do kolekce daného úhlu pohledu. Po dokončení analýzy celé fotografie 

tvořili body v kolekci obrazec podobný pacientovi. Názornou ukázku demonstruje Obrázek 16: 

Vlastní rozpoznávání těla pacienta. Šrafy v obrysu těla jsou způsobeny radikálním zmenšením sítě 

jednotlivých bodů. 
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Obrázek 16: Vlastní rozpoznávání těla pacienta 

Druhé, lehce komplikovanější řešení jiţ zaznamenávalo pouze obrys těla pacienta. Algoritmus 

pracoval vţdy se dvěma sousedními body. V případě, ţe levý bod byl označen jako pozadí a pravý bod 

dvojice jako pozadí vyhodnocen nebyl, označil algoritmus levý bod jako hranu a uloţil jeho pozici. 

V opačném případě (levý bod pozadí není, pravý ano) byl pravý bod vyhodnocen jako hrana a jeho 

souřadnice byla opět zaznamenána. Po dokončení analýzy celé fotografie souřadnice uloţené v kolekci 

tvořily následující obrazec, viz Obrázek 17: Vlastní detekce hran na těle pacienta. 

 

Obrázek 17: Vlastní detekce hran na těle pacienta 

Přepočet RGB na HSV či YUV 

Dříve neţ se začnu věnovat popisu sestavení samotného 3D modelu, rád bych objasnil 

problematiku ohledně zmíněných převodů RGB modelu do HSV či YUV. 
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Barevný model RGB je známým modelem, který vyuţívají například monitory počítače či 

projektory. Princip zobrazování barev spočívá v míchání tří barevných sloţek, a to červené, zelené a 

modré. Porovnávání barev pro naše účely by znamenalo vţdy porovnat všechny tři hodnoty. Pouze tak 

bychom byli schopni zjistit, zda se jedná o barvy totoţné, či velmi podobné. 

Oproti tomu například barva z modelu HSV nese informace v následující podobě. Hue (odstín) 

nabývá hodnot 0°aţ 360° a představuje název barvy. Saturation (sytost) vyjadřuje procentuálně 

přítomnost mnoţství šedi v poměru k odstínu barvy. Poslední sloţkou je Value (jas), reprezentující 

mnoţství bílého světla (přidávání černé barvy). Pro náš algoritmus rozpoznávání barev potřebujeme 

pouze jedinou informaci, a to odstín. Tímto se náš algoritmus značně zjednodušil. 

Moţná trochu méně známý barevný model YUV pouţívá k popisu barvy také tříprvkový 

vektor. Y zde nese informaci o jasu konkrétní barvy s rozsahem      . V případě U a V se jedná o 

barevné sloţky s rozsahem           . Obdobně jako u modelu HSV i zde náš algoritmus vyuţívá 

pouze jednu ze tří sloţek. Zde se jedná o sloţku jasu Y. 

Přepočet modelu RGB do modelu HSV je následující: 

  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
                      

    
   

       
                  

    
   

       
                   

    
   

       
             

    
   

       
             

 

   

         

  
   

   
        

 

     

 

Kde r, g a b jsou hodnoty barevných sloţek z intervalu      , max je nejvyšší hodnota 

z hodnot r, g a b a min naopak hodnota nejmenší. 

Microsoft .NET však nabízí ve svém prostředí moţnost získání těchto hodnot bez nutnosti 

vlastního přepočtu. Hodnoty H, S a V lze získat velmi snadno následujícím způsobem: 

Color rgb = Color.Red;  
 
var hue = rgb.GetHue(); 
var saturation = rgb.GetSaturation(); 
var value = rgb.GetBrightness(); 

Zdrojový kód 6: Přepočet RGB modelu na model HSV pomocí funkcí prostředí Microsoft .NET 
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Přepočet modelu RGB na model YUV je následující: 

                         
                          
                         

 

Kde r, g a b opět nabývají hodnot z intervalu       a reprezentují hodnoty barevných sloţek 

modelu RGB. 

Pro náš rozpoznávací algoritmus byly vyzkoušeny obě varianty. Nelze však bezpečně tvrdit, 

která z nich byla lépe vyhovující. Lze tvrdit, ţe pouţití převodu do modelu HSV bylo jednodušší, 

z důvodu dostupnosti pro převod určených funkcí. V případě modelu YUV byla nezbytná 

implementace vlastního řešení, která však byla velmi triviální. 

Vytvoření 3D modelu metodou tunelování 

Dva způsoby analýzy fotek doprovázely dva způsoby jejich zpracování. Jedním z nich byla 

metoda, kterou nazývám „tunelování“. Princip spočívá v postupném ořezávání krychle či kvádru.  

Mějme kvádr o výšce v, šířce š a délce d. Výška kvádru je rovna výšce fotografií pořízených 

fotoaparátem a zpracovávaných předchozí analýzou. Šířka a délka je totoţná a je rovna šířce 

fotografií. Jako inspirace pro lepší představu krychle můţe poslouţit Obrázek 18: Kvádr, počáteční 

obrazec metody tunelování. 

 

Obrázek 18: Kvádr, počáteční obrazec metody tunelování 

Výchozím tvarem, kvádrem, začneme postupně protahovat tvar postavy pod příslušným 

úhlem. Po aplikování prvního pohledu (bodů tvořící postavu, viz Obrázek 16: Vlastní rozpoznávání 

těla pacienta) vytvoříme obrazec, připomínající tunel. Nás však nezajímá okolí, ale oblast tvořící 
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postavu člověka. Z krychle tedy neodstraníme vnitřní část (body tvořící postavu), ale body okolní. 

Našim zájmem je tedy výsledek průniku bodů krychle a postavy. 

Aplikujeme-li na výsledný tvar pohled kolmý (otočený o 90°), vznikne základní tvar tvořící 

postavu člověka. Obrázek 19 znázorňuje výsledek ze tří úhlů pohledu. 

 

Obrázek 19: Základní tvar postavy člověka, pomocí metody tunelování 

Následující dva obrázky (Obrázek 20: Osa x a y a Obrázek 21: Osa x a z) znázorňují označení 

os x, y a z. Před pokračováním v modelování postavy je potřeba upřesnit, která osa znázorňuje který 

směr. 

 

Obrázek 20: Osa x a y 
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Obrázek 21: Osa x a z 

Posledním upřesňujícím obrázkem, je Obrázek 22: Stanovení úhlů pohledu a znázornění 

umístění fotoaparátu, který znázorňuje označení úhlů a umístnění kamery, při snímání daného úhlu. 

 

Obrázek 22: Stanovení úhlů pohledu a znázornění umístění fotoaparátu 

Vytvoření základního tvaru postavy bylo tedy jednoduché. Pro jeho sestavení byly pouţity 

fotky z pohledu 0° a 90°. Osa y na obou fotografiích (výška fotografie) tvoří souřadnici Y v našem 
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tělese vyřezaného z kvádru. Osu y mají společnou všechny fotografie. V případě fotografie z úhlu 0°, 

tvoří osa x (šířka fotografie) souřadnici Z bodů v našem tělese. V pohledu 90° pak osa x tvoří 

souřadnici X. 

Libovolný bod z našeho tělesa lze zapsat následujícím způsobem: 

                

Proces postupného ořezávání je však komplikovanější. Zde našel uplatnění nejeden 

matematický vzorec, rovnice, či nerovnice. Obrázek 22 zobrazuje osy (přímky) s příslušným úhlem, 

který osa (přímka) svírá s osou x. Obrázek znázorňuje pro přehlednost krok 45°, avšak pro větší 

přesnost lze zvolit krok jemnější (například 5° či 1°). Je však samozřejmostí, ţe čím jemnější krok 

zvolíme, tím časově náročnější celá operace bude. 

Obrázek 23: Zpracování fotografie pořízené z úhlu 45° symbolizuje problematiku zpracování 

fotografie pořízené z úhlu. Modrý obdélník okolo postavy znázorňuje těleso, získané po zpracování 

fotek z úhlu 0° a 90°. Zelená čára symbolizuje postavu na fotografii pořízené z úhlu 45°. Modré 

rovnoběţky pomáhají znázornit oblast promítnutou na těleso. Poslední částí je vyšrafovaná oblast, 

která znázorňuje část tělesa, která bude po aplikaci algoritmu z tělesa odstraněna. 

 

Obrázek 23: Zpracování fotografie pořízené z úhlu 45° 
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Uţ z obrázku Obrázek 23 lze vyčíst nedostatky, které tento algoritmus obsahuje. Pokud by 

fotografie byla pořízena z nepatrně menšího úhlu takového, ţe levá rovnoběţka by se dotýkala 

hrudníku a pravé ruky zároveň, existovala by oblast, kterou by tímto algoritmem nebylo moţné 

odebrat, a která by nebyla součástí těla pacienta. O nedostatcích algoritmu bude však zmínka později. 

Pro zpracování fotografií z ostatních úhlů bylo potřeba pouţití vztahů pro výpočet vzdálenosti 

bodu od přímky v rovině a polohy bodu vůči přímce v rovině. Libovolný bod na fotografii 

symbolizuje zápornou či kladnou vzdálenost bodu od přímky (osy). Nyní je potřeba pro kaţdý bod 

v tělese zjistit, zda pro jeho vzdálenost od osy existuje bod na fotografii. Zde našel uplatnění i vztah 

právě pro určení, zda bod leţí pod, či nad osou. Pokud neexistuje, jedná se o bod, který musí být 

z tělesa odebrán (oblast mezi rukou a hrudníkem, či oblast vně pacienta). 

Pomocí následujícího vztahu zjistíme vzdálenost bodu od osy. Nejprve je třeba matematicky 

vyjádřit osu samotnou. Přímku lze zapsat dvěma způsoby: 

             

                 

První vztah lze upravit, zjednodušit. Úprava vychází z faktu, ţe osa prochází počátkem      . 

V takovém případě je q rovno 0. Proměnnou   lze vyjádřit vztahem     , kde   je úhel svírající mezi 

osou x a osou příslušného úhlu. Upravený vztah pak vypadá následovně: 

         

            

Upravený vzorec nelze pouţít pro úhel 90°, a to z důvodu nedefinovanosti funkce tangens pro 

úhel 90°. To však pro náš algoritmus není překáţkou, jelikoţ úhel 90° přeskakuje. Tento úhel byl jiţ 

zpracován při vytváření výchozí tvaru tělesa. 

Nyní se lze vrátit k vypočtení vzdálenosti bodu od osy. Tu definuje následující vztah: 

  
             

      
 

Na tento vztah aplikujeme vzorec přímky (osy) odvozený výše. 

  
            

              
 

            

          
 

Úhel   je zde konstantou, xi a zi souřadnice zvoleného bodu. Nyní, kdyţ známe vzdálenost, je 

nutné zjistit, zda se jedná o kladnou, či zápornou vzdálenost. To lze zjistit dosazením souřadnic bodu 

do rovnice přímky, v našem případě osy. Podle výsledku lze bezpečně určit, zda bod leţí na přímce, 

pod ní, či nad ní. Na základě výsledků pro náš algoritmus musíme rozhodnout, zda je vzdálenost 

záporná, či kladná. 
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Rozhodování o znaménku vzdálenosti je závislé na zpracovávaném úhlu. V případě, ţe se 

jedná o úhel menší neţ 90° (tangens úhlu je kladný), pak záporný výsledek po dosazení bodu znamená 

zápornou vzdálenost (nalevo od osy y). V opačném případě (úhel je větší neţ 90°, tangens je záporný) 

záporný výsledek znamená kladnou vzdálenost (napravo od osy y). 

Pro lepší představivost můţe poslouţit Obrázek 24: Vzdálenost bodu od osy. Osa je 

definovaná rovnicí      . Dosazením bodu A získáme hodnotu c, která můţe nabývat hodnot 

kladných, či záporných. 

      

V našem případě bude zcela určitě hodnota c kladná. Pro libovolný bod leţící nad osou bude 

hodnota c vţdy kladná. Z obrázku lze vyčíst, ţe tyto body jsou na fotografii napravo od osy y 

(normalizovaná hodnota souřadnice x bodu fotografie musí být kladná).  Nyní si lze představit, jak 

tomu bude v případě úhlu většího neţ 90°. Body leţící pod osou (pro něţ je hodnota c záporná), leţí 

napravo od osy. 

 

Obrázek 24: Vzdálenost bodu od osy 

Obrázek 25 znázorňuje kompletní výsledek algoritmu, 3D model pacienta.  Pro modelování 

postavy byl poţit krok 5°. Získání takovéhoto modelu bylo však časově poměrně náročné. Na herním 

počítači celá akce zabrala více neţ jednu minutu. Tímto uţ se dostáváme k nedostatkům tohoto 
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algoritmu. Časová náročnost je bezesporu jedním z největších nedostatků. Druhým je jiţ dříve 

zmíněná nepřesnost. 

Časová náročnost algoritmu je však problém řešitelný. Bezesporu lze algoritmus 

optimalizovat, či přepsat z jazyka C# do jiného (například C). Druhou variantou je provádět výpočty 

s pomocí grafické karty. K tomu lze vyuţít technologii CUDA od společnosti NVidia, či ATI Stream 

od konkurenční společnosti AMD. V obou případech se však jedná o poměrně sloţitou problematiku, 

kterou se tato diplomová práce nezabývá. Algoritmus byl v závěru vyhodnocen jako nevhodný a od 

jeho pouţití bylo upuštěno. 

 

Obrázek 25: Výsledek metody tunelování 

Vytvoření 3D modelu pomocí obrysů 

Druhým způsobem zpracování dat bylo vytvoření 3D modelu pomocí obrysů získaných vlastní 

detekcí hran. Pro připomenutí, jak takový obrys vypadá, můţe poslouţit Obrázek 17. Obrysů postavy 

máme samozřejmě k dispozici více, a to z různých úhlů. Princip tohoto algoritmu spočívá ve 

sjednocení obrysů do společného prostoru a vytvoření tak sítě, připomínající postavu člověka. 

Jednou z variant jak 3D model sestavit je pouţití rotace bodu v prostoru. Jednotlivé body hran 

rotujeme okolo osy y o úhel, ze kterého byla fotografie pořízena. Pro zjednodušení počtů lze pouţít 

rotaci ve dvourozměrném prostoru. Toho lze docílit rozdělením třírozměrného prostoru na roviny dle 

hodnot osy y. Kaţdý bod                z prostoru pak lze zařadit do příslušné roviny yi takové, 

ţe       a jeho zápis v rovině pak vypadá následovně:            . 
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Rotace ve dvourozměrném prostoru se provádí pomocí následujících vzorců: 

                  

                 

Zápis v maticovém tvaru: 

 
  

  
   

         

        
   

 

 
  

V našem případě v obou zápisech za bod y dosazujeme hodnotu z. Původní i rotovaný bod 

mají shodnou hodnotu y. Po rotaci je bod vloţen do společného prostoru jako            . 

Druhou variantou je vyuţití vlastností pravoúhlého trojúhelníku. Vzdálenost hrany od osy y 

představuje velikost přepony c pravoúhlého trojúhelníku. Úkolem algoritmu je zjistit velikost odvěsen 

x a z pro úhel α, svíraný odvěsnou a jednou z přepon. Úhel α je opět úhel, ze kterého byla fotografie 

pořízena. Odvěsny trojúhelníku lze vypočíst následovně: 

         

         

Následně lze bod vloţit do společného prostoru jako          . 

Oproti předchozí variantě zpracování, zde výsledku docílíme opravdu velmi rychle. Na stejné 

sestavě se řádově jedná o vteřiny, nikoli minuty. Celá řada obrázků (Obrázek 26: 3D model sestavený 

z obrysů postavy, Obrázek 27: 3D model sestavený z obrysů postavy, pohled shora) však na první 

pohled poukazuje na nedostatek tohoto algoritmu. Tím je bezesporu obrovská nepřesnost, obzvláště 

v oblasti rukou a nohou pacienta. Nohy ve výsledném modelu splývaly v jednu končetinu, ruce pak 

splývaly s trupem pacienta. 

 

Obrázek 26: 3D model sestavený z obrysů postavy 
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Obrázek 27: 3D model sestavený z obrysů postavy, pohled shora 

I tento způsob zpracování nebyl vyhodnocen jako vhodný, či dostačující. 

4.5.6 Rekonstrukce 3D modelu pomocí 3D skeneru 

Dalším způsobem zpracování fotografií a vytvoření 3D modelu je metoda 3D skenování. 

Touto problematikou se detailně zabývají například tři univerzity v Japonsku. Jejich dokumentace k 

této problematice je umístěna na přiloţeném disku CD. Obrázky v této kapitole jsou převzaty právě 

z této dokumentace. 

I my jsme se pokusili o implementaci této problematiky, avšak postupem času se ukázalo, ţe 

se jedná o skutečné sloţitou problematiku hodnou samostatné diplomové, či dizertační práce, a proto 

jsme od implementace upustili. Nicméně realizace moţná je a výslednou realizaci lze pro naše účely 

pouţít, proto bych se rád o této problematice zmínil v následujících pár odstavcích. 

Princip této techniky spočívá ve vysvícení rastru na skenovaný objekt a následně zachycení 

fotografie tohoto objektu (viz Obrázek 28: Rekonstrukce 3D modelu pomocí 3D skeneru). Z obrázku 

lze vyčíst odlišnost barevného označení svislých a vodorovných čar. Důvodem je jednoznačné odlišení 

čar i v případě deformace na sledovaném objektu. 
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Obrázek 28: Rekonstrukce 3D modelu pomocí 3D skeneru 

Jak napovídá Obrázek 29: Označení rovin 3D skeneru, jednotlivé čáry vysvíceny projektorem 

tvoří vertikální a horizontální roviny v prostoru (vertical pattern plane VPP a horizontal pattern plane 

HPP). Projektor je kalibrován, proto jednotlivé roviny získaly přívlastek „calibrated“ (CVPP a CHPP). 

Všechny tyto roviny mají společnou přímku. V případě CVPP se jedná o přímku Lv, v případě CHPP 

pak o přímku Lh. Průsečík přímek Lv a Lh tvoří střed projektoru (bod Op). Obě přímky Lv i Lh jsou 

získány kalibrací projektoru. 

 

Obrázek 29: Označení rovin 3D skeneru 

Jednotlivé roviny promítnuté na pozorovaný objekt se jeví jako křivky. Vztah mezi CVPP a 

těmito křivkami je neznámý. Proto roviny objektu jsou označeny jako „neznámé“ (Unknown VPP – 

UVPP). Oba typy rovin (UVPP i CVPP) znázorňuje Obrázek 30: Promítnutí rovin na pozorovaný 

objekt. 
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Obrázek 30: Promítnutí rovin na pozorovaný objekt 

Cílem této technologie je zjistit vztah mezi UVPP a CVPP (samozřejmě i UHPP a CHPP). 

K tomu slouţí cela řada vzorců, derivací a jiných matematických operací, které jsou uvedeny 

v přiloţené dokumentaci. 

Aby bylo moţné vypočíst vztahy mezi rovinami, je potřeba nejprve roviny na fotografii 

objektu identifikovat. Zde hraje velmi důleţitou roli barevné odlišení vertikálních a horizontálních 

rovin. Díky barevnému rozlišení lze nejprve vyhledat modré, poté červené čáry. Tuto část, společně 

s jejich zobrazením, jsme v naší aplikaci vyzkoušeli také. Přestoţe tělo pacienta není čistě červené ani 

modré, nalezení těchto rovin není triviální záleţitostí. Právě barva kůţe pacienta má za následek 

změnu odstínu barev jednotlivých rovin. Dalším faktorem je nerovnost těla pacienta, která má za 

následek ztrátu některých rovin (či jejich splynutí).  

Postup a výsledek tohoto způsobu zpracování je zachycen na Obrázek 31: Výsledek 3D 

skeneru. 

 

Obrázek 31: Výsledek 3D skeneru 
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4.6 Vytvoření vlastního modulu 

Poslední podkapitolou této práce je kapitola věnující se postupu při vytváření nového modulu, 

jelikoţ na moţnost vytváření nových modulů a rozšiřování aplikace byl kladen velký důraz. Příklad 

zdrojového kódu nového samostatného modulu byl jiţ uveden dříve. Nicméně nejednalo se o 

kompletní implementaci nového modulu.  

Aplikace a její části (včetně modulů) je implementována pomocí návrhového vzoru Model-

View-ViewModel. Z toho vyplývá, ţe modul aplikace se skládá minimálně z ViewModelu a View. 

Architektura aplikace počítá s existencí některých adresářů. Respektive některé části aplikace hledá 

v těchto adresářích. Mezi ně patří právě adresář Views a ViewModels. Tyto adresáře by měly 

existovat na stejné úrovni v assembly. Není to podmínkou, avšak binder spojující ViewModel s View 

by nemusel fungovat správně a jeho funkčnost byste museli implementovat ručně. Rovněţ klíčové 

slova View a ViewModel v názvech souborů jsou důleţitá. Obrázek 32 zobrazuje příklad vhodné 

architektury. 

 

Obrázek 32: Příklad architektury nového modulu 

Důleţité jsou rovněţ 2 reference. Jednou z nich je assembly z global assembly cache prostředí 

.NET framework. Jedná se o assembly System.ComponentModel.Composition, která umoţní pouţití 

IoC. Druhou je reference na aplikaci samotnou. Touto referencí umoţníme pouţití rozhraní a 

základních tříd pro následné dědění. 

Modul aplikace je definován rozhraním IModule a atributem [Export(typeof(IModule))] pro 

IoC. Dědění od třídy ViewModelBase není povinné, avšak prostřednictvím tohoto předka získáte 

implementaci spousty důleţitých a pomocných metod. Posledním důleţitým atributem je export pro 

získání tohoto modulu. Klíčem tohoto exportu můţe být cokoliv, doporučuje se však jméno třídy 

s ViewModelem. Tím zaručíte jednoznačnost tohoto klíče. 

[Export(typeof(NewModuleExampleViewModel))] 
[Export(typeof(IModule))] 
public class NewModuleExampleViewModel : ViewModelBase, IModule 
{ 
  public string ModuleName 
  { 
   get { return "Example - New module"; } 
  } 
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  public System.Windows.Controls.Canvas ModuleImage 
  { 
   get { return new Resources.ModuleIcon(); } 
  } 
 
  public int ModuleOrder 
  { 
   get { return 10; } 
  }  
 
  #region GoHomeCommand 
  public ICommand GoHomeCommand { get; private set; } 
 
  public void GoHome(object parameter) 
  { 
   Show.Screen<HomeViewModel>(); 
  } 
 
  public bool CanGoHome() 
  { 
   return true; 
  } 
  #endregion 
 
  public bool CanClose() 
  { 
   return true; 
  } 
 
  public void ShowSelf() 
  { 
   Show.Screen<NewModuleExampleViewModel>(); 
  } 
} 

Zdrojový kód 7: ViewModel nového modulu 

Vlastnost ModuleName vrací název modulu, který je zobrazen v hlavním menu aplikace. 

Vlastnost ModuleImage definuje vzhled ikony, která tvoří druhou část tlačítka modulu v hlavním 

menu. Poslední povinná vlastnost je ModuleOrder, která určuje pořadí ikony v hlavním menu 

aplikace. 

Rozhraní IModule definuje také 2 metody. Metoda CanClose určuje, zda lze aplikaci ukončit, 

či se vrátit do hlavního menu v případě, ţe modul je aktivní. Metoda ShowSelf je spouštěna po 

stisknutí tlačítka modulu. Slouţí k zobrazení modulu aplikace. Zde lze aplikovat vlastní logiku před 

zobrazením modulu (například ověření, zda jsou splněny všechny podmínky pro zobrazení modulu – 

například dva monitory). 

Region GoHomeCommand obsahuje vlastnost a metody pro tlačítko umoţňující návrat 

modulu zpět do hlavního menu aplikace. Tlačítko a jeho svázání s commandem je definováno ve View 

modulu. 
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Poslední částí modulu je View. Příklad vlastního View je uveden ve zdrojovém kódu 8.  

<UserControl x:Class="NewModuleExample.UI.Views.NewModuleExampleView" 
     xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation" 
     xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"> 
  
 <DockPanel> 
 
  <StackPanel DockPanel.Dock="Top" Orientation="Horizontal"> 
   <Button Command="{Binding GoHomeCommand}" Style="{DynamicResource 
GoHomeButton}" ToolTip="Back to home"/> 
   <Label Content="New module example" Style="{DynamicResource Header}"/> 
  </StackPanel> 
 
  <Grid> 
 
  </Grid> 
 
 </DockPanel> 
 
</UserControl> 

Zdrojový kód 8: View nového modulu 

View není nic jiného neţ vlastní komponenta s tlačítkem „Zpět do hlavního menu“ v horní 

části. Jelikoţ máme připravený ViewModel, stačí pouze svázat prvky na formuláři s tímto 

ViewModelem. To je provedeno například u tlačítka „Back to home“ v atributu Command. 
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5 Finální nasazení do provozu a testování 

Koncem roku 2010 byla aplikace, včetně nutných hardwarových zařízení, nasazena do ostrého 

provozu. Testována byla část zaměřující se na monitorování epileptiků a jejich záchvatů. Výsledkem 

byly měření a video záznamy zpracovávané naší aplikací. 

 

Obrázek 33: Ukázka reálného měření 

Opravdovým nedostatkem v průběhu měření se jevila kapacita baterií, instalovaných do 

externího zařízení. 3 monočlánky velikosti AA s kapacitou 1500mAh dokázaly zařízení napájet 

nepřetrţitě po dobu 2 aţ 3 dnů.  

Dalším moţným nedostatkem je citlivost externího zařízení. Díky absenci přímého kontaktu 

s tělem pacienta nezaznamenalo zařízení vţdy všechny vibrace nebo jejich hodnoty nebyly aplikací 

vyhodnoceny jako kritické, a proto nebyly vyneseny na celkovou osu. 

Otevřeny tedy zůstávají 2 otázky. V budoucnu je téměř nezbytné vyřešit problematiku 

napájení externího zařízení, aby nedošlo k výpadku v noci, či době záchvatu. Dále je třeba zaměřit se 

na řešení obecně. Důkladně zanalyzovat, zda bezkontaktní cesta (s tělem pacienta) opravdu dokáţe 

spolehlivě zaznamenat veškeré důleţité vibrace. Zda by nebylo vhodné instalovat zařízení, například 

pomocí pásku se suchým zipem, na ruku pacienta a být tak v přímém kontaktu s pacientem. 

Dnes je téměř kaţdý chytrý telefon vybaven vlastním gyroskopem a operačním systémem. 

Microsoft na svých webových stránkách pro vývojáře [8] uvádí příklad práce s gyroskopem. Návodů 
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jak s akcelerometry (gyroskopy) pracovat je dnes celá řada a týká se všech dnešních operačních 

systémů distribuovaných s chytrými mobilními telefony. Za zváţení tedy zcela určitě stojí i varianta 

nahrazení našeho externího zařízení za právě chytrý telefon. Ty jsou dnes, kromě vlastního gyroskopu, 

zpravidla vybaveny Bluetooth či WiFi technologií. S takovouto hardwarovou konfigurací by telefon 

měl být schopen simulovat funkčnost našeho zařízení. Podstatným rozdílem zde však je cena 

jednotlivých variant. Moţnost výběru jedné z variant by pro pacienta však mohla být velmi ţádoucí. 

Společně s modulem pro měření vibrací bylo otestováno i nastavení IP kamery. Ukázalo se, ţe 

s vhodným nastavením (komprese, intervaly a spouštění záznamu) lze aplikaci provozovat několik dní 

i na běţném notebooku s běţně dostupnou kapacitou pevného disku. 
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6 Závěr 

Kromě aplikace samotné byl vytvořen framework, který lze opakovaně pouţít pro vývoj 

aplikací napsaných v prostředí .NET a technologie WPF. Drobným rozšířením a úpravami z něj lze 

vytvořit framework univerzální, který lze následně pouţít i pro aplikace vyvíjené technologií 

Silverlight. 

Výsledná aplikace je modulární a snadno rozšiřitelná. S návodem obsaţeným v této práci lze 

velmi snadno za pomocí našeho frameworku vytvořit modul nový či jeho část a rozšířit či zdokonalit 

funkčnost této aplikace. 

V průběhu vývoje byly odhaleny výhody i nedostatky různých způsobů zaznamenávání videa. 

Bylo nalezeno optimální řešení, které umoţňuje monitorovat pacienta 24 hodin denně. Společně 

s video-záznamem jsou zpracovávány kvanta dat, reprezentující měření vibrací na těle pacienta. 

Následné měření jsou analyzovány a prezentovány uţivateli pomocí vlastnoručně vykreslených grafů 

a s moţností přehrání video-záznamů z IP kamery. 

V oblasti EKG byla naznačena nová metoda znázorňování správného umístění jednotlivých 

sond. Byly vyzkoušeny a následně vyhodnoceny postupy, které z prostých fotografií pacienta 

rekonstruovaly jeho 3D model. Následně bylo nalezeno jednoduché řešení, které se však nakonec 

ukázalo jako nejpřesnější. V této práci bylo rovněţ naznačeno jedno z mnoha moţných řešení, které 

by mohlo plnohodnotně nahradit řešení současné a rozšířit jej o další moţnosti. 
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7 Obsah přiloženého disku CD 

abstrakt.txt Abstrakt této práce 

[docs]  

 3D_scanning.pdf Podrobná dokumentace japonských univerzit na téma 3D skener 

 body_sensor.pdf Dokumentace zabývající se monitorování epileptiků 

 dokumentace.doc Tato dokumentace 

 dokumentace.pdf Tato dokumentace ve formátu PDF 

[application] Finální sestavení aplikace 

[source] Zdrojové kódy aplikace 
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Přílohy 

Licenční ujednání Ookii Dialogs 

License agreement for Ookii.Dialogs. 

Copyright © Sven Groot (Ookii.org) 2009 

All rights reserved. 

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted 

provided that the following conditions are met: 

1) Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions 

and the following disclaimer.  

2) Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of 

conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the 

distribution.  

3) Neither the name of the ORGANIZATION nor the names of its contributors may be used to 

endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.  

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS 

"AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, 

THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR 

PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR 

CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, 

EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, 

PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; 

OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, 

WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR 

OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF 

ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. 


