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1. Obiective An 2018
Proiectul MedGUIDE adresează principalele probleme identificate in gestionarea polifarmaciei la persoanele ce suferă de dementa: medicii au dificultăți in evaluarea si
diferențierea efectelor secundare ale medicamentelor de simptomele bolilor asociate,
farmaciștii au dificultăți in monitorizarea, evaluarea si ajustare dozajului
medicamentelor si nu in ultimul rând persoanele care suferă de dementa au dificultăți
in urmarea tratamentului medical acest fapt având un impact negativ asupra calității
vieții.
Principalele obiective ale proiectului MedGUIDE sunt:
•

•

•

Determinarea in mod obiectiv si complet a stării si nevoilor curente ale
persoanelor ce suferă de demență, prin combinarea datelor furnizate de pacient
cu cele oferite de îngrijitori formali sau informali si cu cele achiziționate cu
ajutorul dispozitivelor IoT (Internet of Things).
Determinarea modului de utilizare efectiva a medicamentelor, a efectelor
secundare și a aderenței persoanelor in vârsta la planurile de medicație prescrise
de medici.
Oferirea de sprijin pentru îmbunătățirea gradului de îngrijire și a aderentei la
medicație prin construirea de planuri de gestionare personalizate care pot fi
utilizate îngrijitori pentru a îmbunătăți calitatea vieții pacienților.

A doua etapa de execuție a proiectului (Etapa II) „Dezvoltarea tehnologiilor si
a serviciilor sistemului MedGUIDE” se întinde pe 12 luni din ianuarie 2018 pana
in decembrie 2018 si a avut următoarele obiective ce acoperă activitățile
aferente etapei din planul de realizare al proiectului:
•
•
•

Dezvoltarea bazei de cunoștințe pentru poli farmacie;
Dezvoltarea Serviciului de administrare a poli farmaciei si de suport
pentru persoanele ce suferă de dementa;
Definirea planului de integrare a serviciilor sistemului MedGUIDE.
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2. Rezumatul Etapei
In aceasta etapa am desfășurat activități de cercetare pentru a implementa o prima
versiune a bazei de cunoștințe pentru managementul poli-farmaciei utilizând ontologii
si unealta Protege (Secțiunea 3.1). Taxonomia conceptelor semantice implementate
conține informații despre: (i) medicamentele care sunt prescrise persoanelor suferinde
de demență, clasificate în funcție de rolul lor; (ii) interacțiunile medicamentoase care
pot apărea in momentul administrării simultane a mai multor medicamente pentru
demență; (iii) efectele adverse, clasificate în funcție de partea anatomică afectată.
Tot in cadrul acestei etape am implementat prima versiune a serviciului de administrare
a poli farmaciei si de suport pentru persoanele ce suferă de dementa utilizând tehnologii
scalabile precum Angular, Spring Boot sau Apache Cassandra. Implementarea de detaliu
a modulelor de interacțiune cu utilizatorul (front-end) si a logicii de business (back-end)
este descrisa in Secțiunea 3.2.
De asemenea in aceasta etapa am desfășurat activități in vederea integrării bazei de
cunoștințe si a serviciului de administrare a poli farmaciei in carul platformei MedGUIDE.
Secțiunea 3.3 prezinta modul in care datele achiziționate de la senzori sunt integrate in
cadrul platformei împreuna cu modul in care serviciile se integrează cu framework-ul
Apche Spark.
Secțiunea 3.4 încheie raportul prezentând rezultatele integrării acestor componente in
platforma MedGUIDE ilustrând acest lucru prin diagrame de deployment, scenarii si
cazuri de utilizare.
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3. Descrierea Științifica si Tehnica
Această secțiune detaliază realizările științifice și tehnice ale proiectului în conformitate
cu obiectivele și activitățile definite pentru prima etapa definite in planul de realizare al
proiectului. Fiecare sub-secțiune corespunde unei activități sau obiectiv din planul de
realizare.

3.1. Implementarea bazei de cunoștințe pentru poli
farmacie
In continuare vom detalia modul in care a fost dezvoltata baza de cunoștințe pentru
managementul poli-farmaciei. In abordarea noastră am ales ontologiile ca modalitate
de reprezentare a cunoștințelor pentru ca acestea furnizează un limbaj declarativ
interpretabil software care permite aplicarea de raționamente. Proiectarea de detaliu a
acestei baze de cunoștințe a fost descrisa in RST pentru Etapa I a anului 2017. Figura
1 prezinta o vedere de ansamblu asupra structurii bazei de cunoștințe ilustrând
principalele concepte definite si implementate.

Figura 1: Arborele ontologic al bazei de cunoștințe implementata
In continuare vom detalia modul in care aceasta baza de cunoștințe a fost implementata
folosind unealta Protégé1.

1

https://protege.stanford.edu/
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Protégé este un editor de ontologie dezvoltat de un grup de cercetare de la Universitatea
Stanford. Este o platformă open source scrisă în Java care poate fi utilizată cu succes
în dezvoltarea aplicațiilor bazate pe cunoștințe. Am folosit OWL - Ontology Web
Language2 ca si limbaj de reprezentare al ontologiei. Spre deosebire de predecesorul
său RDF3, limbajul OWL permite deducerea și generarea de noi cunoștințe prin
raționament. Figura 2 prezintă o captură de ecran din instrumentul Protégé ce ilustrează
conceptele ontologiei de bază dezvoltate de noi.

Figura 2: Conceptele ontologice ale bazei de cunoștințe implementate în
Protégé
Taxonomia conceptelor semantice din Figura 2 descrie informații despre:
•

2
3

medicamentele care sunt prescrise persoanelor suferinde de demență, clasificate
în funcție de rolul lor (antidepresive, antianxioterapice, anticholinergice,
antipsihotice, stabilizatori de dispoziție și antagoniști ai receptorilor NMDA );

https://www.w3.org/OWL/
https://www.w3.org/RDF/
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•

interacțiunile medicamentoase care pot apărea in momentul administrării
simultane a mai multor medicamente pentru demență;

•

efectele adverse ale mai multor interacțiuni intre medicamente, clasificate în
funcție de partea anatomică afectată (de exemplu, efecte adverse care afectează
sistemul digestiv / sistemul respirator / sistemul urinar etc.).

Fiecare concept semantic din ontologie are un set de indivizi (instanțe) asociat. Figura
3 ilustrează o captură de ecran din Protégé, în care sunt evidențiați ca si exemplificare
indivizi ai conceptului Drug_Drug_Interaction.

Figura 3: Instanțe ale conceptului Drug_Drug_Interaction în Protégé
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Relațiile dintre indivizii din ontologie sunt implementate ca si proprietăți obiect. Figura
4 ilustrează lista proprietăților din ontologie, în timp ce Figura 5 prezintă domeniul și
intervalul pentru o proprietate implementată în Protégé.

Figura 4: Proprietăți de obiecte în ontologia implementata în Protégé

Figura 5: Implementarea domeniului și intervalului pentru proprietatea
obiectului has_interaction_effect
Figura 6 ilustrează relațiile dintre o instanță a clasei Drug_Drug_Interaction și o instanță
a
clasei
Adverse_Effects
așa
cum
este
modelată
prin
proprietatea
has_interaction_effect. După cum se poate observa, interacțiunea dintre biperiden și
citalopram are ca efecte adverse somnolență, amețeli, dificultăți de concentrare și
confuzie.
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Figura 6: Implementarea relației dintre un individ din clasa
Drug_Drug_interaction și efectele secundare asociate acestuia prin
proprietatea has_interaction_effect

3.2. Implementarea serviciului de administrare a poli
farmaciei
In RST Etapa I 2017 am detaliat proiectarea acestui serviciu urmând model arhitectural
4+1 ce oferă diferite viziuni asupra modalității in care serviciul va fi dezvoltat. In subsecțiunile următoare vom prezenta modul in care acest serviciu a fost implementat si
integrat in cadrul platformei MedGUIDE.

3.2.1.

Detalii despre tehnologiile folosite la implementarea
serviciului

Figura 7 ilustrează principalele tehnologii utilizate pentru implementarea serviciului
utilizând șablonul arhitectural MVC (Model, View, Controller)4:

4

•

Controlerele - pot actualiza starea modelului și pot modifica componenta de
prezentare a modelului;

•
•

Modelul - stochează clasele de modele și datele pentru prezentare;
Componenta de prezentare – solicită informații de la model și generează date de
ieșire într-o forma pe care utilizatorul sa o înțeleagă;

https://www.codecademy.com/articles/mvc
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Figura 7: Tehnologii de implementare organizate după arhitectura MVC
Principalele tehnologii utilizate pentru dezvoltarea serviciului sunt detaliate în Tabelul 1.
Tabelul 1: Principalele tehnologii utilizate la implementarea serviciului
Tehnologie
Angular

Spring Boot

Apache
Cassandra

Descriere
Angular5 este o platformă care ușurează dezvoltarea aplicațiilor web.
Combină dependency injection, șabloanele declarative și end to end
tooling. Aplicațiile construite cu Angular pot fi aplicații web, mobile sau
desktop.
Spring Boot6 poate fi folosit pentru crearea de aplicații independente
dezvoltate in Spring. Acesta poate încorpora serverul Tomcat7 în mod
direct, configurează automat aplicațiile Spring și nu necesită fișiere de
configurare XML.
Apache Cassandra8 este una dintre cele mai bune opțiuni atunci când
vine vorba de crearea de aplicații scalabile și extrem de accesibile.
Printre caracteristicile care fac Cassandra una dintre cele mai bune
alegeri sunt toleranța la erori, performanța, descentralizarea,
scalabilitatea și durabilitatea.

https://angular.io/docs
https://projects.spring.io/spring-boot/
7
http://tomcat.apache.org/
8
http://cassandra.apache.org/
5
6
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Partea de front-end a serviciului este implementată folosind Angular 4 și grupează codul
sub formă de componente. Fiecare componentă Angular are trei părți principale:

•
•
•

Șablonul (HTML9) - care descrie modul în care va arăta view-ul atunci când
serviciul este în derulare;
Foaia de stil (CSS10) - care descrie proprietățile șablonului (de exemplu,
dimensiunea textului, culoarea textului etc.);
Componenta clasă - care conține codul și logica reală a componentei;

Partea de front-end comunică cu partea de Back-End prin AJAX (Asynchronous
JavaScript and XML)11 care cere și primește datele în format JSON (JavaScript Object
Notation)12.
Partea de back-end este implementată folosind Spring Boot, codul fiind organizat sub
formă de clase Java. Există trei categorii majore de clase:

•

Controlerele REST (Representational state transfer)13
o sunt clase care se ocupă de comunicarea cu partea de front-end
o ele apelează repository-uri pentru a insera sau pentru a prelua datele din
baza de date;

•

Entitățile
o sunt clasele care sunt mapate pe tabelele bazei de date;
o fiecare tabel din baza de date corespunde unei entități;

•

Repository-uri
o sunt clase care interacționează cu baza de date;
o fiecare tabel din baza de date corespunde unui repository;

Datele monitorizate și datele prelucrate sunt stocate într-o bază de date Cassandra
(baza de date MedGUIDE) și sunt agregate cu restul serviciilor din platforma MedGUIDE
fie direct, fie prin intermediul platformei Confluent14 (Zookeeper15, Kafka16, Kafka
REST17, Schema Registry18 și Kafka Connect19) și Apache Spark20.

https://www.w3schools.com/html/
https://www.w3schools.com/css/
11
https://www.w3schools.com/js/js_ajax_intro.asp
12
https://www.w3schools.com/js/js_json_intro.asp
13
https://en.wikipedia.org/wiki/Representational_state_transfer
14
https://www.confluent.io/product/confluent-platform/
15
https://zookeeper.apache.org/
16
https://kafka.apache.org/
17
https://docs.confluent.io/current/kafka-rest/docs/intro.html
18
https://docs.confluent.io/current/schema-registry/docs/index.html
19
https://www.confluent.io/product/connectors/
20
https://spark.apache.org/
9
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Dezvoltarea parții de back-end

Această subsecțiune prezintă detalii despre implementarea parții de back-end. Codul
este organizat în trei grupe principale de clase:
•
•
•

Controlere – sunt componente care expun endpoint-urile prin care se poate
apela back-end-ul;
Repository-uri – sunt componente care sunt utilizate pentru comunicarea cu
baza de date;
Entităţi – sunt clase utilizate de controlere și de repository-uri, fiecare fiind
mapată la un tabel din baza de date;

Figura 8 prezintă principalele clase de model utilizate de serviciu. Există o conexiune
unu-la-unu între clasele de model și tabelele din baza de date.

Figura 8: Diagrama de clase a parții de back-end
Tabelul 2 rezumă componentele implementate pe partea de back-end.
Tabelul 2: Componentele implementate pentru back-end
Componente
Controlere

Repository-uri

Descriere
ActivityController, MedicationController, SleepingController,
AuthenticationController, DoctorController,
MessagesController, PatientController,
PrescriptionController, ReportsController
CredentialsRepository, DoctorRepository,
FamilyCaregiverRepository, PatientRepository,
ProfessionalCaregiverRepository, ActivityRepository,
MedicationPrescriptionRepository, MedicationRepository,
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MessageRepository, ReportRepository, RoadmapRepository,
SleepingRepository
Entitati pentru monitorizare
Activity, Medication, MedicationIntakeData, PartOfTheDay,
Sleeping, WeekData
Entitati pentru prescriptia medicamentelor
MedicationPrescription, WeekDays
Entitati care descriu utilizatorii aplicatiei
Actor, AuthenticatedUser, Credentials, Doctor,
FamilyCaregiver, Patient, ProfessionalCaregiver, UserDetails
Alte entitati
Message, Report, Roadmap

Entităţi

3.2.3.

Dezvoltarea parții de front-end

Această secțiune descrie implementarea parții de front-end a serviciului. Codul este
organizat sub formă de componente prezentate in Tabelul 3.
Tabelul 3: Componentele părții de front-end
Componente
Vizualizarea
activităților zilnice
monitorizate
Vizualizarea
șablonului de somn
Vizualizarea planului
de medicamente
Scrierea și citirea
rapoartelor

Workspace-ul pentru
comunicare
Prescripție medicala
& Roadmap

Vizualizarea
persoanelor care au
dementă

Descriere
Utilizatorii pot folosi această componentă pentru a vizualiza
activitățile monitorizate ale pacienților care suferă de
demență, din ziua curentă sau din ultimele șapte zile.
Utilizatorii pot vedea șablonul de somn al pacienților care
suferă de demență, din ziua curentă sau pentru un anumit
număr de zile.
Utilizatorii pot consulta aderența pacienților la planul de
administrare a medicamentelor. Informațiile sunt afișate
pentru ziua curentă sau pentru un anumit număr de zile.
Rapoartele completează informațiile care provin de la senzori
și care monitorizează pacienții cu demență. Există două tipuri
de activități care sunt asociate cu rapoartele: scrierea
rapoartelor (pacienții, îngrijitorii ce fac parte din familie,
asistenții profesioniști) sau citirea rapoartelor (medicii).
Workspace-ul pentru comunicare este un loc în care
utilizatorii aplicației pot interacționa prin mesaje.
Prescripția medicala și roadmap-ul sunt create de medici.
Prescripția medicala descrie aportul de medicamente care
trebuie urmat de pacienții cu demență, iar roadmap-ul
descrie recomandările care trebuie urmate, cum ar fi
activitățile fizice.
După ce se înregistrează în aplicație, îngrijitorii profesioniști
și medicii pot vedea toți pacienții cu demență, sortați după
prioritate.
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3.3. Integrarea serviciilor dezvoltate in cadrul platformei
MedGUIDE
Această secțiune descrie modul în care datele sunt generate de senzorii de monitorizare
si integrate în baza de date MedGUIDE. Secțiunea este împărțită în două subsecțiuni:

•

Integrarea datelor – descrie modul în care datele generate de senzorii de
monitorizare sunt integrate în platforma sub forma mesajelor AVRO

•

Integrarea Apache Spark - descrie modul în care datele generate de senzori pot
fi procesate de către Apache Spark și ulterior stocate în baza de date

Figura 9 prezintă o descriere detaliată a fluxului de date a versiunii inițiale a prototipului
arhitectural.

Figura 9: Fluxul de date în platforma integrata MedGUIDE

3.3.1.

Integrarea datelor

Confluent este o platformă de streaming care extinde funcționalitățile Apache Kafka. În
dezvoltarea serviciului a fost utilizată versiunea 3.2.1. Confluent constă în 5 servere
care sunt rezumate în tabelul următor.
Tabelul 4: Platforma Confluent
Server
Zookeeper

Port
2181

Descriere
Serverul Zookeeper trebuie să funcționeze pentru a
rula celelalte servere de pe platforma Confluent. Unul
dintre obiectivele sale principale este furnizarea unei
stări consistente intr-un sistem distribuit.
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Kafka

9092

Schema Registry

8085

Kafka REST Proxy

8083

Kafka Connect

8084

Apache Kafka este o platformă distribuită care este
utilizată pentru construirea de aplicații de streaming
și pipeline de date în timp real.
Schema Registry face parte din distribuția Confluent
si stochează istoricul tuturor schemelor.
Kafka REST Proxy este, de asemenea, o parte a
distribuției Confluent și oferă o interfață RESTful
pentru clusterul Kakfa.
Kafka Connect este un framework care este inclus în
Apache Kafka și care permite integrarea cu alte
sisteme cum ar fi JDBC, Cassandra etc.

Porturile serverelor au fost modificate, în unele cazuri pentru a evita conflictul cu
porturile utilizate de alte sisteme, cum ar fi Apache Spark. În continuare este descris
modul în care se utilizează fiecare server al platformei Confluent:

•

Zookeeper. Serverul Zookeeper trebuie pornit pentru a utiliza celelalte servere
ale platformei Confluent.

•

Kafka. Serverul Kafka utilizează topicuri pentru a integra mesajele. Topicurile
sunt structuri de date care păstrează mesajele care vin în platforma Confluent
într-o abordare FIFO (First in First Out). Topicul MedGUIDE este un exemplu de
topic care poate fi folosit pentru stocarea mesajelor AVRO care provin de la
senzorii de monitorizare.

•

Schema Registry. Schema Registry stochează schemele care trebuie
respectate de către mesajele AVRO trimise la platforma Confluent. O schemă
AVRO descrie formatul care trebuie respectat de mesajele AVRO. Pentru fiecare
câmp al unui mesaj, acesta descrie numele câmpului, tipul, și în plus o
documentație. Mesajele trebuie să respecte schema AVRO, Figura 10, si să aibă
structura din Tabelul 5. Fiecare schemă AVRO are un ID. Serviciul de
monitorizare trebuie să știe în prealabil ID-ul predefinit al schemei AVRO care
caracterizează mesajele AVRO, sau o altă opțiune, care este reprezentată și în
figură, este de a trimite schema AVRO la început sub forma unui mesaj POST
HTTP pentru a obține ID-ul schemei ca rezultat.

Figura 10: Exemplu de schemă AVRO
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Tabelul 5: Detalii privind schema mesajelor AVRO
Câmp
event_time
message
name
value
•

Descriere
o valoare long care descrie momentul de timp când evenimentul a fost
înregistrat
o valoare de tip string care reprezintă conținutul mesajului
o valoare de tip string care reprezintă numele senzorului de
monitorizare
o valoare întreaga ce reprezintă datele monitorizate

Kafka REST Proxy. Kafka REST Proxy oferă un mecanism prin care mesajele
AVRO trimise de Serviciul de Monitorizare pot fi integrate în platforma de Big
Data analitics (bazata pe Apache Spark). Fiecare mesaj are două părți majore:
o ID-ul schemei - un identificator unic care caracterizează schema AVRO
și care este obținut atunci când schema AVRO este înregistrată mai întâi
în platforma Confluent;
o înregistrările - o listă de înregistrări care trebuie să respecte schema
AVRO; în cazul schemei AVRO prezentată în acest exemplu, fiecare
înregistrare trebuie să aibă un event_time, un mesaj, un nume și o
valoare;

Figura 11: Exemplu de trimitere a unui mesaj AVRO
•

Kafka Connect. Kafka Connect este utilizat pentru conexiunea dintre topicul
MedGUIDE și baza de date MedGUIDE. Figura următoare prezintă proprietățile
unui exemplu de conector Cassandra Sink.

Figura 12: Exemplu de proprietăți a conectorului Cassandra Sink
În cele din urmă, datele care provin din topicul MedGUIDE sunt stocate în tabelul
monitored_data.
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Figura 13: Tabel de date monitorizate

3.3.2.

Integrarea cu Apache Spark

Această subsecțiune descrie modul în care datele care provin de la senzorii de
monitorizare pot fi integrate pentru a fi procesate utilizând Apache Spark. Apache Spark
este un motor utilizat pentru prelucrarea datelor la scară largă. Un cluster Spark constă
dintr-un controller Spark și mai mulți worker-i Spark care rulează pe diferite mașini.
Volumul de lucru este distribuit între membrii grupurilor și această distribuție duce la
un timp de procesare mai mic. Sarcinile Spark sunt fișiere de tip .jar Java care rulează
pe serverul Apache Spark. În continuare este prezentat un fragment de cod dintr-o
sarcina Spark care primește datele dintr-un subiect Kafka și apoi stochează datele întrun tabel din Cassandra. În exemplul din Figura 14, sunt setați mai mulți parametri, cum
ar fi serverele de bootstrap (serverul Kafka), de-serializatorul cheie, de-serializatorul de
valori și adresa URL a registrului de scheme.

Figura 14: Exemplu de configurare a parametrilor pentru o sarcina Spark
O alternativă este crearea de sarcini Spark care citesc datele dintr-o tabela Cassandra
la o anumită frecvență, de exemplu 3 secunde, apoi prelucrează datele și, în final,
stochează datele într-o altă tabelă Cassandra sau trimit datele direct către serviciu.

Figura 15: Baza de date MedGUIDE
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Rezultatele executării sarcinii Spark pot fi stocate într-o altă tabelă din baza de date
MedGUIDE implementata in Cassandra (Figura 15).

3.4. Deployment și cazuri de utilizare
3.4.1.

Deployment-ul serviciului

Figura 16 ilustrează arhitectura de deployment pentru administrarea poli farmaciei si a
bazei de cunoștințe asociate. Partea de front-end a serviciului de management a bazei
de cunoștințe este dezvoltată ca un proiect Angular și este implementată folosind un
server NGINX. Partea de back-end a fost dezvoltată ca o aplicație Spring Boot care este
implementată pe un server Tomcat. Serverul Tomcat tine, de asemenea, baza de
cunoștințe implementata ca o ontologie intr-un fișier OWL. Toate componentele
comunica utilizând protocolul de comunicare HTTP. Baza de date MedGUIDE este ținută
pe un server Cassandra.

Figura 16: Arhitectura de deployment a serviciului pentru administrarea poli
farmaciei

3.4.2.

Scenarii si cazuri de utilizare

Medicul se înregistrează cu credențialele davidjohnson și parola. Medicii pot vedea
pacienții sortați în funcție de prioritate. Pacienții din topul listei au o prioritate mai mare
decât pacienții din partea de jos a listei. Roșu înseamnă o prioritate ridicată, galben
înseamnă prioritate medie și verde înseamnă o prioritate scăzută (Figura 17).
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Figura 17: Pacienții alocati unui medic sortați după prioritate
Medicul poate, să actualizeze prescripția medicală a pacienților (a se vedea Figura 18).
Pentru a face acest lucru, el trebuie să aleagă un pacient și apoi prescripția care vrea
sa o modifice.

Figura 18: Prescripția de medicamente pentru pacientul John Smith
Dupa ce medicul se conectează și selectează un pacient, el vizualizează dashboard-ul,
din care poate alege să utilizeze serviciul de management a bazei de cunoștințe,
selectând opțiunea administrare poli farmacie (vezi Figura 19).

19

MedGUIDE

RST Etapa II

Figura 19: Dashboard-ul prin care medicul poate accesa serviciul de
mangement a bazei de cunoștințe
După ce medicul selectează Managementul Poli farmaciei, el este redirecționat către
partea de front-end a serviciului, de unde poate alege o dată pentru a vedea activitățile
efectuate de pacient, activitățile sale inițiale și abaterile de la rutina zilnica (Figura 20).

Figura 20: Vizualizarea activităților (i) efectuate de pacient pentru data
selectată, (ii) activitățile din rutina zilnica și (iii) abaterile de la rutina zilnica.
Odată ce activitățile din data selectată (rutina zilnica pacientului și abaterile de la rutina)
sunt afișate, medicul poate alege să adnoteze data ca având o activitate normală sau
să conțină abateri semnificative față de rutina zilnica. Dacă medicul dorește să adnoteze
data ca având doar activități normale, verifică opțiunea "activități normale" și apasă
butonul Trimite pentru a salva adnotarea în baza de date MedGUIDE (Figura 21).
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Figura 21: Adnotarea zilei care conține activități normale de rutina zilnica
Dacă medicul dorește să adnoteze data ca având abateri semnificative de la rutina
zilnica, verifică opțiunea "deviații semnificative" care afișează componentele UI pentru
adnotarea datei cu interacțiunile între medicamente și efectele secundare asociate (vezi
Figura 22). Odată ce selectează interacțiunile între medicamente și efectele secundare
asociate acestora pe care le consideră adecvate, poate apăsa butonul Trimite pentru a
salva adnotările in baza de date MedGUIDE.

Figura 22: Adnotarea cu abateri semnificative și asocierea interacțiunilor
între medicamente și a efectelor secundare.
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Pentru a accesa datele, pacientul se înregistrează în aplicație cu credențialele
corespunzătoare, selectează Date Monitorizate pentru Pacient, apoi Activități Zilnice și,
în sfârșit, dă clic pe Săptămâna. Figura 23 prezintă monitorizarea activităților zilnice ale
unui pacient care poartă numele de John Smith.

Figura 23: Activități zilnice pentru pacientul John Smith
De asemenea, poate vedea aportul de medicamente pentru ultima săptămână (vezi
Figura 24). Pentru aceasta, trebuie să selecteze Date Monitorizate pentru Pacient, apoi
Medicamente și în cele din urmă Săptămâna.

Figure 24: Aportul de medicamente pentru pacientul John Smith
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Asistentul informal (din familie) se înregistrează cu credentialele jamestaylor și
parola. Acesta poate interacționa cu pacientul, cu medicul și cu asistentul de îngrijire
profesionist asociați printr-un workspace (vezi Figura 25).

Figura 25: Workspace-ul pentru pacientul John Smith
De asemenea, asistentul informal poate vizualiza date despre pacient. În următoarea
figură este prezentată prescripția de medicamente pentru pacientul John Smith. Pentru
a vedea prescrierea de medicamente pentru pacientul asociat, asistentul de îngrijire din
partea familiei trebuie să selecteze mai întâi funcția Vizualizează prescripție și apoi
Medicamente (vezi Figura 26).

Figura 26: Prescripția medicală pentru pacientul John Smith
Asistentul de îngrijire profesional se înregistrează cu credentialele josephwilliams și
parola lui este parola. Asistentul de îngrijire profesional poate trimite rapoarte
medicului. Această sarcină poate fi realizată prin autentificarea in aplicație, selectarea
unui pacient din lista de pacienți sortată în funcție de prioritate și, în final, prin clic pe
Rapoarte (vezi Figura 27).
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Figura 27: Exemplu de trimitere a unui raport
Asistentul de îngrijire profesional poate consulta, de asemenea, datele monitorizate. De
exemplu, el poate vedea rutina zilnica a pacientului asociat pe fiecare tip de activitate
monitorizata (a se vedea Figura 28 pentru activitatea dormit).

Figura 28: Activitatea dormit pentru pacientul John Smith
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4. Concluzii
In a doua faza de execuție a proiectului eforturile s-au concentrat pe implementarea
primelor versiuni a serviciului aflat in responsabilitatea partenerului UTCN si a bazei de
cunoștințe MedGUIDE. Folosind cerințele funcționale prezentate in RST I, a fost
implementata o baza de cunoștințe pentru managementul poli-farmaciei utilizând
ontologii si unealta Protege. De asemenea serviciul de administrare a poli farmaciei a
fost implementat utilizând arhitectura MVC si tehnologii moderne. Ambele componente
au fost integrate in fluxul de date al platformei MedGUIDE. Tot in aceasta etapa
componentele integrate au fost testate folosind scenarii si cazuri de utilizare definite in
RST I.
Rezultatele obținute in aceasta etapa au fost diseminate in cadrul mai multor
evenimente, articole si cărți:
•

•

•

•

•

•
•

V. Chifu, C. Pop, T. Cioara, I. Anghel, I. Salomie, D. Moldovan, Identifying the
Polypharmacy Side-Effects in Daily Life Activities of Elders with Dementia,
Intelligent Distributed Computing XII, Part of the Studies in Computational
Intelligence book series, volume 798, pp. 380-389, 2018.
D. Moldovan, A. Visovan, M. Bologa, C. Pop, V. R. Chifu, I. Anghel, T. Cioara and
I. Salomie, Random Forest and Sequential Model for Anomalies Detection in the
Activities of the People with Dementia, International Conference Advancements
of Medicine and Health Care Through Technology (MediTech2018), under
publication, 2018.
D. Moldovan, A. Olosutean, V. Chifu, C. Pop, T. Cioara, I. Anghel, I. Salomie, Big
Data Analytics for the Daily Living Activities of the People with Dementia, 2018
IEEE 14th International Conference on Intelligent Computer Communication and
Processing (ICCP2018), pp. 175-181, 2018.
D. Moldovan, M. Antal, C. Pop, A. Olosutean, T. Cioara, I. Anghel, and I. Salomie,
Spark-Based Classification Algorithms for Daily Living Activities. In: Silhavy R.
(eds) Artificial Intelligence and Algorithms in Intelligent Systems. CSOC2018.
Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 764. Springer, Cham DOI
R. Jurca, T. Cioara, I. Anghel, M. Antal, C. Pop, D. Moldovan, Activities of Daily
Living Classification using Recurrent Neural Networks, RoEduNet Conference
2018.
I. Anghel, T. Cioara Ambient Intelligence for Elders Care, ISBN: 978-606-737297-7, UT Press Cluj-Napoca, 2018
Participarea la „AAL Forum 2018”, Septembrie 2018, Bilbao, Spania
(http://www.aalforum.eu/) unde coordonatorul proiectului a avut alocat un
stand (booth) dedicat proiectului MedGUIDE pe perioada forumului.
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5. Raport Deplasări
Deplasare Bruxelles/Belgia:
In perioada 03/06/2018 – 05/06/2018 Conf. Dr. Tudor Cioara si Conf. Dr. Ionuț
Anghel membri ai Laboratorului de Cercetare in Sisteme Distribuite (DSRL) parte a
Universității Tehnice din Cluj-Napoca (UTCN) s-au deplasat in Bruxelles, Belgia la sediul
AAL pentru a participa la evaluarea proiectului de către CE (Review Meeting). In cadrul
întâlnirii am prezentat progresul efectuat de laborator in activitățile de cercetare de care
este responsabil, in special legat de proiectarea bazei de cunoștințe si de serviciul de
administrare a ploi farmaciei. Rezultatul evaluării a fost pozitiv, experții concluzionând
ca proiectul respecta planul de lucru si progresul făcut in vederea implementării este
foarte bun.
Deplasare Bilbao/Spania:
In perioada 24/09/2018 – 26/09/2018 Tudor Cioara si Marcel Antal au participat la
„AAL Forum 2018”, Septembrie 2018, Bilbao, Spania (http://www.aalforum.eu/) unde
coordonatorul proiectului a avut alocat un stand (booth) dedicat proiectului MedGUIDE
pe perioada forumului. Aceștia
au diseminat rezultatele proiectului MedGUIDE
accentuând beneficiile aduse de acesta si căutând sinergii cu proiecte AAL similare. De
asemenea au participat si la prezentările efectuate de membrii comisiei AAL si au
discutat despre provocările aduse de aceste proiecte. In data de 27.09.2018 la
încheierea forumului a avut loc si o întâlnire de progres a proiectului MedGUIDE la care
au participat reprezentanți pentru toți partenerii implicați pentru a discuta progresele si
a rafina planul de implementare a proiectului.
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6. Pagina Web
Pagina web a proiectului poate fi accesata la: http://medguide-aal.eu/. Pagina web a
proiectului pune in evidenta obiectivele proiectului, rezultatele țintite, beneficiile aduse
de implementarea sistemului MedGUIDE, descrierea consorțiului dar si aspect legate de
diseminare precum publicații, articole in reviste sau evenimente la care au participat
membrii proiectului. Versiunea site-ului in limba romana este disponibila la adresa:
http://dsrl.coned.utcluj.ro/medguide/. De asemenea proiectul este vizibil si pe site-ul
Laboratorului de Cercetare Sisteme Distribuite (http://dsrl.coned.utcluj.ro/) si pe
paginile personale ale membrilor colectivului DSRL. Proiectul are asociat cont de Twitter
(https://twitter.com/MedGUIDE_).
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