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1 Εγκατάσταση περιφερειακών συσκευών οικιακού 
συστήµατος 

 
Οι περιφερειακές συσκευές του οικιακού συστήµατος απαρτίζονται από: 

1. Το modem για τη σύνδεση στο Internet 
2. Τον φορητό ηλεκτροκαρδιογράφο (ECG) 
3. To ρολόι χειρός Vivago και το σταθµό βάσης 
4. Την κεντρική µονάδα του συστήµατος συναγερµού/ασφάλειας Caddx 

1.1 O φορητός ηλεκτροκαρδιογράφος (ECG) 
 
Ο φορητός ηλεκτροκαρδιογράφος (ECG) συνδέεται σε µια από τις διαθέσιµες 
θύρες RS232 του υπολογιστή, ενώ οι ρυθµίσεις σύνδεσης καθορίζονται από 
την κεντρική εφαρµογή (βλ. σχετική ενότητα). Για να παρθεί µέτρηση από το 
ECG, θα πρέπει να το αποσυνδέσετε από τον Η/Υ. Αφού ολοκληρωθεί η 
διαδικασία της µέτρησης, το επανασυνδέετε και το θέτετε σε λειτουργία. Το 
σύστηµα, θα ανιχνεύσει την υπάρξη του ECG και στη συνέχεια θα αντλήσει την 
τελευταία µέτρηση από τη συσκευή. Μόλις γίνει αυτό, η µνήµη της συσκευής 
θα σβηστεί από το κεντρικό σύστηµα και στη συνέχεια η συσκευή θα τεθεί 
αυτόµατα εκτός λειτουργίας για εξοικονόµηση ενέργειας.  
 
Η συσκευή συνοδεύεται από αντίστοιχο driver σε µορφή DLL ο οποίος αφού 
εγκατασταθεί, πρέπει να καταχωρηθεί µε τη χρήση του εργαλείου 
regsvr32.exe.  

1.2 To ρολόι χειρός Vivago και ο σταθµός βάσης 
 
Ο σταθµός βάσης πρέπει να συνδεθεί στον Η/Υ του σπιτιού µέσω του 
ενδιάµεσου µετατροπέα. Η σύνδεση γίνεται πάλι µέσω της θύρας RS232, 
πρέπει όµως να επιλεχθεί η COM 1 έτσι ώστε να µπορέσει το πρόγραµµα που 
συνοδεύει τη συσκευή να τον εντοπίσει αµέσως. Αφού συνδεθεί o σταθµός, 
τότε πρέπει να γίνει εγκατάσταση του λογισµικού Vista όπως περιγράφεται 
στο παράρτηµα A. Θα πρέπει επίσης να εγκατασταθεί και η βάση Interbase 
από το CD εγκατάστασης του λογισµικού Vista. Επίσης, θα πρέπει να 
εγκατασταθεί το σχετικό DLL (vivago.dll) και να καταχωρηθεί όπως και πριν µε 
το εργαλείο regsvr32.exe.  
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1.3 Η κεντρική µονάδα του συστήµατος 
συναγερµού/ασφάλειας 

 
Η κεντρική µονάδα του Caddx µπορεί να συνδεθεί µέσω οποιασδήποτε RS232 
θύρας εκτός της COM 1 που είναι δεσµευµένη για το Vivago. Αφού συνδεθεί, οι 
ρυθµίσεις µπορούν να γίνουν από την κεντρική εφαρµογή του συστήµατος 
οικίας. Θα πρέπει όµως πρώτα να γίνει εγκατάσταση και καταχώρηση όπως 
και για τους άλλους drivers του driver Caddx3Server.dll.  

1.4 Σύνδεση στο Internet 
 
To modem µπορεί να συνδεθεί µέσω µιας USB θύρας εξοικονοµώντας έτσι 
θύρες RS232 για τα υπόλοιπα υποσυστήµατα. Το σύστηµα απαιτεί συνεχή 
σύνδεση στο Internet για ανταλλαγή δεδοµένων η οποία µπορεί να επιτευχθεί 
µόνο µε σύνδεση τύπου xDSL ή άλλη broadband σύνδεση. Η πλέον 
πρόσφορη λύση για τα έως τώρα ελληνικά δεδοµένα είναι µια ADSL σύνδεση 
είτε µε δυναµική είτε µε στατική IP διεύθυνση.  
 
Σε περίπτωση που χρησιµοποιηθεί δυναµική IP διεύθυνση στις οικίες, είναι 
απαραίτητη η εγκατάσταση και η ρύθµιση του συγκεντρωτή υπηρεσιών 
(service aggregator) ως ακολούθως: 
 

1. Κάνοντας χρήση µιας υπηρεσίας δυναµικού DNS όπως π.χ. το 
www.dyndns.org, καταχωρούµε την κάθε οικία µε ένα συγκεκριµένο 
όνοµα σε ένα από τα διαθέσιµα domain της υπηρεσίας.  

2. Εγκαθιστούµε ένα πρόγραµµα στον κάθε home gateway (Η/Υ οικίας) το 
οποίο θα αναλάβει να ενηµερώνει την υπηρεσία για κάθε αλλαγή στην 
IP διεύθυνση του home gateway. Κάνουµε τις απαραίτητες ρυθµίσεις 
στο πρόγραµµα. Ένα τέτοιο πρόγραµµα είναι το DynDns της Kana 
Solutions και είναι ένα από τα πολλά που παρέχονται δωρεάν, όπως 
δωρεάν είναι και η χρήση της υπηρεσίας δυναµικού DNS, υπό 
συνθήκες.  

3. Στο λογισµικό του συγκεντρωτή δηλώνουµε τα home gateways µε τα 
ονόµατα που τα δηλώσαµε στην υπηρεσία δυναµικού DNS.  

 
O συγκεντρωτής υπηρεσιών θα πρέπει να έχει στατική IP διεύθυνση, 
διαφορετικά θα πρέπει και αυτός να δηλωθεί στην υπηρεσία δυναµικού DNS 
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και φυσικά να γίνει εγκατάσταση και σε αυτόν του ίδιου προγράµµατος 
ενηµέρωσης της IP διεύθυνσης.  
 

1.5 Απαιτήσεις Συστήµατος 
 
Για την εγκατάσταση της εφαρµογής της οικίας απαιτούνται τα παρακάτω: 

 Windows XP 
 Από τα Internet Information Services 5.1 (IIS 5.1) 

i. Common Files 
ii. World Wide Web Server 

 Το Microsoft .NET Framework 1.1 
 Το Microsoft SOAP Toolkit 3.0 
 Μια client εφαρµογή για χρήση του DynDNS.org 

 

1.6 Ρυθµίσεις πριν την εγκτάσταση της εφαρµογής 
 
Για να λειτουργήσει σωστά η εφαρµογή πρέπει: 

 Να δηµιουργηθεί ένας χρήστης µε: 
i. username: pesy 
ii. password: 123 

 Να εγκατασταθούν 5 ODBC (Open DataBase Connectivity) MS Access 
drivers µε system DSN για τις πέντε βάσεις δεδοµένων που χρησιµοποιεί η 
εφαρµογή. Αυτές θα πρέπει να χρησιµοποιούν τα ονόµατα 
i. PESY_HOME_DB για τη βάση home.mdb 
ii. PESY_MEDICAL_DB για τη βάση medical.mdb 
iii. PESY_SAFETY_DB για τη βάση safety.mdb 
iv. PESY_SECURITY_DB για τη βάση security.mdb 
v. PESY_ALARM_DETECTION για τη βάση alarms.mdb 

 Αν υπάρχει στο σύστηµα συσκευή IST vivago χρειάζονται τα παρακάτω: 
i. Εγκατάσταση της εφαρµογής IST vista 
ii. Aντικατάσταση της βάσης vista.gdb στον κατάλογο της εφαρµογής IST 

vista µε αυτή που παρέχεται µε την εγκατάσταση της κεντρικής 
εφαρµογής της οικίας. 

iii. Αν η εγκατάσταση της εφαρµογής IST vista γίνει από λογαριασµό εκτός 
του pesy τότε πρέπει ο χρήστης pesy να αποκτήσει πλήρη δικαιώµατα 
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στον φάκελο εγκατάστασης της εφαρµογής αυτής. 
iv. Πριν τρέξει για πρώτη φορά η κεντρική εφαρµογή της οικίας, πρέπει να 

ρυθµιστεί σωστά η εφαρµογή IST vista και κατόπιν αυτού να 
τερµατιστεί. 

 

1.7 Ρυθµίσεις µετά την εγκατάσταση της εφαρµογής 
 

 Όσον αφορά το σύστηµα συναγερµού CADDX: 
i. Πριν τρέξουµε για πρώτη φορά την κεντρική εφαρµογή, εκτελούµε το 

Server1.exe που βρίσκεται µέσα στον υποκατάλογο DLLs του 
καταλόγου εγκατάστασης της εφαρµογής. 

ii. Ρυθµίζουµε στα Component services των windows XP στο DCOM config 
το CADX4 Object: 
 Security  

• Access permissions  Edit  Προσθέτουµε τον 
IUSR_HOSTNAME 

• Launch permissions  Edit  Προσθέτουµε τον 
IUSR_HOSTNAME 

 Identity  επιλέγουµε The Interactive User 
iii. Με το regedt32 στο κλειδί: HKEY_LOCAL_MACHINE � SOFTWARE � 

CDX επιλέγουµε Security � Permissions και προσθέτουµε στον 
IUSR_HOSTNAME: Full Control 

 

1.8 Χρήση κεντρικής εφαρµογής οικίας 
 
Η κεντρική εφαρµογή της οικίας αποτελείται από τέσσερις βασικές φόρµες.  
Ανάλογα µε ποιο κουµπί είναι πιεσµένο στο πάνω µέρος της εφαρµογής, 
εµφανίζεται και η ανάλογη φόρµα.  Θα περιγράψουµε παρακάτω τις τέσσερις 
φόρµες και τη χρήση τους αναλυτικά. 
 
Η πρώτη φόρµα µε τίτλο «Γενικά» περιέχει τις πληροφορίες της οικίας όπως 
φαίνεται στο σχήµα 1. 
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Σχήµα 1.  Πληροφορίες οικίας 

Αν θέλουµε να αλλάξουµε κάποια από τις πληροφορίες που φαίνονται εδώ δεν 
έχουµε παρά να πάµε στο αντίστοιχο πεδίο και να γράψουµε την νέα τιµή. 
Πατώντας το κουµπί «Ιατρικά» εµφανίζεται η αντίστοιχη φόρµα όπως φαίνεται 
στο Σχήµα 2. 

 

 

Σχήµα 2.  Ιατρικά δεδοµένα 
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Στο πάνω µέρος της φόρµας κάτω από την ταµπέλα «Αναζήτηση από τη βάση 

δεδοµένων» µπορούµε να επιλέξουµε ηµεροµηνίες αναζήτησης στη βάση 
δεδοµένων της οικίας.  Πατώντας το κουµπί «Αναζήτηση» θα εµφανιστούν στο 
κουτί επιλογής πάνω από το κουµπί «Εµφάνιση» όσα παλαιότερα 
καρδιογραφήµατα έχουν αποθηκευτεί ανάµεσα σε αυτές τις ηµεροµηνίες.  Στη 
συνέχεια επιλέγουµε από το κουτί επιλογής ένα από αυτά και πατώντας 
«Εµφάνιση» αυτό εµφανίζεται στη φόρµα, µαζί µε τις τιµές ST, HR και QRS.  
Όταν καταγράψουµε µε τη συσκευή ECG@Home ένα νέο καρδιογράφηµα το 
µόνο που έχουµε να κάνουµε είναι να συνδέσουµε το καλώδιο όσο η συσκευή 
είναι αναµµένη.  Μετά από λίγο θα εµφανιστεί το νέο καρδιογράφηµα στη 
φόρµα αυτή.  Αν κάτι δεν πάει καλά (για παράδειγµα αν αργήσουµε να 
συνδέσουµε τη συσκευή) τότε θα εµφανιστεί ένα µήνυµα λάθους και η γραφική 
παράσταση θα παραµείνει κενή. Το µόνο που έχουµε να κάνουµε είναι να 
ανοίξουµε πάλι τη συσκευή και να τη συνδέσουµε µε το καλώδιο του 
υπολογιστή. Στο κάτω µέρος της φόρµας µπορούµε να ρυθµίσουµε τα όρια 
των παραµέτρων ενός ηλεκτροκαρδιογραφήµατος, τον χρονοπρογραµµατιστή 
αποστολής δεδοµένων στον παροχέα καθώς και τη θύρα επικοινωνίας της 
συσκευής ECG@Home. Πατώντας το κουµπί «Ρυθµίσεις Θύρας Επικοινωνίας» 
εµφανίζεται µια µικρή φόρµα όπως αυτή στο Σχήµα 3. 
 

 

Σχήµα 3.  Ρυµίσεις συσκευής 

Πατώντας το κουµπί «Υποσύστηµα Vivago» εµφανίζεται η φόρµα που αφορά 
τη συσκευή IST Vivago, η οποία εποπτεύει τη δραστηριότητα του ασθενούς, 
όπως φαίνεται στο Σχήµα 4. 
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Σχήµα 4. Υποσύστηµα Vivago – Ενδείξεις ∆ραστηριότητας Ασθενούς 

Στη φόρµα αυτή βλέπουµε όλα τα µηνύµατα που καταγράφονται από τη 
συσκευή IST Vivago. Στο πάνω µέρος της φόρµας βλέπουµε ένα πίνακα µε τα 
τελευταία συµβάντα και συναγερµούς όπως καταγράφονται από τη συσκευή. 
Στον πίνακα που βρίσκεται στο κάτω µέρος της φόρµας µπορούµε να 
αναζητήσουµε ανά κατηγορία (συµβάντα, επικείµενοι συναγερµοί, συναγερµοί) 
όσες εγγραφές έχουν γίνει στη βάση ανάλογα µε τον αριθµό που θα δώσουµε 
στο πεδίο «Αριθµός Συµβάντων». Στο δεξί µέρος της φόρµας µπορούµε να 
ρυθµίσουµε το χρονοπρογραµµατιστή ενηµέρωσης παροχέα. 
 
Η τελευταία φόρµα εµφανίζεται πατώντας το κουµπί «Υποσύστηµα CADDX».  
Αν δεν έχει ρυθµιστεί σωστά η συσκευή συναγερµού CADDX θα εµφανιστεί 
πρώτα µια φόρµα αντίστοιχη µε αυτή που φαίνεται στο Σχήµα 3 και αφού 
γίνουν οι σωστές ρυθµίσεις θα εµφανιστεί η φόρµα στο Σχήµα 5.  
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Σχήµα 5. Υποσύστηµα CADDX – Ενδείξεις συναγερµών παραβίασης και ασφάλειας οικίας 

Σε αυτή τη φόρµα µπορούµε να παρακολουθήσουµε τις ζώνες του 
συναγερµού.  Όπως φαίνεται στο αριστερό µέρος της φόρµας καταγράφονται 
οι έξι ζώνες µε κάποια ονόµατα που τους έχουµε δώσει εµείς.  Όταν η 
ονοµασία είναι µε κόκκινο χρώµα η ζώνη είναι ενεργή. Όταν µπροστά από το 
όνοµα της ζώνης το κουτάκι είναι επιλεγµένο, η ζώνη έχει παρακαµφθεί. 
Πατώντας πάνω στα κουτάκια µπροστά από τα ονόµατα των ζωνών 
µπορούµε να παρακάµψουµε ή να επαναφέρουµε όποια ζώνη θέλουµε. Στο 
δεξί µέρος της φόρµας µπορούµε να δούµε τις ρυθµίσεις που αφορούν το 
σύστηµα συναγερµού. Μπορούµε να αλλάξουµε κωδικό, να ρυθµίσουµε τον 
χρονοπρογραµµατιστή αποστολής δεδοµένων, να αλλάξουµε τα ονόµατα των 
ζωνών καθώς και να ρυθµίσουµε τη θύρα επικοινωνίας της συσκευής. 
 

2 Οδηγίες χρήσης για τελικούς χρήστες  

2.1 Οικιακοί χρήστες  
 

Οι οικιακοί χρήστες θα µπορούν, εκτός της τοπικής προσπέλασης των 
οικιακών υποσυστηµάτων, να έχουν προσπέλαση και µέσω Internet, κάνοντας 
χρήση των υπηρεσιών του συγκεντρωτή υπηρεσιών. Συγκεκριµένα, αφού 
κάνουν login στο σύστηµα, ανάλογα µε την υπηρεσία που επιθυµούν να 
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χρησιµοποιήσουν θα οδηγούνται στις επιµέρους σελίδες της κάθε υπηρεσίας. 
Οι σελίδες και ο τρόπος χρήσης τους παρουσιάζεται αναλυτικά παρακάτω.  

2.1.1 Ιατρική υπηρεσία (µετάδοση καρδιογραφηµάτων) 
Κάνοντας login στο σύστηµα ο χρήστης θα οδηγείται στη προσωπική του 
σελίδα όπου θα βλέπει τη λίστα των υπηρεσιών που έχει επιλέξει. Παρακάτω 
φαίνεται η σελίδα ενός χρήστη που έχει επιλέξει µόνο την ιατρική υπηρεσία: 
 

 
Σχήµα 6. Σελίδα ιατρικής υπηρεσίας για απλό χρήστη 

 
Ο χρήστης µπορεί να επιλέξει  

• Ρυθµίσεις συστήµατος  

• Εµφάνιση Καρδιογραφηµάτων 
Στην περίπτωση της επιλογής «Ρυθµίσεις συστήµατος» ο χρήστης οδηγείται 
στην παρακάτω οθόνη. 
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Σχήµα 7. Σελίδα ρυθµίσεων ιατρικού συστήµατος για απλό χρήστη 

 
Όπως γίνεται αντιληπτό από εδώ ο χρήστης µπορεί να ρυθµίσει την περίοδο 
της αποστολής των δεδοµένων από το σπίτι προς τον παροχέα υπηρεσιών, 
καθώς και την ώρα την οποία θα ξεκινάνε οι περιοδικές αυτές εκποµπές. Το 
παράθυρο αυτό ανοίγει ως ξεχωριστό παράθυρο και µόνο στους χρήστες που 
δικαιούνται την αλλαγή αυτών των ρυθµίσεων. Με την επιλογή «Εµφάνιση 
Καρδιογραφηµάτων» ο χρήστης οδηγείται στην παρακάτω σελίδα. 

 
Σχήµα 8. Επιλογή κριτηρίων εµφάνισης καρδιογραφηµάτων για απλό χρήστη 
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Στη σελίδα αυτή ο χρήστης επιλέγει τα καρδιογραφήµατα που επιθυµεί να δει 
από το σπίτι κάνοντας τις κατάλληλες επιλογές από τα πεδία ελέγχου που 
εµφανίζονται στην αριστερή πλευρά της σελίδας. Μόλις επιλέξει τα κριτήρια 
για αναζήτηση των καρδιογραφηµάτων, πατώντας «Αποστολή» στην δεξιά 
πλευρά εµφανίζονται οι γραφικές παραστάσεις των καρδιογραφηµάτων, όπως 
παρουσιάζονται στο παρακάτω σχήµα. 
 

 
Σχήµα 9. Σελίδα εµφάνισης καρδιογραφηµάτων για απλό χρήστη 

 
Ο χρήστης πληροφορείται για τον αριθµό των καρδιογραφηµάτων, ενώ µπορεί 
κάνοντας χρήση της ράβδου ολίσθησης να δει όλο το µήκος του 
καρδιογραφήµατος. Από την παραπάνω σελίδα ο χρήστης έχει την επιλογή 
για επιστροφή στην αρχική σελίδα.  

2.1.2 Υπηρεσία Συναγερµών Ασφάλειας (safety) 
Στο παρακάτω σχήµα φαίνεται η σελίδα που βλέπει ένας χρήστης, ο οποίος 
έχει επιλέξει την υπηρεσία συναγερµών ασφάλειας (safety alerts): 
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Σχήµα 10. Σελίδα υπηρεσιών συναγερµών ασφάλειας για απλό χρήστη 

Ο χρήστης µπορεί να επιλέξει  

• Κατάσταση Οικίας  

• Έλεγχος Συσκευών 
Στην περίπτωση της επιλογής «Κατάσταση Οικίας» ο χρήστης οδηγείται στην 
παρακάτω οθόνη. 

 
Σχήµα 11. Σελίδα παρουσίασης της κατάστασης οικίας για απλό χρήστη 

 
Όπως γίνεται αντιληπτό ο χρήστης µπορεί να δει την κατάσταση που 
επικρατεί στο σπίτι (στα ελεγχόµενα από το σύστηµα σηµεία), και, επίσης, να 
δει την κατάσταση του χρήστη που φοράει το ρολόι του συστήµατος. Από τη 
σελίδα αυτή µπορεί να µεταβεί στη σελίδα Ρυθµίσεις Συστήµατος καθώς και να 
επιστρέψει στην Αρχική  Σελίδα. 
 
Η σελίδα Ρυθµίσεις Συστήµατος φαίνεται στο παρακάτω σχήµα. Όπως και 
προηγουµένως την σελίδα αυτή µπορούν να προσπελάσουν µόνο 
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εξουσιοδοτηµένοι χρήστες. Ο χρήστης αφού επιλέξει το σύστηµα που επιθυµεί 
να ρυθµίσει (CADDX ή Vivago) επιλέγει τις ρυθµίσεις για τον περιοδικό χρόνο 
αποστολής καθώς και για την έναρξη των αποστολών.  

 
Σχήµα 12. Σελίδα ρυθµίσεων του συστήµατος συναγερµών ασφάλειας για 

απλό χρήστη 
 
Η σελίδα αυτή δεν οδηγεί πουθενά και καθώς ανοίγει σε άλλο παράθυρο ο 
χρήστης πρέπει να κάνει κλικ στο κουµπί «Κλείσιµο» για να κλείσει το 
παράθυρο  αυτό. Από την επιλογή «Έλεγχος Συσκευών» ο χρήστης οδηγείται 
στην παρακάτω οθόνη ελέγχου: 

 
Σχήµα 13. Σελίδα εποπτείας/ελέγχου συσκευών για απλό χρήστη 
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Στη σελίδα αυτή ο χρήστης µπορεί να δει την κατάσταση των συσκευών και να 
επέµβει στην κατάστασή τους κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο κουµπί “ON” ή 
“OFF”.  

2.1.3 Υπηρεσία Συναγερµών Παραβίασης (security)  
Στο παρακάτω σχήµα φαίνεται η σελίδα που βλέπει ένας χρήστης, ο οποίος 
έχει επιλέξει την υπηρεσία επιτήρησης συναγερµών παραβίασης (security): 
 

 
Σχήµα 14. Σελίδα υπηρεσιών συναγερµών παραβίασης για απλό χρήστη 

 
Ο χρήστης µπορεί να επιλέξει  

• Κατάσταση Σπιτιού  

• Ρυθµίσεις Συστήµατος  
Στην περίπτωση της επιλογής «Κατάσταση Σπιτιού» ο χρήστης οδηγείται στην 
παρακάτω οθόνη. 
 

 
Σχήµα 15. Σελίδα κατάστασης/ελέγχου συναγερµών ασφάλειας/παραβίασης 

για απλό χρήστη 
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Όπως γίνεται αντιληπτό εδώ ο χρήστης βλέπει την τρέχουσα κατάσταση του 
σπιτιού (στα ελεγχόµενα από το σύστηµα σηµεία). Η σελίδα ενηµερώνεται 
αυτόµατα σε περιοδικά διαστήµατα, ώστε ο χρήστης να έχει έγκαιρη 
ενηµέρωση για οποιαδήποτε αλλαγή κατάστασης. Τέλος στη σελίδα αυτή ο 
χρήστης µπορεί να οπλίσει και να αφοπλίσει το σύστηµα από το αντίστοιχο 
κουµπάκι και να δει την κατάσταση του χρήστη που φοράει το ρολόι του 
συστήµατος. Ο χρήστης µπορεί να πάει στη σελίδα Ρυθµίσεις Συστήµατος 
καθώς και αν επιστρέψει στην Αρχική  Σελίδα. 
 
Η σελίδα Ρυθµίσεις Συστήµατος φαίνεται στο παρακάτω σχήµα. Όπως και 
προηγουµένως την σελίδα αυτή µπορούν να επισκεφθούν µόνο 
εξουσιοδοτηµένοι χρήστες. Ο χρήστης επιλέγει τις ρυθµίσεις για τον περιοδικό 
χρόνο αποστολής καθώς και για την έναρξη των αποστολών. Τέλος, στη 
σελίδα αυτή ο χρήστης µπορεί να αλλάξει το PIN του συναγερµού το οποίο 
διαθέτει.  

 
Σχήµα 16. Σελίδα ρυθµίσεων συναγερµών παραβίασης για απλό χρήστη 
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2.2 Παροχείς Υπηρεσιών 

2.2.1 Παροχέας Ιατρικής Υπηρεσίας  
Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται το εικονίδιο που εµφανίζεται στην σελίδα του 
παροχέα Ιατρικών Υπηρεσιών (Νοσοκοµείο Πατρών) 
 

 
Σχήµα 17. Σελίδα για τον παροχέα ιατρικής υπηρεσίας 

 
Ο παροχέας µπορεί να επιλέξει  

• Σπίτι Ασθενούς  

• Ρυθµίσεις συστήµατος  

• Εµφάνιση Καρδιογραφηµάτων 

• Φάκελος Ασθενούς  
 
Οι επιλογές «Ρυθµίσεις Συστήµατος» και «Σπίτι Ασθενούς» τον οδηγούν στις 
επιµέρους ρυθµίσεις του οικιακού συστήµατος ενός ασθενούς και στη σελίδα 
παρακολούθησης καρδιογραφηµάτων απευθείας από το οικιακό σύστηµα, και 
είναι οι σελίδες που εµφανίζονται και στον απλό χρήστη που παρουσιάστηκαν 
σε προηγούµενη παράγραφο.   
 
Με την επιλογή «Εµφάνιση Καρδιογραφηµάτων» ο παροχέας, ο οποίος θα 
είναι πιθανότατα κάποιος γιατρός, οδηγείται στην παρακάτω σελίδα. 
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Σχήµα 18. Σελίδα επιλογής/εµφάνισης καρδιογραφηµάτων για τον παροχέα 

ιατρικής υπηρεσίας 
 
Στη σελίδα αυτή η επιλογή «Επιλέξτε Ασθενή» ενηµερώνεται αυτόµατα από τη 
βάση του νοσοκοµείου µε τα ονόµατα των ασθενών στους οποίους έχει 
πρόσβαση ο εκάστοτε γιατρός, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στο γιατρό να 
επιλέξει τον ασθενή που επιθυµεί. Οι υπόλοιπες επιλογές δουλεύουν µε τον 
ίδιο τρόπο όπως και στην αντίστοιχη σελίδα του σπιτιού. Η επιλογή «Φάκελος 
Ασθενούς» οδηγεί σε µια σελίδα για την ενηµέρωση των στοιχείων του 
εκάστοτε ασθενή.  
 

2.2.2 Παροχέας Υπηρεσίας Ασφάλειας (safety)  
 
Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται το εικονίδιο που εµφανίζεται στην σελίδα του 
παροχέα Ιατρικών Υπηρεσιών (Νοσοκοµείο Πατρών) 
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Σχήµα 19. Σελίδα για τον παροχέα υπηρεσίας ασφάλειας 
 
Ο παροχέας µπορεί να επιλέξει τα εξής: 

• Κατάσταση Οικίας  

• Παρακολούθηση συσκευών   

• Έλεγχος Συστήµατος  

• Αρχεία Πελάτη 
 
Οι επιλογές «Έλεγχος Συστήµατος», «Κατάσταση Οικίας» και 
«Παρακολούθηση Συσκευών» τον οδηγούν στις επιµέρους ρυθµίσεις του 
οικιακού συστήµατος ενός πελάτη και στη σελίδα παρακολούθησης συσκευών 
απευθείας από το οικιακό σύστηµα, και είναι οι σελίδες που εµφανίζονται και 
στον απλό χρήστη που παρουσιάστηκαν σε προηγούµενη παράγραφο. Η 
διαφορά της σελίδας Έλεγχος Συστήµατος από την αντίστοιχη ενός οικιακού 
χρήστη είναι ότι εδώ ο παροχέας δεν µπορεί να επέµβει στην κατάσταση των 
συσκευών. Η επιλογή «Αρχεία Πελάτη» είναι για τη διαχείριση της βάσης 
πελατών του παροχέα. 
 

2.2.3 Παροχέας Υπηρεσίας Συναγερµών Παραβίασης (Security)  
Το αντίστοιχο εικονίδιο που βλέπει ο παροχέας είναι το παρακάτω: 

 
Σχήµα 20. Σελίδα για τον παροχέα υπηρεσίας συναγερµών παραβίασης 

 
Οι επιλογές που έχει ο παροχέας είναι οι ίδιες µε αυτές του απλού χρήστη µε 
επιπλέον την επιλογή «Αρχεία Πελάτη»  η οποία τον οδηγεί στη βάση 
πελατών µε σκοπό την ενηµέρωσή της.  
 

2.3 Για όλους τους χρήστες 
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Σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του συστήµατος αλλά και σύµφωνα µε το 
προηγούµενο παραδοτέο οι χρήστες του συστήµατος θα έχουν την 
δυνατότητα να ρυθµίζουν το σύστηµα έτσι ώστε να αποκρίνεται στην λήψη 
δεδοµένων από το σπίτι. Συγκεκριµένα , το σύστηµα θα στέλνει e-mail ή 
µηνύµατα SMS ανάλογα µε το πακέτο που έχει ληφθεί από την εκάστοτε οικία. 
Αυτές οι ενέργειες µπορούν είτε να ρυθµίζονται από τους παροχείς ή από τους 
τελικούς χρήστες του συστήµατος.  
 
Για παράδειγµα, ο γιατρός ο οποίος δέχεται ένα καρδιογράφηµα µπορεί να 
ρυθµίσει την ταυτόχρονη λήψη και ενός SMS µηνύµατος, ώστε να 
ενηµερώνεται για το πότε η βάση του νοσοκοµείου δέχεται κάποιο 
καρδιογράφηµα από κάποιον ασθενή του. 
 
Στα επόµενα δύο σχήµατα παρουσιάζονται οι σελίδες οι οποίες 
χρησιµοποιούνται για την υλοποίηση των παραπάνω. 
 

 
Σχήµα 21. Σελίδα για τη ρύθµιση e-mail 

 

 Σελίδα 22 



INNACT-RWG – ∆ράση 3.3   Παραδοτέο Π4 

 
Σχήµα 22. Σελίδα για τη ρύθµιση SMS 

 

2.4 Χρήστες µε πρόσβαση από PDA  
 
Οι υπηρεσίες που έχουν αναπτυχθεί έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να δίνεται η 
δυνατότητα σε χρήστες να χρησιµοποιήσουν τις υπηρεσίες ακόµα και όταν 
είναι σε κίνηση, κάνοντας χρήση ενóς υπολογιστή χειρός (PDA). Οι χρήστες 
µπορούν να δουν το σύστηµα που επιθυµούν κάνοντας login στο σύστηµα. Το 
ίδιο το σύστηµα αναγνωρίζοντας τον τύπου του Browser που χρησιµοποιεί ο 
χρήστης τον οδηγεί στις αντίστοιχες σελίδες που είναι ειδικά σχεδιασµένες για 
PDA. Ενδεικτικά φαίνονται οι σελίδες ρυθµίσεων του συστήµατος ασφαλείας 
και εµφάνισης κατάστασης της υπηρεσίας ασφαλείας. 
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Σχήµα 23. Σελίδες της υπηρεσίας ασφαλείας για PDA 
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3 Συγκεντρωτής Υπηρεσιών (Service Aggregator) 
 
Για την πλήρη λειτουργία των υπηρεσιών που έχουν αναπτυχθεί, ο 
ενδιάµεσος διακοµιστής, που θα έχει το ρόλο του συγκεντρωτή υπηρεσιών, θα 
πρέπει να υποστηρίζει τα παρακάτω: 

• Windows 2000 advanced Server 

• SQL Server 

• .NET Framework 

• SOAP Toolkit (version 3) 

• Το λογισµικό HomePortal του οποίου οδηγίες παρατίθενται στο 
παράρτηµα B 

 
Μετά την εγκατάσταση στον εκάστοτε χρήστη που θα επισκεφθεί τη σελίδα 
χρήσης υπηρεσιών θα απαιτηθεί να δώσει το «όνοµα χρήστη» και τον 
«κωδικό» του, ώστε το σύστηµα να είναι σε θέση να γνωρίζει ποιος είναι και 
να εµφανίζει τις αντίστοιχες σελίδες στις οποίες έχει πρόσβαση.  
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4 Παράρτηµα Α 
 

4.1 Οδηγίες Εγκατάστασης λογισµικού Vista συστήµατος Vivago 
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5 Παράρτηµα B 
 

5.1 Οδηγίες Εγκατάστασης λογισµικού Home Portal (Συγκεντρωτής) 
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