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1. WSTĘP 
 
 Praca została poświęcona zagadnieniu umobilnienia pracy dermatologa. Ze względu na 
szybki rozwój technologii mobilnej oraz zgłaszane przez lekarzy zapotrzebowanie na 
przyspieszenie ich pracy, został stworzony system wspierający pracę lekarza.  Głównym 
celem systemu jest ułatwienie pracy dermatologa poprzez automatyczną archiwizację zdjęć 
pacjenta na serwerze www  wraz z umieszczeniem danych pacjenta, daty wykonania zdjęcia 
oraz umiejscowienia zmiany skórnej. Dzięki tak przygotowanemu gromadzeniu informacji  
lekarz w każdej chwili ma możliwość porównania zmiany z różnych okresów jej rozwoju.  
Stworzony system został oparty o mobilny system Android, ponieważ jak podaje Strategy 
Analytics [1] jest on najbardziej rozpowszechnionym systemem  
w urządzeniach mobilnych.  W celu ułatwienia kooperacji z systemem, została stworzona 
demonstracyjna wersja na komputery stacjonarne. 
 
 
2. ANALIZA PROBLEMU 
 

Na świecie istnieją systemy mobilnego wspierania pracy lekarza. Dzięki ciągłemu 
rozwojowi oraz otwartości kodu, systemy te postępują wraz z nową technologią 
udostępniając coraz więcej możliwości. 
 
2.1. Istniejące rozwiązania 
 

Wiodącym projektem realizowanym na Massachusetts Institute of Technology jest 
Sana [2]. Na obecną chwilę, system umożliwia transmisje danych obrazowych, 
lokalizacyjnych oraz tekstowych. Sana zapewnia intuicyjny interfejs użytkownika do 
zarządzania danymi medycznymi. 
 

Kolejnym przykładem podobnego rozwiązania jest Handyscope [3]. Jest to produkt 
firmy FotoFinder. Firma ta stworzyła aplikację oraz nakładkę dermatoskopu na telefony 
marki Apple. Za pomocą zestawu użytkownik jest w stanie wykonywać zdjęcia zmianom 
skórnym pacjenta, a następnie dokonywać ich opisu. 
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2.2. Wymagania 
 

System przeznaczony docelowo jest dla lekarzy dermatologów, którzy za jego pomocą 
mogą archiwizować zdjęcia zmian występujących na skórze pacjenta. Z tej przyczyny należy 
dostosować wymagania do ich potrzeb. Wymagania przedstawione przez specjalistów tej 
dziedziny to intuicyjność, czytelność, łatwość obsługi oraz wygoda. Zagadnienia te są 
związane z częścią graficzną systemu, a także dobrym rozplanowaniem odpowiednich 
elementów. 
 
3. TESTY I WYNIKI 
 

Podczas testów aplikacja działała poprawnie, dane wczytywały się dynamicznie. 
Wszystkie udostępnione funkcje programu działały poprawnie. Prędkość działania aplikacji 
zmniejszyła się, gdy komputer podłączono do wolniejszej sieci. W momencie odłączenia 
komputera od sieci i próbie pobrania danych, aplikacja wyświetla informację 
o błędzie z podaną przyczyną awarii. 
 
4. PODSUMOWANIE 
 

W ramach pracy został stworzony system, składający się z aplikacji mobilnej, serwera 
oraz aplikacji na komputer stacjonarny. Wszystkie elementy zostały przetestowane. Podczas 
testów zauważono drobne niedociągnięcia, takie jak długi czas wysyłania danych na serwer 
przy wolnym łączu internetowym, a także możliwość przepełnienia pamięci telefonu przy 
pobieraniu zbyt dużej ilości danych jednocześnie. Mimo zauważonych wad systemu, spełnia 
on swoją funkcję. Porównując założenia i cele projektu z osiągniętymi wynikami można 
stwierdzić, iż cele pracy zostały osiągnięte. 
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