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MULTIMEDIA W SYSTEMIE ”RECEPTUS”
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Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

Streszczenie. Prezentacje multimedialne zawsze pomagały lepiej zrozumieć działa-
nie rzeczy, o których się wyłącznie mówiło. Dlatego powstała animacja prezentująca
działanie systemu ”Receptus”. Przy tworzeniu jej wykorzystano technologie 2D oraz 3D
połączoną z dźwiękiem oraz animacją. Prezentacja pokazuje działanie systemu zarówno
od strony użytkownika jak i komputera.

1. Wstęp

Prezentacje multimedialne zawsze pomagały lepiej zrozumieć działanie rzeczy, o któ-
rych się wyłącznie mówiło. Łącząc w sobie obraz, animację i dźwięk stały się one nieoce-
nionym narzędziem przekazu. Potrzeba wyobrażania działania procesu odchodzi w prze-
szłość, ponieważ wystarczy obejrzeć animację, by wiedzieć jak naprawdę wszystko działa
i wygląda. Jest to także cel tej prezentacji, która na przykładzie funkcjonowania sys-
temu ”Receptus” pokaże w jak łatwy i przyjemny sposób można korzystać z narzędzi
multimedialnych. Jednym z omawianych i wykorzystanych aplikacji w przygotowaniu
animacji jest darmowy program o nazwie Blender, przedstawiony na rysunku 1. Jest
to program do modelowania i renderowania obrazów oraz animacji trójwymiarowych
z dość niekonwencjonalnym interfejsem użytkownika. Umożliwia także tworzenie pre-
zentacji interaktywnych na własnym silniku graficznym.

2. Cele

Prezentacja ma na celu przybliżenie funkcjonalności działania systemu ”Receptus”
poprzez wizualizacje takich elementów jak rejestry (rysunek 2). Czasem zwykły użyt-
kownik nie potrafi wyobrazić sobie, w jaki sposób jego dane przechodzą za pomocą
sieci Internet z jednego miejsca do drugiego. Dzięki multimediom można to przedstawić
w bardzo łatwy sposób. Na przykładzie projektu ”Receptus” zaprezentowana zostanie
komunikacja pomiędzy poszczególnymi rejestrami, która jest niewidoczna dla ludzkiego
oka, lecz przedstawia wyobrażenie autora tego projektu.

Treść artykułu była prezentowana w czasie VII Konferencji Informatyki Stosowanej (Chełm
30 - 31 maja 2008 r.)
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Rysunek 1. Program Blender

Rysunek 2. Wizualizacja Centarlnego Rejestru Recept

W skład projektu ”Receptus” wchodzą następujące rejestry:

- Centralny Rejestr Recept,
- Centralny Rejestr Leków,
- Centralny Rejestr Aptek,
- Centralny Rejestr Pacjentów,
- Centralny Rejestr Lekarzy.
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Każdy rejestr jest pośrednio połączony z kolejnym rejestrem wymaganym do powsta-
nia odpowiedniego procesu. Dzięki prezentacji zobrazowany zostanie sposób komunikacji
pomiędzy poszczególnymi rejestrami.

3. Kontekst funkcjonalności

Za pomocą multimediów w łatwy sposób można przedstawić funkcjonowanie inter-
fejsów dla poszczególnych użytkowników, bez potrzeby tworzenia całego systemu. Jest
to duża zaleta ponieważ daje możliwość zaprezentowania swojej wizji dla potencjalnych
użytkowników.

Funkcjonalność systemu została zobrazowana poprzez wymodelowanie człowieka, jako
użytkownika, który korzysta z systemu naciskając kolejne opcje w interfejsie (rysunek 3).
Wynik tych działań jest przedstawiony na ekranie, aby pokazać ten sam proces od strony
systemu - czyli łączenia z poszczególnymi rejestrami powstała animacja, która w prosty
sposób przybliża tą funkcjonalność dla każdego typu użytkownika.

Rysunek 3. Wizualizacja użytkownika systemu ”Receptus”

4. Charakterystyka użytkowników

4.1. Aptekarz. Aptekarze po zalogowaniu się do systemu są w stanie sprawdzić listę
bieżących leków oraz zaktualizować posiadany asortyment w aptece poprzez dodanie
nowych leków. Cały ten proces od strony wewnętrznej, czyli komunikacja pomiędzy od-
powiednimi bazami danych, zostały przedstawiony w postaci tunelu łączącego pokoje.
Przemieszczamy się kolejno poprzez Centralny Rejestr Leków, gdzie odpowiednio zo-
staje przeszukana baza produktów w celu znalezienia interesującego nas wpisu, by móc
przejść do Centralnego Rejestru Aptek, żeby informacje o danej placówce były jak naj-
szybciej zaktualizowane o dane pobrane od aptekarza i Centralnego Rejestru Leków.
Teraz określona apteka posiadać będzie status, iż posiada dany produkt i pacjent może
go dostać właśnie w tym miejscu.

4.2. Lekarz. Lekarz, po zalogowaniu się do systemu (rysunek 4), może wystawić, prze-
dłużyć, anulować receptę, zobaczyć jakie są nowe leki, a jakie wycofano i czy zachodzi
interakcja między nimi. By proces został wykonany musi zostać nawiązane połączenie
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pomiędzy odpowiednimi bazami danych. Zaczynamy od Centralnego Rejestru Recept,
który odpowiednio zarządza całą strukturą budowania recepty. Przechodzimy następ-
nie do Centralnego Rejestru Pacjentów, gdzie zostaje wybrany dany pacjent z listy
lekarza. Kolejnym krokiem jest połączenie się z Centralnym Rejestrem Leków, gdzie
zostaną pobrane informacje na temat leku, który chce przepisać lekarz swojemu pacjen-
towi. Po całym tym procesie efektem finalnym będzie wystawiona recepta na dany lek,
w odpowiedniej ilości i z opisem zażywania go dla wybranego pacjenta oraz wysłanie
odpowiedniej wiadomości.

Rysunek 4. Interfejs lekarza

Rysunek 5. Interfejs pacjenta
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4.3. Pacjent. Ostatnią osobą mogącą skorzystać z udogodnień systemu ”Receptus” jest
pacjent. Osoba ta może przejrzeć swoje recepty, zrealizować je, wysłać wiadomość do
lekarza z prośbą o przedłużenie danego leku czy też wyszukać najbliższą aptekę, w której
znajduje się poszukiwany lek (rysunek 5). Po wyborze interesujących nas opcji łączymy
się na początku z Centralnym Rejestrem Recept, skąd przechodzimy do Centralnego
Rejestru Lekarzy, żeby informacje na recepcie zawierały również dane naszego lekarza.
Kolejnym połączeniem jest dostęp do Centralnego Rejestru Leków, aby pobrać identyfi-
kator leku przepisanego na recepcie, a następnie przeszukanie bazy Centralnego Rejestru
Aptek w poszukiwaniu apteki, która posiada interesujące nas leki.

5. Podsumowanie

Prezentacja przedstawia system ”Receptus” w postaci wizualnej, umożliwiając tym
samym przyjrzenie się jego funkcjonowaniu. Aplikacja składa się z pięciu podstawo-
wych Rejestrów przechowujących niezbędne informacje do sprawnego działania. Dzięki
udogodnieniom systemu, takim jak wystawianie recept, czy też wyszukiwanie aptek z in-
teresującym nas lekiem, możemy zaoszczędzić godziny spędzane w kolejce do lekarza czy
też w poszukiwaniu lekarstwa. Poprzez wykorzystanie technologii wizualizacji obiektów
w trójwymiarze można zobrazować efekty, których nigdy nie można będzie dostrzec
ludzkim okiem.

Prezentacja powstała przy pomocy takich programów jak Blender, który jest bardzo
dobrym narzędziem dla każdego początkującego jak i profesjonalnego grafika. Wyko-
rzystane do tego skrypty napisane w języku Python znacznie przyśpieszają i ułatwiają
pracę przy przemieszczaniu vertexów, czy też przy teksturowaniu UV. Innym wykorzy-
stanym programem był GIMP, na którym powstały tekstury dla modeli. Oba te darmowe
programy bardzo dobrze współpracują ze sobą, tworząc niezwykłe prace.

Animacje 2D oraz połączenie ich z wyrenderowanym filmem 3D umożliwiło narzę-
dzie o nazwie Adobe Premiere (rysunek 6), które to jest aplikacją do nieliniowej pracy
nad materiałami wideo. Umożliwia montaż i obróbkę materiału audio-wideo, zarówno
wysokiej, jak i niskiej rozdzielczości.

Rysunek 6. Adobe Premiere
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MULTIMEDIA IN ”RECEPTUS” SYSTEM

RAFAŁ PRZEPIÓRKA

Abstract. Multimedia presentations always help to understand better how do things that are only
talked about work in reality. For this reason, the animation was created to demonstrate the opera-
tion of the ”Receptus” system. 2D and 3D technologies were used along with sound and animation.
The presentation shows how does the system work from the user and from the computer perspective
respectively.


