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Pokaz systemu ProME: klient webowy



• Webserwis, dla klienta webowego, został zaimplementowany na potrzeby projektu badawczego 

ProMe. Użytkownik, za pośrednictwem przeglądarki internetowej, ma możliwość uzyskania wyników 

modeli prognozowania Covid-19 i ryzyk epidemii. Symulacje przygotowanie dla systemu ochrony 

zdrowia

• Wszelkie zinterpretowane i zwizualizowane w webserwisie dane pochodzą z API

• Webserwis dostępny jest w sieci UKSW

• Aby wykorzystać w pełni możliwości webserwisu, w pierwszej kolejności należy poprawnie przejść 

proces autoryzacji. Na potrzeby prezentacji webserwisu został zdefiniowany „użytkownik 

demonstracyjny”, który ma uprawnienia do przeprowadzania symulacji wszystkich modeli

Wstęp
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• System operacyjny: CentOS

• Serwer WWW: Apache

• Interpreter po stronie serwerowej: PHP w wersji 7.x

• Baza danych: MariaDB

• Część klienta (Layout, UI & UX): Bootstrap, jQuery, LESS-CSS

• Integracja z API: 

• biblioteka programistyczna cURL

• ścieżki URI

• parametryzacja danych (JSON)

• Interpretacja danych (JSON)

• Prezentacja wyników: 

• tabelaryczna: data-table (interaktywność) – pakiet Composer, https://datatables.net

• eksport wyników w formie tabeli: spout (xlsx) – pakiet Composer, https://opensource.box.com/spout

• w formie wykresów: chartjs (interaktywność) – biblioteka, https://www.chartjs.org

• na mapach: openlayers (interpreter OpenStreetMaps, geojson) – biblioteka, https://openlayers.org

Technologie
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https://datatables.net/
https://opensource.box.com/spout
https://www.chartjs.org/
https://openlayers.org/


Prezentacja layout
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• System wieloagentowy ProMES (URI: promes/symulacja)

• Symulacje w danej populacji

• Symulacja automatami komórkowymi ProMECA (URI: promepred/prognoza)

• Automat komórkowy

• Sieć neuronowa

• NN

• Model predykcji zapotrzebowania na procedury medyczne ProCME (URI: promeopt/potrzeby).

• Model optymalnej relokacji procedur medycznych OptiLoc (URI: promeopt/relokacje1).

• Model optymalnej relokacji procedur medycznych PromeLP (URI: promeopt/relokacje2).

• 10 typów problemów

Modele dostępne w webserwisie

5/11



• Parametryzacja modeli w standardach UX

• Walidacja („podtrzymanie danych”)

• Funkcjonalność „autoparametryzacji”

• RWD

Wybrane funkcjonalności

6/11



Interpretacja danych z API i ich wizualizacja (interaktywność)
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• Model promes/symulacja, kontynuowanie symulacji, dane porównawcze

• Model promepred/prognoza, dane porównawcze dla wszystkich typów symulacji:

• sieć neuronowa,

• automat komórkowy

• NN

• Rozbudowa styli obrysów na mapach (np. barwy poszczególnych obrysów zdeterminowane 

wartościami i relacją między danymi tych obrysów)

• Dodanie warstw na mapie (np. dodatkowy wektor w postaci strzałki, w symulacjach relokacji)

• Dodawanie pakietów „autoparametryzacji” dla wszystkich modeli

• Precyzyjność typowania i walidacji parametrów wejściowych modeli

• Dane porównawcze i ich wizualizacja

• Dostosowanie do rozwoju API (optymalizowanie parametryzacji, itp.)

• Optymalizacja działania i poprawa wydajności

Perspektywa kontynuacji i rozwoju
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Dziękuję za uwagę
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