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Resumé 
Dansk version: 

I IRTS-kurset er der udviklet et enkeltstående patientsimuleringssystem (PSIMU). Dette 

system kan simulere et antal signaler fra en virkelig patient, således at disse kan vises af 

et monititoreringssystem. 

I DRTS-kurset er systemet udvidet til at fungere i en distribueret kontekst. En central 

simulationsserver (CSIMU) kan nu styre et antal forbundne klienter (PSIMU’er). Konkret 

kan der styres, hvilke patientsignaler der udsendes samt den hastighed, de udsendes med. 

En PSIMU-enhed kan den anden vej sende log-beskeder. 

Det nye system er bygget på det gamle system i videst mulig omfang. 

 

English version: 

In the IRTS course, a stand-alone patient simulation system (PSIMU) has been developed. 

This system is able to simulate a number of signals from a real patient, so that they can 

be shown by a monitoring system. 

In the DRTS course, the system has been extended to work in a distributed context. A 

central simulation server (CSIMU) is now able to control a number of connected clients 

(PSIMUs). Concrete, the patient signals and the speed these are transmitted at can be 

controlled. A PSIMU is the other way able to send log messages. 

The new system is based on the old system in the widest possible sense. 
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Forord 
Dette dokument omhandler udførslen af projektet DPSIMU2 i kurset ”Distribuerede 

Realtidssystemer” (DRTS) på kandidatuddannelsen ”Teknisk Informationsteknologi” 

på Ingeniørhøjskolen i Århus. 

Projektet er en udvidelse af projektet i kurset ”Indlejredede Realtidssystemer” 

(IRTS) 

 

Læsevejledning 
Det anbefales, at dokumentationen for det tidligere IRTS-projekt læses først for at 

få det fulde indblik i dette systems tilblivelse (findes på vedlagte CD-ROM). 

Der er i dette projekt besluttet så vidt muligt at benytte alt fra det tidligere projekt. 

Af den grund vil der i denne dokumentation som udgangspunkt kun blive beskrevet 

ændringer i forhold til det tidligere projekt samt de nye teknologier i forbindelse 

med den distribuerede udvidelse. 
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1 Indledning 

1.1 Projektet 
I forhold til det tidligere system skal det nu fungere distribueret med en central 

server (CSIMU) og en antal patientsimulator-klienter (PSIMU). 

 

En PSIMU registrerer sig hos den centrale server. Den centrale server kan så styre 

hver enkelt af de registrerede PSIMU’er på følgende måder: 

 

• Patientdata: 

På CSIMU vælges et sæt patientdata (faktisk et tal mellem 1 og 5). Dette 

gøres for hver enkelt forbundne PSIMU. 

• Faktor: 

På CSIMU vælges den såkaldte heartbeat factor. En faktor på 1 er en 

normalpuls på 60. Faktoren kan sættes mellem 0 og 2 (dvs. en puls på 0 til 

120). 

 

En PSIMU kan den anden vej sende events til serveren. Disse events kan være log- 

beskeder eller information om ændringer på PSIMU. 

1.2 Projektgruppen 
Projektgruppen består af følgende fire studerende på ”Teknisk Informations-

teknologi” på linjen ”Distribuerede Realtidssystemer”: 

 

• Henrik Jensen 

• Almir Mesanovic 

• Jan Lauritzen 

• Mads Pedersen 
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2 Projektbeskrivelse 

2.1 Projektgennemførelsen 

2.1.1 Tidsplan 

Projektet har en anderledes form end det tidligere IRTS-projekt, idet der til dette 

projekt kun har været 6 uger sideløbende med undervisning. I de første 8 uger af 

kurset er der udført 5 obligatoriske opgaver. Disse opgavers formål har været at få 

erfaring med implementering af de forskellige mønstre på forhånd, der kan bruges 

til udvikling af distribuerede systemer. 

Der har ikke på forhånd været givet en kravspecifikation (ud over at det skal være 

en patientsimulator i en distribueret sammenhæng). Det har været op til 

projektgruppen selv at definere de specifikke krav. 

 

Af disse grunde er projektet ikke styret som et egentlig projekt på samme fod som 

IRTS-projektet. Der har snarere været tale om en tilpasning af det eksisterende 

system (hvilket også var formålet) samt de mønstre, der er brugt i opgaverne. 

 

Den overordnede tidsplan for de 6 uger har været: 

Uge Opgave 

1 Kravspecifikation 

2 Tilpasning og implementation af mønstre på 

serveren (CSIMU) 

3 - 

4 Tilpasning og implementering af mønstre på 

klienten (PSIMU) 

5 - 

6 Integration, test og færdiggørelse af 

dokumentation 

 

Som det ses, er implementationsfasen opdelt i to: Serverside og klientside. Denne 

opdeling er lavet, idet det primært har været på serversiden, at mønstrene fra de 5 

obligatoriske opgaver skulle bruges. Det var derfor naturligt at starte ud her. 

2.1.2 Arbejdsform 

Som udgangspunkt er der blevet arbejdet på projektet tirsdage og torsdage efter 

undervisning i kurset ”Distribuerede Realtidssystemer”. Dog er der til tider brugt 

flere dage, ikke mindst op til projektafslutningen. 

Inden hver arbejdsdag er der afholdt et kort statusmøde, hvor det er blevet 

opsummeret, hvad der er lavet indtil nu, samt de forestående arbejdsopgaver. 

Disse er blevet diskuteret og i mange tilfælde er de blevet uddelegeret til de 

enkelte gruppemedlemmer. Formålet med denne uddelegering har været at 
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effektivisere processen. I de fleste tilfælde har uddelegeringen bestået i at danne 

sig et overblik over en bestemt arbejdsopgave. 

Der er ikke blevet udarbejdet egentlig log for disse møder, da de har været holdt 

på et uforment niveau. 

2.1.3 Versionsstyring 

Som i IRTS-projektet er der brugt CVS til versionsstyring med det formål at have 

versionsstyring af både dokumentation, diagrammer (i Rhapsody) samt kilde-

tekster. Desuden har det herved været muligt at lave backup på flere computere, 

idet alt både har ligget på CVS-serveren samt på gruppemedlemmernes computere. 

2.1.4 Iterationer 

Der har ikke været separate afleveringer i dette projekt, bortset fra at de 5 

obligatoriske opgaver godt kan ses som forudgående iterationer. Derimod er 

implementationsfasen som nævnt internt delt i to, nemlig server og klient. 

2.1.5 Projektmæssige begrænsninger 

Der er i dette projekt fokuseret på funktionalitet frem for fuldstændig doku-

mentation. Som beskrevet tidligere dokumenteres udelukkende ændringer i det nye 

system i forhold til det tidligere implementerede og dokumenterede IRTS-projekt. 

Derudover har der konkret være mere fokus på den distribuerede kommunikation 

frem for håndtering af alle tænkelige fejl i forbindelse med, hvis eksempelvis en 

PSIMU mister forbindelsen til CSIMU (hvorved CSIMU prøver at sende data til en nu 

afbrudt PSIMU). 

2.2 Metoder 

2.2.1 Udviklingsmodel 

Som overordnet udviklingsmodel benyttes lige som i IRTS-projektet ROPES (se evt. 

en nærmere beskrivelse i projektrapporten for IRTS-projektet). 

2.2.2 Test 

Der udføres ikke automatiseret komponenttest i dette projekt. 

Test foregår i dette projekt ved ”code walkthrough”, hvor koden gennemgås af 

projektmedlemmerne. 

Til integrationstest er udviklet stubbe for hhv. klient og server, således at klienten 

kan testes separat uden at have en fuld funktionel server kørende og lige så 

omvendt med klienten. 

Endelig er der lavet verifikation af det endelige system op imod kravspecifikationen. 

2.3 Designprocessen 
Designprocessen kan i denne forbindelse opdeles i to: 

1. Server (CSIMU): 

Serveren er helt ny i dette projekt. Det primære her har derfor været at 



Distributed Patient Simulator System: Projektrapport 
 

Gruppe DPSIMU2 Side 7 af 11 

 

indentificere brugbare mønstre til implementation af serverens 

arbejdsopgaver. 

2. Klient (PSIMU): 

PSIMU-applikationen er udviklet i IRTS-projektet på sidste semester. 

Primært fokus desangående har derfor været at udbygge med et 

distribueret ”håndtag”. 

 

Der er benyttet en række designmønstre, der er fundet brugbare. De allerede 

beskrevne GoF-mønstre er kva genbrug af PSIMU-applikationen naturligvis stadig i 

brug. Derudover er det i dette projekt implementeret følgende POSA2-mønstre 

[Ref. 1]: 

• Reactor 

Bruges til på en struktureret måde at demultiplekse og dispatche requests 

fra et antal klienter 

• Acceptor/Connector 

Bruges til at afkoble oprettelse af netværksforbindelse fra den efterfølgende 

håndtering 

• Leader/Followers 

Bruges som concurrency-model til håndtering af flere indkomne events 

2.4 Udviklingsværktøjer 
Til modellering er brugt værktøjet Rhapsody fra ILogix til primært at lave UML-

diagrammer. 

 

Til udvikling af kode i C++ blev de forskellige projektmedlemmers favorit-editorer 

benyttet, dvs. hhv. Visual Studio og emacs. 

 

Den endelige kompilering, linking og overførsel til SBC er gjort gennem Microsofts 

nmake-teknologi. Det er et kommandobaseret kommandosystem, hvorfra man kan 

benytte Microsofts C++-kompiler mv. 

 

Endelig er den officielle dokumentation fra ”On Time RTOS-32” benyttet i vid 

udstrækning til afklaring af konkrete spørgsmål. 
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2.5 Resultater 
Følgende tabel viser projektets resultater i forhold til kravspecifikationen: 

 

Detaljer omkring ovenstående resultater findes i projektdokumentationens punkt 4 

omkring test. 

2.6 Diskussion af opnående resultater 
Som det ses af ovenstående tabel, er projektets krav (specificeret i kravspecifika-

tionen) opfyldt. 

2.7 Opnåede erfaringer 
Fokus i dette projekt har været noget anderledes end i det første IRTS-projekt. I 

dette projekt har det primære mål været at få det tidligere system til at virke i en 

distribueret sammenhæng med en server. 

I den forbindelse er der i DRTS-undervisningen præsenteret og gennemgået en 

række mønstre, der kan bruges i udvikling af distribuerede systemer. 

Mange af disse mønstre er blevet bearbejdet og implementeret i forbindelse med 

de 5 obligatoriske opgaver. Det gav en grundlæggende viden at arbejde praktisk 

med mønstrene på det tidspunkt. 

Det store afkast ved mønstrene har dog vist sig under arbejdet med at 

implementere dem til at virke sammen med det eksisterende system. Det har 

været særdeles lærerigt, men også bekræftende. Det viste sig nemlig, som det 

beskrives i næste punkt, at det ikke var så omfangsrigt at få det tilpasset i det 

eksisterende system. 

 

En stor udfordring i dette projekt har været direkte at skulle udvide det tidligere 

udviklede stand-alone PSIMU-system samt dokumentationen herfor. Der var i det 

tidligere projekt lavet en ConfigReposity-klasse, hvis formål præcis var at forberede 

systemet med én central klasse, som skulle kaldes ved styring af PSIMU. 

Det er med andre ord gået over al forventning med at udbygge det tidligere system 

til en del af et distruberet system. 

Krav (use cases) Resultat 

Klient (PSIMU) 

1: Discover and register server OK 

2: Set patient data OK 

3: Set heartbeat factor OK 

4: Send event message OK 

Server (CSIMU) 

5: Register patient simulator OK 

6: Select patient data OK 

7: Select heartbeat factor OK 

8: Receive and show event message OK 
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2.8 Konkrete ændringer i DRTS-projektet 
Serveren (CSIMU) er helt ny i dette projekt, så der har naturligvis været noget 

arbejde med at implementere denne. 

Derudover var det planen, at PSIMU-systemet (som er udviklet under IRTS-

projektet på sidste semester) skulle ændres så lidt som muligt. Der er foretaget en 

enkelt funktionel ændring i forbindelse med at få PSIMU til at virke med CSIMU. 

Når der i PSIMU blev trykket på en knap på den grafiske brugergrænseflade, blev 

den beskrivende tekst på GUI’en ændret direkte i den ”listener”-metode, der stod 

for at afkode det grafiske event. Når CSIMU-serveren vælger en patient, bør det 

fungere analogt som til manuelt at trykke på GUI’ens knap. Det har derfor været 

nødvendigt at lade GUI’en få besked, når der udefra blev ændret patient. Med 

andre ord skal opdatering af GUI udelukkende foretages fra klassen ConfigFacade 

og ikke fra GUI’en selv. 

Ud over denne ændring er der foretaget enkelte ”kosmetiske” ændringer: 

• ConfigRepository-klassen (i det tidligere system) er omdøbt til 

ConfigFacade, da det fungerer som en facade (jf. GoF-mønstret [Ref. 2]) 

over for PSIMU-systemet. Repository-navnet var en dårlig navngivning af 

den pågældende klasse fra starten af. 

• Implementationen af Observer-mønstret er ændret en smule, så klasserne 

og metoderne stemmer overens med navngivningen i GoF-mønstret [Ref. 

2]. I det tidligere projekt var navngivningen lavet anderledes, hvilket kunne 

danne anledning til unødig forvirring. 

• Pakkestrukturen på PSIMU er ændret i forbindelse med tilkomsten af de nye 

klasser til distribution og server. Der er desuden flyttet noget rundt på 

klasserne i de enkelte pakker for primært at tydeliggøre opdelingen af 

PSIMU. Der var en del klasser under pakken ”communication”, som viste sig 

logisk at høre mere til application-pakken ”psimu”. 

2.9 Projektets fortræffeligheder 
Det vil her være på sin plads at fremhæve, hvor lidt der rent faktisk skulle til for at 

implementere et distribueret ”håndtag” på patientsimulatoren (som i den 

sammenhæng er klienten). Som nævnt i punktet oven for er der kun foretaget en 

enkelt ændring i forhold til det tidligere system for at få det til at virke. 

 

Derudover er det lykkedes at bygge et distribueret system med fokus lagt på et 

pænt softwaredesign ved brug af en række mønstre (både GoF-mønstre [Ref. 2] og 

POSA2-mønstre [Ref. 1]). 

2.10 Forslag til forbedringer af projektet 
I det distribuerede system er der i dette projekt fokuseret på at kunne styre den 

eksisterende brugergrænseflade fra CSIMU-serveren samt at kunne sende log- og 

debugbeskeder fra PSIMU til CSIMU. 
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Der kunne være valgt at lægge fokus andre steder i stedet, f.eks.: 

• Overførsel af nye datafiler fra CSIMU til PSIMU 

• Streaming af data fra CSIMU til PSIMU, således at CSIMU bestemmer, hvilke 

signaler PSIMU udsender 

• Streaming af data fra PSIMU til CSIMU, således at der på CSIMU kan laves 

logfunktionalitet til at vise de udsendte signaler for hver PSIMU, eller til at 

vise en samlet graf over, hvad de enkelte simulatorer udsender 

2.11 Fordeling af arbejdsopgaver 
Der beskrives her, hvilke arbejdsopgaver de enkelte projektmedlemmer primært 

har haft ansvaret for: 

 

Person Arbejdsopgave 

Henrik Jensen • Implementation af kommunikation til server på PSIMU 

• Integration af distribueret del på PSIMU på eksiterende 

implementering 

Almir Mesanovic • Beskrivelse af design patterns 

Jan Lauritzen • Implementation af CSIMU 

• Implementation af kommunikation til PSIMU på CSIMU 

• Implementation af størstedelen af POSA2-mønstrene 

Mads Pedersen • Håndtering af protokol mellem server og klient 

• Ændringer på PSIMU i forhold til IRTS-projektet (GUI og 

ConfigFacade) 

• Test 

 

3 Konklusion 
Overordnet kan konkluderes, at systemet tilgodeser de krav, der er opstillet i 

kravspecifikationen. Disse krav er implementeret ved at bruge en række af de 

mønstre til udvikling af distribuerede systemer, der er præsenteret i DRTS-kurset. 

 

En af udfordringer ved projektet har været at skulle arbejde videre med systemet 

fra IRTS-projektet. Som nævnt har dette foregået uden problemer. 
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