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Özet- Sağlık ihtiyacı, şüphesiz insan hayatı için vazgeçilmez bir ihtiyaçtır. Alanyazın incelendiğinde, teknolojik gelişmelerle
birlikte sağlık ihtiyacının karşılanmasına yardımcı olarak çeşitli sağlık izleme ve görüntüleme sistemlerinin geliştirildiği
görülmektedir. Günümüzde hayatımızın hemen her alanına giren mobil cihazların yaygınlaşmasıyla, bireylerin sağlık ihtiyacının
sağlık kurumuna gitmeden karşılanması, bireylerin sağlık durumlarının mekândan bağımsız olarak anlık takibinin yapılması gibi
çalışmalar bahsi geçen çalışmaların bir ayağını oluşturmaktadır.
Bu çalışmada örnek bir glikoz ölçüm cihazının seri bağlı olduğu açık kaynak kodlu bir mikrodenetleyici kartı olan Arduino
kullanılarak; glikoz ölçüm cihazı ile elde edilen glikoz verilerinin (glikoz oranı, zaman) Wi-Fi teknolojisi kanalıyla uzak
sunucuya aktarılması sağlanmıştır. Sistemin hasta tarafında verilerin listelenmesi ve grafiksel gösterimi için Android mobil
işletim sistemi tabanlı bir mobil uygulama geliştirilmiştir. Mobil uygulama ve verilerin uzak sunucu üzerinde veritabanına
kaydedilmesi için Apache Cordova çatısı, HTML, Javascript ve CSS kodlama kullanılmıştır. Uzak sunucudan alınan ölçüm
verilerinin WebSQL apisi kullanılarak mobil cihazın yerel veritabanında saklanması sağlanmıştır. Kişilerin ölçümlerini Wi-Fi
teknolojisi kullanarak uzak sunucu ile kendi mobil cihazına aktarabilmeleri, kendi verilerine ve verilerinin grafiksel dökümüne
ulaşabilmeleri bu çalışmanın amaçlarını oluşturmaktadır. Bu bağlamda söz konusu çalışmanın, evde veya işyerinde mekândan
bağımsız olarak sağlık takibinin yapılabilmesi anlamında diğer çalışmalara katkıda bulunacağı düşünülmektedir.
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Cloud-Based Mobile Health Monitoring System Design Using Wi-Fi
Technology
Abstract- The health need is undoubtedly an indispensable necessity for human life. When the literature is examined, it is seen
that various health monitoring systems are developed by helping to meet the health need with technological improvements. Some
of these studies consist, nowadays, with the spread of mobile devices in almost every area of our lives, to meet the health needs
of individuals without going to the health institution and track the health status of the individuals is performed instantly
independently from the place.
In this study, Arduino, an open-source microcontroller card in which a sample glucose meter was connected in series, was used.
In this way, the glucose data (glucose ratio, time) obtained with the glucometer has been transferred to the remote server via the
Wi-Fi technology channel. On the patient side of the system, a mobile application based on the Android mobile operating system
was developed for listing and graphical display of data. The Apache Cordova framework, HTML, Javascript and CSS encoding
are used for the mobile application and for storing the data in the database on the remote server. The measurement data from the
remote server is stored in the local database of the mobile device using by the WebSQL api. The purpose of this work is to enable
people to transfer their measurements to their mobile device with the remote server using Wi-Fi technology and to get their own
data and graphical analysis of data. In this context, it is considered that the study will contribute to other studies in order to be
able to follow the health care independently of the place at home or at work.
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