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Capitolul 1 

Capitolul 1. Introducere 

1.1. Contextul proiectului 
La momentul actual, precum şi de-a lungul perioadei trecute, urgenţele medicale  

reprezintă servicii solicitate de către persoanele aflate într-o situaţie problematică din punct 
de vedere medical. Un factor important care trebuie luat în vedere pentru aceste servicii 
este timpul de servire al urgenţei medicale. Fiind vorba de diferite probleme medicale, 
există situaţii în care un interval relativ de timp poate însemna o diferenţă foarte mare 
pentru pacientul care aşteaptă echipajul medical să ajungă la locul urgenţei.  
 Evoluţia domeniului informatic, precum şi a altor domenii, oferă avantajul pentru 
îmbunătăţirea sistemului medical de urgenţe. Oferirea serviciilor medicale reprezintă o 
prioritate mărită, dar şi o responsabilitate mare faţă de pacienţii care au nevoie de anumite 
tratamente sau chiar servicii critice, pentru care timpul este foarte important. Unul dintre 
domeniile care au înregistrat un progres foarte mare în perioada recentă este reprezentat de 
către domeniul tehnologic. Acest domeniu reprezintă toate serviciile oferite, precum şi 
practicile care urmăresc să folosească mediul tehnologic la un nivel accentuat. Prin 
utilizarea mediului tehnologic nu se oferă doar o performanţă mărită, pentru procesarea 
unui volum foarte mare de informaţii, dar asigură şi spaţiul în care informaţia se propagă 
într-un mod corect şi sigur. 
 Un alt domeniu care a înregistrat îmbunătăţiri majore este reprezentat de către 
domeniul reţelelor de calculatoare. Principalul avantaj adus de către acest domeniu este 
capacitatea de a transmite un volum mare de informaţii pe o distanţă foarte mare. Astfel, 
nu mai există necesitatea unui spaţiu centralizat în care întregul set de date este stocat, dar 
va permite şi comunicarea între diferite dispozitive care nu se află în aceeaşi clădire, în 
timp real. 
 Domeniul telecomunicaţiilor a reprezentat de asemenea un sprijin foarte important 
pentru evoluţia recentă. În context medical, se poate aminti sistemul GPS (Global 
Positioning System). Prin folosirea acestui sistem se obţin coordonatele fizice, latitudine şi 
longitudine pentru persoana care posedă un astfel de dispozitiv. Astfel, dispozitivul GPS 
realizează localizarea fizică, în coordonarea directă cu sateliţii care vor oferi datele 
necesare pentru a avea aceste date. Aceste componente au fost incluse şi în cadrul 
smartphone-urilor, de către care sunt folosite în mod direct şi cu succes. Totodată, foarte 
multe aplicaţii au la bază funcţionalităţi care folosesc în mod direct localizarea. Aceste 
funcţionalităţi introduc o flexibilitate mărită pentru utilizator prin afişarea într-un mod mai 
natural a datelor. 
 În perioada recentă, în urma apariţiei smartphone-ului, numărul de aplicaţii 
disponibile pentru aceste dispozitive a devenit foarte mare. Totodată, în această perioadă 
magazinele de aplicaţii pentru diferite platforme mobile, cum ar fi App Store sau Google 
Play, aplicaţiile disponibile puneau la dispoziţie funcţionalităţi importante, dar şi 
folositoare pentru diferite grupuri de utilizatori. Astfel, platformele mobile au început să 
conţină un set stabil de servicii şi funcţionalităţi de nivel jos, care pot fi folosite în cadrul 
aplicaţiei pentru implementarea acesteia. 

În cadrul sistemului care se doreşte a fi implementat, se va realiza o nouă modalitate 
prin care pacienţii vor fi capabili să solicite un echipaj medical pentru urgenţa medicală în 
care se află. Astfel, în cazul tradiţional, cererea pentru un echipaj medical se realizează prin 
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intermediul unui apel telefonic. Sistemul va prezenta un nou mod de înregistrare a unei 
cereri pentru urgenţa medicală, prin care pacienţii vor fi capabili să ceară ajutorul unui 
echipaj medical, prin intermediul unei aplicaţii mobile, care va fi dezvoltată prin 
intermediul sistemului Android. 
 La momentul actual, serviciile oferite pentru urgenţele medicale la nivel global, 
pun la dispoziţie un dispecerat care va prelua apelul telefonic venit din partea unui pacient, 
care doreşte să înregistreze o cerere pentru urgenţa medicală în care se află. Astfel, numărul 
de telefon folosit de către care pacientul va realiza apelul telefonic este 112. În cadrul 
apelului telefonic se vor oferi datele necesare pentru identificarea pacientului, precum şi 
adresa la care se află. Toate aceste informaţii sunt folosite pentru a fi transmise mai departe 
către un echipaj medical disponibil să preia urgenţa medicală curentă. În cele din urmă, 
echipajul medical va porni spre locaţia pacientului pentru servirea urgenţei medicale. 
Întregul context pentru urgenţa medicală este identificat prin intermediul informaţiilor 
oferite de către pacient către dispeceratul sistemului medical. O problemă posibilă prin 
folosirea acestui model este transmiterea informaţiilor incorecte, prin faptul că angajatul 
care preia apelul telefonic ar putea să noteze sau chiar să înţeleagă datele oferite de către 
pacient, într-un mod greşit. Un principal efect pentru această problemă este mărirea 
timpului necesar pentru echipajul medical de a ajunge la locaţia pacientului, astfel în cazul 
unei probleme grave pentru pacient, riscul va creşte prin agravarea situaţiei medicale 
existente. 
 O altă problemă posibilă la modul actual de preluare a urgentelor medicale este 
reprezentată de transmiterea locaţiei actuale a pacientului. Astfel, în cazul în care pacientul 
se află într-o zonă în care nu poate să obţină datele necesare care să le transmită către 
sistemul medical, dispeceratul trebuie să ceară informaţii adiţionale prin care să afle locaţia 
într-un mod mult mai precis. Un efect imediat pentru această situaţie este mărirea timpului 
adiţional pentru servirea şi rezolvarea urgenţei medicale, ceea ce reprezintă un risc mărit 
pentru pacient. 
 Situaţiile posibile care ar putea să reprezinte o problemă pentru urgenţa medicală, 
descrise în paragrafele anterioare, nu reprezintă o problemă pentru alte tipuri de urgente, 
cum ar fi o urgenţă privind un incediu, deoarece locaţia aproximată poate fi rezolvată prin 
vizualizarea efectelor urgenţei, cum ar fi fumul rezultat din cadrul incediului. 

Problemele posibile enunţate anterior pot fi reduse într-un mod sigur, prin adaptarea 
sistemului la tehnologiile prezente. Astfel, un prim efect este reprezentat de către 
micşorarea timpului de servire a urgenţei medicale. De asemenea, riscul accentuării 
situaţiei medicale pentru pacient este redus, deoarece timpul reprezintă principala metrică 
pentru o urgenţă medicală. Totodată, este redusă şi posibilitatea transmiterii eronate a 
datelor necesare către dispecerat pentru a trimite un echipaj medical la locul urgenţei 
medicale. Datele necesare contextului actual a urgenţei medicale sunt identificate de către 
aplicaţia mobilă a pacientului, care va transmite aceste informaţii în mod automat către 
sistemul medical. Locaţia pacientului va fi transmisă de asemenea în mod automat, prin 
preluarea datelor necesare de la componenta de GPS, disponibilă în toate smartphone-urile 
produse în ultimii ani. Aceste date urmează a fi transmise sub forma unor coordonate, 
latitudine şi longitudine, care pot fi folosite de către sistemul medical să afle locaţia 
pacientului. Prin folosirea unor servicii adiţionale, din cadrul acestor coordonate GPS pot 
să fie obţinute date mai exacte, cum ar fi numele străzii şi numărul locaţiei, pentru a obţine 
o variantă mai precisă a adresei pacientului. 
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1.2. Conţinutul lucrării 
În cadrul acestei subsecţiuni se va realiza o enumerare, dar şi descriere a fiecărui 

capitol care va fi prezent în cadrul acestei lucrări: 
• Capitolul 1 – Acest capitol va descrie informaţiile necesare pentru  a 

prezenta contextul proiectului, dar şi principalele beneficii aduse de 
sistemul care se doreşte să fie implementat; 

• Capitolul 2 – Acest capitol va descrie principalul obiectiv al proiectului, 
precum şi obiectivele secundare care vor fi urmărite să fie atinse în cadrul 
dezvoltării acestui proiect; 

• Capitolul 3 – Acest capitol va descrie studiul bibliografic, contextul 
proiectului, precum şi sisteme din mediul real care urmăresc să 
implementeze funcţionalităţi similare; 

• Capitolul 4 – Acest capitol va realiza o analiză necesara proiectării şi 
implementării, pentru a avea detaliile necesare pentru dezvoltarea 
sistemului. Totodată, vor fi prezentate cerinţele funcţionale şi non-
functionale, precum şi cazurile de utilizare pentru fiecare actor în parte. 

• Capitolul 5 – Acest capitol va descrie detaliile de implementare, precum şi 
arhitectura sistemului. Astfel, va fi descris şi contextul tehnologic care a 
fost necesar pentru implementarea acestui sistem; 

• Capitolul 6 – Acest capitol va descrie diferite moduri în care a fost realizată 
testarea sistemului, precum şi a fiecărei componente în parte, din cadrul 
sistemului; 

• Capitolul 7 – Acest capitol va descrie manualul de utilizare pentru fiecare 
componentă importantă din cadrul sistemului, pentru fiecare dintre actorii 
principali; 

• Capitolul 8 – Acest capitol va descrie concluziile care au fost deprinse în 
urma realizării acestui proiect. Totodată, vor fi descrise şi dezvoltări 
ulterioare care pot fi aduse în cadrul acestui proiect. 
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Capitolul 2. Obiectivele Proiectului 

2.1. Obiectivul principal 
Obiectivul principal al acestui proiect constă în construirea unui sistem medical, 

care va avea rolul de a servi pacienţii în situaţii de urgenţă. Totodată, acest sistem va 
prezenta si posibilitatea vizualizării în timp real a cererilor venite din cadrul pacienţilor, 
precum si comunicarea între pacienţi si doctori prin intermediul unui subsistem de chat, 
care va avea posibilitatea traducerii în timp real în funcţie de limba vorbită de către pacient 
si limba vorbită de catre doctor, pentru acordarea unor sfaturi în diferite situaţii. 
 

2.2. Obiective specifice 
Obiectivele specifice care vor fi urmărite să fie atinse în cadrul acestui proiect sunt 

următoarele: 
• Posibilitatea din partea pacienţilor, să realizeze o cerere pentru un echipaj 

medical din partea sistemului medical prin intermediul aplicaţiei disponibile 
pe sistemul Android; 

• Construirea unei aplicaţii Android, care va permite pacientului sau 
persoanei care are nevoie de un echipaj medical, să introducă un număr 
minim de informaţii, pentru a reduce timpul necesar pentru transmiterea 
urgenţei; 

• Localizarea în mod automat prin intermediul coordonatelor GPS, a 
pacientului; 

• Posibilitatea pacientului de a descrie urgenţa în una dintre limbile oferite de 
către sistem (Engleza, Germana, Romană). Descrierea va fi tradusă în mod 
automat în cadrul sistemului, în limba engleză, care este considerată limba 
de bază pentru sistemul medical; 

• Notificarea către pacient, prin intermediul notificărilor de tip Push 
Notifications, folosind platforma Cloud Messaging, oferită de către Google; 

• Construirea unei platforme web, care va fi disponibilă pentru angajaţii 
sistemului medical; 

• Construirea unui sistem de chat, pentru a permite pacienţilor de a adresa 
sfaturi din partea doctorilor. Acest sistem va permite atât pacienţilor, cât şi 
doctorilor comunicarea prin intermediul unei limbi puse la dispoziţie de 
către sistem; 

• Securizarea într-un mod adecvat a întregului sistem. 
 
Astfel, se poate afirma faptul că acest proiect va avea rolul de a reprezenta un sistem 

care va fi solicitat de către un numar mare de pacienţi, pentru care timpul va reprezenta o 
cerinţă principală. 
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Domeniul medical urmăreşte să ofere servicii pentru pacienţii care doresc 
solicitarea unui echipaj medical, dar urmăresc să realizeze această cerere într-un timp 
redus. 

În cadrul tabelului 2.1 se poate urmări o scurtă descriere a contextului pentru acest 
proiect: 

 Tabel 2.1. Contextul sistemului medical 
 
În cadrul tabelului 2.2 se vor adăuga informaţiile pentru poziţionarea produsului în 

cadrul contextului real. 
Astfel, în cadrul tabelelor enunţate anterior a fost realizată poziţionarea produsului, 

precum şi specificarea contextului pentru acest proiect. 
În continuare, în cadrul tabelului 2.3 se vor enumera stakeholderi, care vor fi 

prezenţi în cadrul acestui proiect. 
 
 
 

Problema constă în Găsirea unei soluţii mai rapide de management 
pentru urgenţele medicale 

care afectează Autorul proiectului: George Cionca 
Îndrumătorul de proiect: Assist.Prof.Eng. Cosmina 
Ivan 
Pacienţii: Utilizatorii care vor utiliza aplicaţia 
Angajaţii: Persoanele autorizate în cadrul 
sistemului medical 

are impactul prin care se 
obţine 

Micşorarea într-un mod semnificativ a timpului de 
solicitare a unui echipaj medical din partea 
pacientului, dar şi timpul redus în care angajaţii 
sistemului vor asigna un echipaj medical pentru 
urgenţa medicală 

o soluţie corectă ar fi Construirea unei aplicaţii Android, care va permite 
pacientului sau persoanei care are nevoie de un 
echipaj medical, să introducă un număr minim de 
informaţii, pentru a reduce timpul necesar pentru 
transmiterea urgenţei 
Localizarea în mod automat prin intermediul 
coordonatelor GPS, a pacientului 
Posibilitatea pacientului de a descrie urgenţa în una 
dintre limbile oferite de către sistem (Engleză, 
Germană, Romană). Descrierea va fi tradusă în mod 
automat în cadrul sistemului, în limba engleză, care 
este considerată limba de bază pentru sistemul 
medical 
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Tabel 2.2. Poziţionarea produsului 
 
 

Tabel 2.3. Stakeholderii din cadrul proiectului 
 
 
 
 

Pentru Pacienţii sistemului medical 

Cine Micşorarea într-un mod semnificativ a timpului de 
solicitare a unui echipaj medical 

Sistem de management 
pentru urgenţe medicale 

Este o extensie la sistemul medical, prin care pacienţii 
vor fi capabili să ceară ajutorul unui echipaj medical, 
prin intermediul unei aplicaţii mobile, care va fi 
disponibilă pe sistemul de operare Android 

Care Va reduce cantitatea de informaţii necesară pentru 
pacient să realizeze o solicitare pentru o urgenţă 
medicală. În ansamblu, va reduce timpul necesar 
comunicării informaţiilor prin cadrul telefonului, şi a 
asignării unui echipaj medical de către angajatul 
sistemului medical 

Spre deosebire de Sistemul actual de urgenţe medicale 

Acest produs Va fi uşor de folosit şi va reprezenta un mod rapid şi 
corect de management pentru urgenţele medicale 

Nume Descriere Responsabilităţi 

George Cionca Autorul proiectului Proiectarea şi implementarea 
proiectului 
 

Cosmina Ivan Coordonator ştiinţific 
 

Supervizarea proiectului de licenţă 
 

Pacient Utilizatorul principal 
care va interacţiona cu 
sistemul medical 
 

Utilizarea aplicaţiei pusă la dispoziţie 
pentru platforma Android. Totodată, va 
exista şi un sistem de chat, prin care 
pacienţii vor putea adresa întrebări către 
doctori, prin intermediul unei aplicaţii 
Desktop 
 

Angajat Angajatul sistemului 
medical 

Utilizarea platformei medicale, pentru 
interacţionarea cu sistemul medical, 
precum şi management-ul urgentelor 
medicale 
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Capitolul 3. Studiu Bibliografic 

La momentul actual, precum şi de-a lungul perioadei trecute, urgenţele medicale 
au reprezentat servicii solicitate de către persoanele aflate într-o situaţie problematică din 
punct de vedere medical. Un factor important care trebuie luat în vedere pentru aceste 
servicii este timpul de servire a urgenţei medicale. Fiind vorba de diferite probleme 
medicale, există situaţii în care un interval relativ scurt de timp poate însemna o diferenţă 
foarte mare pentru pacientul care aşteaptă echipajul medical să ajungă la locul urgenţei.  

În cele ce urmează, vor fi enunţate şi descrise sisteme similare, precum şi concepte 
esenţiale pentru acest domeniu. 

3.1. Sistem de management a urgenţelor medicale 
Conceptul de sistem de management al urgenţelor medicale este folosit pentru a 

defini un sistem specializat pentru a procesa şi servi urgenţele medicale venite dinspre 
pacienţi. 

Sistemul naţional de management al urgentelor medicale se defineşte sub forma 
unui sistem de management a urgenţelor medicale “pentru prevenirea şi gestionarea 
situaţiilor de urgenţă, asigurarea şi coordonarea resurselor umane, materiale, financiare şi 
de altă natură” [1]. 

În continuare, teza de doctorat [1] defineşte conceptele generale specifice 
sistemelor de management a urgenţelor. 

Totodată, se prezintă şi principii pentru management-ul întregului context de 
urgenţe. Astfel, este considerat faptul că “prioritatea protecţiei şi salvării vieţii oamenilor”, 
este principiul prioritar în cadrul sistemului. Prin aceasta se încearcă introducerea 
importanţei părţii umane din cadrul unei urgenţe. De asemenea, este recomandat ca orice 
acţiune realizată în cadrul unui context real de urgenţă, să fie planificată şi realizată pe baza 
acestui principiu foarte important. 

Un alt principiu esenţial care este menţionat în cadrul acetui document este utilizat 
pentru “previziunea şi prevenirea”. Astfel, se sugerează planificarea unui set de acţiuni, 
astfel încât să fie prevăzut un set de evenimente care ar putea interveni în rezolvarea cu 
succes a urgenţei curente. Totodată, se va încerca să se prevină anumite probleme, pentru 
a putea asigura urgenţei curente atenţia, dar şi implicarea maximă. 

În cadrul documentului, este menţionat şi “cooperarea la nivel naţional, regional şi 
internaţional cu organisme şi organizaţii similare”. Prin acest principiu, este descrisă 
posibilitatea de comunicare între diferitele instituţii printr-un ajutor reciproc, în rezolvarea 
cu succes a unei urgenţe existente. Acest lucru poate fi văzut ca şi un principiu foarte 
esenţial, datorită interconectării posibile între aceste organisme de management a 
urgentelor medicale, pentru a rezolva o urgenţă medicală cu succes. 

În continuare, este descris dispeceratul, care reprezintă o parte importantă a 
întregului sistem, deoarece aceasta va fi componenta care va asigura preluarea informaţiilor 
necesare de la pacient şi va realiza o conectare cu sistemul de urgenţe, pentru a finaliza cu 
succes urgenţa curentă. În cadrul documentului, dispeceratul este descris ca fiind 
dispeceratul clasic, în care pacientul va realiza un apel telefonic la numărul de telefon 112, 
la care va comunica contextul urgentei curente, dar şi detalii importante, precum locaţia 
urgenţei. 
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3.2. Mediul digital pentru servicii de sănătate 
În domeniul sanătăţii, s-a apelat la folosirea conceptului de mediu digital, prin 

folosirea unui întreg set de informaţii necesare pentru a menţine datele relevante pentru un 
pacient. Date importante pentru a colecta, organiza, şi accesa informaţia necesară în 
contextul unui mediu de îngrijire şi sănătate, a devenit un mediu absolut necesar pentru 
pacienţi [2]. Prin acest nou model, se va realiza o nouă metodologie prin care întregul 
sistem medical va înregistra un progres semnificativ. 

În paralel cu evoluţia întregului sistem medical, a avut loc o evoluţie şi a altor 
sisteme din alte domenii, cum ar fi: telecomunicaţii, tehnologia informaţiei, sistemele de 
stocare şi procesare a datelor, etc. O problemă actuală este reprezentată de modelul actual 
pentru sistemele medicale, care rămân în mare parte deconectate de aceste evoluţii a 
sistemelor de telecomunicaţii, care pot fi considerate chiar complementare pentru anumite 
funcţii ale sistemului medical de urgenţe [2]. 

Integrarea mai multor domenii în contextul sistemului medical nu ar îmbunătăţi 
doar întregul mod de structurare şi organizare a sistemului medical existent, dar ar duce şi 
la o îmbunătăţire a flexibilităţii sistemului şi a performanţei atinse de acesta. 

Prin flexibilitatea sistemului, se poate înţelege capacitatea sistemului de a se adapta, 
dar şi de a manipula date şi acţiuni necesare, în funcţie de un context dinamic, care este 
reprezentat de întreg contextul medical. Astfel, calitatea acestui sistem poate fi 
îmbunătăţită prin creşterea flexibilităţii şi a performanţei, prin integrarea într-un sistem 
interactiv cu beneficiul de a integra ultimele descoperiri şi inovaţii prezente în domeniile 
enumerate. 

O creştere importantă a evoluţiei sistemelor medicale, a apărut şi în a 2-a parte a 
secolului 20, printr-o introducere inţială a sistemelor de calcul în cadrul contextului de 
sisteme medicale. Astfel, prin integrarea acestor sisteme capabile să stocheze date, dar şi 
să proceseze aceste date, în funcţie de pacient, dar şi în funcţie de necesitatea realizării unei 
anumite acţiuni, s-a produs o creştere importantă pentru sistemul medical. 

Prin introducerea calculatorului personal, în cadrul dezvoltării IBM în anul 1981, 
s-a introdus posibilitatea unei interacţionări între membrii sistemului medical şi datele 
stocate de către echipamentele existente până în acel moment. Începând cu acel moment, 
au început să apară şi echipamente capabile să preia date despre monitorizarea pacienţilor 
în timp real. Aceste monitorizări aveau rolul să ofere date importante despre pacienţi şi 
starea acestora. Totodată, distanţa între aceste terminale trebuia să fie foarte apropiată de 
pacienţi, pentru a fi capabile să realizeze preluarea corectă de date. 

O problemă importantă existentă în cele descrise anterior a fost reprezentată de 
către existenţa unui model centralizat. Astfel, datele erau accesibile într-un format 
electronic şi mai uşor de manipulat de către angajaţii sistemului medical, dar nu există o 
soluţie generică prin care aceste sisteme să fie interconectate la un nivel mai mare. În 
momentul în care se dorea accesarea datelor disponibile aflate la o distanţă mai îndepărtată, 
apărea o problemă limitată de către echipamentele utilizate. 

Capacitatea de procesare şi conectivitatea care reprezentau o problemă a fost 
rezolvată în anul 1991. În acest an, prin numeroase inovaţii în domeniul telecomunicaţiilor, 
dar şi a ştiinţei calculatoarelor, s-a introdus un nou concept la nivel global, şi anume 
internetul. Acest nou concept, urma să aducă beneficii majore în toate domeniile existente 
la acel moment, între care şi sistemului medical, pentru care este realizată analiza curentă. 
Astfel, s-a realizat introducerea sistemului medical într-un context digital, integrat cu alte 
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sisteme. O menţiune importantă a fost aceea de transparenţă prezentă între aceste sisteme, 
deoarece angajaţii sistemului erau capabili să realizeze manipulări de date, care urmau să 
fie vizualizate şi de către centre medicale aflate în locaţii diferite, ajungâdu-se astfel la 
nivelul unui sistem descentralizat. Tehnologiile de procesare capabile de a integra 
modalităţile de comunicare şi transmitere a informaţiilor oferite de către sistemele de 
telecomunicaţii, integrate în sistemele medicale, au ajuns să realizeze reţele şi modele de 
tipul client/server. 

 

3.3. Siguranţa pacienţilor în cadrul sistemelor de urgenţă 
O problemă posibilă care are o probabilitate mare să apară în cadrul rezolvării unei 

urgenţe medicale este reprezentată de către siguranţa pacientului. 
Probleme comune în cadrul sistemului de urgenţe pot să conducă la riscuri de 

siguranţă sau chiar posibilitatea unei accidentari mai accentuate a pacientului. O asemenea 
problemă este reprezentată de către erori în transmiterea informaţiilor în cadrul mediului 
de comunicare [3]. 

Problemele de comunicare pot fi reprezentate de către comunicarea incorectă sau 
chiar a înţelegerii într-un mod greşit a informaţiilor de către echipajul sistemului medical. 
Astfel, este considerat că aproximativ 50% dintre erorile în comunicare apar în momentul 
comunicării acestora către sistemul medical [3]. 

O posibilă îmbunătăţire a întregului context de sistem medical din partea 
angajaţilor, este reprezentată de către îmbunătăţirea abilitaţilor de comunicare a angajaţilor, 
şi anume: situaţie, context, recomandări. Aceste îmbunătăţiri pot fi realizate prin diferite 
perioade de training oferite angajaţilor sistemului medical, prin care aceştia îşi vor 
imbunatiti aceste abilităţi. 

O altă problemă posibilă care în final ar afecta siguranţa pacientului, este 
reprezentată de către aglomerarea sistemului de un număr foarte mare de cereri, care 
depăşeşte capacitatea de procesare de care dispune sistemul medical. Astfel, această 
problemă poate afecta într-un mod negativ siguranţa pacienţilor, prin folosirea tuturor 
resurselor care le are la dispoziţie sistemul medical. Această problemă trebuie evitată, 
deorece probabilitatea apariţiei unui număr foarte mare de urgenţe medicale, într-un timp 
relativ scurt, este foarte mare. Problema curentă poate fi rezolvată prin alocarea unui număr 
de resurse disponibile suficiente pentru astfel de situaţii. Totodată, o altă rezolvare pentru 
această problemă este reprezentată de către oferirea unui set de angajaţi ale căror 
competenţă este adecvată, prin înţelegerea întregii situaţii la un nivel foarte detaliat. Prin 
înţelegerea unei situaţii curente, dar şi prin deţinerea unui set adecvat de cunoştinţe, 
angajatul poate lua o decizie corectă pentru fiecare urgenţă medicală, preluată de către 
sistemul medical, iar în final obţinându-se o performanţă mărită pentru întreaga operaţiune, 
dar şi a scopului principal prezentat în cadrul acestui subcapitol, şi anume siguranţa 
pacientului. 

 

3.4. Mobile E-Health 
Mobile E-Health nu are stabilită o anumită definiţie standardizată, dar în cadrul mai 

multor publicaţii s-a notat totuşi o definiţie formală în acest context. Astfel, mobile e-health 
poate fi definit ca şi practicile medicale, care pot fi integrate şi manipulate în cadrul 
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dispozitivelor mobile, cum ar fi monitorizarea şi realizarea diferitelor operaţiuni folosite în 
cadrul aplicaţiilor din cadrul smartphone-urilor [4]. 

Totodată, acest concept, mobile e-health, poate utiliza toate funcţionalităţile 
disponibile în cadrul smartephone-ului, care ar putea contribui într-un mod pozitiv la 
operaţiunile care vor trebui realizate în cadrul sistemului. 

În anul 2009, a fost iniţiat un sondaj de opinie pe baza acestui concept, la nivel 
global, de catre Organizaţia Mondială de Sănătate. Astfel, au fost definite o serie de scopuri 
pentru a documenta principiile necesare în cadrul domeniului de mobile e-health.  

Prinicipiile enunţate în urma acest sondaj sunt următoarele: 
• Existenţa unei maturităţi al acestui concept; 
• Iniţiativele care sunt în curs de dezvoltare la nivel global; 
• Progresul curent realizat pentru aceste initative; 
• Eventualele obstacole care ar putea exista în cadrul unei implementări. 

 

3.4.1. Iniţiative Mobile E-Health la nivel global 
În paragrafele anterioare, a fost enunţat faptul că la nivel global sunt urmate o serie 

de iniţiative pentru a aduce la nivel de maturitate implementările în cadrul acestui domeniu. 
Astfel, iniţiativele care au fost identificate în cadrul sondajului de opinie, grupate 

la nivel de categorie, sunt următoarele: 
1. Comunicare dintre persoanele individuale şi serviciile medicale: 

a. Apelarea centrelor medicale; 
b. Servicii medicale prin telefonie; 

2. Comunicarea între serviciile medicale şi persoanele individuale: 
a. Oferirea unui tratament; 
b. Aminitirea programărilor pentru pacienţi; 
c. Digitizarea întregului sistem; 
d. Informarea privind probleme actuale de sănătate; 

3. Consultarea venită dinspre centre profesionale de sănătate: 
a. Medicina în contextul e-health; 

4. Comunicare în sistemele medicale, între sectoarele medicinii: 
a. Urgenţe; 

5. Monitorizarea sănătăţii: 
a. Sondaje de opinii, oferite prin intermediul telefoanelor mobile; 
b. Monitorizare; 
c. Monitorizarea pacientului; 

6. Accesul la informaţie privind sănătatea: 
a. Informaţii şi decizii privind sistemele de suport; 
b. Înregistrări privind pacienţii. 

 
Astfel, au fost menţionate principalele iniţiative care sunt în curs de dezvoltare, în 

cadrul conceptului de e-health mobile. Stabilirea unei clasificări pentru iniţiativele care 
sunt urmate este importantă, deoarece astfel se poate urmări ceea ce se realizează la nivelul 
fiecărui stat membru, care a participat în cadrul acestui sondaj de opinie. Prin stabilirea 
acestei clasificări, se pot realiza şi o serie de colaborări între aceste state, pentru a 
îmbunătăţi aceste iniţiative în sisteme capabile să fie integrate chiar la nivel internaţional. 
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Totodată, în cadrul acestui sondaj de opinie, a fost stabilit faptul că statele care au 
un venit mai mare raportat la nivel naţional, au prezentat un număr mai mare de iniţiative 
aflate în curs de dezvoltare. Aceste state au raportat şi o proporţie mai mare a sistemului 
bazat pe monitorizarea şi prevenirea eventualelor urgenţe medicale, astfel îmbunătăţind 
mediul medical, beneficiarii fiind locuitorii acelui stat. De asemenea, iniţiativele de 
amintire a programărilor în cadrul unor intervenţii medicale au fost raportate la nivel mai 
mare în cadrul statelor cu venit mai mare la nivel naţional. 

 În cadrul figurii 3.1 [4], se pot observa iniţiativele urmate la nivelul statelor care 
au participat în cadrul sondajului: 

 

3.4.2. Evoluţia tehnologiilor în cadrul conceptului Mobile E-Health 
În perioadă recentă, smartphone-urile au devenit o metodă de a accesa/folosi 

diferite servicii într-un mod mult mai dinamic. Prin folosirea unui smartphone, dar şi prin 
adăugarea unei conectivităţi la internet, prin intermediul unei conexiuni Wi-Fi sau chiar o 
conexiune prin intermediul provider-ului de telefonie mobilă, setul de operaţiuni posibile 
se măreşte la un nivel la care, persoana care utilizează serviciul necesar, va avea 
posibilitatea să realizeze un set de acţiuni relevante pentru acel domeniu într-un timp foarte 
scurt. 

Într-un sondaj de opinie realizat în cadrul serviciilor medicale, s-a ajuns la 
concluzia că 75% din cadrul staff-ului medical utilizează smartphone-ul pentru anumite 
servicii [5], pentru urmărirea noutăţilor la nivelul întregului cadru medical în care se află. 

Prin folosirea întregului sistem medical, dar şi prin smartphone-urile utilizate de 
către staff-ul medical se pot realiza o serie de integrări care pot mări viteza la care se 
realizează diverse operaţiuni în cadrul sistemului medical. De asemenea, o tehnologie 

Figura 3.1. Adoptarea iniţiativelor în cadrul conceptului Mobile E-Health, la nivel global 
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recent apărută permite posibilitatea pentru transmiterea de notificări de tip Push către staff-
ul medical. Astfel, printr-o inovare continuă a aplicaţiilor medicale, dezvoltarea acestora 
va avea o creştere exponenţială si astfel tot mai larga lor utilizare. 

Totodată, prin folosirea altor tehnologii se pot adăuga chiar dispozitive adiţionale 
medicale, prin care anumiţi parametri pot fi analizaţi în timp real pentru pacientul curent, 
pentru a preveni o anumită problemă medicală. Aceste date pot fi transmise de asemenea 
către sistemul medical principal, care poate folosi datele pentru anumite analize, dar şi o 
prognoză pentru evoluţia sistemelor medicale pentru pacienţi [5]. 

3.5. Sisteme similare 
În cazul studiului bibliografic se vor considera o serie de articole, dar şi lucrări 

ştiinţifice, care îşi propun să realizeze un sistem cu funcţionalităţi similare cu cele 
menţionate în cadrul lucrării curente, cum ar fi realizarea şi structurarea modului în care se 
realizează cererea pentru o urgenţă medicală, astfel încât timpul necesitat pentru aceste 
operaţiuni să fie redus cât de mult posibil. 

La momentul actual, la nivel global, urgenţele medicale sunt preluate prin 
intermediul unor apeluri telefonice de către sistemul medical de urgenţe, capabil şi 
autorizat să preia astfel de urgenţe. O problemă existentă la acest mod de preluare a 
urgenţelor medicale este acela de adăugare a unui timp adiţional din momentul apelării, 
transmiterea detaliilor ulterioare şi momentul efectiv în care un echipaj medical porneşte 
înspre poziţia pacientului. Astfel, prin implementarea acestei soluţii pentru proiect, se 
urmăreşte introducerea unui mod de răspuns la urgenţele medicale venite dinspre pacienţi. 
Acest mod presupune folosirea poziţiei curente pentru pacient, poziţie care este identificată 
prin intermediul coordonatelor GPS oferite de către smartphone [6]. Astfel, persoana 
autorizată din cadrul sistemului medical se va angaja în selectarea unui echipaj medical 
disponibil pentru a prelua urgenţa medicală curentă. Totodată, angajatul sistemului medical 
va putea să observe datele relevante despre urgenţa curentă în cadrul sistemului informatic 
disponibil pentru angajaţii sistemului medical. 

În cadrul sistemelor studiate au fost identificaţi mai mulţi actori, care vor fi necesari 
pentru realizarea unei structuri ierarhice de roluri şi operaţiuni posibile pentru fiecare actor 
în parte. Astfel, la nivelul utilizatorului un prim actor va fi reprezentat de către pacient. 
Pacientul va avea la dispoziţie aplicaţia disponibilă în cadrul sistemului de operare 
Android, prin intermediul căreia vă realiza cererea pentru urgenţă medicală. De asemenea, 
va exista un administrator care va avea rolul de a manipula conturile disponibile pentru 
ceilalţi actori din cadrul sistemului, cum ar fi: pacient, angajat în cadrul sistemului de 
management al urgentelor medicale. Astfel, se prezintă un mod prin care pacienţii pot 
realiza cereri pentru urgenţă medicală de care dispun, într-un mod rapid, dar şi eficient în 
întregul context al sistemului medical. 

O altă decizie importantă referitoare la implementarea unui sistem de management 
la urgenţelor medicale este reprezentată de alegerea unei interfeţe grafice, astfel încât 
numărul introdus de informaţii să fie minim [7], dar valid scopului propus. Un factor 
important care se va folosi pentru implementarea acestui sistem este acela de a utiliza o 
interfaţă grafică care prezintă necesitatea unei cantităţi reduse de informaţii pentru 
pacientul care doreşte să realizeze cererea pentru un echipaj medical, dar folosirea unui set 
mai mare de informaţii despre pacient, prin folosirea contextului de utilizator în cadrul 
sistemului şi preluarea informaţiilor adiţionale din cadrul bazei de date. 
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În cadrul unei urgenţe medicale, timpul reprezentat de către transmiterea 
informaţiilor necesare despre urgenţa medicală curentă dinspre pacient către sistemul 
medical trebuie să fie unul minimal. Prin aceasta, un prim pas este reprezentat de către 
reducerea timpului în care pacientul oferă aceste date pentru o anumită urgenţă medicală. 
După cum a fost menţionat şi în cadrul paragrafului anterior, prin conectarea utilizatorului 
la sistem prin intermediul credenţialelor, nume de utilizator şi parolă, acesta va fi logat în 
cadrul sistemului. Astfel, în momentul realizării unei cereri pentru urgenţa medicală 
curentă, pacientul fiind logat în cadrul sistemului medical, întregul context pentru a oferi 
datele personale ale pacientului către sistemul medical vor fi selectate într-un timp foarte 
scurt din cadrul bazei de date. Astfel, acesta va reprezenta un prim pas prin reducerea 
timpului necesar realizării cererii pentru urgenţa medicală curentă. 

Întregul context de management al urgentelor medicale va fi realizat în funcţie de 
urgenţele venite dinspre utilizatorii care vor realiza cererea unei urgenţe medicale prin 
intermediul aplicaţiei disponibile pe sistemul de operare Android, în funcţie de server-ul 
implementat folosind limbajul de programare Java, care va menţine de asemenea contextul 
necesar pentru întreg sistemul medical, dar şi a bazei de date, care va stocă informaţiile 
relevante, dar şi necesare pentru diferitele operaţiuni [8]. În cadrul sistemului vor fi 
necesare trei componente, pentru a realiza funcţionalităţile dorite. Utilizatorul va fi 
reprezentat prin intermediul aplicaţiei disponibile în cadrul sistemului de operare Android. 
În cadrul acestei aplicaţii, acesta va realiza conectarea în cadrul aplicaţiei, pentru a avea 
contextul în cazul realizării unei cereri medicale. Astfel, prin realizarea unei cereri 
medicale pentru o anumită urgenţă medicală, fiind logat în cadrul sistemului, pacientul va 
realiza cererea medicală fără a introduce date necesare identificării acestuia. 

O altă componentă va fi reprezentată de către Server, care va reprezenta punctul 
central în cadrul sistemului medical care se va proiecta. Toate cererile venite dinspre actorii 
prezenţi în cadrul sistemului, vor ajunge în final în cadrul server-ului, unde vor fi procesate 
aceste cereri. Se poate spune astfel că server-ul va fi responsabil pentru realizarea tuturor 
operaţiunilor necesare pentru actorul curent, care doreşte realizarea operaţiei curente. 
Desigur, toate aceste operaţiuni vor opera şi prin intermediul bazei de date, care va 
reprezenta componenta principală pentru persistarea datelor relevante în întreg sistemul 
medical. Orice operaţiune, realizată fie de un pacient, sau de către un membru autorizat în 
cadrul sistemului medical, în funcţie de flow-ul operaţiunii respective, va persista în cadrul 
bazei de date, datele necesare care sunt relevante pentru operaţiunile viitoare, precum şi 
pentru analiza platformei de management al sistemului medical. 

O componentă principală este şi platforma web, disponibilă pentru angajaţii 
sistemului medical care se vor ocupa de management-ul urgenţelor medicale, administrarea 
datelor corespunzătoare utilizatorilor, în funcţie de actorul reprezentativ pentru utilizator. 
Platforma web va fi proiectată într-un mod în care angajatul sistemului medical responsabil 
pentru asignarea echipajelor medicale pentru urgenţele medicale, să poată realiza operaţiile 
necesare într-un timp relativ scurt. 

Un alt concept important care trebuie considerat este reprezentat de către 
clasificarea întregii descrieri de către pacient a urgenţei medicale, într-o anumită clasă de 
urgenţe medicale, în funcţie de prioritate [9]. O noţiune nouă implementată de către acest 
sistem va fi reprezentată de către abilitatea pacienţilor de a introduce descrierea urgenţei 
medicale în limba nativă, introdusă în momentul în care a fost creat contul în cadrul 
aplicaţiei pe sistemul Android. Astfel, pacientul va avea posibilitatea de a introduce 
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descrierea pentru urgenţa medicală în limba nativă, care va fi prezentă în cadrul setului de 
limbi suportate de către sistem. Astfel, descrierea va fi translatată din cadrul limbii vorbite 
de către pacient, către limba engleză, care este considerată oficială în cadrul întregului 
sistem medical. De asemenea, în urma traducerii descrierii în limba engleză, se va putea 
realiza verificarea prezenţei anumitor termeni-cheie care sunt consideraţi ca fiind parte din 
cadrul unei urgenţe medicale mai prioritare. În funcţie de categoria de urgenţe medicale, în 
cadrul căreia este clasificată urgenţă medicală curentă, în urma traducerii în limba engleză, 
angajatul din cadrul sistemului medical care va fi capabil să asigneze un echipaj medical 
pentru acea urgenţă, va putea să facă o asignare eficienta în funcţie de urgenţele medicale 
curente. 

Clasificarea întregului set de urgenţe medicale va reprezenta în final şi un mod 
foarte bun de a realiza o reducere a timpului necesar pentru angajatul sistemului medical 
de management al urgenţelor medicale, pentru a vizualiza întregul context pentru urgenţa 
medicală. De asemenea, în cadrul unei dezvoltări ulterioare, ar putea exista eventualitatea 
unei necesităţi de a realiza o analiză mai amplă asupra performanţei şi a timpului de 
procesare a urgentelor medicale din cadrul unei anumite perioade de timp. Prin folosirea 
acestui mod de clasificare a urgentelor medicale, se va putea realiza această analiză în 
funcţie de contextul fiecărei urgenţe medicale în parte, în funcţie de categoria de urgenţe 
medicale în care a fost inclusă. 

În concluzie, acest set de acţiuni vor reduce într-un mod semnificativ timpul de 
servire a cererii pentru urgenţa medicală curentă, dar va şi îmbunătăţi sistemul într-un mod 
pozitiv, prin intermediul căruia pacienţii vor putea beneficia. 
 

3.5.1. Comparaţie între aplicaţii similare 
Aplicaţiile comerciale existente care au intenţia de a oferi posibilitatea de a 

implementa o parte dintre funcţionalităţile care vor fi introduse şi în cadrul acestui proiect. 
În cele ce urmează, se va realiza o comparaţie atât între aplicaţiile existente deja sub o 
formă comercială, dar şi între sistemele similare descrise în subsecţiunea anterioară. Astfel, 
se va putea observa setul de funcţionalităţi atinse în aceste soluţii, cât şi o comparaţie cu 
sistemul propus în cadrul acestui proiect, în cadrul tabelului 3.1. 

Aplicaţia MyFlare Alert, disponibilă în magazinul de aplicaţii Google Play, 
foloseşte ideea de alertare a unor persoane prestabilite, pentru notificarea în cadrul unei 
situaţii de urgenţă. Astfel, alertarea se va realiza fie prin intermediul unui e-mail sau chiar 
mesaj text. Această aplicaţie va avea şi posibilitatea de localizare prin intermediul GPS-
ului. 

Aplicaţia Murgency, disponibilă în magazinul de aplicaţii Google Play, permite 
alertarea unei persoane aflate în apropierea poziţiei pacientului, prin intermediul 
coordonatelor GPS. Astfel, orice persoană care este autentificată în cadrul aplicaţiei, 
indiferent de poziţie, va fi notificată privind urgenţa medicală în care se afla pacientul. 

Aplicaţia EMS-App, descrisă în cadrul lucrării [6], prezintă de asemenea o aplicaţie 
mobilă, care prin intermediul coordonatelor GPS, va realiza o localizare iniţială, iar în cele  
din urmă va notifca aplicaţia folosită de către staff-ul de administrare a sistemului, care va 
trimite un echipaj medical către locaţia pacientului. 
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 MyFlare 
Alert 

MUrgency EMS-App CerAn-
droid 

Proiect 
personal 

Localizare prin 
GPS 

     

Traducere în 
timp real a 
descrierilor 
pentru urgenţe 
 

     

Clasificarea 
urgenţelor 
medicale 

     

Introducerea 
unui număr 
minim de 
informaţii 
 

     

Localizare la 
nivel detaliat 

     

Oferirea unui 
timp estimat 
pentru 
rezolvarea 
urgenţei 
 

     

Notificări 
folosind Cloud 
Messaging 

     

Oferirea unui 
timp estimat 

     

Suport oferit 
de către 
doctori, 
folosind 
aplicaţia de 
chat 
 

     

Traducere în 
timp real a 
mesajelor din 
cadrul chat-
ului 
 

     

Tabel 3.1. Comparaţie sisteme similare 
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din urmă va notifca aplicaţia folosită de către staff-ul de administrare a sistemului, care va 
trimite un echipaj medical către locaţia pacientului. 

Aplicaţia CerAn-droid, propusă în cadrul lucrării [8], descrie posibilitatea de 
localizare fie prin intermediul componentei de GPS, fie prin intermediul reţelei mobile de 
internet. De asemenea, în cele din urmă, urgenţa medicală va fi prezentată staff-ului 
medical, prin intermediul unei pagini web, iar în cele din urmă se va decide un nivel de 
prioritate şi alegerea unui echipaj medical pentru urgenţă. 

 

3.6. Concepte şi tehnologii 
În cadrul acestui subcapitol se vor enunţa şi descrie principalele concepte şi 

tehnologii necesare pentru proiectarea sistemului medical propus. 

3.6.1. Firebase Cloud Messaging 
În cadrul realizării întregului sistem medical, va fi nevoie de o modalitate prin care 

sistemul va putea să anunţe pacienţii cu privire la o actualizare privind starea curentă a 
urgenţei medicale. 

 
Aceasta funcţionalitate va fi realizată folosind conceptul de Push Notifications. 

Prin intermediul acestor notificări, pacienţii vor fi informaţi privind detalii importante 
despre urgenţa prezentă. 

Pentru realizarea acestui concept de notificări, se va folosi cea mai recentă 
platforma disponibilă, şi anume Firebase Cloud Messaging [10]. 

Firebase Cloud Messaging este o soluţie disponibilă în cadrul mai multor 
platoforme, prin care este permis transmiterea într-un mod sigur a mesajelor către  

Figura 3.2. Firebase Cloud Messaging [10] 
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utilizatori, sub forma unor notificări. Astfel, prin intermediul acestei platforme vor fi 
transmise notificări dinspre sistemul medical, care va fi încadrat în intermediul unui server, 
către utilizatorul care trebuie să primească o anumită informaţie pe smartphone-ul propriu, 
după cum se poate observa şi în figura 3.2. 

 Astfel, prin folosirea acestei platforme oferită de către Google, din cadrul server-
ului vor fi transmise mesaje, exprimate sub forma unor notificări către utilizatorul dorit, 
care va fi identificat printr-un cod unic oferit de către platforma Firebase Cloud Messaging. 
 

3.6.2. Traducere în timp real 
În cadrul sistemului vor fi oferite şi operaţiuni care se vor baza pe traducerea în 

timp real a mesajelor care vor fi direcţionate dinspre o componentă a sistemului, către o 
altă componentă a sistemului. Folosirea acestui mod de traducere în timp real va introduce 
o flexibilitate mărita în interiorul sistemului, datorită capacităţii de a traduce în timp real, 
dar şi într-un mod dinamic mesaje, în funcţie de limba nativă a actorului care iniţiază 
transmiterea mesajului. 

Astfel, pentru traducerea în timp real se va folosi soluţia gratuită oferită de către o 
companie ruso-olandeză, şi anume Yandex [11]. 

Yandex pune la dispoziţie un API online, prin intermediul căruia se poate realiza 
traducerea dorită în cadrul sistemului. 

Pentru realizarea unei anumite traduceri, se va oferi mesajul care se doreşte a fi 
transmis, precum şi limba sursă în care a fost scris mesajul, dar şi limba destinaţie, în care 
se doreşte a fi tradus mesajul. 

Astfel, pentru menţionarea unei limbi, pentru care să fie realizată traducerea, se va 
introduce un cod specificat în cadrul documentaţiei oferite de către Yandex, care va fi 
folosit ca şi parametru în cadrul cererii de traducere a mesajului. 

 

3.6.3. GPS (Global Positioning System) 
Locaţia pacientului va fi identificată în cadrul sistemului Android prin intermediul 

GPS-ului [12]. Astfel, se va realiza o reducere a timpului efectiv în care se va realiza 
cererea pentru urgenţa medicală curentă, deoarece prin folosirea GPS-ului integrat în 
cadrul smartphone-ului, coordonatele corespunzătoare poziţiei pacientului vor fi 
identificate într-un mod automat şi dinamic de către aplicaţie, iar în cele din urmă transmise 
către sistemul medical. 

Astfel, detalii importante pentru implementarea acestei soluţii bazate pe GPS, sunt 
oferite şi în cadrul documentaţiei disponibile pentru dezvoltatorii aplicaţiilor de Android, 
puse la dispoziţie de către Google.
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Capitolul 4. Analiză şi Fundamentare Teoretică 

4.1. Arhitectura conceptuală a sistemului 
În cadrul acestui capitol vor fi enunţate şi descrise conceptele de bază ale sistemului 

propus, cerinţele funcţionale şi non-functionale, precum şi arhitectura conceptuală a 
sistemului. Astfel, prin descrierea sistemului, se va realiza o mai bună înţelegere a acestui 
proiect, precum şi a tehnologiilor care vor fi folosite în cadrul acestui sistem. 

 În cele ce urmează, în cadrul figurii 4.1, va fi afişată o schemă conceptuală la nivel 
de componente, pentru a descrie sistemul la un nivel înalt: 

 
 
 
 

Figura 4.1. Diagrama conceptuală de nivel inalt a sistemului 
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Diagrama conceptuală de nivel înalt descrisă anterior are rolul de a oferi o vedere 
în ansamblu asupra componentelor care vor fi necesare pentru realizarea şi implementarea 
acestui sistem. 

Componenta principală în cadrul acestei diagrame este reprezentată de către 
componententa responsabilă pentru Server, care va fi implementată folosind limbajul de 
programare Java şi framework-ul Spring, având la bază un web server bazat pe soluţia 
oferită de către Apache Tomcat. Aceasta componentă va avea rolul de a realiza 
interconectarea între celelalte componente, care vor comunica cu partea de Server, pentru 
a introduce o integrare care va duce la realizarea funcţionalităţilor propuse la nivelul acestui 
proiect. 

O altă componentă importantă este responsabilă pentru transmiterea notificărilor de 
tip Push Notifications, care va fi realizată de către soluţia oferită de către Google, şi anume 
Firebase Cloud Messaging. Această platformă va avea rolul de a primi o alertă din partea 
de Server pentru a transmite o notificare unui anumit pacient în parte. Acest lucru va fi 
necesar pentru notificarea pacienţilor în urma stabilirii unui echipaj medical pentru urgenţa 
medicală curentă. Astfel, fiecare pacient care va fi logat în cadrul sistemului, va fi 
identificat în cadrul server-ului prin intermediul sesiunii. Totodată, pentru a putea notifica 
un pacient în parte prin intermediul unei notificări este necesar ca partea de Server să 
transmită şi un cod unic, prin intermediul căruia platforma oferită de către Google, şi 
anume Firebase Cloud Messaging, va primi un apel al unui webservice pus la dispoziţie, 
prin intermediul API-ului online, şi va primi ca şi parametru acest cod unic care a fost 
asignat utilizatorului în cadrul aplicaţiei de Android şi transmis într-un mod dinamic către 
Server în cele din urmă. 

O a treia componenta va fi reprezentată şi de componenta responsabilă pentru 
traducerea în timp real, şi anume soluţia oferită de către compania Yandex. Prin folosirea 
unei librarii puse la dispoziţie, se va realiza traducerea mesajelor în cadrul sistemului. 

Totodată, o componentă foarte importantă în cadrul sistemului va fi reprezentată de 
către aplicaţia disponibilă în cadrul sistemului de operare Android, pus la dispoziţie pentru 
pacienţi. Aplicaţia disponibilă pentru pacienţi va avea rolul de a oferi fiecărui pacient 
posibilitatea de a realiza funcţionalităţile propuse în cadrul acestui proiect. 

În cadrul figurii 4.2, se va realiza o detaliere a diagramei conceptuale definite 
anterior, pentru a se expune modul de structurare a componentelor principale: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Platforma web pentru angajaţi Aplcaţie Android pentru pacienţi 

Server 

Database 

Cerere Cerere 

Persistare date 

Figura 4.2. Diagrama conceptuală a sistemului, prin comunicarea între componente 
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Astfel, în diagrama conceptuală disponibilă în cadrul figurii 4.2, a fost definită 
noţiuniea de comunicare între componentele interne ale sistemului, necesar pentru 
implementarea acestui proiect. 

În figura 4.3 se va realiza o diagramă pentru a descrie tehnologiile folosite în cadrul 
componentelor sistemului. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
În cele ce urmează, în figura 4.4, vor fi descrise şi layer-ele necesare în cadrul 

componentei de Server, pentru realizarea unei structuri principale. Totodată, componentele 
externe care vor transmite request-uri către Server, vor fi interpretate ca şi cereri externe 
care vor primi un răspuns de la Server. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

AngularJS 

Controller Model 
HTML Files 

Bind 

CSS Files jQuery Functions 

Include Include 

Figura 4.3. Platforma Web pentru angajaţi 

Server 

External Request 

REST Endpoints 

Service Layer 
(Business Logic Operations) 

Data Source Layer 

Database 

Response 

Figura 4.4. Structura internă a componentei responsabile pentru Server 
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 Astfel, ceea ce poate fi observat în cadrul figurii 4.4, este faptul că toate cererile 
externe, venite fie dinspre partea platformei web disponibilă pentru angajaţii sistemului 
medical, fie dinspre aplicaţia Android disponibilă pentru pacienţi, prin intermediul căruia 
vor interacţiona într-un mod direct cu sistemul. 

Cererile externe vor veni prin intermediul unor cereri de tip REST, având la baza 
protocolul HTTP. Partea de prezentare pentru angajaţi, folosind AngularJS va trimite 
cereri de tip REST, la fel şi aplicaţia disponibilă în cadrul sistemului Android, în urma 
cărora se va trimite răspunsul de pe partea de Server. 
  

4.2.  Cerinţe de sistem 
În cadrul acestui subcapitol, analiza necesară pentru a se descrie cerinţele necesare 

pentru acest sistem, astfel încât implementarea să fie realizată cu succes.  
 

4.2.1. Cerinţele functionale ale sistemului 
În cadrul acestei subsecţiuni vor fi enunţate şi descrise funcţionalităţile oferite de 

către acest sistem. În continuare vor fi descrise cerinţele funcţionale necesare pentru 
modulul de client, şi anume aplicaţia disponibilă în cadrul sistemului Android: 
 

1. Înregistrare utilizator – Acest sistem va permite pentru fiecare utilizator 
crearea unui cont. La prima vedere s-ar putea spune că acest lucru nu este 
necesar, dar pentru a îndeplini una dintre cerinţele principale ale acestui 
sistem, şi anume viteza de operare a sistemului administrator de a răspunde 
la cereri de urgenţă, este necesar ca fiecare utilizator să realizeze crearea 
unui cont. Astfel, la o eventuală cerere din partea unui utilizator a unei 
echipe medicale (ambulanţa), acesta va avea datele completate, nefiind 
necesar pierderea timpului esenţial pentru completarea datelor personale; 

2. Autentificare – Fiecare client va trebui să realizeze procesul de 
autentificare pentru a folosi serviciile aplicaţiei. Acest lucru este important 
pentru folosirea unui anumit telefon de către o altă persoană care are nevoie 
de ajutor. Astfel, prin introducerea credentialelor se va face logarea şi se va 
reduce timpul pentru reintroducerea datelor personale de cont. De 
asemenea, pentru proprietarul telefonului, se va folosi o opţiune de reţinere 
a credentialelor, pentru a mări viteza întregului proces. Doar în cazul 
folosirii aplicaţiei pentru o altă persoană, se vor reintroduce credentialele 
pentru persoana respectivă; 

3. Vizualizarea unui istoric al urgentelor – Utilizatorii vor putea să 
vizualizeze istoricul tuturor urgentelor care le-au avut anterior, precum şi 
date despre acestea; 

4. Localizarea folosind GPS-ul – La cererea unui echipaj medical, pentru a 
reduce timpul necesar completării adresei curente, utilizatorii vor fi 
localizaţi prin capacitatea telefoanelor Android de a oferi coordonatele 
GPS; 
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5. Completarea textului privind urgenţa prin traducere automată – 
Utilizatorii vor avea posibilitatea de a introduce un scurt text despre 
problema de sănătate. Aceştia vor avea posibilitatea de a introduce acest 
text într-un set predefinit de limbi de vorbire. Folosind un API online acest 
text va fi tradus şi trimis către sistemul de administrare într-o limbă de 
vorbire cunoscută. În funcţie de anumite cuvinte cheie, cum ar fi: inima, 
ficat, stomac, se va putea realiza o presupunere despre nivelul de urgenţă 
al cererii; 

6. Primirea unei estimări a timpului necesar pentru a ajunge sistemul 
medical – Utilizatorii vor fi informaţi un timp aproximativ până la 
ajungerea echipajului medical la adresa; 

7. Notificări oferite prin Google Cloud Messaging – Utilizatorii vor fi 
alertaţi prin intermediul notificărilor a diferitelor informaţii din partea 
sistemului de adminstrare. 

 

În cele ce urmează, vor fi enunţate şi descrise cerinţele funcţionale necesare în 
cadrul modulului de administrare a sistemului medical: 
 

1. Autentificare – Fiecare angajat va avea posibilitatea de autentificare pentru 
a realiza operaţiile administrative, dar şi a răspunde cererilor din partea 
pacienţilor; 

2. Adăugarea unui nou angajat – Fiecare angajat va avea posibilitatea de 
administrare şi asupra datelor necesare unui nou angajat; 

3. Vizualizarea cererilor – Angajaţii vor fi alertaţi în cadrul venirii unei noi 
cereri, iar în cazul mai multor cereri, aceştia vor putea să realizeze 
distribuirea numărului disponibil de ambulanţe în funcţie de nivelul de 
prioritate al cererilor; 

4. Răspunsul pentru cereri – Angajaţii vor trimite echipajele medicale către 
pacient; 

5. Căutarea diferiţilor pacienţi – Angajaţii vor putea realiza căutarea 
pacienţilor, după anumite filtre; 

6. Vizualizarea datelor medicale despre pacienţi – Selectarea unui pacient 
şi vizualizarea datelor medicale despre pacienţi; 

7. Vizualizarea stării unei cereri şi a echipajului asociat – Vizualizarea 
stării curente a unei urgenţe; 

8. Editarea datelor unui pacient – Se vor putea modifica anumite date ale 
pacienţilor; 

9. Vizualizarea nivelului de urgenţă al unei cereri – În funcţie de nivelul de 
urgenţă detectat se vor putea asocia numărul de ambulanţe rămase în funcţie 
de prioritate; 

10. Solicitare căre sistemul de prelevare de organe – În funcţie de gravitatea 
stării medicale unui pacient, angajatul poate solicita prezenţa unităţii de 
prelevare de organe, în funcţie de acordul pacientului din cadrul datelor 
medicale. 
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În cadrul listei următoare, se vor descrie cerinţele funcţionale pentru modulul unităţii de 
prelevare de organe: 
 

1. Autentificarea – Posibilitatea unui angajat a acestei unităţi de a se 
autentifica în cadrul sistemului; 

2. Notificări privind necesitatea unei prelevări de organe – Această 
unitate va fi alertata în cadrul unei urgenţe, în care este nevoie prelevarea 
de organe; 

3. Management-ul notificărilor – Angajatul va putea să marcheze o 
notificare ca şi realizată; 

4. Vizualizarea istoricului al prelevărilor de organe – Se vor putea 
observa toate intervenţiile şi datele despre acestea. 

 

4.2.2. Cerinţele non-funcţionale ale sistemului 
În cadrul acestei subsecţiuni vor fi enunţate şi descrise cerinţele non-funcţionale ale 

sistemului. 
Cerinţele non-funcţionale descriu constrângerile, precum şi calitatea impusă asupra 

sistemului, care se prevăd a fi asigurate in soluţia realizată. 
Fiabilitatea (Reliability) – Se defineşte prin modul în care un sistem are 

capacitatea de a răspunde într-un mod corect solicitărilor venite din partea utilizatorilor. În 
cadrul sistemului, fiabilitatea va reprezenta o cerinţă non-funcţională importantă, deoarece 
pentru un sistem medical care are rolul de a servi urgenţele medicale venite dinspre pacienţi 
este absolut necesar ca sistemul să proceseze operaţiunile necesare într-un mod corect. 
Acest lucru va fi realizat prin logarea erorilor care apar în contextul real, pentru a putea 
urmări eventualele probleme existente în cadrul sistemului. 

Securitatea (Security) – Sistemul va avea nevoie de un nivel de securitate major, 
pentru a proteja datele pacienţilor, care sunt considerate private pentru fiecare pacient în 
parte. Astfel, la nivelul sistemului, fiecare componentă şi serviciu în parte va putea fi 
utilizat doar în cadrul unui context particularizat pentru fiecare actor în parte, prin folosirea 
framework-ului Spring, având modulul Spring Security. Totodată, un nivel superior care 
va fi un înveliş pentru partea oferită de către Spring Security va fi reprezentat de către 
folosirea tehnologiei SSL, care va cripta întreaga conexiune şi comunicare între diferitele 
componente. 

Performanţa (Performance) – O altă cerinţă non-funcţională importantă pentru 
sistem, este reprezentată de către performanţă. Performanţa poate fi exprimată sub forma 
timpului de răspuns al sistemului pentru o anumită cerere. Astfel, la nivelul proiectului vor 
fi urmate practici care vor avea principală caracteristică de a reduce timpul de răspuns către 
utilizator, ceea ce va avea un beneficiu major asupra sistemului. Pentru utilizatorul 
aplicatiei mobile, avand o conexiunea 3G de internet, timpul de raspuns se doreste a fi in 
intervalul 1-2 secunde. 

Utilizabilitatea (Usability) – În cadrul sistemului va fi important pentru pacient, 
care reprezintă un actor principal, să dispună de o interfaţă grafică prietenoasă, dar care 
este şi intuitivă, pentru a realiza acţiunile necesare într-un timp scurt, dar şi corect. 
Tehnologiile alese pentru dezvoltarea interfeţei susţin această caracteristică. 
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4.3. Cazuri de utilizare 
În cadrul acestei subsecţiuni vor fi enunţate şi descrise cazurile de utilizare necesare 

în cadrul acestui sistem, pentru actorii identificaţi. Astfel, se va realiza o clasificare a 
cazurilor de utilizare, în funcţie de fiecare actor în parte, pentru a stabili o înţelegere mai 
bună a întregii structurări. 

Astfel, în cadrul sistemului au fost identificaţi următorii actori: 
• Pacient 
• Angajatul sistemului management al urgentelor medicale 
• Angajatul sistemului de prelevare de organe 
• Doctor 
• Administratorul sistemului medical 

 
 Structurarea ierarhică în cadrul sistemului pentru actorii identificaţi, poate fi de 

asemenea exprimată şi prin intermediul următoarei diagrame, disponibilă în figură 4.5: 

 
În cadrul diagramei anterioare, pot fi identificaţi actorii sistemului, clasificaţi prin 

intermediul unei structurări ierarhice, la nivelul superior fiecare actor fiind reprezentat 
printr-un utilizator care este logat în cadrul sistemului. 

În cele ce urmează, în tabelul 4.1, va fi descris fiecare dintre actorii identificaţi în 
cadrul figurii 4.5 şi se va realiza un scurt rezumat pentru stabilirea responsabilităţii 
identificate pentru fiecare actor în parte. 

 
 

 

Figura 4.5. Diagrama de organizare pentru actorii sistemului 
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Tabel 4.1. Clasificarea actorilor cu asignarea responsabilităţilor 
 
Descrierea întregului mediu de desfăşurare pentru utilizatorii sistemului este 

descrisă în lista următoare: 
 
1. Limita de timp – Această valoare este strict dependentă de distanţa dintre locaţia 

pacientului şi locaţia sediului medical, de unde va porni echipajul medical. 
Pentru a se reduce timpul efectiv, se va realiza o căutare în cadrul sistemului, 
pentru a se oferi o ambulanţă venită dinspre centrul medical, care are o distanţă 
minimă către locaţia pacientului; 

2. Constrângeri de mediu - În cadrul sistemului efectiv de urgenţe medicale, se 
prezintă anumite constrângeri de mediu. Astfel, aplicaţia propriu-zisă prin care 
un anumit pacient va solicita un echipaj medical pentru urgenţă medicală, va fi 
realizată prin intermediul unei aplicaţii mobile, şi anume prin intermediul unei 
aplicaţii disponibile în cadrul sistemului de operare Android. De asemenea, 

Nume Descriere Responsabilităţi 

Logged User Utilizator logat în cadrul 
sistemului 
 

Utilizatorul logat în cadrul sistemului, 
care în funcţie de rolul personal, va putea 
realiza anumite operaţiuni 
 

Pacient Utilizatorul principal care va 
interacţiona cu sistemul 
medical 
 

Utilizarea aplicaţiei pusă la dispoziţie pe 
platforma Android. Totodată, va exista şi 
un sistem de chat, prin care pacienţii vor 
putea adresa întrebări către doctori, prin 
intermediul unei aplicaţii Desktop 
 

Employee Angajatul sistemului 
medical 

Utilizarea platformei medicale, pentru 
interacţionarea cu sistemul medical, 
precum şi management-ul urgentelor 
medicale 
 

Emergency System 
Employee 

Angajatul responsabil 
pentru management-ul 
urgenţelor medicale 

Utilizarea platformei medicale, pentru 
management-ul urgentelor medicale, 
venite din partea pacienţilor 
 

Administrator Angajatul responsabil 
pentru administrarea datelor 
în cadrul sistemului 
 

Utilizarea platformei medicale, pentru 
management-ul datelor la nivelul 
întregului sistem 
 

Organ Prelevation 
Employee 

Angajatul responsabil 
pentru management-ul 
urgenţelor medicale care 
solicită prelevarea de 
organe 
 

Utilizarea platformei medicale, pentru 
management-ul urgenţelor medicale care 
vor solicita necesitatea unei prelevări de 
organe 

Doctor Angajat al sistemului 
medical 

Utilizarea sistemului de chat, pentru 
oferirea răspunsurilor către pacienţi, prin 
intermediul aplicaţiei Desktop 
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management-ul urgenţelor medicale din partea angajaţilor sistemului medical 
este realizat prin intermediul platformei web disponibile pentru aceştia. 
Aplicaţia de chat, prin intermediul căreia pacienţii vor putea adresa întrebări 
către doctori, având diferite specializări, se va realiza prin intermediul unei 
aplicaţii Desktop. Astfel, la această categorie se poate observa acest sistem 
global eterogen, prin intermediul căruia se vor realiza funcţionalităţile propuse 
în cadrul acestui proiect; 

3. Metode curente de utilizare a sistemului de urgenţe medicale - În prezent, 
sistemul de urgenţe medicale poate fi accesat prin cadrul unor apeluri telefonice 
venite din partea pacienţilor. Astfel, aceştia vor solicita un echipaj medical, 
necesar pentru urgenţa medicală a acestora. Totuşi, proiectul actual se prezintă 
ca şi o extensie la acest sistem existent, prin îmbunătăţirea unor caracteristici 
necesare, cum ar fi: viteza de manipulare a unei urgenţe medicale, traducerea în 
timp real a descrierii a urgenţei medicale în limba nativă a sistemului medical,  
sau localizarea prin intermediul GPS-ului a locaţiei pacientului. 

4.3.1. Cazuri de utilizare pentru aplicaţia mobilă – Pacient 
În cadrul diagramei use-case, în figură 4.6, sunt definite cazurile de utilizator care 

vor fi necesare pentru utilizatorul aplicaţiei disponibile în cadrul sistemului Android, şi 
anume de către Pacient. 

Figura 4.6. Diagrama use-case pentru Pacient 
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4.3.1.1. Descrierea cazurilor de utilizare principale 
În cadrul acestei subsecţiuni, va fi realizată o descriere detaliată a cazurilor de 

utilizare principale identificate pentru actorul Pacient. 
 
CU1 – Cazul de utilizare 1: 
Nume caz de utilizare: Autentificare 
Precondiţii: 
1. Actorul trebuie să dispună de o conexiune la internet în cadrul aplicaţiei mobile. 
2. Actorul trebuie să fie înregistrat în cadrul sistemului. 
 
Postcondiţii: 
1. Actorul va fi autentificat în cadrul sistemului. 

Use-Case 
Acest use-case începe în momentul în care actorul (pacientul) doreşte autentificarea 
în cadrul sistemului, pentru realizarea unor operaţiuni. 
1. Actorul introduce credenţialele în cadrul aplicaţiei: numele de utilizator şi 

parola. 
2. Datele introduse vor fi transmise către partea de Server pentru verificarea 

corectitudinii. 
3. În urma validării datelor, Server-ul va oferi răspunsul către aplicaţia din cadrul 

sistemului Android. 
4. Actorul va fi direcţionat către pagina principală din cadrul aplicaţiei disponibile 

în sistemul Android. 
  

Alternative Flows 
1. Nu există conexiune la internet.  
Acest flow poate să apară în cadrul următorilor paşi, din cadrul flow-ului anterior: 

1.1. Aplicaţia nu va realiza cu succes operaţia de verificare a credenţialelor. 
1.2. Starea sistemului rămâne neschimbată în urma apariţiei acestei probleme. 

2. Utilizatorul introduce un set de credenţiale incorect. 
2.2. Utilizatorul va fi alertat prin intermediul unui mesaj în cadrul aplicaţiei. 

 
 

CU2 – Cazul de utilizare 2: 
Nume caz de utilizare: Solicitarea unui echipaj medical 
Precondiţii: 
1. Actorul trebuie să fie autentificat în cadrul sistemului 

Astfel, prin acest fapt acesta trebuie să fie autorizat să realizeze acest use-case. 
2. Coordonatele GPS pentru poziţia curentă a pacientului 

Coordonatele GPS vor fi selectate în mod direct de către smartphone-ul 
pacientului. 

3. Actorul va introduce descrierea pentru urgenţa medicală 
Actorul va trebui să introducă descrierea pentru urgenţa medicală curentă în 
limba nativă selectată la pasul de creare a contului. 
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Postcondiţii: 
1. Datele introduse de către pacient trebuie să fie stocate într-un mod consistent 
2. Vizualizarea datelor corecte de către angajaţi 

Angajaţii din partea sistemului medical trebuie să vizualizeze datele corecte 
transmise de către aplicaţie către sistem, în cazul în care operaţiunea s-a efectuat 
cu succes. De asemenea, traducerea către limba engleză a descrierii introduse 
de pacient trebuie să fie realizată corect. 

3. Finalizarea operaţiunii curente într-un mod eronat 
În situaţia în care una dintre operaţiuni nu a fost efectuată cu succes, datorită 
unei anumite probleme, datele, dar şi starea sistemului trebuie să rămână într-o 
stare consistentă şi funcţională. 

Use-Case 
Acest use-case începe în momentul în care actorul (pacientul) doreşte solicitarea 
unui echipaj medical pentru urgenţa medicală curentă. 
 
1. Actorul doreşte să se conecteze în cadrul sistemului, prin pasul 3.  

În cazul în care utilizatorul nu are un cont creat, acesta va trebui să continue 
prin crearea unui cont, prin pasul 2 (Creare cont) 

2. Actorul creează un cont nou în cadrul sistemului 
3. Actorul se loghează în cadrul sistemului 
4. Actorul completează descrierea pentru urgenţa medicală curentă 

Această descriere va fi completată folosind limba nativă introdusă în momentul 
creării contului, prin pasul 2. 

5. Actorul selectează butonul corespunzător trimiterii unei solicitări  
Solicitarea va fi transmisă pentru urgenţa curentă către sistemul medical. 

6. Actorul va primi o notificare 
În acest moment, actorul va fi atenţionat prin intermediul unei notificări de tip 
PUSH, din partea sistemului medical cu mesajul de confirmare a primirii şi 
înregistrării urgenţei medicale. 

7. Actorul va primi o notificare cu timpul estimat pentru ajungerea echipajului 
medical 
În funcţie de disponibilitatea numărului de ambulanţe, angajatul din cadrul 
sistemului medical va asigna un echipaj medical pentru urgenţa medicală 
curentă. În acest moment, pacientul va primi o nouă notificare de tip PUSH, 
prin care este informat că un echipaj medical a pornit înspre direcţia sa, iar un 
timp estimativ va fi de asemenea afişat. 

8. La un moment ulterior, utilizatorul se va deconecta din cadrul aplicaţiei. 
 

Alternative Flows 
1. Nu există conexiune la internet.  
Acest flow poate să apară în cadrul următorilor paşi, din cadrul flow-ului anterior: 
2, 3, 4, 8. 

1.2. Aplicaţia nu va realiza cu succes operaţia corespunzătoare pasului la care 
a apărut problema. 

28 
 



Capitolul 4 

2.2. Starea sistemului rămâne neschimbată în urma apariţiei aceste probleme. 
 
În continuare, în figura 4.7, va fi descris un flow corespunzător pentru acest caz de 

utilizare, pentru a exprima într-un mod mai direct şi mai uşor de vizualizat setul de acţiuni 
succesive care vor fi luate în considerare la parcurgerea acestui caz de utilizare: 

 
Figura 4.7. Flow pentru solicitarea unei urgenţe medicale 
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4.3.2. Cazuri de utilizare pentru angajatul sistemului de management al 
urgenţelor medicale 
 În cadrul acestui subcapitol va fi afişată diagrama de use-case pentru angajatul 

sistemului management al urgentelor medicale, disponibil în cadrul platformei web, în 
cadrul figurii 4.8. 

 

4.3.3. Cazuri de utilizare pentru angajatul sistemului de prelevare de organe 
 În cadrul acestui subcapitol va fi afişată diagrama de use-case responsabilă pentru 

angajatul sistemului de prelevare de organe, disponibil în cadrul platformei web, în cadrul 
figurii 4.9. 

Figura 4.8. Caz de utilizare - Angajatul sistemului medical 

Figura 4.9. Caz de utilizare - Angajatul sistemului de prelevare de organe 

30 
 



Capitolul 4 

4.3.4. Cazuri de utilizare pentru angajatul responsabil pentru administrare 
 În cadrul acestui subcapitol va fi afişată diagrama de use-case responsabilă pentru 

angajatul responsabil pentru administrarea întregului sistem medical, disponibil în cadrul 
platformei web, în cadrul figurii 4.10. 

4.3.5. Cazuri de utilizare pentru doctor 
 În cadrul acestui subcapitol va fi afişată diagrama de use-case responsabilă pentru 

doctorul din cadrul centrului medical, disponibil în cadrul aplicaţiei de chat, în cadrul 
figurii 4.11. 

 

Figura 4.10. Caz de utilizare – Administratorul sistemului medical 

Figura 4.11. Caz de utilizare – Doctor 
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4.3.6. Cazuri de utilizare pentru utilizatorul aplicaţiei de chat 
Acest subcapitol va prezenta diagrama de use-case responsabilă pentru utilizatorul 

care va dori să folosească aplicaţia disponibilă în cadrul platformei de Desktop, pentru a 
cere sfaturi medicale către doctorii care sunt online în cadrul sistemului, în figura 4.12. 
 

4.4. Perspectiva tehnologică 

4.4.1. Servicii web RESTful 
REST (Representation State Transfer) se defineşte ca şi un stil arhitectural, prin 

care se vor proiecta un set de servicii web, care se vor orienta asupra resurselor disponibile 
în cadrul sistemului, precum şi adresarea acestora prin intermediul protocolului HTTP 
[13]. 
 Astfel, prin folosirea acestui tip de servicii web, resursele vor fi disponibile pentru 
partea de Client, prin accesarea acestora prin intermediul unui URI-urilor (Uniform 
Resource Identifiers). Întregul stil arhitectural REST este structural sub forma arhitecturii 
Client-Server. 
 Prinicipiile de bază care sunt referite în cadrul stilului arhitectural REST, sunt 
următoarele: 

• Reprezentarea unui model Stateless; 
• Folosirea metodelor HTTP, pentru interacţionarea cu aceste servicii web; 
• Folosirea tipului JSON (JavaScript Object Notation) ca şi tip standard de 

transmitere a datelor; 
 
În cadrul serviciilor web de tip RESTful, prin folosirea protocolului HTTP, se vor 

folosi următoarele metode HTTP: 
• GET – Acest tip de metoda HTTP va fi folosită pentru a obţine o resursă 

de la partea de Server, fie prin reprezentarea de bază JSON, sau chiar XML; 

Figura 4.12. Caz de utilizare – Utilizatorul normal aplicaţiei de chat 
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• POST – Acest tip de metoda HTTP va fi folosită pentru a crea o resursă pe 
partea de Server; 

• PUT -  Acest tip de metoda HTTP va fi folosită pentru a schimba sau 
actualiza o resursă pe partea de Server; 

• DELETE – Acest tip de metoda HTTP va fi folosită pentru a şterge o 
resursă pe partea de Server; 

 
Serviciile web de tip REST pot fi accesate dintr-un număr foarte mare de platforme 

şi limbaje de programare. 
Astfel, în cadrul sistemului medical, partea de Server va fi expusă către mediul 

extern prin intermediul serviciilor web de tip REST. Totodată, aceste servicii web vor fi 
accesate atât de partea de Android, cât şi de pe partea platformei web disponibilă pentru 
angajaţii sistemului medical. 
 

4.4.2. Spring 
În cadrul dezvoltării acestei aplicaţii complexe, a fost necesară alegerea unei 

tehnologii pentru structurarea întregului sistem. 
Principalele două soluţii la care s-a redus posibila alegere au fost: 

• Java EE, împreună cu un Application Server, cum ar fi: Payara Glassfish, 
IBM WebSphere, etc.; 

• Spring Framework, împreună cu Web Server-ul Apache Tomcat; 
 
Spring introduce un framework lightweight pentru a construi acest tip de aplicaţii 

enterprise, complexe. 
 Spring este un framework care introduce un nou mod în care este structurat întregul 
container în care va rula aplicaţia. Astfel, se menţionează faptul că întreaga structurare a 
framework-ului se realizează prin intermediul mai multor module, care pot sau nu să fie 
incluse în cadrul container-ului [14]. 

Structurarea container-ului prin intermediul modulelor, a framework-ului Spring, 
poate fi observată în cadrul figurii 4.13: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4.13. Arhitectura framework-ului Spring [14] 
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O tehnică foarte importantă în cadrul structurării aplicaţiilor complexe, de tip 
enterprise, este folosirea tehnicii IoC (Inversion of Control). Prin intermediul acestei 
tehnici, întregul context de creare şi management al diferitelor clase şi componente se va 
realiza de către container-ul din cadrul Spring. 

Un concept foarte întâlnit este şi cel de DI (Dependency Injection). Acest concept 
a fost introdus de către Martin Fowler, în anul 2004, pentru a sugera o redenumire pentru 
principiul de IoC, şi anume a fost definit un termen mai sugestiv pentru întregul concept 
tehnologic. 

Astfel, modulele din cadrul figurii 4.13, pot fi descrise în următorul mod: 
• Core Container 

Sunt definite sub-modulele: Beans, Core, Context şi SpEL. În cadrul 
acestor sub-module sunt definite şi conceptele definite mai sus, şi anume 
IoC şi DI. 

• Web Container 
Sunt definite sub-modulele: Web, WebSocket, Servlet, Portlet. Totodată, 
în cadrul acestui modul este definit şi conceptul MVC, pentru structurarea 
întregii aplicaţii prin intermediul acestui pattern, dar şi pentru oferirea 
endpoint-urilor necesare de tip REST; 

• Data Access/Integration: JDBC, ORM, OXM, JMS, Transactions. Astfel 
acest modul are principala funcţionalitate de a realiza posibilitatea de 
persistare şi manipulare a datelor. 

 

4.4.3. Maven 
Maven este definit ca şi un tool pentru management-ul build-ului unui proiect. 

Astfel, prin definirea dependinţelor care sunt necesare pentru un proiect, dar şi prin 
specificarea unui set de etape pentru pasul de build, acest tool va realiza un build pentru 
întregul proiect. 

Întreaga configuraţie pentru Maven, va fi definită în cadrul unui fişier pom.xml 
[15]. Fişierul POM (Project Object Model), va reprezenta fişierul esenţial pentru realizarea 
etapei de build de către Maven. În cadrul acestui fişier vor fi definite sub forma unei 
structuri XML, informaţiile necesare pentru Maven. 

O menţiune importantă este aceea că Maven va realiza descaracarea automată a 
tuturor bibliotecilor necesare la nivelul proiectului, ceea ce reduce timpul necesar pentru 
dezvoltator să realizeze acest pas. 

Un alt concept folositor pus la dispoziţie de către Maven, este acela de posibilă 
structurare a configurării Maven, sub forma unor profile, care la realizarea build-ului vor 
putea fi înlănţuite în funcţie de necesitate. 

În esenţă, se poate spune că Maven reprezintă o componentă esenţială în orice 
proiect Java care are o complexitate mai mare, în domeniul enterprise. 
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4.4.4. JSON 
JSON (JavaScript Object Notation) reprezintă un format structurare a datelor, care 

este folosit în cadrul serviciilor web de tip RESTful [16]. 
Fişierele de tip JSON oferă un fomat sub forma cheie – valoare, prin intermediul 

căruia vă fi structurat întregul fişier .json. Totodată, prezintă o alternativă foarte bună 
pentru formatul XML, deoarece necesita o cantitate redusă de formatare, şi de asemenea 
în cazul mediu prezintă o viteză mărită pentru procesarea acestui tip de fişiere. 

Un exemplu de fişier .json este următorul [16]: 
{ 
  "first_name" : "Sammy", 
  "last_name" : "Shark", 
  "location" : "Ocean", 
  "online" : true, 
  "followers" : 987  
} 

 

4.4.5. Hibernate ORM 
În cadrul paradigmei OOP (Object Oriented Programming), întreaga structurare a 

arhitecturii sistemului se realizează sub formă de obiecte. Datele folosite în cadrul 
sistemului sunt stocate într-o bază de date relaţională (RDBMS). Astfel, apare o nepotrivire 
între structura unui obiect şi structura unei entităţi din cadrul bazei de date. Pentru a rezolva 
această problemă, se va folosi o componentă capabilă să realizeze această transformare, şi 
anume un ORM (Object Relaţional Mapper). 

În cadrul framework-ului Spring, se va realiza o intregare cu un ORM foarte 
cunoscut, şi anume Hibernate. 

Hibernate va fi introdus în cadrul proiectului ca şi o dependinţă definită în cadrul 
fişierului pom.xml din cadrul Maven. 

Astfel, Hibernate rezolvă problema care apare la stocarea unui obiect în cadrul 
modelului bazei de date. Totodată, prin intermediul folosirii unui ORM se va reduce 
substanţial cantitatea de cod, prin modelarea domeniului la nivelul unei clase, iar în final 
obiectul va putea să fie persistat într-un mod direct, fără a mai realiza anumite transformări 
de obiecte din cadrul altor obiecte în sistem, pentru a putea persista obiectul final. 
 

4.4.6. AngularJS 
AngularJS se prezintă sub forma unui framework pentru a dezvolta aplicaţii web 

dinamice [17]. Astfel, prin dezvoltarea unui website folosind HTML, AngularJS va permite 
extinderea nivelului static la care este exprimat limbajul HTML. 

AngularJS poate fi văzut că şi un framework MVW. Google a definit acest acronim 
în următorul mod: Model-View-Whatever. În continuare, se va realiza o definire a fiecărei 
părţi din cadrul pattern-ului în care este structurata o aplicaţie de tip AngularJS. 

Model-ul reprezintă o parte intermediară între partea de View şi Controller, astfel 
realizând integrarea unui set de date, care pot fi manipulate de către Controller, şi afişate 
în cele din urmă în View. 

35 
 



Capitolul 4 

Controller-ul reprezintă partea care va procesa logica aplicaţiei în cadrul aplicaţiei 
de tip AngularJS. Astfel, partea de Controller va avea rolul de a procesa toate operaţiunile 
venite dinspre parte de View, şi pregătirea datelor neceseare pentru a fi afişate. 

Astfel, partea de Whatever din cadrul pattern-ului permite interpretarea şi 
structurarea întregii aplicaţii, prin intermediul unei flexibilităţi mai mari. 

4.4.7. Android 
Android este un sistem care permite dezvoltarea aplicaţiilor pentru dispozitivele 

mobile, prin intermediul limbajului de programare Java [18]. 
Android oferă capabilitatea de a oferi o serie de componente hardware disponibile 

în cadrul dispozitivele mobile, pentru care se va realiza aplicaţia. Câteva dintre aceste 
componente sunt: Wifi, Bluetooth, etc. 

Android are la bază un kernel bazat pe Linux. Totodată, fiecare aplicaţie care 
rulează în interiorul dispozitivului mobil va rula în cadrul unei maşini virtuale, şi anume 
Dalvik Virtual Machine. Astfel, la nivel de kernel fiecare Dalvik VM va reprezenta un 
proces, care va putea să fie utilizat la nivelul întregului sistem de operare într-un mod mai 
dinamic. 

În continuare, în figura 4.14, se poate observa arhitectura platformei Android: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Figure 4.14. Arhitectura sistemului Android [18] 
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În figura 4.14, se pot observa fiecare dintre componentele care sunt integrate în 
cadrul sistemului Android. Astfel, la baza acestei arhitecturi se poate observa şi kernel-ul 
Linux, care a fost discutat în cadrul paragrafului anterior. 
 

4.4.8. Sockets 
În cadrul proiectului, va fi realizată şi componenta necesară pentru furnizarea 

funcţionalităţii pentru aplicaţia de chat. La baza aplicaţiei de chat, se va folosi noţiunea de 
Sockets, folosind implementarea disponibilă în JDK-ul oferit de către Oracle, din cadrul 
pachetului java.io. 

Totodată, întregul sub-sistem pentru aplicaţia de chat va fi realizat folosind pattern-
ul arhitectural Client-Server. 

Un socket poate fi definit ca şi un endpoint, în cadrul unei comunicări 
bidirecţionale, pentru a realiza o legătură între două terminale aflate în interiorul unei 
reţele. Astfel, un socket va fi raportat la un număr de port, în cadrul layer-ului TCP, pentru 
a putea identifica într-un mod corect aplicaţia pentru care se transmite mesajul curent [19]. 
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Capitolul 5. Proiectare de Detaliu şi Implementare 

În cadrul acestui capitol se va prezenta proiectarea în detaliu, precum şi 
componentele relevante pentru acest sistem. Totodată, vor fi incluse şi diagramele fiecărei 
componente în parte, pentru a stabili o înţelegere mai bună a întregului mod de funcţionare, 
precum şi concepte tehnologice necesare pentru implementarea acestui sistem. 

 

5.1. Structura generală a sistemului 

5.1.1. Arhitectura sistemului 
În cadrul proiectării acestui sistem, s-a folosit pattern-ul arhitectural Layers pentru 

a structura logica de implementare necesară pentru partea de Server. Astfel, în acest pattern 
se pot identifica trei layere din punct de vedere logic.  

La nivelul cel mai de sus este prezentă interfaţa grafică, care este pentru relaţionarea 
cu utilizatorul. În acest caz se pot observa mai multe componente diferite care vor 
interacţiona în mod direct cu partea de Server. Prima componentă este reprezentată de către 
platforma web disponibilă pentru angajaţii sistemului medical. Această primă componentă 
foloseşte ca şi biblioteca AngularJS, prin intermediul căreia se vor realiza apeluri de 
servcii web REST către partea de Server pentru a realiza operaţiunile necesare. A doua 
componentă este reprezentată de către aplicaţia Android, care va fi necesară pentru 
pacientul care va avea nevoie de această aplicaţie pentru a realiza cereri pentru urgenţe 
medicale. Această componentă va realiza comunicarea cu partea de Server prin servicii 
web REST. A treia componentă este reprezentată de către aplicaţia disponibilă în cadrul 
platformei Desktop, şi anume aplicaţia de chat. Aceasta aplicaţie nu va utiliza în mod direct 
partea de Server care va fi folosită de către celelalte componente. În cadrul acestei aplicaţii 
se va realiza un alt sub-sistem, care va implementa pattern-ul arhitectural Client-Server, 
pentru implementarea operaţiunilor necesare, având la baza conceptul de Sockets. Astfel, 
folosind aceasta componentă într-un context diferit faţă de primul Server, dar folosind 
aceeaşi bază de date pentru operaţiunile de autentificare, se va realiza o creştere în 
performanţă, deoarece întregul Server pentru aplicaţia de chat va putea folosi resurse 
separate faţă de primul Server. 

La nivelul de mijloc se poate identifica layer-ul de Business Logic-ul pentru 
aplicaţie. Acest layer va realiza legătura între layer-ul GUI şi Data Source. În cadrul acestui 
layer se vor realiza şi operaţiunile necesare pentru partea de Business a aplicaţiei, precum 
şi comunicarea în mod direct cu API-uri puse la dispoziţie de către alte sisteme, cum ar fi 
sistemul de Cloud Messaging sau Yandex Translate API. Totodată, în cadrul acestui 
layer se vor asigura şi constrângerile de securitate în cadrul sistemului. 

Ultimul layer, care se află la baza acestei ierarhii este Data Source layer. Acest layer 
realizează legătura propriu-zisă cu baza de date. Astfel, o cerere venită de la layer-ul 
anterior, acest layer va efectua operaţiile necesare asupra bazei de date. 

În cadrul următoarei diagrame, în figura 5.1, va fi afişată diagrama de clase pentru 
o porţiune a sistemului, şi anume părţile corespunzătoare a layer-urilor de: Service şi Data 
Source.
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Figura 5.1. Diagrama de clase pentru componenta de Server 
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 În cele ce urmează, în figura 5.2, se poate observa diagrama de pachete pentru 
partea de Server, care cuprinde layer-ele următoare: Business Logic şi Data Source. 

 
În cadrul diagramei de pachete, afişată anterior, se pot observa dependinţele 

prezente între diferitele pachete existente în cadrul componentei de Server. 
Astfel, se pot observa principalele pachete şi descrierea fiecăruia: 

• Rest – În cadrul acestui pachet sunt definite clasele marcate cu adnotarea 
@RestController, fiind definite ca şi controller-e care vor avea rolul de a 
intercepta apeluri de servicii web REST, după care vor delega request-ul 
mai departe către pachetul de Service, care va realiza operaţiunile necesare 
şi va reîntoarce un răspuns; 

• Service – În cadrul acestui pachet sunt definite clasele necesare pentru 
servirea şi realizarea operaţiunilor necesare pentru fiecare request, care va 
fi primit de la partea de Controller. Totodată, se vor realiza şi eventualele 
manipulări de date, în cadrul bazei de date, prin folosirea claselor existente 
în cadrul pachetului Repository; 

• Repository – În cadrul acestui pachet se vor realiza interogările necesare 
către baza de date, precum şi eventualele manipulări de date, venite dinspre 

  Figura 5.2. Diagrama de pachete pentru componenta de Server 
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pachetul de Service. Pentru implementarea funcţionalităţilor necesare 
pentru interogări şi manipulări de date, fiecare interfaţă 
CrudRepository<T, ID extends Serializable>. În cadrul acestor interfeţe 
vor fi declarate şi metodele adiţionale, necesare pentru implementarea altor 
operaţiuni, decât cele oferite de către interfaţa oferită de către framework-
ul Spring. 

• DTO – Acest pachet va conţine clase, care conţin grupuri de date care vor 
fi necesare atât în platformă web, cât şi în aplicaţia pentru sistemul Android. 
Acest clase vor fi serializate şi transmise ca şi răspuns pentru o anumită 
operaţiune care necesită rezultate sub formă de date, din cadrul bazei de 
date; 

• Entity – Acest pachet conţine clase, adnotate cu @Entity, prin care se va 
transmite ORM-ului folosit, şi anume Hibernate, datele necesare pentru 
persistarea acelui tabel, precum şi eventualele relaţii cu alte entităţi; 

• Firebase.Cloud – În cadrul acestui pachet vor fi definite clasele necesare 
pentru realizarea funcţionalităţii de notificări de tip PUSH, prin intermediul 
Firebase Cloud Messaging; 

• Location – În cadrul acestui pachet vor fi definite clase necesare pentru 
identificarea locaţiei, la nivel de stradă, în funcţie de coordonatele GPS 
oferite. Se vor realiza apeluri adiţionale către API-ul oferit de către Google, 
pentru a identifica aceste date; 

• Translation – În cadrul acestui pachet vor fi definite clasele necesare pentru 
realizarea operaţiunii de traducere, prin intermediul API-ului oferit de către 
compania Yandex, pentru realizarea operaţiunii de traducere; 

• Scheduled.Jobs – În cadrul acestui pachet va fi definit job-ul necesar 
transportului datelor din cadrul entităţii Emergency în cadrul 
EmergencyHistory, prin stocarea datelor esenţiale pentru fiecare urgenţă. 
Acest pas este realizat pentru a nu încărca tabelul Emergency cu foarte 
multe date, chiar şi pentru urgenţele care au fost marcate cu statusul 
finalizat. Acest job va rula în fiecare zi, la interval de 24 de ore; 

• Internet.Connection – Clase necesare pentru identificarea conexiunii la 
internet, înainte de a executa operaţiuni care implică diferite apeluri către 
API-uri online, puse la dispoziţie de către alte sisteme. 

 

5.1.2. Platforma web 
În cadrul acestui subcapitol vor fi afişate şi descrise componentele necesare în 

cadrul platformei web, pentru realizarea apelurilor către serviciile web, care sunt incluse 
în cadrul server-lui găzduit în cadrul web server-ului Apache Tomcat. 

Pentru a realiza comunicarea cu partea de Server, din cadrul Controller-elor 
AngularJS, se vor realiza apeluri prin intermediul construcţiei $http, prin care se va returna 
un operaţiune asincronă la nivelul AngularJS. Astfel, se va realiza apelul serviciului web 
REST dorit din cadrul server-ului. 

În cele ce urmează, în figură 5.3, se vor descrie părţile componente în cadrul 
platformei web, pentru biblioteca AngularJS: 
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 În cadrul platformei web, fiecare Controller va realiza apelurile necesare pentru a 

realiza comunicarea cu partea de Server.  

          Figura 5.3. Platforma Web pentru angajaţi 
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HTML Files 
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// Assign ambulance to emergency 
$scope.assignAmbulance = function(emergencyIndex) { 
    // Stop making new requests for available emergencies 
    $scope.stopRequestingEmergencies(); 
 
    // Get the ID of the current selected emergency 
    var emergencyId = $scope.requestingEmergencies[emergencyIndex].id; 
 
    // Assign an ambulance to the emergency by making a request to the 
Server 
    if($scope.numberOfAmbulances > 0) { 
        $http({ 
            url: 
'https://localhost:8443/emergency_employee/set_ambulance/emergency/' + 
emergencyId, 
            method: 'POST' 
        }).success(function (data) { 
            // Substract the number of available ambulances 
            $scope.numberOfAmbulances--; 
 
            // After the ambulance has been successfully assigned to the 
emergency, resume the scheduled requests for retrieving emergencies from the 
Server 
            $scope.startRequestingEmergencies(); 
 
            // Alert the employee about successful request 
            alert('An ambulance has been successfully assigned for this 
emergency!'); 
        }); 
    } else { 
        // Alert employee that there are no available ambulances 
        alert('There are no available ambulances to handle this 
emergency!'); 
    } 
} 

 Figura 5.4. Apel REST din cadrul platformei web 
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Un apel REST din cadrul controller-ului EmergencyController poate fi observat 
în cadrul figurii 5.4. Apelul se va realiza prin intermediul directivei $http. 

În cadrul secvenţei de cod, descrisă anterior, se expune modul în care se realizează 
un apel pentru un serviciu web REST către partea de Server. În mod similar, vor fi realizate 
apelurile şi în cadrul celorlalte Controller-e descrise. 

 Un apel REST din cadrul controller-ului EmergencyController poate fi observat 
în cadrul figurii 5.4. Apelul se va realiza prin intermediul directivei $http, în următorul 
mod: 

 
În cadrul secvenţei de cod, descrisă anterior, se expune modul în care se realizează 

un apel pentru un serviciu web REST către partea de Server. În mod similar, vor fi realizate 
apelurile şi în cadrul celorlalte Controller-e descrise. 

 

5.1.3. REST Controllers 
În cadrul subcapitolelor anterioare a fost menţionat faptul că întreaga comunicare 

// Assign ambulance to emergency 
$scope.assignAmbulance = function(emergencyIndex) { 
    // Stop making new requests for available emergencies 
    $scope.stopRequestingEmergencies(); 
 
    // Get the ID of the current selected emergency 
    var emergencyId = $scope.requestingEmergencies[emergencyIndex].id; 
 
    // Assign an ambulance to the emergency by making a request to the 
Server 
    if($scope.numberOfAmbulances > 0) { 
        $http({ 
            url: 
'https://localhost:8443/emergency_employee/set_ambulance/emergency/' + 
emergencyId, 
            method: 'POST' 
        }).success(function (data) { 
            // Substract the number of available ambulances 
            $scope.numberOfAmbulances--; 
 
            // After the ambulance has been successfully assigned to the 
emergency, resume the scheduled requests for retrieving emergencies from the 
Server 
            $scope.startRequestingEmergencies(); 
 
            // Alert the employee about successful request 
            alert('An ambulance has been successfully assigned for this 
emergency!'); 
        }); 
    } else { 
        // Alert employee that there are no available ambulances 
        alert('There are no available ambulances to handle this 
emergency!'); 
    } 
} 

 
Figura 5.5. Apel REST din cadrul platformei web 
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între componentele externe şi componenta de Server, se va realiza prin intermediul 
apelurilor de servicii web REST. 
 Definirea endpoint-urilor în cadrul componentei de Server, a fost realizată prin 
intermediul modului pus la dispoziţie de către Spring. 
 În cadrul framework-ului Spring, endpoint-urile REST sunt oferite prin intermediul 
Controller-elor din cadrul modulului Spring MVC. Aceste Controller-e care vor avea rolul 
de a servi apeluri de servicii web REST, vor avea totuşi o definire puţin definită faţă de 
cele obişnuite, care au rolul de a structura aplicaţia conform pattern-ului MVC. 
 Fiecare clasă care va conţine endpoint-uri REST, va trebui să fie adnotată conform 
specificaţiei oferite de către Spring, şi anume prin intermediul adnotării @RestController. 

În cadrul componentei de Server, au fost definite endpoint-uri REST multiple, 
pentru a reuşi să se realizeze acoperirea funcţionalităţilor necesare, care vor fi primite ca şi 
request-uri din partea componentelor externe. 

Astfel, un exemplu din cadrul componentei de Server, disponibil în figură 5.5, care 
defineşte un endpoint de tip REST, este următorul: 

  
 În cadrul screenshot-ului anterior, poate fi observat modul în care este definit un 
endpoint de tip REST, în cadrul framework-ului Spring. 
 Parametrii primiţi în cadrul acestui request sunt următorii: 

• sessionToken – Prin intermediul acestui token se va face identificarea unui 
utilizator din cadrul aplicaţiei Android. Totodată, acest token va fi stocat în 
cadrul sesiunii din Server pentru a putea realiza identificarea; 

• androidEmergencyDTO – Acest obiect are rolul de a încapsula datele 
necesare venite dinspre partea aplicaţiei mobile, pentru a realiza crearea 
unei noi urgenţe medicale; 

• httpSession – Obiect injectat automat de către framework-ul Spring, prin 
care se va verifica atributul pentru token-ul utilizatorului din cadrul 
aplicaţiei mobile. 

 
 
 

Figura 5.6. Endpoint REST în cadrul componentei de Server 
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5.1.4. Spring Security 
Sistemul va conţine trei module de securitate, prin intermediul cărora se va asigura 

securizarea propriu-zisă a sistemului: 
• Criptarea parolelor în baza de date, folosind metoda  de criptare SHA-2; 
• Spring Security – Autentificarea si autorizarea bazată pe roluri; 
• Comunicarea prin intermediul SSL. 

Spring Security este un modul oferit în cadrul framework-ului Spring, care permite 
integrarea unui layer de securitate pentru sistem. 

Prin integrarea acestui mod de securitate, se va realiza autentificarea diferiţilor 
actori în cadrul sistemului. Totodată, prin autentificarea acestor actori, se va realiza şi 
autorizarea fiecărui actor, în funcţie rolul care este stabilit în cadrul bazei de date. 

În cadrul sistemului, se foloseşte un mod dinamic de autentificare a utilizatorilor, 
prin intermediul integrării în cadrul modulului Spring Security, a autentificării bazate pe 
interogarea realizată către baza de date şi compararea cu parametrii corespunzători 
credentialelor primiţi. 

 Configurarea modulului Spring Security, în figură 5.6, pentru a utiliza 
autentificarea bazată pe roluri, prin utilizarea bazei de date, este realizată în următorul mod: 

 În continuare, în figura 5.7, va fi afişat modul de configurare pentru autorizarea 
utilizatorilor bazat pe roluri, în cadrul modulului Spring Security: 

În cadrul acestui screenshot, poate fi observat modul în care este realizată 
autorizarea pentru fiecare utilizator în parte, în funcţie de rolul în cadrul sistemului. 

Astfel, logarea din cadrul platformei web, se va realiza prin intermediul apelului 
următorului serviciu web REST, disponibil în figură 5.8, care va fi interceptat de către 
Spring Security: 

Figura 5.7. Configurarea modulului Spring Security 

Figura 5.8. Configurarea autorizării bazate pe roluri 
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5.2. Modelul bazei de date 
În cadrul sistemului, pentru stocarea datelor şi persistarea acestora se va folosi o 

bază de date. Sistemul de gestiune folosit va fi cel oferit de către MySQL. Pentru 
modelarea bazei de date s-a ales o bază de date relaţională. 

Baza de date proiectată se află în forma normală Boyce-Codd, prin faptul că fiecare 
atribut este determinat doar de către întreaga cheie a tabelei, sau altfel spus fiecare 
determinant pentru o dependenţă reprezintă o cheie-candidat în cadrul tabelei. 

În cadrul componentei de Server, persistarea datelor se va realiza prin intermediul 
ORM-ului Hibernate. Astfel, maparea entităţilor se va realiza în cadrul contextului 
obiectual, prin intermediul adnotărilor stabilite în documentaţia oferite de către specificaţia 
JPA. 

Figura 5.9, afişată în cadrul următoarei pagini, prezintă un screenshot realizat 
pentru modelul bazei de date. 

În continuare, se va realiza o enumerare a entităţilor folosite în baza de date, 
împreună cu o scurtă descriere pentru fiecare entitate în parte: 

• Employee – Entitatea necesară pentru fiecare angajat al sistemului medical, 
împreună cu rolul realizat în cadrul sistemului; 

• Medical_Center – Entitate necesară pentru a stoca date relevante pentru 
fiecare centru medical în parte; 

• Location_Coordinates – Entitate necesară pentru a stoca coordonatele 
GPS relevante pentru centrele medicale; 

• Ambulance – Entitate necesară pentru a stoca datele relevante pentru 
fiecare ambulanta, precum şi status-ul; 

• Emergency_Prelevation – Entitate necesară pentru stocarea datelor 
necesare pentru identificarea urgenţei în cadrul sub-sistemului pentru 
prelevare de organe, în cazul în care acest lucru este necesar; 

• Emergency – Entitate necesară pentru a stoca datele relevante pentru 
fiecare urgenţă medicală în parte, pentru a fi identificată în cadrul platformei 
web de către angajaţii sistemului medical; 
 

Figura 5.9. Logarea prin intermediul endpoint-ului REST 
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• Emergency_History – Entitate pentru a stoca datele relevante pentru 
istoricul urgenţelor medicale, distribuite în fiecare centru medical şi pacient; 

Figura 5.10. Modelul bazei de date MySQL 
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• Treatment – Entitate necesară pentru stocarea tratamentului necesar pentru 
fiecare pacient în parte. În cadrul aplicaţiei Android, aceasta funcţionalitate 
se află în faza de prototip; 

• Pacient – Entitate necesară pentru stocare datele relevante pentru fiecare 
pacient în parte, pentru identificarea informaţiilor necesare în cadrul 
platformei web, dar şi pentru posibilitatea de autentificare în cadrul 
aplicaţiei Android; 

• Treatment_Medicine – Entitate necesară pentru a marca tabelul de 
joncţiune între entitatea Treatment şi Medicine, pentru a stabili faptul că 
fiecare tratament poate avea unul sau mai multe medicamente, dar şi fiecare 
medicament poate să aparţină mai multor tratamente; 

• Medicine – Entitate necesară pentru stocarea datelor relevante pentru 
fiecare medicament; 

• Conversation_History – Entitate care va stoca datele relevante pentru 
fiecare conversaţie avută de un pacient, în cadrul aplicaţiei disponibile 
pentru platformă Desktop. 

Totodată, în cadrul bazei de date, parolele vor fi stocate într-o formă criptată, 
folosind metoda de hashing SHA-2, 256 biţi. Parolele vor fi stocate într-o formă sigură, 
printr-o metodă care oferă one-way hashing, mărindu-se astfel întreaga securitate a 
sistemului. 

5.2.1. Mutarea datelor din cadrul entităţii de Urgente 
În cadrul sistemului este definit de asemenea un job, implementat cu ajutorul 

framework-ului Spring. 
Rolul acestui job este de a muta datele din cadrul entităţii Emergency, în cadrul 

entităţii Emergency_History. Prin mutarea urgenţelor medicale, care sunt marcate în 
cadrul bazei de date ca fiind finalizate, se eliberează timpul de căutare în cadrul tabelei 
Emergency, pentru a stoca doar date care aparţin urgentelor medicale recente. 

Acest job este planificat să ruleze în fiecare zi, la ora 23:00:00. În cadrul acestei 
ore, se va realiza mutarea acestor date din cadrul tabelei Emergency în cadrul tabelei 
Emergency_History. 

Figura 5.11. Configurarea job-ului pentru mutarea datelor 
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Realizarea acestui job, din figura 5.10, a fost realizată folosind adnotarea necesitată 
de către Spring, pentru a marca această metodă ca fiind una planificată: 

În cadrul figurii anterioare, se poate observa modul în care a fost configurat job-ul 
în cadrul framework-ului Spring, pentru a rula la ora 23:00:00, în fiecare zi. 

 

5.3.  Arhitectura aplicaţiei Android 
În cadrul acestui subcapitol se descrie arhitectura pentru aplicaţia mobilă. 
Implementarea acestei aplicaţii în cadrul sistemului Android se va realiza folosind 

limbajul de programare Java, împreună cu SDK-ul oferit de către sistemul Android, pentru 
dezvoltarea aplicaţiilor mobile. 

Totodată, pentru implementarea aplicaţiei au fost folosite următoarele tool-uri: 
• Android Studio – IDE pentru implementarea aplicaţiilor mobile în cadrul 

sistemului Android; 
• Genymotion – Emulator în cadrul căruia va rula aplicaţia mobilă, 

conexiunea fiind realizată din cadrul IDE-ului Android Studio. 
Aplicaţia mobilă va avea rolul de a servi posibilitatea pentru pacient să realizeze 

cereri pentru urgenţele medicale. Această aplicaţie va realiza o comunicare către 
componenta de Server. De asemenea, aplicaţia mobilă va comunica prin intermediul 
serviciilor web REST, către care va realiza apeluri pentru fiecare funcţionalitate în parte. 

 În figura 5.12, s-a realizat diagrama de pachete pentru aplicaţia mobila.  

Figura 5.12. Diagrama de pachete pentru aplicaţia mobilă 
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După cum se poate observa, principalele componente care alcătuiesc diagrama de 
pachete, sunt următoarele: 

• Activities – Clase responsabile pentru întreaga interacţiune cu utilizatorul, 
precum şi procesarea eventualelor evenimente. Aceste activităţi vor avea o 
colaborare în mod direct cu fişierele de Layout, pentru preluarea şi afişarea 
datelor în cadrul interfeţei grafice. De asemenea, în cadrul aplicaţiei mobile 
vor exista mai multe activităţi, care vor realiza trecerea de la o interfaţă 
grafică la alta, şi eventuala comunicare între acestea; 

• Adapters – Clase responsabile pentru a realiza legătura între componenta 
de ListView şi activităţi, pentru a realiza popularea cu date a interfeţei 
grafice, precum şi preluarea acestora din cadrul interfeţei grafice; 

• DTO – Clase responsabile pentru transmiterea grupurilor de date către 
componenta de Server, precum şi recepţia acestor date în urma unui reply. 
De asemenea, acestea reprezintă clase care vor fi serializate la transmisie; 

• Model – Clase responsabile pentru a construi modelul pentru grupuri de 
date corespunzătoare din cadrul interfeţei grafice şi transmiterea acestora 
mai departe, sub formă de obiecte; 

• Session – Clase interceptoare pentru fiecare request şi reply către 
componenta de Server; 

• Internet.connection – Clase responsabile pentru fiecare conexiunii la 
internet; 

• Notification – Clase responsabile pentru activarea capabilităţii de a primi 
notificări de tip PUSH prin intermediul platformei Firebase Cloud 
Messaging. De asemenea, constă şi în pornirea unui serviciu în background 
pentru primirea şi afişarea notificărilor în cadrul sistemului Android. 

 
În continuare, vor fi descrise principalele activităţi necesare în cadrul aplicaţiei 

mobile, care au fost afişate şi în diagrama de pachete. 
LoginActivity reprezintă activitatea de pornire în cadrul aplicaţiei, care va fi 

prima activitate care va fi interceptată de către utilizator. Totodată, în cadrul acestei 
activităţi se va realiza autentificarea utilizatorului, prin introducerea credenţialelor pentru 
contul utilizatorului. Totodată, această activitate va realiza comunicarea cu Server-ul prin 
intermediul apelului serviciului web REST, care va avea rolul de a intercepta logarea unui 
utilizator şi returnarea unui rezultat pentru a marca statusul pentru autentificarea curentă. 

RegisterActivity reprezintă activitatea în cadrul aplicaţiei, care va perimite 
utilizatorului să realizeze crearea unui nou cont în cadrul sistemului. Acest cont va avea 
rolul de a furniza date relevante pentru utilizator, precum şi credenţialele necesare pentru 
logarea în cadrul sistemului, şi astfel pentru a permite accesul în cadrul aplicaţiei mobile. 

CreateEmergencyActivity reprezintă activitatea în cadrul aplicaţiei, care are rolul 
de a realiza cererea pentru o urgenţă medicală din partea utilizatorului. Aplicaţia va realiza 
detectarea coordonatelor GPS în mod automat pentru a reduce timpul necesar pentru 
cererea unui echipaj medical, pentru urgenţa medicală curentă. De asemenea, se va 
prezenta şi un câmp, în care utilizatorul va introduce o scurtă descriere pentru urgenţa 
medicală curentă. Descrierea va fi introdusă în limba nativă introdusă de către utilizator în 
momentul în care contul a fost creat. 
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De asemenea, o clasă importantă este reprezentată şi de către NotificationService, 
care reprezintă clasa principală pentru ineractionarea directă cu platforma Firebase Cloud 
Messaging, care va trimite notificările de tip PUSH către aplicaţia mobilă. Totodată, 
această clasă are rolul de a intercepta aceste notificări, precum şi afişarea acestor notificări 
în cadrul interfeţei grafice, în bara de stare a sistemului Android. 

Totodată, token-ul pentru a identifica acest smartphone particular în cadrul 
sistemului de Cloud Messaging, acesta va primi un token din partea sistemului oferit de 
către Google. 

 

5.3.1. Prototipizarea funcţionalitătilor 
În cadrul aplicaţiei mobile, vor exista funcţionalităţi care sunt introduse prin 

intermediul unei prototipizari. 
Astfel, la pornirea aplicaţiei clasa DataInitializer va avea rolul de a popula 

datele necesare pentru a permite acestor funcţionalităţi afişarea unor date în cadrul 
interfeţei grafice. Aceste date vor fi stocate în cadrul fişierului SharedPreferences 
disponibil în cadrul sistemului Android, care are o structură într-un fişier cu extensia .xml. 
Acest fişier va conţine datele de iniţializare pentru a permite posibilitatea de interacţionare 
în cadrul interfeţei grafice corespunzătoare pentru aceste funcţionalităţi. 

Prin conceptul de prototipizare se va înţelege crearea unui prototip grafic, prin care 
interfaţa grafică va permite utilizatorului interacţionarea cu datele de iniţializare, introduse 
la pornirea aplicaţiei. Aceste funcţionalităţi vor fi extinse în cadrul unei dezvoltări 
ulterioare, care va permite utilizatorului să interacţioneze la un nivel mai mare cu sistemul, 
prin adăugarea unor interacţionări diferite şi prin posibilitatea de comunicare în mod direct 
cu partea de Server, pentru obţinerea şi manipularea acestor date. 

În cadrul următoarelor paragrafe vor fi descrise principalele funcţionalităţi care au 
fost incluse în cadrul procesului de prototipizare. 

Adăugarea unui tratament în cadrul aplicaţiei mobile permite utilizatorului să 
stocheze diferitele tratamente urmate, pentru o analiză ulterioară şi chiar acordarea unui 
review, pentru a avea rezultatul tratamentului, pozitiv sau negativ, în cazul în care ar fi 
necesar repetarea acestui tratament în viitorul apropiat. 

Vizualizarea unei liste cu medicamentele existente, precum şi vizualizarea 
prospectului asociat fiecărui medicament, va permite pacientului să citească detaliile 
despre un anumit medicament, într-un mod mai uşor şi mai direct. 

Vizualizarea unei liste de cumpărături va permite utilizatorului să adauge 
eventualele suplimente naturale, precum şi medicamente, care doreşte să le cumpere în 
viitorul apropiat, şi despre care a citit în cadrul listei de medicamente. 

Prospectul disponibil pentru fiecare medicament în parte va permite pacientului să 
vizualizeze date importante despre medicamentul care se vizualizează, precum şi 
posibilitatea de a marca medicamentul ca fiind unul problematic, datorită unor efecte 
secundare observate în cadrul unor tratamente anterioare. De asemenea, în cadrul acestei 
interfeţe grafice, utilizatorul va putea adăuga acest medicament în cadrul listei de 
cumpărături. 

Totodată, pacientul are posibilitatea de a citi o serie de activităţi sănătoase, precum 
şi o descriere pentru fiecare activitate în parte. Aceste practici sănătoase au rolul de a 
informa pacientul despre activităţi care sunt necesare pentru a avea un stil de viaţă sănătos. 
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Aceste practici sănătoase vor urma să fie introduse sub forma unor actualizări periodice, 
din cadrul componentei de Server. 

 

5.3.2. Actualizarea în cadrul sistemului medical 
În cadrul subsecţiunii precedente, a fost explicat modul în care utilizatorul va 

trebui să fie autentificat în cadrul sistemului pentru a putea realiza operaţiunile dorite în 
cadrul sistemului. 

Autentificarea pacientului va fi realizată în urma introducerii credentialelor de către 
acesta în interfaţa grafică a aplicaţiei mobile. 

 Astfel, apelul serviciului web de tip REST din cadrul aplicaţiei mobile, din cadrul 
figurii 5.12, este următorul: 

 
 În figuria 5.13, se poate observa apelulul serviciului web REST din partea de 
Server, pentru autentificarea în cadrul sistemului. Pentru realizarea şi transmiterea request-
ului a fost folosit Apache HttpClient. 
 Totdodată, în urma primirii unui răspuns de la Server, în funcţie de rezultatul 
pozitiv sau negativ, utilizatorul va putea să realizeze operaţiunile necesare în cadrul 
componentei de Server. 
 Utilizatorul va primi un session token generat de către Server, în cazul în care 
autentificarea a fost realizată cu succes în urma introducerii credenţialelor în cadrul 
aplicaţiei mobile. 

În cadrul urmtatorului apel, aplicaţia mobilă realizează cererea unui echipaj 
medical, pentru o urgenţă medicală, în care este inclus şi session token-ul primit în urma 
autentificării. Codul pentru realizarea acestei operaţiuni poate fi observat în cadrul figurii 
5.14. 

@Override 
protected String doInBackground(String... loginJSON) { 
    String result = "Login successful!"; 
 
    try { 
        HttpClient httpclient = HTTPClient.getDefaultHttpClient(); 
        HttpPost httpPost = new 
HttpPost("http://10.0.3.2:8080/pacient/login"); 
 
        // Set the StringEntity 
        StringEntity se = new StringEntity(loginJSON[0]); 
 
        // Add the entity the the request 
        httpPost.setEntity(se); 
 
        // Set the headers 
        httpPost.setHeader("Accept", "application/json"); 
        httpPost.setHeader("Content-type", "application/json"); 
 
        // Execute the POST request to create the account 
        HttpResponse httpResponse = httpclient.execute(httpPost); 

 Figura 5.13. Autentificarea în cadrul sistemului medical 
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De asemenea, clasa NotificationService are rolul de a realiza interceptarea 
notificărilor venite din cadrul platformei Firebase Cloud Messaging şi afişarea acestora 
în cadrul interfeţei grafice. 

Codul necesar pentru afişarea notificării este disponibil în cadrul figurii 5.15: 

@Override 
protected String doInBackground(String... emergencyJSON) { 
    String result = "Emergency has been successfully requested!"; 
    String sessionToken = 
DataInitializer.getSessionToken(CreateEmergencyActivity.this.getApplicationC
ontext()); 
 
    try { 
        HttpClient httpclient = HTTPClient.getDefaultHttpClient(); 
        HttpPost httpPost = new 
HttpPost("http://10.0.3.2:8080/pacient/emergency/android_user/" + 
sessionToken); 
 
        // Set the StringEntity 
        StringEntity se = new StringEntity(emergencyJSON[0]); 
 
        // Add the entity the the request 
        httpPost.setEntity(se); 
 
        // Set the headers 
        httpPost.setHeader("Accept", "application/json"); 
        httpPost.setHeader("Content-type", "application/json"); 
 
        // Execute the POST request 
        HttpResponse httpResponse = httpclient.execute(httpPost); 
 
        if(httpResponse.getStatusLine().getStatusCode() == 401) { 
            result = "The session context has expired!"; 
        } else if(httpResponse.getStatusLine().getStatusCode() != 200) { 
            result = "Problems at creation of the emergency request!"; 
        } 
 
    } catch (Exception e) { 
        Log.d("Request problem!", e.getLocalizedMessage()); 
    } 
 
    return result; 
} 

 

Intent intent = new Intent(Intent.ACTION_VIEW, 
Uri.parse("edu.medical.monitor")); 
PendingIntent pendingIntent = PendingIntent.getActivity(this, 0, intent, 0); 
 
Notification n = new Notification.Builder(this) 
        .setContentTitle("Emergency System Notification") 
        .setContentText(message) 
        .setContentIntent(pendingIntent).setAutoCancel(true) 
        .setStyle(new Notification.BigTextStyle().bigText(message)) 
        .setSmallIcon(R.mipmap.ic_launcher) 
        .build(); 

 
Figura 5.15. Afişarea notificării în cadrul interfeţei grafice 

Figura 5.14. Cererea unui echipaj medical pentru urgenţa medicală 
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De asemenea, pentru a introduce posibilitatea de logare şi interceptare a sesiunii 
pentru utilizatorul din cadrul aplicaţiei mobile, următorul interceptor a fost adăugat pentru 
fiecare request şi reply, în parte: 

 Interceptorul afişat în cadrul figurii 5.16, are rolul de a prelua ID-ul asociat cu 
sesiunea în care este salvat contextul pentru utilizatorul curent în cadrul componentei de 
Server, şi transmiterea acestui ID cu fiecare cerere care va fi transmis ulterior. Acest pas 
are rolul de identificare a utilizatorului în cadrul sesiunii, în partea de Server, a fiecărui 
utilizator din cadrul aplicaţiei mobile în funcţie de session token-ul generat la momentul 
autentificării. De asemenea, permite şi utilizarea într-un mod dinamic a token-ului necesar 
pentru platformă Firebase Cloud Messaging, împreună cu fiecare dispozitiv mobil în 
parte. 

 

5.4. Arhitectura aplicaţiei de chat 
În cadrul acestui subcapitol va fi descrisă aplicaţia de chat disponibilă pentru 

platforma Desktop. În continuare, vor fi construite diagramele UML care au fost necesare 
pentru proiectarea acestei aplicaţii. 

Un fapt important în cadrul dezvoltării acestei aplicaţii a fost folosirea unei instanţe 
separate de Server, separată de componenta principală de Server, care este folosită în cadrul 
sistemului medical. Astfel, se va reuşi mărirea performanţei prin alocarea resurselor pentru 
fiecare instanţă de Server în parte. De asemenea, ambele instante de Server vor folosi 
aceeaşi bază de date pentru interogarea datelor. 

Pentru realizarea acestei aplicaţii se va folosi pattern-ul arhitectural Client - Server. 
Acest pattern partajează procesarea între furnizorii de servicii numiţi servere şi elementele 
care solicită servicii, şi anume clienţii. 

În aplicaţii multi-client, clienţii se pot conecta / deconecta la momente aleatoare de 
timp. Pentru că acest lucru să fie realizat optim din punct de vedere funcţional, partea de 
Server trebuie să accepte în mod dinamic noi conexiuni. Totodată, trebuie să răspundă la 
toate request-urile clienţilor. Astfel, rolul server-ului va fi de a asculta în mod continuu 
conexiuni noi şi să ofere răspunsurile aşteptate. 

Proiectul Server va conţine Dată Source-ul pentru realizează legăturii cu baza de 
date, prin intermediul query-urilor SQL. Astfel, în viitor în cazul unei 
modificări/îmbunătăţiri a bazei de date, doar această parte va trebui modificată. 

// Get the cookie from response 
private class SessionKeeper implements HttpResponseInterceptor { 
    @Override 
    public void process(HttpResponse response, HttpContext context) 
            throws HttpException, IOException { 
 
        Header[] headers = response.getHeaders("Set-Cookie"); 
        if(headers != null && headers.length == 1) { 
            sessionId = headers[0].getValue(); 
        } 
    } 
} 

 
Figura 5.16. Captarea ID-ului de sesiune din cadrul răspunsului de la Server 
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În cadrul layer-ului Data Source, se va folosi următorul design pattern: Singleton. 
Astfel, se va asigura faptul că o singură conexiune către baza de date va fi creată, nefiind 
necesară crearea unei conexiuni pentru fiecare interogare venită din layer-ul Dată Source. 
Totodată, în cadrul acestui layer s-a folosit următorul pattern Data Source: Table Data 
Gateway.  

În cadrul proiectului Client, s-a ales de asemenea un pattern pur, şi anume: Domain 
Model. Acesta este pur, deoarece conţine doar metode pentru business logic şi nu metode 
pentru comunicarea directă cu baza de date. O variantă alternativă ar fi fost Transcription 
Script. Aceasta ar fi reprezentat o variantă rapidă de proiectare, dar în cazul unei dezvoltări 
ulterioare, unde complexitatea ar fi relativ mai mare decât cea prezentă, Transcription 
Script ar cauza o serie de probleme. Clasele ar conţine foarte multe linii de cod, iar astfel 
ar fi foarte greu de urmărit şi modificat. De asemenea, ar exista foarte mult cod duplicat. 
Astfel, am ales Domain Model pentru această aplicaţie, un pattern care modelează sistemul 
folosind principiile de bază ale OOP. 

În cele ce urmează, se va afişa diagrama de pachete şi diagrama de deployment. 
În cadrul figurii 5.17 se poate observa diagrama de pachete pentru acest sub-sistem: 
 

 
 
În cadrul diagramei următoare, din cadrul figurii 5.18, se va afişa diagrama de 

deployment pentru acest sub-sistem: 
 

 

Figura 5.17. Diagrama de pachete pentru aplicaţia de chat 
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5.4.1. Proiectarea aplicaţiei de chat 
În partea de Presentation, s-a adăugat şi un view pentru crearea unui cont nou, în 

cazul în care un utilizator nu are un cont asociat. 
În cadrul de Domain Model, clasa Client va fi responsabilă să îndeplinească 

request-urile venite din interfaţa grafică, de la utilizator, şi transmiterea acestor request-uri 
către server, pentru procesare, dar şi interpretarea răspunsurilor din partea server-ului şi 
actualizarea interfeţei grafice. Clasa MessageTranslator are rolul de a traduce mesajele 
între utilizatorii care nu vorbesc aceeaşi limbă. 

Clasa ServerResponse va fi responsabilă să “asculte” răspunsuri venite din partea 
server-ului. Comunicaţia între Client şi Server va fi realizată prin intermediul clasei 
ProtocolObject. Această clasă va implementa interfaţa Serializable, astfel se va transmite 
un şir de octeţi, prin intermediul socket-ului între Client şi Server. 

În Server s-a folosit design pattern-ul Observer. Acest design pattern a fost folosit 
pentru a notifica utilizatorii în cazul anumitor acţiuni care apar pe partea de server. Aceste 
acţiuni sunt: logarea/delogarea unui utilizator, precum şi transmiterea unui mesaj către alt 
utilizator. Totodată, s-a folosit şi design pattern-ul Singleton, care are rolul de a returna 
doar o singură conexiune către baza de date. Clasa ClientThread se va crea pentru fiecare 
utilizator, şi va conţine un thread, care “ascultă” pentru noi request-uri din partea 
utilizatorului, la care va răspunde tot prin intermediul clasei ProtocolObject. Pentru a oferi 
datele din cadrul bazei de date, clasa UserGateway, va oferi datele necesare de către 
aplicaţie. Clasa DatabaseConnection, va folosi design pattern-ul Singleton.  

Figura 5.18. Diagrama de deployment pentru aplicaţia de chat 
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 Astfel, în cadrul figurii 5.19 se poate observa diagrama de clase pentru realizarea 
întregii aplicaţii de chat. 

 
Figura 5.20. Diagrama de comunicare pentru înregistrarea unui utilizator 

Figura 5.19. Diagrama de clase pentru aplicaţia de chat 
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În cadrul figurii 5.20 se poate observa diagrama de comunicare pentru înregistrarea 
unui utilizator în cadrul aplicaţiei de chat. 

În cadrul figurii 5.21 se poate observa diagrama de secvenţă pentru înregistrarea 
unui utilizator: 

 
 În cadrul figurii 5.22 se va afişa diagrama de comunicare pentru trimiterea unui 

mesaj din partea unui utilizator: 

Figura 5.21. Diagrama de secvenţă pentru înregistrarea unui utilizator 

Figura 5.22. Diagrama de comunicare pentru transmiterea unui mesaj 

58 
 



Capitolul 5 

În cadrul figurii 5.23 se va afişa diagrama de secvenţă pentru trimiterea unui 
mesaj din partea unui utilizator: 

 

 
 

Figura 5.23. Diagrama de secvenţă pentru transmiterea unui mesaj 
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Capitolul 6. Testare şi Validare 

În cadrul acestui capitol vor fi discutate metodele de testare care au fost urmate în 
cadrul proiectului, precum şi validarea rezultatelor obţinute în urma operaţiunilor testate. 

Testarea manuală urmăreşte testarea care va fi realizată în mod manual, prin 
testarea funcţionalităţii dorite, spre deosebire de un bloc de cod de testare care va realiza 
acest lucru într-un mod automat. 

Astfel, scopul principal al testării constă în identificarea posibilelor probleme 
prezente în cadrul sistemului, precum şi a erorilor care nu au fost identificate în procesul 
de proiectare al sistemului. 
 

6.1. Cazuri de testare 
În cadrul acestui subcapitol vor fi enumerate şi descrise principalele cazuri de 

testare care au fost realizate asupra sistemului, pentru verificarea corectitudinii acestuia. 

6.1.1.  Logarea utilizatorului in cadrul aplicaţiei mobile 

Tabel 6.1. Caz de utilizare - Logarea în cadrul aplicaţiei mobile 
 

6.1.2. Cererea unui echipaj medical din cadrul aplicatiei mobile 

      Tabel 6.2. Caz de testare - Cererea unui echipaj medical din cadrul aplicaţiei mobile 

Etapa Rezultatul obţinut 
Se va deschide aplicaţia mobilă 
 

Se va afişa activitatea principală din cadrul aplicaţiei 
mobile 

Introducerea credentialelor în 
cadrul câmpurilor de logare 
 

In cadrul activitatii vor fi introduse credentialelor de catre 
utilizator 

Confirmarea introducerii 
credenţialelor 

Utilizatorul va confirma introducerea credenţialelor 

Primirea rezultatului de la Server Utilizatorul primeşte în mod corect răspunsul de la Server, 
în funcţie de corectitudinea credentialelor introduse în 
cadrul aplicaţiei mobile 

Etapa Rezultatul obţinut 
Se va deschide aplicaţia mobilă Activitatea principală din cadrul aplicaţiei va fi afişată 

în cadrul aplicaţiei 
 

Logarea în cadrul aplicaţiei mobile Logarea în cadrul aplicaţiei mobile se va realiza 
conform etapelor descrise în cadrul subsecţiunii 6.1.1. 

Introducerea descrierii pentru 
urgenţă medicală 

În urma primirii răspunsului logării cu succes din 
partea Server-ului, utilizatorul va introduce descrierea 
pentru urgenţa medicală în limba nativă 

Primirea răspunsului de la Server Utilizatorul primeşte într-un mod corect răspunsul de la 
Server pentru cererea medicală curentă 
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6.1.3. Primirea notificării de la Server in cadrul aplicaţiei mobile 

Tabel 6.3. Caz de testare - Primirea notificării în cadrul aplicaţiei mobile 
 

6.1.4.  Transmiterea unui mesaj în cadrul aplicaţiei de chat      

Tabel 6.4. Caz de testare - Transmiterea unui mesaj în cadrul aplicaţiei de chat 
 

6.2. Validarea serviciilor adiţionale 
În cadrul întregului sistem au fost testate şi serviciile adiţionale care sunt necesare 

în cadrul diferitelor componente din cadrul sistemului. 
În continuare, vor fi enumerate şi descrise principalele servicii care au fost testate 

în cadrul sistemului. 
 

Etapa Rezultatul obţinut 
Se va deschide aplicaţia de chat 
in cadrul platformei de Desktop 

Va fi afişată interfaţa grafică pentru aplicaţia de chat în 
cadrul platformei de Desktop 

Logarea în cadrul aplicaţiei de 
chat 

In cadrul câmpurilor disponibile în cadrul interfeţei grafice 
vor fi introduse credenţialelor de către utilizator 

Selectarea unui utilizator din 
cadrul listei de contacte 

Utilizatorul va selecta un contact din cadrul listei care 
afişează lista de contacte online, pentru a începe 
comunicarea propriu-zisă 

Transmiterea unui mesaj Utilizatorul introduce un mesaj în limba nativă şi va realiza 
transmiterea acestui mesaj 

Primirea mesajului Utilizatorul destinatie va primi mesajul care a fost transmis 
de catre utilizatorul sursă. Totodată, acesta va primi 
mesajul tradus in mod automat în cadrul limbii native al 
utilizatorului destinaţie 

Etapa Rezultatul obţinut 
Se va  deschide aplicaţia mobilă Activitatea principală din cadrul aplicaţiei va fi afişată în 

cadrul aplicaţiei 
 

Logarea în cadrul aplicaţiei 
mobile 

Logarea în cadrul aplicaţiei mobile se va realiza conform 
etapelor descrise în cadrul subsecţiunii 6.1.1. 
 

Cererea unui echipaj medical Cererea unui echipaj medical va fi realizată conform 
etapelor descrise în cadrul subsecţiunii 6.1.2. 
 

Primirea notificării de tip PUSH de 
la Server 

Utilizatorul primeşte într-un mod corect notificarea de tip 
PUSH de la Server, prin care este informat cu privire la 
timpul estimat în care echipajul medical va ajunge la 
destinaţie 
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6.2.1. Traducerea descrierii pentru urgenţa medicală 
În cadrul aplicaţiei mobile a fost testat modul în care platforma web, în cadrul căreia 

sunt logaţi angajaţii sistemului medical vor primi descrierile pentru urgenţele medicale. 
Astfel, pacienţii vor introduce descrierea urgenţei medicale în limba nativă, iar în cadrul 
sistemului medical aceasta va avea descrierea tradusă în mod automat în cadrul limbii 
engleze, care este considerată limba nativă pentru sistemul medical. 

Testarea acestei funcţionalităţi a fost realizată în următorul mod: 
1. S-a pornit instanţa de Server; 
2. S-a pornit aplicaţia mobilă; 
3. Logarea în cadrul aplicaţiei mobile a fost realizată folosind un utilizator care 

vorbeşte o limbă nativă diferită de cea a sistemului medical (ex: limba 
română); 

4. S-a introdus o descriere pentru urgenţa medicală; 
5. S-a verificat descrierea afişată în cadrul platformei web pentru angajaţi; 
6. Descrierea a fost tradusă într-un mod corect şi afişată în limba engleză, care 

este limba oficială a sistemului medical. 
 

6.2.2. Traducerea în timp real a mesajelor din cadrul aplicaţiei de chat 
În cadrul aplicaţiei de chat, mesajele sunt traduse în mod automat în cadrul limbii 

native a utilizatorului destinaţie, care va primi mesajul de la un alt utilizator. 
Testarea acestei funcţionalităţi a fost realizată în următorul mod: 

1. S-a pornit instanţa de Server pentru aplicaţia de chat; 
2. S-a deschis o instanţă a aplicaţiei de chat; 
3. Logarea s-a realizat folosind un pacient care vorbeşte limba română; 
4. S-a deschis o altă instanţă a aplicaţiei de chat; 
5. Logarea s-a realizat folosind un doctor care vorbeşte limba germană; 
6. S-a realizat transmiterea unui mesaj, scris în limba română, de la pacient la 

doctor; 
7. Doctorul a primit mesajul corect, în limba germană, tradus în mod automat; 
8. S-a realizat transmiterea unui mesaj, scris în limba germană, de la doctor la 

pacient; 
9. Pacientul a primit mesajul corect, în limba română, tradus în mod automat.  

 

6.2.3. Notificări de tip PUSH – Firebase Cloud Messaging 
În cadrul sistemului a fost verificat faptul că utilizatorul primeşte într-un mod corect 

notificarea de tip PUSH, în urma solicitării unui echipaj medical pentru urgenţa medicală. 
Totodată, a fost verificată şi corectitudinea datelor din cadrul notificării, cum ar fi timpul 
estimat pentru sosirea echipajului medical la locul pacientului. 

Testarea acestei funcţionalităţi a fost realizată în următorul mod: 
1. S-a pornit instanţa de Server; 
2. S-a pornit aplicaţia mobilă; 
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3. Logarea în cadrul aplicaţiei mobile a fost realizată folosind un utilizator care 
vorbeşte o limbă nativă diferită de cea a sistemului medical (ex: limba 
română); 

4. S-a realizat solicitarea unui echipaj medical pentru urgenţa medicală 
curentă din cadrul aplicaţiei mobile; 

5. Utilizatorul aplicaţiei mobile a fost notificat referitor la înregistrarea cu 
succes a urgenţei medicale, precum şi oferirii unui timp estimat pentru 
ajungerea echipajului medical la adresa pacientului. 

 

6.2.4. Comunicarea într-un mod corect între aplicaţia mobilă şi Server 
În cadrul sistemului medical a fost testat şi modul în care aplicaţia mobilă realizează 

comunicarea cu partea de Server, prin intermediul apelului de servicii web de tip REST. 
Astfel, prin testarea apelurilor de servicii web, s-a determinat funcţionarea corectă a 
comunicării dintre aplicaţia mobilă şi Server. 

Totodată, a fost realizată testarea performanţei pentru realizarea unei înregistrări a 
urgenţei medicale venite dinspre aplicaţia mobilă spre componenta de Server. Astfel, se 
poate observa că performanţa stabilită în cadrul cerinţelor non-funcţionale este respectată, 
prin faptul că pacientul este notificat cu privire la înregistrarea cu succes a urgenţei 
medicale, în timpul stabilit de 1-2 secunde. 

În figura 6.1 se poate observa timpul înregistrat de către aplicaţia mobilă, care este 
necesar pentru primirea unui răspuns de la componenta de Server pentru confirmarea 
înregistrării urgenţei medicale: 

 
 
 

Figura 6.1. Timpul necesar pentru înregistrarea unei urgenţe medicale 
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Capitolul 7. Manual de Instalare şi Utilizare 

În cadrul acestui capitol vor fi descrişi principalii paşi care sunt necesari pentru 
rularea aplicaţiei mobile, precum şi aplicaţiei de chat în cadrul platformei Desktop. 
Totodată, vor fi enumerate şi resursele necesare pentru rularea aplicaţiei mobile, precum şi 
găzduirea componentei de Server. 
 

7.1. Resurse necesare – Software şi Hardware 
Smartphone-ul va avea nevoie de următoarele resurse hardware pentru a putea rula 

aplicaţia mobilă: 
• Smartphone cu sistemul de operare Android; 
• Conexiune la internet; 
• Un minim spaţiu de 10 MB pentru stocarea propriu-zisă. 

 
Smartphone-ul va avea nevoie de următoarele resurse software pentru a putea rula 

aplicaţia mobilă: 
• Sistem de operare Android Lollipop, versiunea fiind mai mare de 5.0.0; 

 
Aplicaţia de chat are nevoie doar de o platformă Desktop, în cadrul căreia să ruleze. 
Totodată, va trebui să ruleze în cadrul unui sistem de operare care are JDK-ul Java 

instalat, cu o versiune mai mare de 8. 
 
 Server-ul va avea nevoie de următoarele resurse hardware: 

• Sistem bazat pe arhitectura x64 (64 de biţi); 
• Memorie RAM: Minim 2 GB RAM; 
• Procesor: Frecvenţa minimă 2.0 GHz, 2 nuclee; 

 
Server-ul va avea nevoie de următoarele resurse software: 

• Baza de date: MySQL; 
• Development Kits: JDK 1.8, Android SDK; 
• Frameworks: Spring MVC, Spring Data, Hibernate (Object-Relational 

Mapper), AngularJS, Bootstrap; 
• Build Automation: Maven; 
• Architectural Styles: REST; 
• Libraries: jQuery; 
• IDEs: IntelliJ; 

Platforma web, care va fi folosită de către angajaţii sistemului medical va avea 
nevoie de un browser, prin intermediul căruia să acceseze sistemul de management, cum 
ar fi: 

• Google Chrome; 
• Mozilla Firefox; 
• Internet Explorer. 
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7.2. Instalarea componentelor din cadrul sistemului 

7.2.1. Instalarea aplicaţiei mobile 
Pentru instalarea aplicaţiei mobile, vor fi necesari următorii paşi: 

• Se va începe build-ul pentru aplicaţia mobila în cadrul IDE-ului Android 
Studio; 

• Se va porni emulatorul Genymotion; 
• În cadrul IDE-ului, se va selecta rularea aplicaţiei mobile, prin intermediul 

emulatorului; 
• Aplicaţia va porni în cadrul emulatorului Genymotion; 

 

7.2.2. Instalarea platformei web 
Platforma web nu necesită o instalare prealabilă. Aceasta poate fi accesată prin 

intermediul oricărui browser enumerat în cadrul paragrafelor anterioare. 
 

7.2.3. Instalarea aplicaţiei de chat 
Aplicaţia de chat de asemenea nu va necesita o instalare. Aplicaţia va fi distribuită 

sub forma unui pachet cu extensia .jar, care va putea să fie accesată în mod direct în cadrul 
unui sistem care are instalat JDK-ul Java. 

 

7.2.4. Instalarea componentei de Server 
Pentru rularea componentei de Server, a fost descărcat şi instalat IDE-ul IntelliJ-

IDEA 2016.2 Ultimate, versiunea pentru sistemul de operare cu arhitectură pe 64 de biţi. 
Astfel, următorii paşi sunt necesari să fie urmaţi pentru rularea Server-ului: 

• Instalare JDK-ului Java, versiune mai mare decât 8; 
• Pornirea serviciului în background pentru rularea instanţei de MySQL; 
• Se va descărca fişierele necesare pentru web server-ul Apache Tomcat, 

disponibil în cadrul site-ului oficial Apache; 
• Se va deschide IDE-ul IntelliJ-IDEA; 
• Se va crea o instanţă de Server în cadrul IDE-ului, prin setarea locaţiei 

locale unde s-a descărcat web server-ul Apache Tomcat; 
• Se va importa proiectul necesar pentru componenta de Server în cadrul IDE-

ului Intellij-IDEA, sub forma unui proiect Maven; 
• Se va rula profilul Maven Install asupra proiectului importat; 
• În continuare, în cadrul instanţei de Apache Tomcat, se va selecta ca şi 

artifact deployment arhiva cu extensia .war care este generată în urma 
aplicării Maven Install asupra proiectului; 

• Se va porni instanţă de Apache Tomcat, din cadrul IDE-ului Intellij-IDEA; 
În final, se va afişa mesajul de confirmare al pornirii web server-ului, care poate fi 

observat în cadrul figurii 7.1: 
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7.3. Utilizarea principalelor componente din cadrul sistemului 

7.3.1. Utilizarea aplicaţiei mobile 
Aplicaţia mobila va permite în cadrul primei activităţi afişate, crearea unui cont 

pentru utilizator. Utilizatorul va trebui să creeze un nou cont, în cazul în care nu a făcut 
acest lucru până acum. În caz contrar, acesta va putea să acceseze aplicaţia mobilă, prin 
logarea în cadrul sistemului. Astfel, în figura 7.2, în cadrul primei activităţi se vor introduce 
credenţialele contului: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
În cea de-a doua imagine, se poate observa modul în care utilizatorul va solicita un 

echipaj medical pentru urgenţa medicală. 
 
 

Figura 7.2. Utilizarea aplicaţiei mobile 

Figura 7.1. Deployment-ul componentei de Server 

66 
 



Capitolul 7 

7.3.2. Utilizarea platformei web 
În mod similar aplicaţiei mobile, angajaţii sistemului medical vor trebui să realizeze 

logarea în cadrul sistemului. Logarea se va realiza în mod automat în funcţie de rolul 
fiecărui angajat în parte. 

 Astfel, angajatul va trebui să se conecteze la sistemul medical, prin intermediul 
interfeţei grafice, disponibilă în figura 7.3: 

 
În cadrul figurii 7.4, angajatul sistemului medical va putea să realizeze principalele 

operaţiuni în cadrul sistemului de management, precum şi vizualizarea urgentelor medicale 
curente: 

Figura 7.3. Logarea în cadrul platformei web 

Figura 7.4. Sistemul de management în cadrul platformei web 
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Interfaţa grafică prezentată prezintă principalele operaţiuni care pot să fie realizate 
de către angajatul sistemului medical. De asemenea, operaţiunile adiţionale se vor realiza 
în mod similar, disponibile şi în cadrul celorlalte secţiuni ale platformei web. 

 

7.3.3. Utilizarea aplicaţiei de chat 
Aplicaţia de chat va prezenta în mod similar operaţiunile de bază la deschidere, 

precum aplicaţia mobilă, şi anume operaţiunile de înregistrare şi logare în cadrul 
sistemului. Aceste operaţiuni vor fi realizate în mod similar aplicaţiei mobile, interfaţa 
grafică fiind una intuitivă pentru utilizator. 

 În cadrul figurii 7.5, se pot observa principalele operaţiuni care pot să fie realizate 
de către utilizator: 

 
 
 
 
 

Figura 7.5. Utilizarea aplicaţiei de chat 
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Capitolul 8. Concluzii 

8.1. Contribuţii personale 
În cadrul acestui proiect s-a realizat crearea unui sistem complet, prin care s-a 

urmărit organizarea, structurarea, dar şi introducerea unui nou mod de tratare a urgenţelor 
medicale, la un nivel de mare de performanţă, pentru cererea unui echipaj medical. 

Contribuţiile personale pentru acest proiect au urmărit atât realizarea unei 
arhitecturi fiabile, dar şi adăugarea unui set de servicii care au rolul de a aduce beneficii 
majore pentru acest sistem. 

Comunicarea între diferitele componente prin intermediul serviciilor web de tip 
REST a introdus un nivel de flexibilitate la nivelul întregului sistem, pentru comunicarea 
între diferitele componente. De asemenea, separarea server-ului care va realiza procesarea 
propriu-zisă pentru aplicaţia de chat, a urmărit mărirea performanţei întregului sistem. 

Introducerea posibilităţii de traducere în timp real a diferitelor mesaje pregăteşte 
pentru utilizator un mediu în care se poate exprima în limba nativă, fiind astfel mai benefic 
pentru acesta. De asemenea, necesitatea introducerii unui număr minim de informaţii în 
cadrul aplicaţiei mobile reduce în mod considerabil timpul necesar solicitării unui echipaj 
medical. Primirea unui timp estimat prin intermediul unei notificări de tip PUSH permite 
utilizatorului să vizualizeze în timp real statusul pentru urgenţa medicală curentă. 

Aplicaţia de chat permite comunicarea între doctori şi pacienţi de naţionalităti 
diferite, de asemenea prin intermediul posibilităţii de a traduce mesajele în timp real, în 
funcţie de limba nativă a fiecărui utilizator în parte, fără realizarea unor configurări 
adiţionale. 

Securitatea a fost de asemenea tratată ca fiind un factor important, prin introducerea 
mai multor layer-e de securitate la nivelul întregului sistem. Astfel, în cadrul bazei de date 
parolele sunt stocate într-o formă criptată, pentru a evita metode diferite de a afla parola în 
mod direct. Un layer superior este reprezentat de către Spring Security, care introduce 
posibilitatea autentificării şi asignarea operaţiunilor posibile în funcţie de rolul fiecărui 
utilizator în parte. La nivelul superior, întreaga conexiunea este securizată prin intermediul 
layer-ului de SSL (Secure Sockets Layer), care are rolul de a cripta întreagă comunicare 
între componente şi partea de Server. 

În concluzie, se poate spune că sistemul realizat introduce o flexibilitate mărită, 
prin introducerea unor servicii, fapt ce oferă posibilitatea de a concura direct cu soluţiile 
existente. 

 

8.2. Dezvoltări ulterioare 
Sistemul medical descris în cadrul acestei lucrări prezintă posibilitatea de realizarea 

a unui sistem care are posibilitatea să extindă într-un mod pozitiv sistemul de urgenţe 
medicale. Astfel, se poate spune că acest sistem prezintă capacitatea de extindere şi 
îmbunătăţire, pentru a ajunge la nivelul unui sistem care va putea să dezvolte într-un mod 
semnificativ metodele actuale de solicitare a unui echipaj medical. 

Un set posibil de dezvoltări ulterioare care pot fi realizate pentru acest proiect sunt: 
• Implementarea aplicaţiei mobile în cadrul altor sisteme mobile: 

iOS, Windows Phone; 
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• Implementarea funcţionalităţilor propuse în cadrul prototipizării; 
• Implementarea unor funcţionalităţi ulterioare în cadrul platformei web, 

disponibile pentru angajaţii sistemului medical, cum ar fi: vizualizarea 
ambulanţelor pe o hartă în timp real; 

• Integrarea cu sisteme de stocare online, pentru stocarea datelor pentru 
pacient (Exemple: Dropbox, Google Drive); 

• Completarea setului de limbi native disponibile pentru utilizatori. 
 
 

70 
 



Bibliografie 

Bibliografie 

 
[1] Ciulu Cosmin Valerica, "Integrarea Componentei Medicale - Aspect de Securitate 

Publică în Managementul Complex al Situațiilor de Urgență", PhD dissertation, 
Doctoral School "Ordine Publica si Siguranta Nationala", Police Academy 
’Alexandru Ioan Cuza’, 2014. Disponibil: http://academiadepolitie.eu/root/studii 
/iosud/rezumate_teze/2014/rezumat_teza_ciulu.pdf 

[2]  David Ruthven, "The Interactive Medical Emergency Department (iMED): 
Architectural Integration of Digital Systems into the Emergency Care 
Environment", Master's thesis, Department of Computing, Clemson University, 
2007. Disponibil: http://tigerprints.clemson.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1149 
&context=all_theses 

[3]  Lena Burström, "Patient Safety in the Emergency Department", Bachelor's thesis, 
Faculty of Medicine, Uppsala Universitet, 2014. Disponibil: http://uu.diva-
portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A714718&dswid=6608#sthash.U4TeC
MXx.Ha9rmWCP.dpbs  

[4]  Patricia Mechael, Nadi Kaonga, Hima Betavia, "mHealth - New horizons for health 
through mobile technologies", Global Observatory for eHealth series, vol. 3, pp. 5-
25, 2011. Disponibil: http://www.who.int/goe/publications/goe_mhealth_web.pdf  

[5]  Chandrashan Perera, "The Evolution of E-Health – Mobile Technology and 
mHealth", Journal MTM, vol. 1, pp. 1-2, March 2012. Disponibil: 
http://articles.journalmtm.com/1.1.1-2%20Perera.pdf  

[6]  Rehka Jadhav, Jwalant Patel, Darshan Jain, Suyash Phadhtare, "Emergency 
Management System Using Android Application", International Journal of 
Computer Science And Information Technologies, vol. 5, pp. 2803 - 2805, 2014. 
Disponibil: http://www.coep.org.in/page_assets/341/Emergency_Reporting_Using 
_Smartphone.pdf  

[7]  Victoria Kronsell, "Designing a tablet applicationfor an emergency department: 
The implications of context on concept development and interface design", 
Bachelor's thesis, Department of Computing, Linnaueus University, 2012. 
Disponibil: http://lnu.diva-portal.org/smash/get/diva2:600796/FULLTEXT01.pdf  

[8]  Onur Ceran, "A context aware emergency management system using mobile 
computing", Master's thesis, Department Of Computing, The Middle East 
Technical University, 2013. Disponibil: http://docplayer.net/10823967-A-context-
aware-emergency-management-system-using-mobile-computing.html  

[9]  Tej Jansma, "Extending the Emergency Medical Services network for out of 
hospital cardiac arrest victims", Master's thesis, Industrial Engineering and 
Management Department, University of Groningen, 2014. Disponibil: 
https://event.cwi.nl/mtw2014/media/files/Jansma,%20Tef%20-%20(MSc.%20 
Thesis)%20Extending%20the%20emergency%20medical%20services%20networ
k%20for%20out%20of%20hospital%20cardiac%20arest%20victims.pdf  

[10] Google Firebase Cloud Messaging. [Online]. Disponibil: https://firebase. 
google.com/docs/cloud-messaging/  
(Accesat: 22.03.2017) 

71 
 

http://academiadepolitie.eu/root/studii/iosud/rezumate_teze/2014/rezumat_teza_ciulu.pdf
http://academiadepolitie.eu/root/studii/iosud/rezumate_teze/2014/rezumat_teza_ciulu.pdf
http://tigerprints.clemson.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1149&context=all_theses
http://tigerprints.clemson.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1149&context=all_theses
http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A714718&dswid=6608%23sthash.U4TeCMXx.Ha9rmWCP.dpbs
http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A714718&dswid=6608%23sthash.U4TeCMXx.Ha9rmWCP.dpbs
http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A714718&dswid=6608%23sthash.U4TeCMXx.Ha9rmWCP.dpbs
http://www.who.int/goe/publications/goe_mhealth_web.pdf
http://articles.journalmtm.com/1.1.1-2%20Perera.pdf
http://www.coep.org.in/page_assets/341/Emergency_Reporting_Using_Smartphone.pdf
http://www.coep.org.in/page_assets/341/Emergency_Reporting_Using_Smartphone.pdf
http://lnu.diva-portal.org/smash/get/diva2:600796/FULLTEXT01.pdf
http://docplayer.net/10823967-A-context-aware-emergency-management-system-using-mobile-computing.html
http://docplayer.net/10823967-A-context-aware-emergency-management-system-using-mobile-computing.html
https://event.cwi.nl/mtw2014/media/files/Jansma,%20Tef%20-%20(MSc.%20Thesis)%20Extending%20the%20emergency%20medical%20services%20network%20for%20out%20of%20hospital%20cardiac%20arest%20victims.pdf
https://event.cwi.nl/mtw2014/media/files/Jansma,%20Tef%20-%20(MSc.%20Thesis)%20Extending%20the%20emergency%20medical%20services%20network%20for%20out%20of%20hospital%20cardiac%20arest%20victims.pdf
https://event.cwi.nl/mtw2014/media/files/Jansma,%20Tef%20-%20(MSc.%20Thesis)%20Extending%20the%20emergency%20medical%20services%20network%20for%20out%20of%20hospital%20cardiac%20arest%20victims.pdf
https://firebase.google.com/docs/cloud-messaging/
https://firebase.google.com/docs/cloud-messaging/


Bibliografie 

[11] Yandex Translate API. [Online]. Disponibil: https://tech.yandex.com/translate/doc 
/dg/concepts/api-overview-docpage/ 
(Accesat: 25.11.2016) 

[12]  Android Location Strategies. [Online]. Disponibil: https://developer.android.com 
/guide/topics/location/strategies.html     
(Accesat: 25.03.2017) 

[13]  SOA and web services RESTful Web services: The basics. [Online]. Disponibil: 
https://www.ibm.com/developerworks/library/ws-restful/ 

 (Accesat: 10.04.2017) 
[14] Spring Framework Introduction to Spring Framework. [Online]. Disponibil: 

https://docs.spring.io/spring/docs/current/spring-framework-reference/html/ 
 (Accesat: 14.04.2017) 
[15] Maven Introduction to the POM. [Online]. Disponibil: https://maven.apache.org 

/guides/introduction/introduction-to-the-pom.html 
 (Accesat: 15.03.2017) 
[16] JSON An Introduction to JSON. [Online]. Disponibil: https://www.digitalocean. 

com/community/tutorials/an-introduction-to-json 
 (Accesat: 22.04.2017) 
[17] AngularJS Introduction. [Online]. Disponibil: https://docs.angularjs.org/guide/ 

introduction 
 (Accesat: 10.04.2017) 
[18] Android Introduction to Android. [Online]. Disponibil: https://developer.android. 

com/guide/index.html 
 (Accesat: 20.03.2017) 
[19] Oracle Lesson: All About Sockets. [Online]. Disponibil: http://docs.oracle.com/ 

javase/tutorial/networking/sockets/ 
 (Accesat: 25.03.2017)

72 
 

https://tech.yandex.com/translate/doc/dg/concepts/api-overview-docpage/
https://tech.yandex.com/translate/doc/dg/concepts/api-overview-docpage/
https://developer.android.com/guide/topics/location/strategies.html
https://developer.android.com/guide/topics/location/strategies.html
https://www.ibm.com/developerworks/library/ws-restful/
https://docs.spring.io/spring/docs/current/spring-framework-reference/html/
https://maven.apache.org/guides/introduction/introduction-to-the-pom.html
https://maven.apache.org/guides/introduction/introduction-to-the-pom.html
https://www.digitalocean.com/community/tutorials/an-introduction-to-json
https://www.digitalocean.com/community/tutorials/an-introduction-to-json
https://docs.angularjs.org/guide/introduction
https://docs.angularjs.org/guide/introduction
https://developer.android.com/guide/index.html
https://developer.android.com/guide/index.html
http://docs.oracle.com/javase/tutorial/networking/sockets/
http://docs.oracle.com/javase/tutorial/networking/sockets/


Anexa 1 

Anexa 1 – Lista figurilor din lucrare 

Figura 3.1. Adoptarea iniţiativelor în cadrul conceptului Mobile E-Health, la nivel 
global................................................................................................................................. 11 

Figura 3.2. Firebase Cloud Messaging [10] .......................................................... 16 
Figura 4.1. Diagrama conceptuală de nivel inalt a sistemului .............................. 18 
Figura 4.2. Diagrama conceptuală a sistemului, prin comunicarea între 

componente. ...................................................................................................................... 19 
Figura 4.3. Platforma Web pentru angajaţi ........................................................... 20 
Figura 4.4. Structura internă a componentei responsabile pentru Server ............. 20 
Figura 4.5. Diagrama de organizare pentru actorii sistemului .............................. 24 
Figura 4.6. Diagrama use-case pentru Pacient ...................................................... 26 
Figura 4.7. Flow pentru solicitarea unei urgenţe medicale ................................... 29 
Figura 4.8. Caz de utilizare - Angajatul sistemului medical ................................. 30 
Figura 4.9. Caz de utilizare - Angajatul sistemului de prelevare de organe ......... 30 
Figura 4.10. Caz de utilizare – Administratorul sistemului medical .................... 31 
Figura 4.11. Caz de utilizare – Doctor .................................................................. 31 
Figura 4.12. Caz de utilizare – Utilizatorul normal aplicaţiei de chat .................. 32 
Figure 4.13. Arhitectura framework-ului Spring [14] .......................................... 33 
Figure 4.14. Arhitectura sistemului Android [18] ................................................ 36 
Figura 5.1. Diagrama de clase pentru componenta de Server ............................... 39 
Figura 5.2. Diagrama de pachete pentru componenta de Server .......................... 40 
Figura 5.3. Platforma Web pentru angajaţi ........................................................... 42 
Figura 5.4. Apel REST din cadrul platformei web ............................................... 42 
Figura 5.5. Apel REST din cadrul platformei web ............................................... 43 
Figura 5.6. Endpoint REST în cadrul componentei de Server .............................. 44 
Figura 5.7. Configurarea modulului Spring Security ............................................ 45 
Figura 5.8. Configurarea autorizării bazate pe roluri ............................................ 45 
Figura 5.9. Logarea prin intermediul endpoint-ului REST ................................... 46 
Figura 5.10. Modelul bazei de date MySQL ......................................................... 47 
Figura 5.11. Configurarea job-ului pentru mutarea datelor .................................. 48 
Figura 5.12. Diagrama de pachete pentru aplicaţia mobilă .................................. 49 
Figura 5.13. Autentificarea în cadrul sistemului medical ..................................... 52 
Figura 5.14. Cererea unui echipaj medical pentru urgenţa medicală .................... 53 
Figura 5.15. Afişarea notificării în cadrul interfeţei grafice ................................. 53 
Figura 5.16. Captarea ID-ului de sesiune din cadrul răspunsului de la Server ..... 54 
Figura 5.17. Diagrama de pachete pentru aplicaţia de chat .................................. 55 
Figura 5.18. Diagrama de deployment pentru aplicaţia de chat ........................... 56 
Figura 6.1. Timpul necesar pentru înregistrarea unei urgenţe medicale ............... 63 
Figura 7.1. Deployment-ul componentei de Server .............................................. 66 
Figura 7.2. Utilizarea aplicaţiei mobile ................................................................. 66 
Figura 7.3. Logarea în cadrul platformei web ....................................................... 67 
Figura 7.4. Sistemul de management în cadrul platformei web ........................... 67 
Figura 7.5. Utilizarea aplicaţiei de chat ................................................................ 68 

73 
 



Anexa 2 

Anexa 2 – Lista tabelelor din lucrare 

Tabel 2.1. Contextul sistemului medical ................................................................. 5 
Tabel 2.2. Poziţionarea produsului ......................................................................... 6 
Tabel 2.3. Stakeholderii din cadrul proiectului ....................................................... 6 
Tabel 3.1. Comparaţie sisteme similare ................................................................ 15 
Tabel 4.1. Clasificarea actorilor cu asignarea responsabilităţilor ......................... 25 
Tabel 6.1. Caz de utilizare - Logarea în cadrul aplicaţiei mobile ......................... 60 
Tabel 6.2. Caz de testare - Cererea unui echipaj medical din cadrul aplicaţiei 

mobile. .............................................................................................................................. 60 
Tabel 6.3. Caz de testare - Primirea notificării în cadrul aplicaţiei mobile .......... 61 
Tabel 6.4. Caz de testare - Transmiterea unui mesaj în cadrul aplicaţiei de chat . 61 
 

  

74 
 



Anexa 3 

Anexa 3 – Glosar 

 

Termen Definiţie 

Android Este un sistem de operare, disponibil pentru diferite 
dispozitive, cum ar fi smartphone-uri. 

API 
(Application Programming 

Interface) 

Set de funcţii, metode sau chiar protocoale pentru 
stabilirea unui contract între diferite programe, pentru a 
realiza o comunicare. 

Build Automation 
Proces prin care se realizează build-ul automat pentru 
un proiect complex, care are nevoie de mai mulţi paşi 
pentru a crea produsul software final. 

HTTP 
(HyperText Transfer Protocol) 

Protocol folosit pentru stabilirea regulilor de 
transmitere a mesajelor în cadrul World Wide Web. 

IDE 
(Integrated Development 

Environment) 
Este un mediu integrat de dezvoltare, care ajută 
programatorul în scrierea programelor. 

JSON 
(JavaScript Object Notation) 

Format folosit pentru schimbul de informaţii între 
diferite sisteme. 

MySQL Sistem de gestiune a bazelor de date relaţionale. 

RDBMS 
(Relational Database Management 

System) 

Este un sistem de management pentru bazele de date 
relaţionale. 

REST Endpoint 
(REpresentational State Transfer 

Endpoint) 

Un REST Endpoint poate fi observat ca şi un punct 
care expune servicii, fiind bazat pe stilul arhitectural 
REST. 

SDK 
(Software Development Kit) 

Set de unelte folosit în scopul realizării şi dezvoltării 
programelor. 

Sockets 
Un Socket poate fi descris ca şi un endpoint, prin care 
se oferă comunicarea full-duplex între două aplicaţii 
care sunt disponibile în cadrul unei reţele. 

Workload Cantitatea de lucru la care este supus sistemul. 
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