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Geneza pracy

Uzasadnienie dla potrzeby opracowania aplikacji SmartFit:

podwyższanie efektywności treningu sportowego;

obniżanie kosztów prowadzenia treningów przez 

wykwalifikowanych specjalistów;

podwyższenie bezpieczeństwa sportowców podczas treningów;

zwiększenie komfortu użytkownika podczas korzystania z 

aplikacji;

możliwość pracy zdalnej:

telekonsultacje ze specjalistami

telekonsultacje podczas zawodów sportowych



Celem prac jest przygotowanie systemu do wspomagania podejmowania 

decyzji bazującego na bezprzewodowych czujnikach pomiarowych. 

Podstawowe funkcjonalności aplikacji SmartFit :

Ocena stopnia wytrenowania sportowca;

Planowanie treningu z uwzględnieniem zarówno potrzeb sportowca jak również jego 

możliwości sportowych;

Monitorowanie treningu zorientowane na: wykrywanie anomalii (kontuzje), poprawność 

wykonywanych ćwiczeń oraz ocenę postawionych celów treningowych;

Wysyłanie komunikatów o wykrytych anomaliach, nieprawidłowościach w treningu oraz 

osiągniętych lub nie celach treningowych;

Modyfikacja planów treningowych jeżeli będzie taka konieczność.
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Aplikacja SmartFit



Aplikacja SmartFit
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Aplikacja SmartFit
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Własności niefunkcjonalne aplikacji SmartFit :
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Rodzaj danych 
pomiarowych

Przepustowość Opóźnienie Utracone 
pakiety

Fluktuacje

EKG 2 kbps –
12kbps

< 100 ms < 5% < 50 ms
EMG 100  – 600 

kbps

Stężenie 
glukozy

1 kbps

Przyspieszenie 20 kbps

Aplikacja Moduł Typ
aplikacji

Rodzaj
usługi End-
End

IP klasa usług QoS

SmartFit ECG Strumień
plikowy

Responsive,
brak błędów

HTD

EMG Strumień
plikowy

Responsive,
brak błędów

HTD

Przyspieszenie Strumień
plikowy

Responsive,
brak błędów

HTD

Voice VoIP Interaktywny Telefonia

Video Strumień
wideo

Interaktywny MM Konferencje

Aplikacja SmartFit



Aplikacja SmartFit

Urządzenie Zephyr, charakterystyka:
otwarta architektura;
pomiary:

tętna;
temperatury;
częstości oddechów, R-R;
przyspieszenia;
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Aplikacja SmartFit
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www.zephyr-technology.com



Przegląd istniejących 
rozwiązań (1)
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eCoach
- pomiar pokonanego dystansu;
- wyznaczanie średniej prędkości;
- pomiar tętna;
- śledzenie postępów w treningu;
- wymiana danych ze znajomymi.

http://ecoach.garage.maemo.org/



Przegląd istniejących 
rozwiązań (2)
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Athlosoft
- pomiar tętna;
- pomiar przebytego dystansu;
- przyspieszenie (do wyznaczania następujących 
- parametrów: stride count, stride cadence, 

stride length);

http://www.athlosoft.com/



Rozwiązania firmy Polar:
Planowanie treningu
Zapis efektów treningu np. liczba spalonych kalorii
Optymalizacja wydolności tlenowej organizmu
Poprawa cyrkulacji krwi do mięśni
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Przegląd istniejących 
rozwiązań (3)

http://www.polar.fi



Scenariusz użycia aplikacji 
SmartFit (1)
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Scenariusz użycia aplikacji 
SmartFit (2)
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Scenariusz użycia aplikacji 
SmartFit (3)
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Podejmowanie decyzji

Planowanie treningu metodą 

TRIMP na podstawie:

1. Wyników testów wytrenowania 

(klasa wytrenowania) 

2. Określonych oczekiwań 

sportowca (klasa oczekiwań):

- maksymalizacja wytrenowania

- poprawa wytrenowania

- utrzymanie dotychczasowego 

wytrenowania

3. Liczby godzin, które sportowiec 

może poświęcić na trening w 

tygodniu



Scenariusz użycia aplikacji 
SmartFit (4)
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Scenariusz użycia aplikacji 
SmartFit (5)
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Aplikacja SmartFit -
kontekst

Kontekst: klasa przyporządkowana zestawowi wartości zmiennych wchodzących w skład 

wektora [Xc Cel]. 



Aplikacja SmartFit -
kontekst
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Sieci e-Zdrowie i Internet 
Przyszłości

Wyzwania dla Internetu Przyszłości stawiane przez sieci e-Zdrowie:

wsparcie dla mobilności;

wykorzystanie kontekstu:

� poprawa trafności podejmowanych decyzji z wykorzystaniem danych pomiarowych z czujników; 

bezpieczeństwo i prywatność:

� wykorzystanie metod biometrycznych do weryfikacji użytkownika

skalowalność i możliwości rozbudowy:

� dodawanie nowych urządzeń w trakcie działania aplikacji

� obsługa wielu urządzeń pomiarowych jednocześnie

wsparcie dla metod  routingu oszcz ędzających zu życie energii urz ądzeń sieciowych (energy aware 

routing protocols)

metody kontroli temperatury urz ądzeń pomiarowych oraz zapobiegania ich przegrzewaniu (thermal 

aware routing protocols)
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