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ΠΔΡΙΛΗΦΗ
Με ηνλ όξν Αξξπζκία πεξηγξάθνληαη νη δηαηαξαρέο ηνπ θπζηνινγηθνύ θαξδηαθνύ
ξπζκνύ, νη νπνίεο αλάινγα κε ηελ πεξίπηωζε, κπνξνύλ λα απνβνύλ αθόκα θαη
κνηξαίεο γηα έλαλ αζζελή κε βαξύ ηζηνξηθό θαξδηαθήο πάζεζεο. Σθνπόο ηεο
εξγαζίαο είλαη ε αλάπηπμε κηαο εθαξκνγήο απεηθόληζεο, επεμεξγαζίαο θαη αλάιπζεο
ηνπ θαξδηαθνύ ζήκαηνο ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android γηα θνξεηέο ζπζθεπέο π.ρ.
θηλεηά ηειέθωλα, tablets θιπ. Η εθαξκνγή, ζα κπνξεί λα αλαθηά ην ζήκα αξρηθά
από έλα αξρείν θαη ζε κεηέπεηηα ζηάδην ζα επεμεξγάδεηαη θαη ζα αλαιύεη εληόο ηεο
ζπζθεπήο ην ζήκα, νύηωο ώζηε λα ηαμηλνκείηαη κε βάζε ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ
εκθαλίδεη ε εθάζηνηε αξξπζκία. Σην ζηάδην ηεο επεμεξγαζίαο θαη ηεο αλάιπζεο ηνπ
θαξδηαθνύ ζήκαηνο ζα ζπκπεξηιεθζνύλ δηαθνξεηηθνί αιγόξηζκνη κεηαμύ απηώλ ν
Moving Average, ν Pan Tompkins θαζώο θαη ε ρξήζε θπκαηηδίωλ (wavelets) γηα ηελ
εμαγωγή ραξαθηεξηζηηθώλ. Σε ηειηθό ζηάδην ζα γίλνπλ δνθηκέο, πξνζνκνηώλνληαο
ηελ εθαξκνγή καο ζε θαηαγξαθέο πξαγκαηηθνύ ρξόλνπ ρξεζηκνπνηώληαο ην TCP
πξωηόθνιιν δηθηύνπ γηα ηελ επηθνηλωλία ηνπ θηλεηνύ κε ηελ πξνζνκνηωκέλε πεγή
ζήκαηνο. Η ηαμηλόκεζε ηωλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ παικνύ πξνο επεμεξγαζία
πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε βνήζεηα λεπξωληθώλ δηθηύωλ.
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ABSTRACT

Arrhythmia describes the disorders of normal heart rate, which, depending on the
case, can even be fatal for a patient with severe history of heart disease. The
purpose of this work is to develop an application for heart signal visualization,
processing and analysis in Android portable devices e.g. Mobile phones, tablets, etc.
The application is able to retrieve the signal initially from a file and at a later stage
this signal is processed and analyzed within the device, so that it can be classified
based on the features of the arrhythmia. In the processing and analyzing stage,
different algorithms are included among them the Moving Average and Pan
Tompkins algorithm as well as the use of wavelets in order to extract features and
characteristics. At the final stage, testing is performed by simulating our application
in real-time records using the TCP network protocol for communicating the mobile
with a simulated signal source. The classification of ECG beat to be processed is
performed by neural networks.
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