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Abstract 

Objective: The radiation therapy unit of Oulu University Hospital uses Eclipse 

treatment planning system by Varian Medical Systems for treatment planning. 

Objective was to become acquainted with Eclipse’s programming interface (Eclipse 

Scripting API, ESAPI) and find out what it enables. After this a new objective was set: 

a new program with which one could choose treatment plans from several patients and 

export DVH data from their structures to a text file compatible with Matlab. 

Methods: Information about ESAPI was searched and example scripts were run. In the 

final program two written scripts were exploited. These scripts were remodeled to fit the 

needs and joined with self-written code. There is a clear hierarchy in the program. At 

the first level program goes through the patients that user has chosen. Then at the 

second level it goes through the plans that patient includes. At the third level program 

iterates through the structures in a plan and at the fourth through the DVH data in a 

structure. 

Results: In the program user chooses a folder where to export the data. For every 

patient, a folder is created and inside one are the .csv-files named by plans or plan 

summaries. A file contains DVH-data of each structure in a plan / plan summary. One 

can process this data in Matlab or Excel and based on it, plot DVH graphs. 

Conclusion: With ESAPI one can gather information of ARIA database from a wide 

area and automatize information retrieval processes, which is useful for the staff of 

radiation therapy unit. The program met given demands and can be used in potential 

further studies. 

Keywords: dose-volume histogram (DVH), Eclipse Scripting API, plan, programming, 

radiation therapy, radiotherapy, structure, Varian Medical Systems 

  



 

 

 

 

Honkanen Tomi (2017), Eclipse Scripting API – Sädehoitosuunnitelmien DVH-

datan kerääminen ohjelmointiympäristöllä, Lääketieteellinen tiedekunta, Oulun 

yliopisto, Kandidaatin tutkielma, 17 sivua. 

Tiivistelmä 

Työtarkoitus: Oulun yliopistollisen sairaalan sädehoidon yksikkö käyttää hoitojen 

suunnitteluun Varian Medical Systemsin Eclipse-hoitosuunnittelujärjestelmää. Työn 

tarkoituksena oli tutustua Eclipsen ohjelmointiympäristöön (Eclipse Scripting API, 

ESAPI) ja selvittää, mitä se mahdollistaa. Tämän jälkeen asetettiin uusi tavoite: tehdään 

ESAPI:a käyttäen uusi ohjelma, jolla voidaan valita useilta potilailta halutut 

sädehoitosuunnitelmat ja tuoda niistä struktuurien DVH-datat Matlab-yhteensopivaan 

tekstitiedostoon. 

Menetelmät: Etsittiin internetistä tietoa ESAPI:in liittyen ja ajettiin esimerkkiskriptejä. 

Ohjelmaa kirjoittaessa hyödynnettiin kahta valmista skriptiä, joita muokattiin tarpeisiin 

sopiviksi ja yhdistettiin omaan koodiin. Ohjelmassa on selkeä hierarkia: ensimmäisellä 

tasolla käydään läpi käyttäjän syöttämät potilaat, toisella potilaan sisältämät 

suunnitelmat, kolmannella suunnitelman sisältämät struktuurit ja neljännellä struktuurin 

sisältämä DVH-data. 

Tulokset: Ohjelmassa valitaan kansio, jonne data halutaan tuoda. Jokaiselle potilaalle 

luodaan oma kansio, joka sisältää suunnitelmien tai ns. plan sumien mukaan nimetyt 

.csv-tiedostot. Yhdessä tiedostossa on suunnitelman tai plan sumin jokaisen struktuurin 

sisältämä DVH-data. Tätä dataa voidaan käsitellä mm. Matlab- ja Excel-ohjelmissa ja 

piirtää sen pohjalta DVH-kuvaajia. 

Johtopäätökset: ESAPI:n avulla voidaan hakea tietoa ARIA-tietokannasta laajalta 

alueelta ja automatisoida tiedonhakuprosesseja, mistä on hyötyä sädehoidon 

henkilökunnalle. Ohjelma täytti annetut vaatimukset ja soveltuu käytettäväksi 

mahdollisissa jatkotutkimuksissa. 

Avainsanat: DVH, Eclipse Scripting API, ohjelmointi, suunnitelma, struktuuri, 

sädehoito, Varian Medical Systems 
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1 Johdanto 

Oulun yliopistollisen sairaalan (OYS) sädehoidon yksikkö käyttää hoitojen 

suunnittelussa Varian Medical Systemsin Eclipse-hoitosuunnittelujärjestelmää, joka on 

integroitu onkologian ARIA-tietokannan kanssa. Tietokanta sisältää hoitotietoja sekä 

3D-kuvia, joiden pohjalta hoitoja suunnitellaan. Eclipse Scripting API (ESAPI) on 

Eclipsen ohjelmointiympäristö, jolla voi hakea ARIA:n tietoja kirjoittamalla erilaisia 

skriptejä. Sen avulla voidaan automatisoida tiedonhakua esimerkiksi hakemalla tietoja 

useilta potilailta yhtä aikaa, ja sitä kautta helpottaa sädehoidon henkilökunnan työtä. 

Tähän mennessä ohjelmointiympäristö on kuitenkin ollut varsin vieras eikä sitä ole 

osattu käyttää. 

Tutkimukselle asetettiin ensisijainen tavoite: tutustutaan Eclipsen 

ohjelmointiympäristöön ja selvitetään, mitä kaikkea sen avulla voi tehdä. Kun ESAPI 

on tullut tutummaksi, voidaan rajata uusi tavoite siitä, millainen skripti halutaan 

kirjoittaa. Lopuksi ESAPI:n avulla haluttiin tehdä uusi ohjelma, jolla voidaan valita 

useilta potilailta halutut sädehoitosuunnitelmat ja tuoda niistä struktuurien DVH-datat 

Matlab-yhteensopivaan tekstitiedostoon. Struktuuri (structure = rakenne) on 3D-kuvasta 

rajattu tilavuus, esimerkiksi elin, jota halutaan tarkastella. DVH:n määritelmään 

palataan myöhemmin. DVH-datojen hakeminen manuaalisesti on hidasta, jos potilaita ja 

suunnitelmia on suuri määrä. Ohjelman ajateltiin olevan hyödyllinen juuri siksi, että se 

nopeuttaisi tiedonhakuprosessia huomattavasti. 

 

2 Tutkimuksen tausta 

Eclipse on integroitu ja kokonaisvaltainen hoitosuunnittelujärjestelmä, joka tukee 

lukuisia säteilyn muotoja (1). Näihin kuuluvat ulkoiset säteilytykset fotoneilla, 

protoneilla ja elektroneilla, pienen annoksen brakyterapiat sekä kobolttihoito. Eclipsen 

käyttöliittymä on Windows-pohjainen ja se on integroitu onkologian ARIA-tietokannan 

kanssa, mikä tekee sen käytöstä sujuvaa. Eclipsen avulla kliinikot voivat luoda ja 

optimoida suunnitelmia useiden lineaarikiihdyttimien välillä. 
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ARIA-tietokanta kattaa onkologian potilaiden hoitotiedot sekä 3D-kuvat, joiden 

perusteella sädehoitoa lähdetään suunnittelemaan. Kaikkein varmin ja informatiivisin 

menetelmä sädehoitosuunnitelman määrittämiseen on tehdä 3D-esitys annoksen 

jakautumisesta (2). Esityksessä potilaan kuviin on piirrettynä ääriviivoja ja värityksiä, 

jotka havainnollistavat annoksen suuruutta kussakin kuvan kohdassa. Kaikki muut 

menetelmät periytyvät tästä menetelmästä ja niissä menetetään enemmän tai vähemmän 

informaatiota. 3D-esityksessä on kuitenkin huonoja puolia. Käsiteltävän informaation 

määrä on valtava. Lisäksi visuaalisesta mallista on hankala määrittää asioita tarkasti 

eikä kohdekudoksen (target) ja tervekudoksen (anatomy) suhde tule siinä selvästi esiin. 

Siksi 3D-esityksen rinnalla käytetään DVH:ta (dose-volume histogram). 

 

2.1 Dose-volume histogram (DVH) 

DVH on kolmiulotteisen annosjakauman pohjalta tehty kuvio, joka havainnollistaa 

annoksen jakautumista struktuurin tilavuuteen. Kuvio saadaan muodostettua 

tarkastelemalla struktuurin jokaisen vokselin (pikselin kolmiulotteinen vastine) saamaa 

annosta ja tekemällä sen perusteella histogrammi eli pylväsdiagrammi, jossa x-akselilla 

on annoksen eri tasot ja y-akselilla annoksen tasoissa laskettujen vokseleiden määrät 

(2). Vokseleiden määrät saadaan muutettua tilavuuksiksi, kun tiedetään yhden vokselin 

tilavuus. DVH:n molemmat akselit (annos ja tilavuus) voidaan esittää joko 

absoluuttisina (kuutiosenttimetri [cm
3
] tai Gray [Gy]) tai suhteellisina arvoina 

(prosentteina kokonaisannoksesta tai -tilavuudesta). 

DVH:sta on olemassa kaksi esitystapaa: differentiaalinen ja kumulatiivinen (2). Näistä 

differentiaalinen on ns. todellinen DVH, sillä se esittää eksaktisti struktuurin tilavuudet 

kussakin annoksen tasossa. Täten siitä on helppo tulkita struktuurin saama 

minimiannos, maksimiannos sekä keskimääräinen annos. Differentiaalinen DVH myös 

näyttää histogrammilta, toisin kuin kumulatiivinen DVH. Kumulatiivinen DVH esittää 

jokaisen annoksen kohdalla tilavuuden, jossa on vähintään kyseinen annos. Se siis 

lähtee sadasta prosentista (100 % tilavuudesta saa nolla-annoksen) ja päättyy 

maksimiannokseen. Kumulatiivinen DVH on hyvin havainnollinen sädehoidon 

suunnittelussa. Tervekudoksen kohdalla suunnitelma on sitä parempi, mitä enemmän 
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käyrä sijoittuu vasemmalle ja alas koordinaatistossa. Tällöin siis pieni osa tilavuudesta 

saa suurempaa annosta. Kohdekudokseen (Planning Target Volume, PTV) halutaan 

saada suuri annos mahdollisimman suureen osaan tilavuudesta. Tällöin kumulatiivisen 

DVH:n tilavuuden tulee olla mahdollisimman lähellä 100 %:a aina maksimiannokseen 

asti, minkä jälkeen käyrä laskee jyrkästi. Jos käyrä on kovin loiva ennen laskua, 

kyseessä on aliannostusta ja vastaavasti jos käyrä on loiva laskun jälkeen, kyseessä on 

yliannostus. Kuvassa 1 on esitetty vasemman rinnan PTV:n kumulatiivinen DVH. 

 

Kuva 1. Vasemman rinnan PTV:n kumulatiivinen DVH. 

On muistettava, että vaikka DVH on kätevä työkalu annossuunnittelussa, sitä tulee 

käyttää aina annosjakauman 3D-esityksen ohella. DVH havainnollistaa hyvin annoksen 

jakautumista, mutta sen määrittämisessä myös menetetään informaatiota. DVH on 

epäherkkä pienille hot ja cold spoteille (hot spot = annoskeskittymä, cold spot = kohta, 

jossa vähemmän annosta) (2). Lisäksi DVH:n muoto voi olla harhaanjohtava, sillä 

suurilla tilavuuksilla pieni prosentuaalinen muutos merkitsee suurempaa tilavuutta. 

DVH voidaan määrittää vain ennalta määritetylle tilavuudelle ja määrittämisessä 

menetetään kaikki sijaintiin liittyvä informaatio, mitkä ovat myös DVH:n huonoja 

puolia. 
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2.2 Eclipse Scripting API 

Eclipse Scripting Application Programming Interface eli Eclipse Scripting API tai 

ESAPI on Eclipsen oma ohjelmointiympäristö (3). Se on Microsoftin .NET-

luokkakirjasto, joten käytettävä ohjelmointikieli on C#. ESAPI:lla voi kirjoittaa 

skriptejä, joilla pääsee käsiksi Eclipsen hoitosuunnittelutietoihin. Näitä tietoja ovat 

- Kuva- ja struktuurimallit, mukaan lukien niiden volumetriset esitykset 

- Suunnitelmat, kentät ja accessorit (lisävarusteet) 

- IMRT:n (Intensity-Modulated Radiation Therapy) optimoinnin tavoitteet ja 

parametrit 

- Annokset ja niiden volumetriset esitykset 

- DVH:t 

- Optimaaliset fluenssit 

- DVH-laskelmat 

- Suunnitelman epävarmuustiedot 

Listalta löytyy siis tutkimuksen kannalta kiinnostava DVH. ESAPI:n luokkarakenne on 

hyvin hierarkkinen ja koostuminen on vahvaa. Tämä tarkoittaa sitä, että luokkien 

ominaisuuksina (properties) on usein toisia luokkia. Tutkimuksen kannalta hyvä 

esimerkki tästä on se, kuinka päästään tarkastelemaan potilaan hoitosuunnitelmia. 

Patient-luokka koostuu Course-luokasta, joka taas koostuu PlanSetup-luokasta. Jotta siis 

päästäisiin tarkastelemaan potilaan tiettyä hoitosuunnitelmaa, täytyisi suunnistaa ensin 

Patient-luokan sisällä haluttuun kurssiin (Course) ja sen jälkeen Course-luokan sisällä 

haluttuun suunnitelmaan (PlanSetup). ESAPI-skriptien kirjoittaminen vaatii jatkuvaa 

luokkarakenteen tarkastelua ja tätä varten tietokoneilta, joihin on asennettuna Eclipse, 

löytyy myös Eclipse Scripting Online Help. Siinä on avattuna ESAPI:n koko 

luokkarakenne jokaista ominaisuutta ja metodia myöten. 

ESAPI:lla kirjoitettavat skriptit voidaan jakaa kahteen luokkaan: pluginit ja standalone 

executablet (3). Pluginit käynnistetään Eclipsen käyttöliittymästä ja ne toimivat 

lisäosina Eclipseen. Plugineja on kahta tyyppiä, joita ovat single-file ja binary plugin. 

Single-file plugin on lähdekooditiedosto (source code), jonka Eclipse lukee, kääntää 

lennosta ja yhdistää sitten potilaan dataan. Binary plugin sen sijaan on valmiiksi 
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käännetty .NET:n Assembly-ohjelma, jonka Eclipse lataa ja yhdistää potilaan dataan. 

Käynnistyksen jälkeen plugineilla pääsee käsiksi sillä hetkellä auki olevan potilaan 

tietoihin. Niillä voi siis käsitellä vain yhtä potilasta kerrallaan, mikä osaltaan rajaa 

niiden käyttömahdollisuuksia. 

Standalone executable (vapaasti suomennettuna ”itsenäinen ohjelma”) on .NET-

sovellus, joka käyttää ESAPI:n luokkakirjastoa (3). Standalonet voivat olla joko 

komentorivisovelluksia tai hyödyntää mitä tahansa .NET-käyttöliittymätyyppiä (esim. 

Windows Form) ja niiden käynnistäminen tapahtuu kuin millä tahansa Windows-

sovelluksella. Standalone executablella voidaan käydä läpi koko tietokantaa ja siten 

avata kenen tahansa potilaan tiedot, mikä on merkittävä etu pluginiin verratuna. 

 

3 Tutkimuksen tavoitteet 

Tutkimuksen tavoitteena oli tutustua Eclipsen ohjelmointiympäristöön (ESAPI) ja 

selvittää, mitä se mahdollistaa. Tämän jälkeen asetettiin uusi tavoite: tehdään uusi 

ohjelma (standalone executable), jolla voidaan valita useilta potilaita halutut 

sädehoitosuunnitelmat ja tuoda niistä struktuurien DVH-datat Matlab-yhteensopivaan 

tekstitiedostoon. 

 

4 Materiaalit ja menetelmät 

4.1 Ohjelmointiympäristöön tutustuminen ja sen testaus 

Tutkimuksen alussa oli etsittävä tietoa Eclipse Scripting API:sta. Internetistä löytyi 

Varian Medical Systemsin tekemä vuoden 2016 Eclipse Scripting API -opas, jota on 

käytetty lähteenä myös tässä tekstissä (lähde 3). Muita tiedonlähteitä ESAPI:n 

oppimisessa olivat Varianin oma ohjelmointipalsta (liite 1), Youtube sekä OYS:n 

sädehoidon yksikön tietokoneilta löytyvä Eclipse Scripting Online Help. ESAPI-

skriptien tekeminen vaatii tietokoneen, jossa on asennettuna Eclipse. Lisäksi 

Microsoftin Visual Studio on suositeltava, sillä se soveltuu erittäin hyvin C#-
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ohjelmointiin. Varianin ohjelmistokehittäjät suosittelevat ohjeessaan käyttämään Visual 

Studiota, joten kyseistä ohjelmaa käytettiin myös tässä tutkimuksessa (3). 

Ensimmäisenä tavoitteena oli saada esimerkkiskriptejä toimimaan. ESAPI:ssa on 

valmiina muutamia esimerkkiskriptejä, jotka voi kopioida Eclipse Script Wizardin 

avulla. Lisäksi Varianin ohjelmointipalstalta löytyi hyviä esimerkkejä ESAPI:n 

testaukseen. Pluginit soveltuivat hyvin yksinkertaiseen tiedonhaun testaukseen, sillä ne 

keskittyvät vain yhden potilaan tietoihin. ESAPI-oppaan sivulla 28 on esimerkkiplugin, 

josta on nähtävissä single-file pluginin runko. Esimerkki on esitetty kuvassa 2. Kaikki 

työ tapahtuu Execute-metodissa, joka ottaa parametrina kontekstin eli käytännössä sen 

potilaan, joka on Eclipsessä sillä hetkellä auki. Executen sisällä voi testata 

MessageBox.Show-metodin avulla kontekstin tietojen, kuten esimerkissä potilaan 

henkilötunnuksen tulostamista. 

 

Kuva 2. Esimerkki ESAPI-pluginista. Jos konteksti on olemassa, tulostetaan potilaan 

henkilötunnus. Muussa tapauksessa ilmoitetaan, ettei potilasta ole valittu. 

Pluginien jälkeen vuorossa oli standalone-ohjelman testaus. Tässä vaiheessa oltiin jo 

saatu lopullinen tavoite uudesta ohjelmasta. Koska ohjelmalla tulisi pystyä käymään 

läpi koko ARIA-tietokantaa ja poimimaan tietoa useilta potilailta, varmistui ohjelman 

tyypiksi standalone executable. Tietokannan iteroimiseen löydettiin sopiva lähdekoodi 
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ohjelmointipalstalta (DataMining.cs). Skriptin alkuperäinen tarkoitus oli käydä läpi 

kaikki tietokannan potilaat ja tehdä jokaisesta yksinkertainen hoitoraportti yhteen 

tiedostoon. Skripti toimi hyvin, joskin ei täysin normaalilla tavalla johtuen työssä 

käytetyn tietokoneen vajaanaisesta valetietokannasta. Tietokonetta ei haluttu kytkeä 

aktiivitietokantaan palvelinhäiriöiden välttämiseksi. 

 

4.2 DVHKooste – rakenne ja ohjelmointi 

Tavoitteena ollut ohjelma, jolle annettiin nimi ”DVHKooste”, koostuu kolmesta osasta. 

Edellä mainittu DataMining.cs toimi ohjelman runkona tietokannan 

iterointiominaisuuden vuoksi. Toinen hyödyllinen valmis skripti löytyi 

ohjelmointipalstan Documentation-osion kohdasta Eclipse Scripting Tips and Tricks. 

Kysymyksen ”How do I extract DVH data for a structure?” alla oli esimerkkiplugin, 

jonka exportDVH-metodi oli hyödyllinen osa ohjelmaa varten. Kolmas ja viimeinen osa 

ohjelmasta on itsekirjoitettua skriptiä. 

DVHKooste-ohjelma on esitetty tiivistettynä kuvassa 3. Kuten plugineissakin myös 

standalone-ohjelmissa varsinainen ohjelman ajo tapahtuu Execute-metodin sisällä ja 

koska standalone on itsenäinen ohjelma, siinä on oltava myös Main-metodi. Ohjelman 

alussa on esiteltynä kaikki tarvittavat luokkakirjastot ohjelman käytettäväksi. Muut 

metodit ovat apumetodeja, jotka helpottavat ohjelmointia yksinkertaistamalla skriptiä. 

Ohjelmassa kuusi ensimmäistä metodia ovat peruja DataMining.cs-skriptistä, kaksi 

seuraavaa aiemmin mainitusta esimerkkipluginista ja kaksi viimeistä on tehty Stack 

Overflow -sivuston vinkkejä hyödyntäen. 
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Kuva 3. DVHKooste-ohjelma tiivistettynä. Laatikon sisällä on ohjelman alussa 

esiteltävät luokkakirjastot. 

Skripti on esitelty kokonaisuudessaan liitteessä 2. Käydään metodit läpi yksitellen 

aloittaen Main-metodista (kuva 4). Mainissa tapahtuu ohjelman alustus using-

lausekkeen sisällä. CreateApplicationin null-parametrit pakottavat manuaalisen 

kirjautumisen ARIA:n tietokantaan. Vasta kun käyttäjä on syöttänyt käyttäjätunnuksen 

ja salasanan, ohjelma jatkaa eteenpäin Execute-metodiin. Catch huolehtii mahdollisista 

poikkeustilanteista ja tulostaa virheen nimen näytölle. 

PrintStartupMsg-metodi tulostaa ohjelman aloitusviestin. Tätä metodia käytetään 

Executessa. Metodi palauttaa merkkijonona (string) kansion, joka kysytään kysyKansio-

metodin avulla. 

Käyttäjältä kysytään kysyKansio-metodilla kansio, jonne kaikki data tuodaan. 

FolderBrowserDialog avaa ikkunan resurssienhallintaan, josta käyttäjä voi selata 

haluamansa kansion tai luoda uuden. Kansion polku palautetaan merkkijonona. 
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Siirrytään tarkastelemaan Execute-metodia. Execute ottaa parametrina Main-metodissa 

alustetun Application-tyypin muuttujan. Ensin käytetään print-metodia tulostamaan 

aloitusviesti ja kysymään käyttäjältä kansio. Tämän jälkeen siirrytään while-

silmukkaan, jossa kysytään potilaiden henkilötunnuksia. Jos käyttäjä painaa enter 

syöttämättä mitään, silmukka katkeaa (break). Muussa tapauksessa siirrytään iteroimaan 

tietokantaa. Metodi käy läpi koko tietokannan ja jos tietokannasta löytyy 

henkilötunnusta vastaava potilas, siirrytään if-lauseen sisään. If-lauseessa avataan 

potilas, raportoidaan tiedot ReportOnePatient-metodin avulla, minkä jälkeen suljetaan 

potilas. Muuttujat x ja laskuri on tehty tulostusnäkymää varten. Niiden avulla saadaan 

tulostus näyttämään, monesko potilas on kyseessä. 

ReportOnePatient-metodi kattaa suurimman osan koko skriptistä yli 100 rivin 

pituudellaan. Jos jostain syystä potilaalla ei ole mitään tietoja, metodi lopettaa siihen 

paikkaan. Muussa tapauksessa siirrytään tekemään potilaalle oma kansio. Ohjelma siis 

tekee aiemmin kysyttyyn sijaintiin jokaiselle potilaalle oman kansion, johon kyseisen 

potilaan data tuodaan. Kansion luomisessa käytetään MakeFilenameValid-metodia, joka 

varmistaa, että kansion nimi on oikean muotoinen (tähän palataan myöhemmin). Jos 

samannimistä kansiota ei ole olemassa ts. jos potilaalle ei ole tehty kansiota aiemmin, 

luodaan uusi kansio. 

Kun potilaalle on kansio valmiina, siirrytään keräämään kaikki suunnitelmat sekä ns. 

plan sumit eli yhteenvedot suunnitelmista (plan summary). Molemmat otetaan talteen 

omiin var-tyypin muuttujiin. Suunnitelmista halutaan ottaa mukaan vain hyväksytyt 

suunnitelmat ja jos yhtään sellaista ei löydy, metodi lopettaa. Seuraavaksi ohjelma 

tulostaa ensin tiedot suunnitelmista ja heti perään plan sumien tiedot. Tulostukseen tulee 

näkyviin kunkin suunnitelman ja plan sumin kurssi ja nimi sekä numerointi. Numerointi 

auttaa myöhemmin haluttujen suunnitelmien / plan sumien valitsemisessa. 

Myös ReportOnePatient-metodissa on while-silmukka, jossa tällä kertaa kysytään 

käyttäjältä suunnitelmat. Silmukka katkeaa, kun käyttäjä painaa enteriä syöttämättä 

mitään. Jos käyttäjä syöttää k:n, käydään läpi kaikki suunnitelmat ja plan sumit. 

ReportOnePlan-metodilla saadaan raportoitua yksi suunnitelma ja ReportOnePlanSum-

metodilla vastaavasti yksi plan sum (molempiin palataan myöhemmin). Jos käyttäjä 

syöttää jotain muuta, siirrytään else-lausekkeen sisälle. Suunnitelmissa ja plan sumeissa 
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suunnistetaan kokonaislukujen avulla (aiempi numerointi) ja ohjelma huomauttaa, jos 

käyttäjä antaa virheellisen syötteen. Kun syöte on oikea, siirrytään iteroimaan sekä 

suunnitelmia että plan sumeja. Muuttuja nro2 ja sen arvon kasvaminen foreach-

silmukkojen sisällä huolehtii siitä, että saadaan valittua juuri oikea suunnitelma / plan 

sum. Esimerkiksi jos suunnitelmia on viisi kappaletta ja käyttäjä syöttää numeron 

kolme, foreach-silmukan kolmannella kierroksella nro2 ja luku ovat samat ja kyseinen 

suunnitelma raportoidaan. Tällä kertaa kokonaislukumuuttujat y ja laskuri huolehtivat 

järkevästä tulostuksen numeroinnista (”1. suunnitelma: ”, ”2. suunnitelma” jne.). 

Tässä vaiheessa on hyvä käydä läpi edellä mainittu metodi MakeFilenameValid. 

Metodissa kerätään ensin merkkitaulukkoon (char[]) kaikki järjestelmän 

tiedostonnimeen kelpaamattomat merkit. Tämän jälkeen käydään läpi jokainen 

kelpaamaton merkki: jos parametrina olevasta merkkijonosta löytyy kyseinen merkki, 

korvataan se alaviivalla. Metodi palauttaa korjatun merkkijonon. 

ReportOnePlan ja ReportOnePlanSum ovat keskenään samanlaiset metodit 

lukuunottamatta sitä, että ne käsittelevät eri tyypin muuttujia. Edellinen tekee raportin 

yhdestä suunnitelmasta ja jälkimmäinen plan sumista. Metodeissa määritetään ensin 

tiedoston polku, joka koostuu potilaskansiosta, kurssin ja suunnitelman / plan sumin 

nimistä sekä indeksistä. Indeksi on mukana siltä varalta, jos sekä kurssin että 

suunnitelman / plan sumin nimet ovat jostain syystä samat. Tämän jälkeen esitellään 

using-lausekkeessa uusi StreamWriter, joka ottaa parametrina määritetyn polun. Nyt 

tiedosto on luotuna ja päästään kirjoittamaan siihen sisältöä. Try-lausekkeen sisällä 

foreach-silmukassa käytetään exportDVH- tai exportDVHSum-metodia kirjoittamaan 

jokaisesta struktuurista DVH-raportti. Catch käsittelee mahdollisen poikkeustilanteen, 

jossa suunnitelmalla ei ole yhtään struktuuria. 

Varsinainen kirjoittaminen tapahtuu exportDVH- ja exportDVHSum-metodien sisällä. 

Jälleen metodien toimintaperiaate on sama ja eriäväisyydet johtuvat eri tyypin 

kohdemuuttujasta. Käydään ensin läpi exportDVH-metodi. Struktuurin DVH-data 

tuodaan DVHData-tyypin muuttujaan siten, että sekä annos että tilavuus esitetään 

suhteellisina. Jos struktuurilla ei ole DVH-dataa, ilmoitetaan asia käyttäjälle. Muussa 

tapauksessa siirrytään kirjoittamaan tekstiä. 
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Tekstin alkuun tulee struktuurin nimi sekä kokonaistilavuus. Tämän jälkeen otetaan 

DVH-datasta ensimmäinen piste ja kirjoitetaan sen avulla otsikko. Periaatteessa otsikon 

voisi kirjoittaa myös suoraan hakematta yksiköitä, mutta tällä varmistutaan siitä, että 

jokaisen sarakkeen yksikkö on oikea. PlanSetup-luokka sisältää GetDoseAtVolume-

metodin, jolla saadaan suhteellisen tilavuuden kohdassa myös absoluuttinen annos. 

Jokainen DVH-piste kirjoitetaan omalle rivilleen järjestyksessä absoluuttinen annos, 

suhteellinen annos ja suhteellinen tilavuus. Arvot erotetaan toisistaan pilkuilla. 

GetDoseAtVolume-metodia ei ole PlanSum-luokassa, mistä johtuen exportDVHSum-

metodissa annosta ei saada molemmissa muodoissa ja DVH-data tuodaan suoraan 

absoluuttisena annoksena suhteellisessa tilavuudessa. 

DVHKooste-ohjelmassa on selkeä neljätasoinen hierarkia. Ensimmäisellä tasolla on 

Execute, joka käy läpi kaikki käyttäjän syöttämät potilaat. Toisella tasolla 

ReportOnePatient raportoi yhden potilaan tiedot ja nimenomaan ne suunnitelmat ja plan 

sumit, joista käyttäjä haluaa raportin. Kolmannella tasolla ovat ReportOnePlan ja 

ReportOnePlanSum, jotka käsittelevät yhtä suunnitelmaa tai plan sumia ja raportoivat 

jokaisen struktuurin. Neljännellä ja viimeisellä tasolla käydään läpi yhden struktuurin 

sisältämä DVH-data exportDVH- ja exportDVHSum-metodien avulla. Alla on vielä 

avattuna sekä ohjelman että ARIA-tietokannan hierarkiat. 

ARIA: 

Potilas    (Kurssi)    Suunnitelma / Plan sum    Struktuuri    DVH-data 

DVHKooste: 

Execute    ReportOnePatient    ReportOnePlan(Sum)    exportDVH(Sum) 

 

5 Tulokset 

Seuraavassa esitetään näkymät DVHKooste-ohjelman eri vaiheissa. Kun ohjelman 

käynnistää, avautuu kuvassa 4 esitetty näkymä. Käyttäjän tulee syöttää Varian-
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käyttäjätunnuksensa ja -salasanansa oikeanpuoliseen ruutuun päästäkseen eteenpäin. 

Vain kun käyttäjätunnus ja salasana ovat oikein, ohjelma aukeaa. 

 

Kuva 4. Ohjelman alkunäkymä. Vasemmalla itse ohjelma ja oikealla kirjautumisruutu. 

Seuraavana skriptin mukaisesti käyttäjältä kysytään kansiota, jonne ohjelman data 

halutaan tuoda (kuva 5). Kansio valitaan oikealla näkyvästä ikkunasta. Halutessaan 

käyttäjä voi myös luoda dataa varten uuden kansion. Kun kansio on valittu, painetaan 

”OK”, jonka jälkeen ohjelma jatkaa seuraavaan vaiheeseen. 

 

Kuva 5. Kansion valinta. Käyttäjä joko valitsee valmiin kansion tai luo uuden. Tähän 

kansioon tuodaan ohjelmalla kerätty data. 

Ohjelmaan tulostuu aloitusviesti ja käyttäjä pääsee syöttämään ensimmäisen potilaan 

henkilötunnuksen. Tässä kohtaa on muistettava kirjoittaa henkilötunnuksen mahdolliset 
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kirjaimet isolla, sillä muuten ohjelma ei tunnista tunnusta. Vaiheen näkymä on esitetty 

kuvassa 6. 

 

Kuva 6. Potilaan henkilötunnuksen syöttäminen. 

Syötetyn potilaan tiedot avautuvat ruudulle (kuva 7). Seuraavana käyttäjä voi valita 

haluamansa suunnitelmat ja/tai plan sumit viittaamalla niihin vastaavilla numeroilla. 

Toinen mahdollisuus on syöttää pieni tai iso k-kirjain, jolloin kerätään datat kaikista 

potilaan suunnitelmista ja plan sumeista. 

 

Kuva 7. Suunnitelmien ja/tai plan sumien syöttäminen. 
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Kuten kuvasta 8 voi nähdä, numeroviittaukset tulee syöttää jokainen erikseen. Jos 

suunnitelmassa tai plan sumissa on struktuureita, joissa ei ole DVH-dataa, niistä 

ilmoitetaan käyttäjälle. Kun käyttäjä painaa pelkän enterin, ohjelma siirtyy kysymään 

seuraavaa potilasta. Sama kierre toistuu niin kauan, kunnes käyttäjä painaa enter 

potilasta kysyttäessä. Tämän jälkeen ohjelma sulkeutuu. 

 

Kuva 8. Käyttäjä on syöttänyt haluamansa suunnitelmat sekä plan sumin, minkä jälkeen 

siirrytään kysymään seuraavaa potilasta. 

Kun seuraavaksi siirrytään käyttäjän valitsemaan kansioon, nähdään sinne ilmestyneen 

henkilötunnuksin nimettyjä kansioita. Jokaisessa kansiossa on potilaalta valitut 

suunnitelmat ja plan sumit, kukin omassa tiedostossaan. Kuvan 8 tapauksessa valittiin 

suunnitelmat 1 ja 3 sekä plan sum 4. Näistä luodaan tiedostot, jotka ovat muotoa 

Course_C1_Plan_Vas.rinta_1 

Course_C1_Plan_Vas.rinta_1_3 

Course_C1_PlanSum_Plan Sum_4 

Jokainen tiedosto on muotoa .csv (comma-separated values). Huomaa, että suunnitelma 

3 sisälsi tiedoston nimeen kelpaamattoman merkin, kaksoispisteen. Tämä on korvattu 

nimeämisvaiheessa alaviivalla. 

Siirrytään tarkastelemaan ohjelman tuottaman tiedoston sisältöä. Tiedosto sisältää siis 

suunnitelman tai plan sumin jokaisen struktuurin DVH-datan. Struktuurista on ensin 
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esitettynä sen nimi ja kokonaistilavuus, minkä jälkeen DVH-pisteet on lueteltuna 

riveittäin. Arvot on erotettu toisistaan pilkuilla, mihin tiedoston tyyppi viittaakin. DVH-

rivien määrä yhdessä struktuurissa on valtava ja kun suunnitelmassa tai plan sumissa on 

vielä lukuisia struktuureita, tiedoston pituus voi paisua melko suureksi. Sen koko on 

kuitenkin vain kilotavujen luokkaa tiedostotyypistä johtuen. 

Kuvassa 9 on esitetty aiemmin valitun suunnitelma 1:n (Vas.rinta) yhden struktuurin 

DVH-dataa. Struktuureille voidaan piirtää DVH-käyriä käyttäen esimerkiksi Matlab- tai 

Excel-ohjelmia. Itseasiassa kuvan 1 DVH-käyrä on piirretty juuri kyseisen DVH-datan 

pohjalta käyttäen Matlabia. 

 

Kuva 9. Kohdekudoksen (PTV) DVH-dataa. Mukaan on otettu vain pieni osa riveistä. 
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6 Pohdinta 

Eclipse Scripting API ja sen käyttömahdollisuudet tulivat tutuksi työn aikana, joten 

siinä päästiin tavoitteeseen. Skriptien kirjoittamisessa oli melko vaikeaa päästä alkuun, 

koska aiheeseen liittyen ei juurikaan löytynyt perustason opetusta tai harjoituksia. 

Aiheeseen liittyen voitaisiinkin tehdä jatkossa opetusvideo, jossa lähdettäisiin liikkeelle 

ohjelmoinnin alkeista ja käytäisiin läpi ESAPI-ohjelmointiin liittyvät perusasiat. 

Youtube:sta löytyy joitain ESAPI:n opetusvideoita, mutta tällä hetkellä ne painottuvat 

edistyneempään ohjelmointiin. Lisäksi voisi olla tarpeen tehdä yksinkertaisia 

ohjelmointiharjoituksia, sillä ohjelmointia oppii vain tekemällä. Perustason opetusten ja 

harjoitusten kautta myös ohjelmoinnin saralla kokemattomammat pääsisivät halutessaan 

jyvälle skriptien kirjoittamisesta. 

DVHKooste-ohjelmasta tuli tavoitteen mukainen ja sitä voi hyödyntää 

jatkotutkimuksissa. Jatkossa ohjelmalla voitaisiin esimerkiksi kerätä eri potilasryhmien 

(eturauhassyöpäpotilaat, rintasyöpäpotilaat jne.) hoitosuunnitelmien DVH-dataa, 

käsitellä sitä Matlab-ympäristössä ja tehdä sen pohjalta erilaisia yhteenvetoja. Itse 

ohjelmaa on myös mahdollista kehittää edelleen tekemällä sille graafinen käyttöliittymä 

esimerkiksi käyttäen Windows Formsia. Nykyinen komentorivikäyttöliittymä hoitaa 

asiansa ja se yritettiin tehdä mahdollisimman helppokäyttöiseksi, mutta kaiken tiedon 

syöttäminen näppäimistöltä (lukuun ottamatta kansion valitsemista) ei ole silti kovin 

käyttäjäystävällistä. 

Tutkimuksen pohjalta avautunee myös muita Eclipse Scripting API:in liittyviä aiheita. 

ESAPI:lla on mahdollista kerätä dataa ARIA-tietokannasta hyvin laajalta alueelta, joten 

nyt kun ESAPI-skriptien kirjoittaminen on tullut tutummaksi, sillä voitaneen tehdä 

muitakin hyödyllisiä plugineja tai standaloneja. 
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7 Yhteenveto 

Eclipse Scripting API -ohjelmointiympäristöllä voi hakea tietoa onkologian ARIA-

tietokannasta laajalta alueelta ja automatisoida tiedonhakuprosesseja, joten sitä voi ja 

kannattaa hyödyntää sädehoidon tutkimuksessa. Tutkimuksen pohjalta tiedetään 

paremmin, mihin kaikkeen ESAPI soveltuu, ja siitä on toivottavasti apua jatkossa 

uusien skriptien kirjoittamisessa. ESAPI:lla tehty DVHKooste-ohjelma täytti annetut 

vaatimukset ja soveltuu käytettäväksi mahdollisissa jatkotutkimuksissa. 
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