Бързо и лесно създаване на НАЙТСКАУТ сайт
Създаването на Nightscout сайт е едно чудесно допълнение към инструментите за контрол на КЗ
(кръвната захар) дори за хора, които само ще наблюдават КЗ чрез този сайт. Освен това сайтът
разполага с богати и разнообразни статистики и не на последно място, това според мен е найелегантният начин да споделяте данни с вашия ендокринолог. Съвсем лесно, през обикновен браузър
той може във всеки един момент да наблюдава стойностите и изменението на КЗ, както и да вижда
какъв е бил контролът на захарта за произволно избран период от време назад – ден, поредица от дни,
седмици и месеци.
Благодарение на Илияна Василева от фейсбук групата „Найстскаут България”, ние, а и много
други, създадохме Nightscout сайт, който се поддържа от „Heroku.com”. Инструкции за създаване на
такъв сайт се намират във файловете на групата.
Съвсем наскоро Петър Харизанов ми подсказа един алтернативен начин за създаване на
Nightscout сайт през един немски сайт, чиито сървъри се намират в Германия и Финландия. Това, което
прави атрактивен този метод е, че създаването на сайта става чрез ... натискане на един бутон! Почти
всичко е автоматизирано и след като изберете желаните параметри на вашия бъдещ сайт и натиснете
бутона за създаване, само за няколко секунди вашия сайт ще бъде създаден.
Всичко в този сайт е безплатно, не се налага да въвеждате кредитни карти и т.н. Но имайте
предвид, че авторът на сайта е направил една уговорка, а именно, че всичко е безплатно „засега” или
по-точно докато има свободно място на сървърите.

1. Регистрация и вход в системата
За да създадете Nightscout сайта, първо трябва да се регистрирате. Процесът е елементарен и
отнема съвсем кратко време без да иска каквито и да е лични данни.
а) Отидете на сайта [ https://ns.10be.de ]. Той е на немски език, но има и поддръжка на английски.
Просто отидете горе в ляво, където са двете знаменца, както е показано на Фиг.1 и изберете езика,
който желаете.

б) Както е показано на Фиг.1, горе в менюто натиснете [Register]. Ще ви се отвори страницата за
регистрация, както е показано на Фиг.2. Попълнете данните, съгласете се с условията и изпратете
заявката за регистрация чрез бутона [send].

в) Ще получите e-mail, където трябва да кликнете върху линка за потвърждаване на регистрацията.
След това ще получите втори e-mail, където са ви дадени вашите юзърнейм и парола за вход в
системата.
г) Както е показано на Фиг.1 от горното меню натиснете [Login]. Ще ви се отвори прозореца за
вход в системата, както е показано на Фиг.3. Попълнете същия e-mail, който използвахте за
регистрацията и паролата, след което натиснете бутона [submit]. Ще влезнете в системата, за да
започнете създаването на вашия сайт.
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2. Създаване на Найтскаут сайт
От главното меню изберете [Server], както е показно на Фиг.4. Натиснете бутона [Add a new
server]. Ще ви се отвори страницата, която е показана на Фиг.5. Превъртете с мишката надолу, докато
достигнете до секцията [Settings].
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а) Оставете настройките по подразбиране и както са показани на Фиг.6. Единствено за опцията
[Unit (mg/dl or mmol/l)] изберете желаната от вас мерна единица, в която ще се показват стойностите на
КЗ в Nightscout сайта.
б) Превъртете страницата обратно до най-горе, където е началото на секцията [Server – Url], както
е показано на Фиг.5. Попълнете полетата, както следва:
- [Name] – това е името на вашия Nightscout сайт. С него ще започва интернет адреса, чрез който
ще може да се вижда сайта отвсякъде, а и също ще ви трябва за приложението xDrip или друго такова,
което качва данни в облака. Използвайте букви на латиница и цифри без специални символи. Не
срещнах ограничение за дължината на името, но все пак не го правете нито много късо, нито много
дълго. Десетина символа е добре. Запишете това име, въпреки, че ако впоследствие влезете в
системата, там ще има всички въведени от вас данни.
- [Display-Name] – Това е текстът (може да е име на човек), който ще се изписва най-отгоре на
вашия Nightscout сайт. Може и да е празно.
- [API-Password] – Това е ключова дума, която ще ви трябва за оторизация на сайта след неговото
създаване. На някои места в документациите се нарича [API-Secret]. Използвайте букви на латиница и
цифри без специални символи. Тук също не видях ограничение за броя символи, но мисля, че трябва да
са поне 12 на брой. Освен за оторизация, тази парола ще ви трябва за приложението xDrip или друго
такова, което качва данни в облака. Запишете си я.
- [Without-Port] – ако не използвате Loop затворен цикъл с iPhone оставете тази опция немаркирана.
- [Serverlocation] – дали непременно искате сървъра, където е сайтът да бъде в Германия. Аз го
оставям НЕмаркирано.
- [Branch] – оставете го, както е по подразбиране
- [12/24h Hours] – дали часовника в Nightscout сайта да показва часа по 12 или 24 часов стил.
Изберете 24h.
- [Alert fo high] – ако искате и Nightscout сайтът ви да генерира аларми при висока захар.
Обикновено алармите се включват в самите приложения (каквото е xDrip) на телефона, така че ние я
оставяме НЕмаркирана. Впоследствие можете да я включвате и изключвате от самия Nightscout сайт.
- [Alert fo low] – ако искате и Nightscout сайтът ви да генерира аларми при ниска захар.
Обикновено алармите се включват в самите приложения (каквото е xDrip) на телефона, така че ние я
оставяме НЕмаркирана. Впоследствие можете да я включвате и изключвате от самия Nightscout сайт.
- [BG_HIGH] – висока стойност на КЗ, над която да се включва алармата за висока захар (ако е
активирана). Над тази стойност графиката на КЗ се оцветява в червено. Стойността на този параметър
трябва да се въведе в мерната единица (mg/dl или mmol/l), която сте избрали (виж по-горе точка 2,
подточка „а”). Ние зададохме 12.5 mmol/l
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- [BG_TARGET_TOP] – горна граница на целевата ви зона за КЗ. Над тази стойност графиката на
КЗ се оцветява в жълто. Стойността на този параметър трябва да се въведе в мерната единица (mg/dl
или mmol/l), която сте избрали (виж по-горе точка 2, подточка „а”). Ние зададохме 9 mmol/l
- [BG_LOW] – ниска стойност на КЗ, под която да се включва алармата за ниска захар (ако е
активирана). Под тази стойност графиката на КЗ се оцветява в червено. Стойността на този параметър
трябва да се въведе в мерната единица (mg/dl или mmol/l), която сте избрали (виж по-горе точка 2,
подточка „а”). Ние зададохме 3.5 mmol/l
- [BG_TARGET_BOTTOM] – долна граница на целевата ви зона за КЗ. Под тази стойност
графиката на КЗ се оцветява в жълто. Стойността на този параметър трябва да се въведе в мерната
единица (mg/dl или mmol/l), която сте избрали (виж по-горе точка 2, подточка „а”). Ние зададохме 3.9
mmol/l
- [Language] – Изберете език за Nightscout сайта. За английски – „en_US”.
в) Сега следва секцията „Standard-Modules”, както е показано на Фиг.7. В тази секция се намират
т.нар. „плъгини” - това са параметри на Nightscout сайта, които ще се визуализират на главния екран.
Те показват базал, въглехидрати, инсулин в тялото, „възраст” на канулата на помпата и още много
други. Целта на това ръководство не е да описвам подробно тези параметри, затова ще спомена само
два от тях, които ние ползваме. Включете ги, а останалите може да ги изключите засега, освен ако не са
ви необходими. В последствие винаги можете да влезете в профила си в [ https://ns.10be.de ] и да
добавите онези плъгини, които искате, а също и да променяте всичко, което сте направили по време на
инсталацията.
- [sage] – „възраст” на сензора, т.е. на колко дни живот е сензорът.
- [upbat] – показва в проценти колко е заредена батерията на телефона, който качва данните.

г) Превъртете страницата най-долу до “Save server”, както е показано на Фиг.8 и натиснете бутона
[Save] за да създадете Nightscout сайта.
Ще ви се отвори екрана показан на Фиг.9. На най-долния ред [Status] показва статуса на създаване
на Nightscout сайта. Всичко е автоматично, не е необходимо да правите нищо. Процесът отнема от
няколко секунди до няколко минути. Изчакайте докато статусът стане „running”. Това означава, че
Nightscout сайтът е готов!
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Ще се спра още малко на другите надписи на Фиг.9.
- [Server-URL] - Това е интернет адресът на Nightscout сайта. На фигурата се вижда адресът на
създадения от мен примерен сайт. При вас, разбира се, ще е изписан по друг начин, като започва с
името на сайта, което избрахте в точка 2, подточка „б” (параметъра [Name]) и ще завършва с друга
цифра. Него трябва да изпишете в браузъра на което и да е устройство, за да отворите Nightscout сайта
си. Същият адрес може да дадете на ендокринолога си или на друг човек и той може да наблюдава „на
живо” вашата КЗ, както и да разглежда статистически данни (графики, гликиран хемоглобин, време в
целевата зона, стандартно отклонение...) за произволно избран период, без да е необходимо да въвежда
парола или нещо друго.
- [API-Password (Api-Secret)] – паролата, която ще ви трябва за оторизация на Nightscout сайта.
- [xDrip Basis-Url] – това е стрингът, който ще трябва да попълните в приложението xDrip в
секцията за качване в облака (описано е по-надолу в това ръководство). На фигурата е моят стринг на
тестовия сайт. При вас ще е изписан по друг начин. Запишете си го.
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3. Настройки на Найтскаут сайта
Влезте във вече създадения Nightscout сайт, като в браузъра въведете интернет адреса на сайта, за
който говорихме по-горе. В моя пример това e https://samozaprimer.ns.10be.de:9226, при вас адресът ще
е друг.
а) При първоначално отваряне на сайта ще се появи съобщение, че трябва да се създаде нов
профил, както е показано на Фиг.10. Потвърдете [OK].

б) Ще се отвори редакторът за профил, както е показано на Фиг.11. Изчакайте няколко секунди,
докато полетата се попълнят автоматично. Впоследствие от главното меню на Nightscout сайта може да
се върнете в редактора за профил, ако желаете да промените нещо.
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в) Превъртете най-долу екрана. Долу вляво има линк „(Authenticate)”, както е показано на Фиг.12,
кликнете на него. Ще се отвори подпрозорец за оторизация, Фиг.13. Тук трябва да въведете API
паролата, която трябва да сте си записали при създаването на сайта. Въведете я и натиснете бутона
[Authenticate]. Подпрозорецът ще се затвори. Сега натиснете бутона [Save].

г) Превъртете обратно най-горе на страницата, Фиг.11. Най-горе вдясно натиснете бутона [X], за да
затворите редактора и да се върнете в главния екран на Nightscout сайта, както е показано на Фиг.14.
Горе вдясно кликнете на трите чертички (главно меню), ще се отвори менюто, където са настройките
на самия Nightscout сайт. Показани са на Фиг.15 (на картинката се виждат само някои от настройките,
превъртете до долу, за да видите останалите, най-отдолу е бутонът [Save]). Ще спомена само тези от
тях, които ние използваме. Вие може да експериментирате и променяте която и да е настройка, няма
опасност да повредите нищо оттук. След като направите промяна натиснете бутона [Save].
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- [Units] – мерна единица за КЗ
- [Date format] – формат на часовника.
- [Language] – език на сайта
- [Scale] – мащабиране по вертикала, където са стойностите на КЗ. Ние използваме линейна скала,
където стойностите 2,4,6,8,10,... са на равни разстояния. Но при КЗ с по-големи отклонения може да
пробвате някое от логаритмичните мащабирания.
- [Enable Alarms] – аларми за висока и ниска КЗ. Ние ги оставяме изключени, защото ползваме
алармите на приложението xDrip.
- [Night Mode] – нощен режим. Когато е включен от 22:00 ч. вечерта до 6:00 сутринта екранът е
потъмнен и всичко е с по-малък контраст.
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- [Custom Title] – какъв да е надписа горе вляво на сивата лента на сайта. На Фиг.14 се вижда, на
този примерен сайт съм написал MyName-Nightscout.
- [Theme] – цветова тема на сайта. Пробвайте различните теми.
- [Show Plugins] – това е списък с плъгините, за които говорихме в точка 2, подточка „в”. На
примера на Фиг.15 те не се виждат, защото са по-надолу. В нашия случай са само няколко, защото при
създаването на сайта не сме активирали повечето плъгини. Ако при създаването на сайта активирате
повече плъгини, те ще се показват тук. Тук в менюто ние включваме само “Sensor Age” (колко дни са
минали от поставяне на сензора) и „Database Size” (в проценти колко е запълнена базата данни), които
да ни се показват на главния екран на сайта.
След като направите каквито и да е промени, не забравяйте да натиснете бутона [Save], за да ги
запазите.

4. Качване на данни чрез приложението xDrip
След като сайтът е готов и настроен, идва ред на приложението xDrip, което да качва стойностите
на КЗ в Nightscout сайта.
За целта отворете приложението на телефона си и от главното меню (трите чертички горе вляво)
отидете на:
Settings -> Cloud Upload -> Nightscout Sync (REST-API)
а) включете опцията [Enabled]
б) В [Base URL] трябва да изпишете стринга, за който
говорихме в точка 2, подточка „г” най-долу ([xDrip Basis-Url]).
Формата на стринга е следния:
https://APIпаролата@ИмеНаСайта.ns.10be.de:Порт/api/v1/
Вие би трябвало да сте си записали как точно изглежда при
вас този стринг. Ако на реда, където ще въведете вашия стринг
има изписано нещо (има примерен текст), изтрийте го и на негово
място въведете вашия. На Фиг.16 е показано как аз съм въвел
стринга за примерния сайт, който създадох. Понеже стрингът е
дълъг, докато го изписвате той автоматично може да се разположи
на два или три реда, както е при мен. Но докато пишете НЕ
оставяйте никакви празни интервали и изпишете стринга точно.
Ако сгрешите дори само един символ, приложението няма да
качва данни на сайта.
След като въведете и потвърдите стринга, първите данни на
сайта ще започнат да се появяват след 5-10 мин. Имайте предвид,
че докато още няма качени достатъчно стойности за КЗ, сайтът ще
изглежда малко странно, но след няколко часа, когато вече има
повече стойности, графиките ще придобият завършен вид.

5. Редактиране и рестартиране на Найтскаут сайта
Както няколко пъти споменах по-горе в текста, всички параметри, които избирате по време на
създаване на сайта могат да бъдат редактирани впоследствие. Също така, ако по някаква причина
сайтът спре да показва данни, а сте се уверили, че с интернета на телефона всичко е наред, тогава
сайтът може да бъде рестартиран.
Тези неща могат да се направят като влезете отново в профила си в [ https://ns.10be.de ] и от
менюто изберете [Server]. Ще се отвори прозорецът, показан на Фиг.17. На лентата вдясно има иконки
с различни команди, оттам можете да влезете за редакция или да рестартирате.
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Както се казва, това беше всичко приятели. Успех!
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