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Abstract 

This TFG is intended to demonstrate the feasibility of doing an implementation of a medical 

management software, in this case with an Open MRS distribution, through a 'Single-Board 

Computer' as a Raspberry Pi 3. In addition, an autonomous power system based on 

photovoltaic plates and batteries will be also dimensioned in order to provide energy to the 

Raspberry and facilitate its displacement. As a last step, a project sustainability report will 

be done, both economically, socially and environmentally. Both the economic report and 

the environmental report will aim to show the possible advantages and disadvantages of 

using a plate such as the Raspberry with an autonomous power system versus the use of 

a conventional tower server.  
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Resum 

En aquest Treball de Fi de Grau es pretén demostrar la viabilitat de realitzar una 

implementació d’un software de gestió mèdica, en aquest cas amb una distribució d’Open 

MRS, a través d’un ‘Single-Board Computer’ com és una Raspberry Pi 3. A més a més, 

també es dimensionarà un sistema d’alimentació autònom basat en plaques fotovoltaiques 

i bateries per proporcionar energia a la Raspberry i facilitar el seu desplaçament. Com a 

últim pas, es realitzarà un informe de sostenibilitat del projecte, incloent les dimensions 

econòmica, social i mediambiental. Tant l’informe econòmic com l’informe mediambiental 

tindran com a objectiu mostrar els possibles avantatges i inconvenients d’utilitzar una placa 

com la Raspberry amb una sistema d’alimentació autònom enfront de l’ús d’un servidor de 

torre convencional.  
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Resumen 

En este Trabajo de Fin de Grado se pretende demostrar la viabilidad de realizar una 

implementación de un software de gestión médica, en este caso con una distribución de 

Open MRS, a través de un ‘Single-Board Computer’ como una Raspberry Pi 3. Además, 

también se dimensionará un sistema de alimentación autónomo basado en placas 

fotovoltaicas y baterías para proporcionar energía a la Raspberry y facilitar su 

desplazamiento. Como último paso, se realizará un informe de sostenibilidad del proyecto, 

tanto en las dimensiones económica, como social y medioambiental. Tanto el informe 

económico como el informe medioambiental tendrán como objetivo mostrar las posibles 

ventajas e inconvenientes de utilizar una placa como la Raspberry con una sistema de 

alimentación autónomo frente al uso de un servidor de torre convencional. 
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1. Introducció 

 

1.1. Problemàtica 

Actualment, a molts punts del continent africà, no es pot garantir el subministrament 

ininterromput d’electricitat. Això té com a conseqüència, entre moltes d’altres, que el suport 

mèdic que es proporciona als habitants de diverses regions rurals i aïllades sigui deficient 

o inexistent, i en els casos en els que hi ha suport, la gestió dels expedients mèdics dels 

pacients en centres de salut es fa mitjançant paper cosa que dificulta molt la celeritat i 

seguretat de l’atenció prestada. 

 

1.2. Objectius 

Aquest projecte, que forma part d’un conjunt de projectes que té com a objectiu principal 

l’establiment d’un suport TIC a les zones rurals i aïllades en l’àmbit de la sanitat, esdevé 

per proporcionar eines TIC en entorns en que no és possible tenir un sistema de gestió 

mèdica amb la robustesa i estabilitat que tindria una sistema instal·lat en un hospital, com 

podria ser la gestió dels estocs de medicaments o la facturació i pagament als proveïdors. 

En aquests casos, com per exemple en zones aïllades o camps de refugiats temporals, es 

vol proporcionar un dispositiu autònom que sigui capaç de gestionar i emmagatzemar 

dades i que tingui, com a condicions indispensables, un baix consum i una fàcil utilització. 

 

1.3. Requeriments i especificacions 

El dispositiu que es pretén aconseguir hauria de satisfer els següents punts bàsics: 

• El dispositiu ha de ser fàcilment transportable. 

• L’autonomia del dispositiu ha de ser suficient com per poder durar com a mínim 2 

dies. 

• El programari usat per a la gestió de dades mèdiques ha de ser de codi lliure i 

accessible per poder evolucionar en posteriors iteracions del projecte. 

• El dispositiu en general ha de ser fàcil d’utilitzar 

• Altres dispositius, com per exemple tablets i/o smartphones, han de poder accedir 

a xarxa i conseqüentment a l’aplicació de gestió mèdica mitjançant WiFi. 
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1.4. Planificació 

Per a dur a terme el treball s’han definit els següents punts enumerats a continuació: 

1. Estudi de la varietat de software de gestió mèdica juntament amb el hardware per 

a la implementació d’aquest. 

2. Implementació (configuració i adaptació) del sistema complet 

3. Dimensionat del sistema d’alimentació 

4. Estudi d’impacte social, econòmic i ambiental. 

 

 

Figura 1: Diagrama de la planificació i etapes del projecte 

• Software
• Objectius
• Codi	Lliure
• Fàcil	d'utilitzar
• Estructura	modular
• Necesitat	de	
recursos	baixa

• Hardware
• Objectius
• Fàcil	transport
• Consum	Baix

Estudi	Previ

Implementació

• Bateries
• Panells	fotovoltàics

Dimensionat	
del	sistema	
d'alimentació
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2. Estat de l’art 

2.1. Continuació al projecte ‘Suport TIC en centres de salut en zones rurals i 
aïllades’ 

Aquest projecte neix com a una segona part del projecte realitzat també en aquesta escola 

anomenat ‘Suport TIC en centres de salut en zones rurals i aïllades’ fet per l’Arnau Bonet. 

L’objectiu del projecte de l’Arnau ha estat dur a terme una implantació d’un sistema de 

registre mèdic en el que es pretén, mitjançant l’ús de eines TIC, millorar la gestió 

hospitalària en zones rurals que disposen de pocs recursos. 

La implantació del sistema s’ha fet a partir de Bahmni, una distribució de Open MRS la 

qual disposa de 3 eines, cadascuna enfocada a les diferents vessants d’un hospital: la 

gestió de pacients, la gestió ‘empresarial’ (factures, inventaris,...) i la gestió del laboratori 

(proves mèdiques i resultats).  

El projecte mencionat (i el que aquí es presenta) són part de projectes impulsats gràcies 

a l’associació universitària AUCOOP (del Campus Nord) i s’implantaran del 2 al 26 d’agost 

de 2017 a Meki (Etiòpia) gràcies al finançament obtingut a partir de la presentació del 

projecte global a la 25a convocatòria del CCD per al finançament de projectes de 

cooperació. També s’ha comptat amb la col·laboració de les ONG Living Meki i Alegría Sin 

Fronteras, on ASF ha servit com a contrapart per a fer l’estudi de necessitats i col·laborarà 

en la implementació sobre el terreny. 

 

2.2. Open MRS 

Què és, què permet fer i com s’estructura? 

L’Open MRS és una comunitat de voluntaris formada tant per gent amb formació 

tecnològica com per gent amb formació mèdica. L’objectiu d’aquesta comunitat ha estat 

crear una plataforma de software estructurada per donar suport a l’assistència mèdica. 

L’Open MRS és un sistema flexible i modular, que amb la seva pròpia plataforma serveix 

com a base per al desenvolupament d’aplicacions web. A més a més, Open MRS també 

disposa d’una ‘llibreria’ de mòduls que es poden incorporar i que afegeixen diverses 

funcionalitats segons el propòsit del mòdul.  Aquesta plataforma, juntament amb els 

mòduls i la configuració dels continguts formen una distribució d’Open MRS. 

Des de la comunitat d’Open MRS s’estableixen diversos perfils segons l’ús que es fa de la 

plataforma i també segons el que s’aporta a ella. Els perfils principals que es poden 
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destacar són els de implementador i desenvolupador. El implementador, que serà el perfil 

que s’adoptarà en aquest projecte, és l’encarregat de instal·lar, personalitzar i mantenir la 

distribució en un centre o localització on es necessiti el sistema. El desenvolupador, per 

contra, és l’encarregat de programar noves funcionalitats o millorar les existents ja sigui 

en el codi font o en els diferents mòduls. 

Finalment cal remarcar que Open MRS és una plataforma de codi lliure, construïda a partir 

de Java i MySQL, i pensada per ser desenvolupada amb una visió cooperativa i que pretén 

servir com a eina a la comunitat sanitària per poder organitzar i gestionar l’atenció als 

pacients per tal d’oferir un servei millor i més estructurat[1]. 
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3. Metodologia / Desenvolupament del projecte:  

3.1. Estudi de la varietat de software de gestió mèdica juntament amb el hardware 
per a la implementació 

3.1.1. Objectiu 

L’objectiu de la primera fase del projecte ha estat trobar un conjunt hardware-software que 

complís les especificacions inicials del projecte que són bàsicament: 

• A nivell de software: 

o Codi lliure;  

o Estructura modular; 

o Necessitat de recursos baixa; 

• A nivell de hardware: 

o Fàcilment transportable; 

o Consum baix; 

3.1.2. Actuació (desenvolupament de l’objectiu) 

- Hardware 

Per poder triar un sistema/plataforma hardware que sostingués el software que 

posteriorment es triés, es va partir de la idea de una Raspberry Pi. 

Partint de la Raspberry es va fer un estudi de possibles sistemes similars que poguessin 

sobrepassar i millorar les especificacions del dispositiu inicial. Els principals paràmetres 

que es van tenir en compte en la cerca d’alternatives a la RP3 van ser sobretot els 

enumerats a continuació, ordenats de major a menor importància: 

• Especificacions tècniques: 

o CPU 

o RAM 

o Consum 

o Wifi 

• Preu 

• Suport 

o Comunitat on-line per al suport en el desenvolupament 
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A continuació s’exposa una taula amb algunes de les opcions trobades així com els seus 

paràmetres més significatius. 

Dispositius	 Raspberry	Pi	3	 Beagle	Bone	Black	 OrDroid	-	C2	

CPU	 1.2GHz	64-bit	quad-
core	ARMv8	 1GHz	32-bit	ARMv7-A	

1.5GHz	64-bit	
quad-core	
ARMv8	

RAM	 1	GB	 512MB	 2	GB	

Consum	 260-730mA@5.1V	 210-460mA@5V	 2-5W	

Wifi	 ☑	 ☒	 ☒	

Preu	 40,70	€	 51,82	€	 46	€	(+36	€)	

Suport	 Abundant	 Bastant	abundant	 Molt	escàs	
  

Taula 1: Comparació de característiques entre diversos dispositius hardware candidats 

Finalment el sistema triat per fer la implementació ha estat la Raspberry Pi 3 degut a que 

la relació preu-prestacions-consum va semblar la més apropiada. A més a més, el suport 

on-line i la incorporació de Wifi a la placa, simplificava la implementació de la LAN sense 

afegir cap dispositiu extra al muntatge. 

 

• Software 

Per poder triar un sistema/plataforma software que es pogués executar, vam haver de 

posar especial èmfasi en els recursos que es necessitarien per tal d’executar-se sense 

problemes, ara per ara, en un dispositiu de recursos limitats com és la Raspberry. 

A partir de l’anterior TFG realitzat per l’Arnau Bonet, qui finalment utilitza la distribució 

Bahmni, es van investigar les actuals distribucions de la plataforma Open MRS (Bahmni 

és una distribució d’aquesta plataforma) per trobar una opció que pogués encaixar a les 

característiques de hardware que té la RP3. La decisió de intentar seguir usant Open MRS 

com a software també ve influenciada a que en un següent projecte que s’està començant 

a definir (s’explica amb més detall en el punt 7 d’aquest treball), es podés fer una adaptació 

més suau entre les dues distribucions. 
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A partir dels recursos disponibles a la Wiki d’Open MRS, es va trobar que la distribució 

‘Reference Application’, satisfeia les necessitats de hardware que es tenien amb la 

Raspberry i feia possible una implementació de la distribució en ella. 

A continuació, s’exposen les principals característiques de la distribució triada així com les 

especificacions tècniques mínimes. 

Característiques funcionals 

• Forma part de la plataforma Open MRS 

• Té una interfície gràfica senzilla d’utilitzar 

• És modulable: ampliable a través de mòduls que afegeixen funcionalitats 

•  

Especificacions tècniques (cas de centenars de pacients) [2] 

• 1 GHz de processador 

• 256 MB de memòria RAM 

• 40 GB d’emmagatzematge 

 

3.2. Implementació (configuració i adaptació) del sistema complet 

3.2.1. Objectiu 

El següent pas, després d’haver triat software i hardware, ha estat la implementació. 

L’objectiu d’aquest punt ha estat dur a terme la instal·lació i la configuració de l’Open MRS 

a la RP3 per poder aconseguir que el sistema pogués oferir les següents funcionalitats: 

• Connexió Wireless amb el servidor Servidor 

• Accedir a l’aplicació web de l’Open MRS mitjançant el navegador de qualsevol 

dispositiu. 

• Poder consultar i guardar dades a la base de dades d’Open MRS 

• Poder crear i administrar conceptes de l’Open MRS. 

• Poder generar nous formularis per entrar noves dades de les consultes amb cada 

pacient. 
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3.2.2. Actuació (desenvolupament de l’objectiu) 
Per la consecució del propòsit definit en aquest apartat, s’han hagut de desenvolupar els 

punts enumerats a continuació: 

1. Instal·lació de Sistema Operatiu (S.O.) a la Raspberry. 

2. Instal·lació de programari necessari per executar l’Open MRS 

a. Apache Tomcat 7 

b. MySQL Server 

3. Instal·lació i configuració de l’aplicació web de l’Open MRS 

4. Configuració de la Xarxa Local. 

 

A més a més, com a configuració addicional, també s’ha procedit a fer els següents 

passos: 

I. Instal·lació i configuració d’un RTC per a la RP3 

Tots aquests punts estan explicats detalladament a l’annex però aquí s’explicarà per quin 

motiu s’han hagut de dur a terme i perquè són necessaris. 

 

1) Instal·lació del S.O. a la Raspberry 

El primer pas per a la configuració d’una Raspberry es la instal·lació del S.O. En aquest 

projecte finalment s’ha triat ‘Raspbian Jessie’. En un principi s’havia triat ‘Ubuntu Mate’ 

però un problema en la instal·lació del sistema de bases de dades MySQL va fer canviar 

de S.O. 

Per fer-ho s’ha usat el programari Apple Pi-Baker, descarregat des de la pàgina web 

Tweaking 4 All[3]. 

Aquest software és molt senzill d’utilitzar ja que només es necessita carregar la imatge del 

sistema operatiu que es vol instal·lar a la Raspberry al programa i ell sol fa la instal·lació 

del S.O. dins de la targeta micro SD. 

 

2) Instal·lació de programari necessari per executar l’Open MRS 

L’aplicació web de l’Open MRS està construïda mitjançant Java i usa el sistema de gestió 

de bases de dades MySQL. És per això que hem necessitat el programari següent per 

posteriorment poder executar la distribució triada de l’Open MRS: 



 

 18 

• Apache Tomcat 

Apache Tomcat actua com a servidor web i és necessari per executar l’aplicació ja que 

implementa els Java Servlets i els Java Server Pages (JSP). Per instal·lar-ho s’ha fet servir 

el gestor de paquets apt mitjançant la comanda sudo apt-get install tomcat7 

En aquest projecte s’ha utilitzat el Apache Tomcat 7 ja que des d’Open MRS avisen de 

possibles errors usant la versió 8. 

• MySQL Server  

MySQL Server és el sistema utilitzat per l’aplicació per a la gestió de dades.  

Per la instal·lació de MySQL Server s’ha utilitzat el mateix mètode que en la instal·lació de 

l’Apache Tomcat. 

 

3) Instal·lació i configuració de l’aplicació web de l’Open MRS 

• Instal·lació  

Per instal·lar l’aplicació en el servidor web s’ha de ‘desplegar’ l’arxiu ‘.war’ copiant-lo en el 

directori on estan totes les aplicacions web contingudes en el servidor (carpeta webapps 

normalment /var/lib/tomcat7/webapps/) o bé usant l’aplicació web proporcionada pel 

mateix Tomcat per instal·lar aplicacions usant el navegador (normalment a 

http://localhost:8080/manager/html si es fa localment, o canviant localhost per la IP del 

servidor si es fa remotament).  

El següent pas ha estat accedir a la pàgina on estava l’aplicació 

(http://localhost:8080/openmrs mateix criteri que anteriorment amb el paràmetre localhost)  

i s’han seguit els passos de la instal·lació ‘Wizard’ que proporciona l’aplicació. 

 

• Configuració 

La part de configuració de l’Open MRS ha estat la més laboriosa de fer en el sentit de que 

s’havia d’entendre com funciona el sistema complet i cercar els mòduls realment 

necessaris que permetessin obtenir les funcionalitats que realment es volien aconseguir. 

Primer de tot, i sempre partint de la Wiki d’Open MRS, es va investigar els mòduls 

necessaris per al correcte funcionament de l’aplicació. En una primera iteració es va provar 

a instal·lar els mòduls ‘Legacy UI’ i ‘Core Apps’ ja que segons informació trobada a la Wiki 

i en consultes realitzades a ‘l’Open MRS Talk’ [5]  es va indicar la necessitat d’instal·lar els 

dos mòduls ja que eren els bàsics per al correcte funcionament de l’aplicació. 
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Degut a les dependències entre mòduls, per instal·lar el mòdul ‘Core Apps’, es van haver 

d’instal·lar 16 mòduls més. Això va fer que la capacitat de processament de la RP3 fos 

‘insuficient’ i fent proves amb el dispositiu es va mesurar que la RP3 necessitava uns 14 

minuts per arrencar. A més a més, per fer una simple consulta i buscar pacients en la base 

de dades es tardava aproximadament 1 minut i mig.  

Tot això sumat, va fer sortir a la llum el següent dubte: Era la RP3 suficientment potent per 

sostenir la distribució d’Open MRS triada?  

A partir d’aquí, es van marcar dos camins: 

a) Fer proves per intentar agilitzar el processament de les dades. 

Per buscar alguna manera d’obtenir millor rendiment de la Raspberry es van fer dues 

proves que finalment van aportar uns resultats que no servien per millorar el processament. 

• La primera prova va ser mesurar el corrent entregat a la RP3 per part de 

l’alimentador i verificar que no hi havia cap problema de alimentació que afectés a 

la Raspberry i la posés en mode de baix consum. Es va determinar que 

l’alimentació que rebia la Raspberry era la correcta i per tant, que l’alimentació no 

era el motiu del baix rendiment de la RP3 

• La segona prova va ser configurar un router extern que servis de punt d’accés a la 

xarxa en comptes de fer servir el Wifi integrat a la RP3. Això es va fer per intentar 

avaluar el grau d’energia que estava gastant l’adaptador Wifi i que per tant no es 

podia subministrar al processador.  

Amb aquestes dues proves es va comprovar que la capacitat de processat de la Raspberry 

era limitada i que degut a que a nivell de hardware no era viable executar el programari 

amb els 2 mòduls instal·lats, es va optar per intentar seguir la segona via. 

 

b) Buscar maneres d’alleugerir el programari. 

Degut a que a nivell de hardware no es podia augmentar la capacitat de processat, es va 

haver d’investigar a nivell de software com es podia disminuir els recursos necessaris per 

fer funcionar l’aplicació a un ritme adequat. 

Finalment, al cap de obrir diversos fils a l’Open MRS Talk, es va descobrir que únicament 

usant el mòdul de ‘Legacy UI’ ja era suficient per poder fer funcionar el programari, 

aparentment amb funcionalitats suficients per assolir l’objectiu del projecte pel que fa a la 

part de l’aplicació de gestió que era la necessitat de tenir un entorn que ens permetés 

entrar nous pacients i consultar-ne de ja existents. 
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L’ús de únicament el mòdul de ‘Legacy UI’ va ser molt positiu a nivell de temps de resposta 

de la Raspberry ja que l’arrencada del dispositiu es podia fer amb aproximadament uns 3 

minuts, i ara les consultes sobre la base de dades eren ràpides i no s’havia d’esperar per 

culpa del temps que tardava la Raspberry a processar la consulta. 

Amb aquesta configuració, es podia fer servir l’aplicació sense temps d’esperes i amb 

bastanta fluïdesa. Tot i això, faltava poder aconseguir crear formularis a mida amb les 

dades que es volien guardar. És per aquest motiu que es va instal·lar un mòdul que ens 

permetia crear nous formularis a partir de codi HTML, el mòdul es deia HTML Form Entry. 

Finalment es van implementar 3 formularis en codi HTML i es van afegir els conceptes 

necessaris per a cadascun dels formularis a mode de prova i referència. La principal raó 

de la implementació de 3 formularis senzills i l’adhesió de conceptes al diccionari que 

utilitza l’aplicació és simplement per tenir el coneixement de com crear conceptes i 

formularis associats a aquests conceptes ja que aquest projecte no té com a objectiu la 

definició i generació de formularis (aquest rol està més enfocat cap a l’àrea mèdica).  

 

Els conceptes creats en el diccionari per poder-los incloure posteriorment als formularis 

són els següents: 

• Daily Meals (Enter [0,5]) 

• Work (Booleà) 

• Child (Booleà) 

• Alcohol consume (Booleà) 

• Smoker (Booleà) 

Els formularis creats s’han fet adaptant un informe fet pel doctor Xavier de las Cuevas 

destinat a l’assignatura del PAE desenvolupat aquest quadrimestre anomenat ‘Kill the 

Killer’. Els formularis són els següents: 
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A. Basic data: 

En aquest formulari es mostren les dades bàsiques del pacient (nom, cognom, data de 

naixement, sexe, adreça). També permet entrar dades d’alçada i pes. 

 

Figura 2: Formulari per a la visualització de dades generals d'un pacient i per a l'entrada de dades de pes i 
alçada 

B. Social/Economic/Cultural Characteristics 

En aquest formulari s’han d’introduir les dades relatives a diferents aspectes tant social, 

econòmic i cultural del pacient 

 

Figura 3: Formulari per a la introducció de dades socials/econòmiques/culturals del pacient 
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C. Arterial Pressure Measurement  

En aquest formulari s’han d’introduir les dades tant de la pressió arterial com de les 

pulsacions del pacient. 

 

Figura 4: Formulari per a la introducció de dades de la pressió sanguínia i pols del pacient 

 

4) Configuració de la Xarxa Local. 

Per accedir a l’aplicació web usant altres dispositius es farà mitjançant una xarxa local 

(LAN) que utilitzarà el Wifi integrat a la RP3 com a punt d’accés a la xarxa. 

• Xarxa Local 

Per configurar la xarxa que farem servir per connectar-nos a la RP3 necessitarem fer-ho 

mitjançant 3 passos: 

A. Assignar una IP estàtica a la Raspberry (en aquest cas a la interfície wlan0 ja que 

és la que usarem i formarà part de la xarxa local) 

B. Mitjançant el programari DNSMASQ, usarem el protocol de xarxa DHCP i la 

Raspberry com a servidor que ho implementa per assignar adreces dinàmicament 

als dispositius que es connectin. 

C. Mitjançant el programari HOSTAPD, usarem el Wifi integrat a la Raspberry per 

crear un AP a la xarxa. 

 

I. Instal·lació i configuració d’un RTC per a la RP3 

La obtenció de la data i hora de la Raspberry està basada en la connexió a internet 

d’aquesta. Si no hi ha connexió, quan la Raspberry s’apaga, es guarda la hora actual a la 

targeta SD i al engegar-se de nou, s’obté la hora guardada a la micro SD. Per exemple, si 

la RP3 s’apaga el dia 2/5/2017 a les 14:00h, i es torna a encendre el dia 3/5/2017 a les 
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09:00h, si la RP3 no té connexió a internet, la data i la hora que tindrà continuarà sent 

2/5/2017 a les 14:00h. 

És per això, que s’ha instal·lat i configurat un RTC (Real Time Clock) que porta una pila 

on emmagatzemarà la hora i quan la Raspberry s’engegui obtindrà la hora d’aquest mòdul. 

El mòdul utilitzat en aquest projecte està basat en l’integrat DS1307. 

 

3.3. Dimensionat del sistema d’alimentació 

3.3.1. Objectiu 

En aquest punt, es pretén fer el dimensionat d’un sistema autònom de la xarxa elèctrica 

per a l’alimentació de la RP3.  

L’objectiu és, a partir de la realització de mesures del consum de la RP3 es voldrà obtenir 

els paràmetres característics tant de bateries com de panells fotovoltaics. També es 

proposarà algunes opcions comercials  per poder obtenir-les quan sigui necessari en un 

estat més avançat del projecte. 

 

3.3.2. Actuació (desenvolupament de l’objectiu) 

Primer de tot es farà el càlcul de potència consumida per la RP3 a on s’ha fet la 

implementació del punt 3.2. Per fer-ho s’utilitzarà un mesurador de potència (dispositiu que 

es connecta a la xarxa elèctrica i que disposa d’un endoll per connectar la càrrega que es 

vol mesurar i en una pantalla s’indica el consum instantani) i s’observarà el consum en 

diversos casos per tenir una mostra fidedigne del consum en cada cas.  

A través del mesurador de potència s’han extret diversos consums per diverses accions 

realitzades sobre el dispositiu. 

Les accions en les que hem mesurat el consum de la Raspberry han estat les següents: 

• Repòs 

• Encesa de la Raspberry 

• Accés d’un dispositiu a l’aplicació web 

• Buscar un pacient en el sistema 

• Visualitzar la informació del pacient 

• Veure un formulari ja registrat anteriorment 

• Entrar un nou pacient al sistema 
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• Guardar les dades d’un nou pacient 

• Guardar les dades d’un formulari 

A partir de les mesures fetes de cada una de les accions, s’ha establert un criteri per 

intentar aproximar un hipotètic consum real al llarg d’un dia. Amb aquesta aproximació 

s’ha obtingut un consum energètic en un dia de tot el sistema. 

El criteri establert per aproximar el consum es basa en aquests principis: 

• Us del dispositiu de com a màxim 12 hores diàries 

• L’encesa de la Raspberry dura uns 3 minuts (basat en resultat real) i que només 

s’encén un cop al dia. 

• S’entren més pacients nous al sistema que no pas pacients que ja estan 

registrats. 

• Buscar un pacient i visualitzar la informació d’un pacient són tasques a les quals 

se’ls dedica un temps semblant. 

• Guardar les dades de nous pacient al llarg del dia, té una dedicació en hores, 

semblants a guardar dades dels formularis dels pacients. 

 

• Caracterització de la bateria 

Per caracteritzar una bateria es necessiten obtenir, del sistema el qual es vol alimentar, 

els següents paràmetres : 

a)  Consum del sistema 

b) Tensió del sistema 

Amb aquests dos paràmetres, és pot caracteritzar el paràmetre més important d’una 

bateria, la capacitat nominal, que queda definida mitjançant la següent equació: 

𝐶"#$%"&' =
𝐿 · 𝐷𝑖𝑒𝑠	𝑎𝑢𝑡𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑎
𝐷𝑂𝐷789 · 𝑉;&<

	[𝐴 · ℎ]		 

Equació 1: Capacitat nominal d'una bateria en A·h 
On: 

L és la energia diària necessària en W·h 

DODMAX és la profunditat de descarrega de la bateria (paràmetre inherent a la bateria). 
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Amb aquesta equació, queda caracteritzada una bateria, i per trobar una solució comercial 

a un valor de capacitat donat, es pot optar per diverses solucions com per exemple l’ús de 

configuracions en paral·lel per sumar capacitats de bateries. 

 

• Caracterització dels panells solars 

Per a fer la caracterització dels panells solars es necessita, a part del consum del sistema, 

un paràmetre que depèn de la localització de la instal·lació del sistema, és el PSH (en 

angles, Peak Solar Hours). 

En aquest projecte s’han fet servir les dades extretes d’un paper de la universitat d’Addis 

Ababa de una zona d’Eritrea, Massawa, per la proximitat a Etiòpia ja que aquest projecte 

s’ha fet com a continuació a un projecte que es durà a terme a Etiòpia. 

A partir d’aquí, i igual que en la caracterització de la bateria, és necessari el consum del 

sistema i la tensió del sistema. Amb totes aquestes dades i l’establiment d’algunes 

directrius, es pot caracteritzar els panells fotovoltaics mitjançant les següents equacions: 

		𝑃B%C	 · 𝑃𝑆𝐻 ≥ 𝐿 · 𝑆𝐹  

Equació 2: Caracterització dels panells fotovoltaics 

𝐺	 𝑡 	𝑑𝑡	
	

J	&"K	
= 	365	

𝑑𝑖𝑒𝑠
𝑎𝑛𝑦 · 1000

𝑊
𝑚S

· 	𝑃𝑆𝐻	 

Equació 3: Definició de Peak Solar Hour mitjà anual 

On: 

Ppic és la potència de pic que s’obté dels panells fotovoltaics 

𝑃𝑆𝐻 és el Peak Solar Hour en mitja anual 

L és la energia diària necessària 

SF és el factor de seguretat (≥ 1) 

G(t) és la irradiància en W/m2 

Pel que fa les directrius que hem utilitzat, són les següents: 

• Usarem un factor de seguretat del 35% (1,25)  
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4. Resultats 

4.1. Implementació del sistema complet 

A nivell d’usuari, els resultats de la implementació del sistema complet son els següents: 

• LAN i AP 

S’ha configurat un servidor DHCP que assigna adreces IP entre el rang 192.168.1.10 i 

192.168.1.20.  

S’ha configurat un punt d’accés a la xarxa mitjançant el Wifi de la RP3 amb els següents 

paràmetres: 

- SSID: OpenMRS-RaspberryPi 

- Contrasenya: raspberry 

 

• Aplicació Web 

S’ha configurat la distribució ‘Reference Application’ d’Open MRS amb els mòduls Legacy-

UI i HTML Form Entry per poder crear nous pacients, així com consultar i entrar dades 

dels pacients amb els formularis creats. 

Per fer ús de l’aplicació es pot fer seguint els següents passos: 

1) Connectar-se a la xarxa wifi OpenMRS-RaspberryPi  

2) Accedir a la URL http://192.168.1.1:8080/openmrs. 

3) Entrar a l’aplicació usant l’usuari i contrasenya següent: admin | Admin123. 

Al entrar s’obtindrà una pantalla com la següent: 

 

Figura 5: Pantalla principal de l'aplicació web Open MRS 
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Una vegada dins l’aplicació web, les tres grans finalitats per les quals s’ha treballat durant 

la implementació de l’aplicació han estat: 

- Poder administrar els formularis i conceptes per a l’entrada de dades: 

Accedir amb el botó ‘Administration’ a la pestanya d’administració. Una vegada aquí, 

accedir a ‘Manage HTML Forms’’. Aquí, es poden configurar i crear els diferents tipus de 

formularis que es podran visualitzar i utilitzar per entrar dades. 

 

Figura 6: Pantalla d'administració del Mòdul HTML Form Entry de l'aplicació 

Accedir amb el boto ‘Dictionary’ a la pestanya per visualitzar els diferents conceptes de 

l’aplicació. Aquí, es poden buscar els conceptes ja existents, o crear-ne de nous. 

 

Figura 7: Pantalla de manteniment del diccionari de conceptes de l'aplicació 

- Poder buscar pacients i crear-ne de nous i poder consultar i entrar noves dades 

per a cada pacient. 

Accedir amb el botó ‘Find/Create Patient’ a la pestanya per poder buscar o crear pacients. 

Aquí es podrà buscar un pacient (part superior) o crear un nou pacient (part inferior). 
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Figura 8: Pàgina per cercar o afegir un nou pacient al sistema 

En el cas de la creació d’un nou pacient, l’aplicació ens redirigirà a una nova pàgina en la 

qual podrem entrar més dades del pacient com el nombre d’identificació, adreça,... 

En el cas de buscar un pacient (o després d’haver entrat totes les dades d’un nou pacient), 

s’estarà en disposició de veure la pantalla anomenada ‘Dashboard’. 

En ella, podrem consultar dades antigues o entrar-ne de noves mitjançant la pestanya 

‘Form Entry’. 

 

Figura 9: Pantalla 'Dashboard' d'un pacient on es permeten veure els formularis prèviament introduïts al 
sistema 

 

4.2. Dimensionat del sistema d’alimentació 

Pel que fa a nivell de la part del sistema d’alimentació,  primer de tot s’exposa una taula 

on s’ha desglossat els diferents consums de la Raspberry per a cada acció duta a terme. 

En aquesta taula es pot veure indicada cada acció, amb el seu consum mesurat i una 

estimació de les hores al dia que es realitza la acció. Cal remarcar que entenem que el 

funcionament de la Raspberry serà com a molt de 12 hores diàries, i la estimació del total 

de hores usades per cada activitat s’ha fet seguint els criteris definits a l’apartat 3.3.2. 
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Acció	 Consum	
(W)	

Ús	diari	
(Hores/dia)	

Energia	diària/Acció	
(W·h/dia)	

Encesa	de	la	Raspberry	 4,1	 0,05	 0,21	
Accés	d’un	dispositiu	a	l’aplicació	web	 3,9	 0,02	 0,08	
Buscar	un	pacient	en	el	sistema	 3,9	 1,50	 5,85	
Visualitzar	la	informació	del	pacient	 3,9	 1,50	 5,85	
Veure	un	formulari	ja	registrat	anteriorment	 3,4	 1,00	 3,40	
Entrar	un	nou	pacient	al	sistema		 3,9	 3,00	 11,70	
Guardar	les	dades	d’un	nou	pacient	 3,9	 0,50	 1,95	
Guardar	les	dades	d’un	formulari	 3,9	 0,50	 1,95	
Repòs	 2,0	 3,93	 7,86	

Energia	diària	total	 38,85	
 

Taula 2: Consum diari total de la RP3 desglossat per accions i amb l'estimació del temps dedicat a cada una 
de les activitats 

 

En la taula superior podem veure una estimació de l’energia necessària per al 

funcionament de la Raspberry. 

- Dimensionat de la bateria 

En aquest apartat es farà una proposta de una bateria per a una autonomia del sistema 

(sense subministrament d’energia extern) d’entre 2 i 3 dies. 

Consum	
(W·h/dia)	

Voltatge	del	
sistema	(V)	

Profunditat	de	
descàrrega	(DOD)	

Dies	
d'autonomia	

Capacitat	
bateria	(Ah)	

39	 5,1	 0,7	
1	 10,9	
2	 21,8	
3	 32,8	

 

Taula 3: Estimació de la capacitat necessària de la bateria en funció dels dies d'autonomia 

En la anterior taula es pot observar una estimació de la capacitat de la bateria depenent 

dels dies d’autonomia. Per fer l’estimació de la capacitat necessària hem usat el paràmetre 

de profunditat de descarrega d’una bateria amb valors de 0.7 que és un valor típic. 
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A continuació s’exposen dues possibles solucions segons els dies d’autonomia desitjats: 

- 2 dies d’autonomia 

Per alimentar el sistema durant dos dies, s’ha triat una bateria de la marca Yuasa[7]. 

La configuració de la bateria que s’usarà serà la connexió de dues bateries en paral·lel per 

sumar la capacitat. 

Característiques	bateria	
Referència	 Yuasa	Y12-6L	
Capacitat	 12	Ah	
Alçada	 94	mm	
Amplada	 151	mm	
Grossor	 51	mm	
Pes	 1.95	Kg	
Preu	 14.86€	

	  
 

Configuració	de	les	bateries	
Unitats	 2	
Disposició	 Paral·lel	
Capacitat	 24	Ah	
Alçada	 94	mm	
Amplada	 151	mm	
Grossor	 102	mm	
Pes	 3.85	Kg	
Preu	 29.72€	

 

  

Taula 4: Característiques de la bateria triada i característiques de la configuració final de les bateries per a 2 
dies d’autonomia 

 

- 3 dies d’autonomia 

En el cas de 3 dies d’autonomia afegiríem una bateria més en paral·lel que ens permetria 

obtenir una capacitat de 36 Ah. 

Configuració	de	les	bateries	
Unitats	 3	
Disposició	 Paral·lel	
Capacitat	 36	Ah	
Alçada	 94	mm	
Amplada	 151	mm	
Grossor	 153	mm	
Pes	 3.85	Kg	
Preu	 29.72€	

 

Taula 5: Característiques de la configuració final de les bateries per a 2 dies d'autonomia 
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- Dimensionat dels panells fotovoltaics 

Per al dimensionat dels panells fotovoltaics, hi ha un paràmetre que és molt important i 

que depèn de la zona geogràfica on utilitzem els panells que és el Peak Solar Hour. Tal i 

com s’ha dit en el punt anterior, es faran servir les dades d’un paper [6] de la universitat 

d’Addis Ababa on s’exposen dades d’una zona d’Eritrea. Les dades són les següents: 

Mes	 Dies	 Radiació	diària	
(KJ/m2)	

Radiació	diària	
(W·h/m2)	

Gener	 31	 14603	 4056,4	
Febrer	 28	 15981	 4439,2	
Març	 31	 19517	 5421,4	
Abril	 30	 22597	 6276,9	
Maig	 31	 22258	 6182,8	
Juny	 30	 22735	 6315,3	
Juliol	 31	 21236	 5898,9	
Agost	 31	 21636	 6010,0	
Setembre	 30	 21875	 6076,4	
Octubre	 31	 19128	 5313,3	
Novembre	 30	 16573	 4603,6	
Desembre	 31	 15293	 4248,1	

 

Taula 6: Mesures de radiació diària extretes del paper de la universitat d'Addis Ababa 

Amb aquestes dades s’obté podem obtenir el PSH mig anual de la següent manera: 

𝑃𝑆𝐻 = 	
𝐺% · 𝑛%

365 · 1000
%T$UV#V

 

Equació 4: Càlcul del PSH a partir de les dades extretes de la taula anterior 

On: 

Gi és la radiació diària en (W·h/m2) 

ni és el numero de dies del mes 

Finalment s’obté un PSH de 5,41. 

 
Tenint en compte les directrius definides en l’apartat anterior, podem realitzar uns càlculs 

per obtenir la potencia que hauria de subministrar un panell fotovoltaic ja muntada com a 

un conjunt de cel·les. 

 



 

 32 

De les directives podem extreure les següents dades: 

• SF = 1,25 

• PSH = 5,41 

• L = 38,843 

𝑃BU&W ≥
𝐿 · 𝑆𝐹
𝑃𝑆𝐻

=
44,55
5,41

= 8,97		 

Equació 5: Obtenció de la potència de pic mínima per als panells fotovoltaics 

A partir d’aquest resultats, és proposa un panell fotovoltaic comercial [8] que compleix les 

especificacions: 

 

Figura 10: Panells fotovoltaics escollits en el dimensionat 
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5. Pressupost 

5.1. Cost del prototip 

El cost del prototip es pot dividir en dues parts: 

1. Alimentació del servidor 

En la part de l’alimentació, hi ha un cost present, que ha estat la font d’alimentació usada 

per fer tota la configuració, i un cost futur, que serien els panells fotovoltaics i les bateries 

proposades en el dimensionat del sistema d’alimentació. 

Alimentació	amb	xarxa	elèctrica	
Material	 Unitats	 Preu/Unitat	 Preu	total	
Alimentador	oficial	Raspberry	 1	 	12,03	€		 	12,03	€		
Total	 	12,03	€		

 

Taula 7: Cost de l'equip necessari per a l'alimentació amb la xarxa elèctrica 
Alimentació	amb	plaques	fotovoltaiques	i	bateries	

Material	 Unitats	 Preu/Unitat	 Preu	total	
Plaques	fotovoltaiques	 1	 	40	€	 40	€	
Bateria	 1	 	29,72	€	 		29,72	€	
Total	 	69,72			€		

 

Taula 8:: Cost de l'equip necessari per a l'alimentació amb panells fotovoltaics i bateries 

2. Servidor 

En la part del servidor, els costos estan desglossats en la taula inferior: 

Material	 Unitats	 Preu/Unitat	 Preu	total	
Raspberry	Pi	3	B	1GB	 1	 	49,25	€		 	49,25	€		
Memòria	SD	64	GB	 1	 	26,90	€		 	26,90	€		
RTC	DS1307	 1	 	6,99	€		 	6,99	€		
Caixa	per	Raspberry	 1	 	8,94	€		 	8,94	€		
Total	 	92,08	€		

 

Taula 9: Cost del material per muntar el servidor. 
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5.2. Altres costos 

En aquest apartat s’ha tingut en compte només els costs dels recursos humans (Enginyer 

Júnior) ja que no hi ha hagut costs addicionals en software, llicències i altres derivats. 

Els temps emprat s’ha determinat a través dels crèdits ECTS que conformen el TFG i s’ha 

fet una aproximació de cada un de les etapes del projecte. 

Crèdits	ECTS	 Hores/Crèdits	ECTS	 Hores	totals	
24	 25	 600	

 

Taula 10: Mètode per a estimar les hores totals del projecte 

Desglòs	d'hores	 Hores	 %	 Cost	
Definició	Objectius	 60	 10	 	480,00	€		
Investigació	 180	 30	 	1.440,00	€		
Implementació	 240	 40	 	1.920,00	€		
Avaluació	resultats	 120	 20	 	960,00	€		

 

Taula 11: Desglòs d'hores i cost per cada fase del projecte 

Personal	 Salari	(€/hora)	 Hores	 Cost	
Enginyer	Junior	 8	 600	 	4.800,00	€		

 

Taula 12: Cost humà del desenvolupament del projecte 

5.3. Cost total 

Segons l’alimentació que s’esculli podem determinar el cost total del projecte com el 

següent: 

Alimentació	amb	xarxa	elèctrica	
Concepte	 Cost	
Material	 	104,11	€		
Personal	 	4.800,00	€		
Total	 	4.904,11	€		

 

Taula 13: Cost total del projecte amb alimentació de la xarxa elèctrica 

Alimentació	amb	plaques	fotovoltaiques	i	bateries	

Concepte	 Cost	
Material	 	161,80	€		
Personal	 	4.800,00	€		
Total	 	4.961,80	€		

 

Taula 14: Cost total del projecte amb alimentació dels panells fotovoltaics i bateries 
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6. Informe de sostenibilitat 

6.1. Introducció 

Degut al caire del projecte, es considera molt important fer una reflexió sobre la 

sostenibilitat d’aquest ja que tant l’objectiu com la visió del treball està molt enfocat a 

proposar una solució sostenible en els 3 aspectes importants i que s’han de tenir en 

compte per a que un projecte sigui el més sostenible possible. 

A continuació es fa un anàlisi de cadascun dels 3 aspecte fonamentals per a la 

sostenibilitat d’un projecte: l’impacte ambiental, l’impacte econòmic i l’impacte social. En 

cadascun dels apartats es realitzarà un estudi tant a priori com a posteriori i finalment es 

puntuarà la sostenibilitat del projecte amb una matriu de sostenibilitat que està basada en 

les idees de "L'economia del bé comú", de Christian Felber [9] i que es presenta a l’article 

‘A learning tool to develop sustainable projects’ [10]  

6.2. Estudi Impacte Ambiental 

- A priori 

En la vesant del consum del disseny, s’ha tingut en compte el consum del dispositiu escollit 

tenint present com a un dels principals criteris d’ elecció el baix consum del dispositiu. 

També s’ha plantejat obtenir i proveir al sistema l’energia necessària mitjançant panells 

fotovoltaics, la qual cosa es creu que és una bona solució per alimentar el sistema. 

La petjada ecològica del disseny, està minimitzada tenint en compte que el sistema per si 

sol, no necessita una energia extra que provingui de fonts no gaire respectuoses amb el 

medi ambient. Tot i això, s’hauria de remarcar, que les bateries utilitzades per 

emmagatzemar l’energia, poden arribar a ser contaminants si es deterioren o es fan malbé. 

Aquest últim punt exposat, compromet en part, la sostenibilitat del sistema, ja que a més 

a més, el procés de fabricació tant de les bateries com de les plaques solars, és molt 

contaminant, la qual cosa afecta ‘indirectament’ a la petjada del projecte global. Sense 

entrar en massa detall, tant en el procés de fabricació d’un panell solar com en el final de 

la vida útil d’aquest, és necessària una gran quantitat d’energia.  

- A posteriori 

El consum del disseny, pel que fa a la implementació del projecte en si, ha estat compost 

de 3 grans elements: pantalla per a fer la primera configuració de la Raspberry, la pròpia 

Raspberry i un ordinador portàtil. 
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La pantalla, consumeix 23 W però s’ha usat només per fer la primera configuració de la 

RP3 que han estat unes hores, ja que després s’ha continuant treballat via SSH. 

Pel que fa el consum de la Raspberry està detallat en el punt 4.2. 

El consum de l’ordinador portàtil que s’ha utilitzat es de 60 W màxim.  

La petjada ecològica que deixa el projecte ve determinada bàsicament per dos factors: el 

consum en el disseny i la implementació del projecte, i el consum que es necessitarà per 

el desmantellament en un futur de tot el sistema, començant pel reciclatge dels 

components electrònics de la Raspberry i acabant pel reciclatge dels químics presents en 

les bateries. 

Considerem, que la petjada ecològica que tindrà el projecte, es podria reduir intentant 

buscar sobretot unes bateries menys contaminants, ja que en aquest projecte no s’ha 

tingut en compte el possible consum de desmantellament de las bateries triades enfront 

d’unes altres. Tot i això, el consum del sistema, al llarg de tota la seva vida, serà molt baix 

degut a l’ús dels panells fotovoltaics. 

Els possibles riscos ambientals que podria produir el projecte, en un hipotètic cas, podrien 

venir lligats sobretot al factor de les bateries. Una possible exposició massa prolongada al 

sol podria fer perillar la seva integritat, i podria provocar una contaminació dels recursos 

del voltant degut als àcids i productes químics de les bateries. 

6.3. Estudi Impacte Econòmic 

- A priori 

La factura global del projecte, pel que fa tant al cost dels materials usats per aconseguir el 

sistema complet com també, pel que fa el cost dels recursos humans es pot consultar en 

el punt 5 d’aquest treball. A partir d’aquestes dades, es pot comprovar que a nivell de 

material és assumible i pel que fa a costos de recursos humans, degut a que l’estudi del 

punt 5 no contempla uns recursos humans desinteressats, com realment és el cas real del 

projecte, podríem dir que els costos humans es redueixen bastant i fa que el projecte passi 

a ser bastant viable a nivell econòmic. 

- A posteriori 

En la factura del projecte, no hi ha hagut sobrecostos grans. Com a cost no previst, hi ha 

hagut un petit element, el rellotge RTC que s’ha incorporat a la RP3 que ha servit per no 

perdre l’hora real. El cost que ha tingut aquest element, ha estat molt petit respecte el cost 

total del projecte. 
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Pel que respecte el pla de viabilitat del projecte, el cost del projecte complet, resideix 

sobretot en el disseny inicial, i el desmantellament final. Durant la vida útil del projecte, el 

cost del manteniment serà baix a nivell de material, i potser el manteniment a nivell de 

programari si que serà una mica més elevat degut als possibles canvis que es vulgui fer a 

l’aplicació. 

En tema de riscos econòmics que té el propi projecte, se’n podrien derivar de la manca de 

recursos mèdics professionals que puguin sorgir per la contractació de personal sanitari 

per a l’ús del sistema. Cal remarcar, que sense personal que s’encarregui de fer servir el 

sistema dissenyat, el projecte tindria una carència que faria fracassar tot el projecte.  

6.4. Estudi Impacte Social 

- A priori 

Pel que fa a l’impacte personal del projecte, tenia pensat aportar algun projecte de valor 

per a que pogués ser consumit per algú de forma positiva. En aquest sentit, crec que les 

expectatives no s’han realitzat al complet ja que el producte final encara ha de ser revisat 

i adaptat amb més profunditat per tal d’aconseguir tenir una sistema 100% útil. 

En matèria de impacte social crec que en aquesta primera iteració, la idea i la 

implementació d’aquest projecte és de grau utilitat per la societat resident en zones rurals 

i aïllades, que en matèria de salut, tenen molt difícil disposar d’un seguiment mèdic degut 

a les grans distàncies entre els seus habitatges i un hospital amb registre mèdic dels 

pacients.  

Crec fermament, que aquest projecte representarà una millora tant pels usuaris del 

sistema, ja siguin pacients o personal sanitari, gràcies a l’ajuda que proporciona el 

dispositiu en termes d'organització de les dades. 

Per altre banda, considero que tenir accés a un historial mèdic és imprescindible per 

afrontar, amb més garanties, situacions que puguin comprometre la salut del pacient. 

Aquest projecte, esdevé degut a una realitat actual, sobretot del continent Africà ja que per 

culpa de la difícil situació econòmica (tant a nivell individual com a nivell governamental),  

és difícil arribar a un centre hospitalari, i en moltes ocasions, redueixen el nivell de vida 

dels habitants africans per aquest motiu. També, com s’ha destacat abans, els pocs 

recursos de la sanitat, fan que la gestió hospitalària sigui deficient. En aquests dos àmbits 

el projecte, dona resposta, i creiem fermament que pot ser de gran utilitat l’ús del sistema 

per a reduir directament la mortalitat africana. 
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- A posteriori 

L’impacte personal d’aquest projecte, ha estat elevat en termes de sensibilització en molts 

àmbits. Considero personalment que al llarg del projecte, he anat formant una visió més 

crítica i vessants que abans no tenia en compte, ara son més importants a la hora de 

prendre decisions. De fet, a l’inici del projecte, se’m va presentar una oportunitat per anar 

a cooperar a Etiòpia, i sincerament no estava massa segur. En canvi, ara que s’acaba el 

projecte, formo part de l’associació AUCOOP i el 2 d’agost me’n vaig decidit a Etiòpia i 

convençut de que la feina que faré serà un petit gra de sorra però que tot i ser una petita 

ajuda, serà important per a millorar les condicions de vida de Meki (Etiòpia). 

Respecte l’impacte social, el projecte pot tenir un benefici tant a personal sanitari com als 

pacients. Considero que la comoditat de gestionar els historials mèdics de manera 

electrònica proporciona facilitat i rapidesa a l’hora de prestar atenció sanitària i fa que sigui 

de més bona qualitat.  

El projecte, ha solucionat parcialment la problemàtica inicial plantejada, però considerem 

que potser hi haurien altres solucions com la telemedicina (amb SMS ja que la connexió a 

internet no està assegurada) que podrien abordar el problema que se’ns presentava al 

principi d’una altre manera. Tot i així, estem convençuts de que la solució proposada, tot i 

que no és final, és un avanç en la solució de la problemàtica i pot servir com a referència 

tant a nivell d’altres projectes que es vulguin fer, com a nivell de la comunitat d’Open MRS 

ja que, tal i com un dels gestors del fòrum Talk indicava, mai s’havia provat d’instal·lar el 

software en un dispositiu com una RP3. 

6.5. Conclusions 

Per obtenir una conclusió a les reflexions que s’han fet anteriorment en cada un dels 

impactes que pot tenir un projecte, s’avaluarà aquest segons la matriu de sostenibilitat[10]. 

Tot seguit s’exposa la matriu, amb la puntuació relativa assignada que creiem que s’adapta 

millor a la qüestió plantejada en cada apartat: 
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 Projecte posat en 
producció Vida útil Riscos 

Ambiental 
7 12 -10 

(0:10) (0:20) (0:-20) 

Econòmic 
8 9 -12 

(0:10) (0:20) (0:-20) 

Social 
8 14 -7 

(0:10) (0:20) (0:-20) 

Rang de 
sostenibilitat 

23 35 -29 

(0:30) (0:60) (0:-60) 

29 

(-60:90) 
 

Taula 15: Matriu de sostenibilitat amb els valors obtinguts de la valoració de sostenibilitat del projecte 

Finalment, el projecte ha obtingut un grau de sostenibilitat relatiu de 29 punts d’entre el 

rang de -60 a 90. Creiem que és un resultat prou bo. Sobretot, l’èmfasi i l’esforç per a que 

fos un projecte sostenible, s’ha volgut exemplificar sobretot en l’aspecte de caire més 

social per la finalitat que té el projecte.  
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7. Conclusions i futurs desenvolupaments 

Aquest projecte, que partia d’un altre iniciat per l’Arnau Bonet que pretenia fer la instal·lació 

d’un sistema de gestió complet per a un hospital, s’ha complementat amb un dispositiu, 

com el que s’ha presentat en el que les principals característiques que s’han aconseguit 

són: baix consum, fàcil portabilitat i baix cost. Amb aquest dispositiu es podrà realitzar una 

cobertura a les zones rurals i més aïllades que no disposin d’hospital accessible fàcilment. 

Finalment, estem convençuts, de que aquest projecte obre les portes a futures iteracions 

o implementacions que, amb l’ajuda d’un metge per fer les oportunes configuracions més 

apropiada per a cada cas i lloc on es vulgui implementar el projecte, faran més fàcil el 

tractament de pacients en zones rurals i aïllades. 

 

- Futurs desenvolupaments 

Ara s’inicia amb un estudiant de la FIB, una compenetració dels dos sistemes que 

consistirà en integrar la Raspberry en el sistema de l’hospital. És a dir, el que es vol fer és 

aconseguir que els dos sistemes estiguin sincronitzats i que el sistema dissenyat en aquest 

projecte, sigui un braç extensible del sistema més complet d’hospital dissenyat per l’Arnau 

Bonet. Així, s’aconseguiria centralitzar les dades en un hospital més gran, però amb la 

RP3 es podria fer una recollida de dades de la població que ho necessités a través d’un 

‘metge viatger’ i que després pogués portar totes les dades recollides de nou a l’hospital, 

on si fos necessari, podrien ser avaluades per un metge més especialitat. 

En aquest nou projecte, es focalitzaran els esforços a sincronitzar les bases de dades 

juntament amb els conceptes de les dues implementacions és a dir, poder ser capaços de 

sincronitzar dues distribucions de Open MRS, la de Bahmni i la Reference Application i 

poder guardar la informació de la Reference Application a Bahmni. 
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9. Annexes 

9.1. Contrasenyes del sistema 
Raspberry Pi 3: 

- Usuari: pi 

- Contrasenya: rp3 

MySQL: 

- Usuari: root 

- Contrasenya: raspimysql 

Access Point: 

- SSID: OpenMRS-RaspberryPi 

- Contrasenya: raspberry 

Tomcat 7 

- Usuari: admin 

- Contrasenya: password 

Aplicació Open MRS: 

- Usuari: admin 

- Contrasenya: Admin123 
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9.2. Software necessari 
A través d’internet  

- S.O. Raspbian Jessie: https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/ 

- Fitxer WAR Open MRS: http://openmrs.org/download/ 

A través de la Raspberry amb el gestor de paquets APT 

- Actualització de la llista de paquets (sudo apt-get update) 

- Actualització dels paquets instal·lats a la última versió (sudo apt-get upgrade) 

- Necessari per l’Open MRS 

o Instal·lar MySQL (sudo apt-get install mysql-server) 

o Instal·lar Java (sudo apt-get install default-jdk) 

o Instal·lar Tomcat7 (sudo apt-get install tomcat7) 

- Necessari per afegir l’RTC amb comunicació I2C (ds1307) 

o Instal·lar Pyhton-SMBus (sudo apt-get install python-smbus) 

o Instal·lar I2C-Tools (sudo apt-get install i2c-tools) 

- Necessari per crear una LAN i fer funcionar la RP3 com a AP   

o Instal·lar HostAPD (sudo apt-get install hostapd) 

o Instal·lar DNSMasq (sudo apt-get install dnsmasq) 

  



 

 44 

9.3. Tutorials 

Posada en funcionament de la Raspberry Pi 3  
1) Carregar S.O. a la memòria SD 

Una vegada s’hagi obtingut la imatge de Raspbian, amb l’ajut del programa Apple Pi-

Baker s’instal·la el S.O. a la targeta de memòria SD i s’introdueix a la ranura de la 

Raspberry. 

Instal·lació i configuració del software necessari per a l’Open MRS 
1) Instal·lar Java: 

- Mitjançant la següent comanda instal·lem Java a través del gestor de paquets apt: 

$ sudo apt-get install default-jdk 

 

2) Instal·lar i configurar Apache Tomcat 7: 

- Mitjançant la comanda següent s’instal·la el servidor web Apache Tomcat: 

$ sudo apt-get install tomcat7 

 

- Després de la instal·lació, s’haurà de comprovar la versió de Java que està utilitzant 

Tomcat. Per fer-ho obrirem l’arxiu /etc/default/tomcat7 de Tomcat i buscarem que 

la línia que fa referencia al $JAVA_HOME tingui la ruta correcte. 
$ sudo nano /etc/default/tomcat7 
 
JAVA_HOME = /usr/lib/jvm/jdk-8-oracle-arm32-vfp-hflt 
 

- Augmentar l’espai que pot utilitzar la Java Heap.  

Obrir el fitxer /usr/share/tomcat7/bin/catalina.sh 
$ sudo nano /usr/share/tomcat7/bin/catalina.sh 

 

Afegir la línia 
export CATALINA_OPTS = “-Xms512M –Xmx1024M” 
 

- Configurar usuaris de Tomcat 

Obrir el fitxer /etc/tomcat7/tomcat-users.xml 

$ sudo nano /etc/tomcat7/tomcat-users.xml 
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Afegir la següent línia al arxiu perquè dins de l’etiqueta <tomcat-users> </tomcat-

users> tingui un usuari: 

<tomcat-users> 
     <user username="admin" password="password" roles="manager-gui,admin-gui"/> 
</tomcat-users> 

 

- Canviar valors de memòria màxima utilitzada per Tomcat (Opcional) 

Obrir el fitxer /etc/default/tomcat7 

$ sudo nano /etc/default/tomcat7 

Modificar la línia que fa referencia a JAVA_OPTS canviant els valors en vermell en 

funció de la memòria màxima que es vulgui utilitzar 

JAVA_OPTS="-Djava.security.egd=file:/dev/./urandom -Djava.awt.headless=true -

Xmx512m -XX:MaxPermSize=256m -XX:+UseConcMarkSweepGC" 

 

3) Instal·lar MySQL 

- Mitjançant la següent comanda instal·lem MySQL: 

$ sudo apt-get install mysql-server 

 
Instal·lació i configuració de l’Open MRS 

1) Desplegament del fitxer openmrs.war 

Hi ha dues maneres de fer-ho:  

- Amb l’aplicació web que porta el propi Tomcat (http://localhost:8080/manager/htm)  

- Copiant el fitxer ‘.war’, descarregat a la pàgina web de Open MRS, a la carpeta on 

estiguin les aplicacions del servidor Tomcat: 

$ sudo cp x/openmrs.war /var/lib/tomcat7/webapps/ 

Essent x la ruta del arxiu 

2) Crear directori OpenMRS 

$ sudo mkdir /var/lib/OpenMRS 

3) Donar permisos a l’usuari Tomcat 

$ sudo chown –R tomcat7 /var/lib/OpenMRS 
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Configuració de la Xarxa Local i Punt d’Accés 

1) Ometre la interfície i configurar una IP estàtica per a aquesta interfície 

- Obrir el fitxer /etc/dhcpcd.conf 

$ sudo nano /etc/dhcpcd.conf 

Afegir la següent línia a la part superior del arxiu 

denyinterfaces wlan0 

- Obrir el fitxer /etc/network/interfaces 

$ sudo nano /etc/network/interfaces 

Establir la següent configuració per a la interfície wlan0 

allow-hotplug wlan0   

iface wlan0 inet static   

    address 192.168.1.1 

    netmask 255.255.255.0 

    network 192.168.1.0 

    broadcast 192.168.1.255 

#   wpa-conf /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf 

- Reiniciem el daemon dhcpcd i la interfície wlan0 

$ sudo service dhcpcd restart 

$ sudo ifdown wlan0; sudo ifup wlan0 

 

2) Configurem el Punt d’Accés 

- Després d’haver instal·lat el programari HostAPD l’haurem de configurar: 

Obrim el fitxer de configuració /etc/hostapd/hostapd.conf 

$ sudo nano /etc/hostapd/hostapd.conf 

 

En aquest fitxer haurem d’assignar uns paràmetres i haurà de quedar un fitxer semblant al 
següent: 

# This is the name of the WiFi interface we configured above 
interface=wlan0 

 

# Use the nl80211 driver with the brcmfmac driver 

driver=nl80211 

 

# This is the name of the network 

ssid=OpenMRS-RaspberryPi 
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# Use the 2.4GHz band 

hw_mode=g 

 

# Use channel 6 

channel=6 

 

# Enable 802.11n 

ieee80211n=1 

 

# Enable WMM 

wmm_enabled=1 

 

# Accept all MAC addresses 

macaddr_acl=0 

 

# Use WPA authentication 

auth_algs=1 

 

# Require clients to know the network name 

ignore_broadcast_ssid=0 

 

# Use WPA2 

wpa=2 

 

# Use a pre-shared key 

wpa_key_mgmt=WPA-PSK 

 

# The network passphrase 

wpa_passphrase=raspberry 

 

# Use AES, instead of TKIP 

rsn_pairwise=CCMP 

- Per comprovar que no hi ha cap error en el fitxer anterior, l’AP funciona i podem veure la 

xarxa WiFi creada, usem la següent comanda: 

$ sudo /usr/sbin/hostapd /etc/hostapd/hostapd.conf 
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- Ara configurarem el programari HostAPD per a que a la arrencada agafi la configuració 

correcte. Obrirem l’arxiu /etc/default/hostapd: 

$ sudo nano /etc/default/hostapd 

La línia on hi ha DAEMON_CONF=“” la canviarem per: 

DAEMON_CONF="/etc/hostapd/hostapd.conf" 

 

- Ara configurarem el programari DNSMasq:  

- Primer de tot farem una copia del fitxer de configuració que incorpora per defecte: 
$sudo mv /etc/dnsmasq.conf /etc/dnsmasq.conf.orig   

- Obrirem el fitxer de configuració /etc/dnsmasq.conf 

$ sudo nano /etc/dnsmasq.conf   

En aquest fitxer haurem d’assignar uns paràmetres i haurà de quedar un fitxer semblant al 

següent: 

# Use interface wlan0 

interface=wlan0 

 

# Explicitly specify the address to listen on 

listen-address=192.168.1.1 

 

# Bind to the interface to make sure we aren't sending things 
elsewhere 

bind-interfaces 

 

# Forward DNS requests to Google DNS 

server=8.8.8.8 

 

# Don't forward short names 

domain-needed 

 

# Never forward addresses in the non-routed address spaces. 

bogus-priv 

 

# Assign IP addresses between 192.168.1.10 and 192.168.1.20 with a 
12 hour lease time 

dhcp-range=192.168.1.10,192.168.1.20,12h 
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- Configurar la raspberry per a que els dispositius connectats a ella puguin tenir internet i 
enviar i rebre dades 

Obrim l’arxiu /etc/sysctl.conf 

$ sudo nano /etc/sysctl.conf 

Descomentem la línia següent: 

”net.ipv4.ip_forward=1” 

Executem les següents comandes: 

$ sudo iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE   

$ sudo iptables -A FORWARD -i eth0 -o wlan0 -m state --state 
RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT   

$ sudo iptables -A FORWARD -i wlan0 -o eth0 -j ACCEPT   

 

Apliquem els canvis de les taules de enrutament: 
$ sudo sh -c "iptables-save > /etc/iptables.ipv4.nat"  

Per a que s’apliquin els canvis de les taules d’enrutament cada cop que s’iniciï la Raspberry 
obrim el fitxer /etc/rc.local 

$ sudo nano /etc/rc.local  

I abans de la línia exit 0 afegim: 

iptables-restore < /etc/iptables.ipv4.nat   

Reiniciem la RP3 per aplicar tots els canvis: 

$ sudo reboot 

 

Configuració del RTC 
- Primer de tot haurem d’activar la comunicació I2C que serà la que farem servir: 

$ sudo raspi-config 

Accedir a Advanced Options – I2C – Enable 

- Després d’haver instal·lar el programari Pyhton-SMBus i I2C-Tools i haver connectat el 
RTC al GPIO: 

- Comprovarem que la RP3 detecta el dispositiu: 

sudo i2cdetect -y 1 

Ens ha de sortir un numero 68 que correspondrà a l’adreça del RTC DS1307 
 
- Introduïm informació sobre el dispositiu en el arxiu de configuració de la raspberry que 
utilitza al iniciar-se (/boot/config.txt) 
$ sudo nano /boot/config.txt  

Afegim la línia	següent	al	final	del	arxiu:	
dtoverlay=i2c-rtc,ds1307 



 

 50 

- Reiniciem la Raspberry 
$ sudo reboot 

- Comprovem que la informació entrada al fitxer de configuració anterior es detectada 
correctament: 
sudo i2cdetect -y 1  

Ara apareix ‘UU’ en lloc de ‘68’ 

 

- En el fitxer /lib/udev/hwclock-set 
$ sudo nano /lib/udev/hwclock-set  

Comentem les següents línies: 

#if [ -e /run/systemd/system ] ; then 
# exit 0 
#fi 
	
- Sincronitzar el temps de la Raspberry al RTC 

Comprovar que la hora del sistema sigui la correcta 

$ date 

Copiar l’hora del sistema al RTC 

$ sudo hwclock –w 

comprovar que la hora del RTC és la correcte 

$ sudo hwclock –r 

 
- Modificar l’script d’inici per al hwclock /etc/init.d/hwclock.sh 

Afegir la funció init_rtc_device() 
init_rtc_device() 

{ 

  [ -e /dev/rtc0 ] && return 0; 

 

  # load i2c and RTC kernel modules 

  modprobe i2c-dev 

  modprobe rtc-ds1307 

 

  # iterate over every i2c bus as we're supporting Raspberry Pi rev. 
1 and 2 

  # (different I2C busses on GPIO header!) 

  for bus in $(ls -d /sys/bus/i2c/devices/i2c-*); 

  do 

    echo ds1307 0x68 >> $bus/new_device; 
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    if [ -e /dev/rtc0 ]; 

    then 

      log_action_msg "RTC found on bus `cat $bus/name`"; 

      break; # RTC found, bail out of the loop 

    else 

      echo 0x68 >> $bus/delete_device 

    fi 

  done 

} 

En el mateix fitxer comentar les següents línies: 

# Raspberry Pi doesn't have udev detectable RTC 

# if [ -d /run/udev ] || [ -d /dev/.udev ]; then 

# return 0 

# fi 

Cridar a la funció que hem definit abans a sobre de les línies anteriors 

init_rtc_device 

- 

- Eliminar el paquet del fake-hwclock: 

$ sudo apt-get remove fake-hwclock 

$ sudo rm /etc/cron.hourly/fake-hwclock 

S sudo update-rc.d -f fake-hwclock remove 

$ sudo rm /etc/init.d/fake-hwclock 

- Habilitar el script ‘hwclock.sh’: 

$ sudo update-rc.d hwclock.sh enable 

- Reiniciar la Raspberry 

$ sudo reboot 
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10. Glossari 

AUCOOP: Associació Universitària per a la Cooperació 

RP3: Raspberry Pi 3 

S.O.: Sistema Operatiu 

LAN: Local-Area Network: Xarxa Local 

RTC: Real-Time Clock 

AP: Access point 

MRS: Medical Record System 

ASF: Alegria Sin Fronteras 

 


