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1. Abstract
1.1. Català
En aquest projecte es descriu la ideació, gestió i el desenvolupament d’un sistema per a
monitorar la salut, fora dels centres mèdics, de manera continuada i sense intervenció
humana. S’ha escollit la fertilitat femenina com a fenomen mèdic a monitorar, tot i que,
tal com s’ha desenvolupat el projecte, seria molt fàcil estendre-ho a altres camps.
El sistema proposat és capaç d’obtenir diverses dades relacionades amb la salut, com
la temperatura corporal o el ritme cardíac. Aquestes dades per una banda són
analitzades i presentades a les usuàries, de manera entenedora, i per altra són
emmagatzemades en una base de dades centralitzada.
El projecte està format per tres components, cadascun d’ells sobre un entorn
radicalment diferent - wearable, aplicació mòbil i servei Cloud - i la comunicació entre
aquests:
El primer component és un dispositiu electrònic responsable d’adquirir les dades,
mitjançant sensors, i comunicar-les. Aquest dispositiu té la particularitat que ha d’estar
en contacte directe amb la usuària i per tant ha de ser “vestit”, d’aquí que el dispositiu
es consideri un wearable.
En el projecte aquest component es desenvolupa en forma de prototip plenament
operatiu. Es fa ús de la plataforma de microprocessadors Arduino per llegir les dades
proporcionades per sensors de temperatura, de ritme cardíac i de moviment. Les dades
són comunicades a l’aplicació via Bluetooth.
El segon component és una aplicació mòbil. Aquesta aplicació rep les dades del
wearable i les processa. Aquestes dades són presentades a les usuàries i enviades al
Cloud.
L’aplicació desenvolupada és totalment operativa. Permet ser utilitzada per més d’una
usuària en un sol dispositiu, i per una usuària en més d’un dispositiu. S’ha triat l’entorn
de programació React Native i d’aquesta manera hem aconseguit que l’aplicació ﬁnal
sigui multiplataforma: funciona en dispositius Android i iOS.
El darrer component és un servei Cloud, que rep les dades de les diferents usuàries a
través de les seves aplicacions. El servei emmagatzema les dades de totes les usuàries
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en una base de dades, i és capaç de processar-les de manera conjunta i comunicar-se
amb cada usuària de manera individual. En particular s’ha optat per la plataforma
d’Amazon Web Services, sota una arquitectura serverless. En aquest projecte
s’implementen els serveis de recollida de les dades i comunicació amb la usuària.

1.2. Castellano
En este proyecto se describe la ideación, gestión i desarrollo de un sistema para
monitorizar la salud. Se ha escogido la fertilidad femenina como fenómeno médico a
monitorizar, aunque tal como se ha desarrollado el proyecto, sería muy fácil extenderlo
a otros campos.
El sistema propuesto es capaz de obtener diversos datos relacionados con la salud,
como la temperatura corporal o el ritmo cardíaco. Estos datos, por un lado, son
analizados y presentados a las usuarias, de manera comprensible y, por otro, son
almacenados en una base de datos central.
El proyecto está formado por tres componentes, cada uno sobre un entorno
radicalmente diferente – wearable, aplicación móvil y servicio Cloud – y la
comunicación entre ellos.
El primer componente es un dispositivo electrónico, responsable de adquirir los datos,
mediante sensores y comunicarlos. Este dispositivo tiene la particularidad de que debe
estar en contacto directo con la usuaria y, por tanto, ha de ser “vestido”. De aquí que el
dispositivo se considere un wearable.
En el proyecto este componente se desarrolla en forma de prototipo completamente
operativo. Se utiliza la plataforma de microprocesadores Arduino para leer los datos
proporcionados por sensores de temperatura, ritmo cardíaco y movimiento. Los datos
se comunican a la aplicación via Bluetooth.
El segundo componente es una aplicación móvil. Ésta aplicación recibe los datos del
wearable y los procesa. Estos datos se presentan a las usuarias y se envían al Cloud.
La aplicación desarrollada es totalmente operativa. Permite ser utilizada por más de
una usuaria en un solo dispositivo, y por una usuaria en más de un dispositivo. Como
entorno de programación se ha seleccionado React Native y, de esta manera, se ha
conseguido que la aplicación ﬁnal sea multiplataforma: funciona e dispositivos Android
e iOS.
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El último componente es un servicio Cloud, que recibe los datos de las diferentes
usuarias, a través de sus aplicaciones. El servicio almacena los datos de todas las
usuarias y es capaz de procesarlas de manera conjunta y comunicarse con cada
usuaria de manera individual. En concreto se ha optado por la plataforma Amazon Web
Services, bajo una arquitectura serverless.
En este proyecto se implementan los servicios de recogida de datos y comunicación
con la usuaria.

1.3. English
This project describes the conception, management and development of a system to
monitor health, out of medical centres, on a continuous and autonomous base, without
human intervention. Woman’s fertility as a medical phenomenon has been chosen to be
monitored. However, taking in consideration how the project has been developed, it
would be very easy to extend this to other ﬁelds.
The proposed system is capable of obtaining various health-related data, such as body
temperature or heart rate. These data are then analysed and presented to the users, in a
meaningful way, and stored in a central data base.
The project is made up of three components, each one on a radically different
environment - wearable, mobile application and Cloud service - and the communication
between them.
The ﬁrst component is an electronic device, responsible of obtaining data through
sensors and communicate them. This device has the distinction that must be in direct
contact with the user and, therefore, must be “dressed”. Hence the device is considered
a wearable.
During the project this component is developed as a fully working prototype. An Arduino
microprocessor platform is used to read the data provided by temperature, heart rate
and movement sensors. Data are communicated to the application via Bluetooth.
The second component is a mobile app. This application receives data from the
wearable and process them. These data are presented to the user and sent to the Cloud.
The application developed is fully operational. It can be used by more than one user in a
single device and by a single user in more than one device. React Native has been
selected as the development framework, thus we have achieved that the end user
application developed is multiplatform: supported in Android and iOS devices.
9

The last component is a Cloud based service that receives data of different users from
their applications. The service stores data from all users in a data base and is able to
process them as a whole and communicate back to each single user. In particular, the
selected platform has been the one from Amazon Web Services, under a serverless
architecture. During the project, the data collection and user communication services
have been developed.
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2. Context
En les darreres dècades la tecnologia ha millorat la qualitat de la sanitat a partir
d’instruments, generalment de grans dimensions, poc accessibles i ubicats als centres
mèdics.
Actualment, la irrupció dels wearables i l’internet de les coses (IoT Internet of Things,
dispositius que es comuniquen amb altres dispositius amb o sense interacció humana)
aspiren a tenir un fort impacte també en el sector de la salut. Aquests dispositius
permetran entre altres coses, obtenir dades rellevants dels usuaris de manera constant i
comunicar-se amb els centres i sistemes mèdics de manera gairebé instantània [1].
El fet de supervisar constantment la salut podria suposar un gir en el tractament de la
salut. Permetrà tractar la salut de manera preventiva, abans que apareguin els
símptomes, en lloc de reactiva, quan aquests ja han aparegut.
En l’àmbit de les tecnologies de la informació, en els darrers anys també s’ha
popularitzat el que es coneix com a Big Data [2], que consisteix en el tractament de
dades massives, per a extreure’n conclusions i prediccions. Aquestes tècniques ja han
sigut aplicades al tractament de dades mèdiques [3]. Fins ara les dades analitzades
només eren proporcionades per les entitats relacionades amb la salut. Els wearables
poden suposar una nova font de dades, que permeti obtenir dades durant períodes molt
llargs i en escenaris molt diversos.
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3. Estat de l’art
3.1. Wearables
Actualment existeixen diversos wearables comercials capaços de desenvolupar
diferents etapes, no sempre relacionades amb la salut. Tenint en compte la qualitat de
les dades capturades pels diferents wearables que s’han analitzat, els hem agrupat en
tres categories:
• No orientats a la salut: aquests dispositius tenen com a funció principal la interacció
entre els usuaris i el món digital. En la majoria dels casos són dispositius que no
poden funcionar si no s’aparellen amb un smartphone i disposen de pantalles per
comunicar-se amb l’usuari. Pràcticament la totalitat d’aquests dispositius tenen
forma de rellotge. En alguns casos, aquests wearables també incorporen sensors
que poden obtenir mètriques del cos humà tals com la temperatura corporal o el
moviment que poden ser útils en entorns mèdics. Malgrat el potencial ús de les
dades obtingudes, es presenten dos inconvenients principals. Per una banda, al no
tenir ﬁnalitats mèdiques, els fabricants no donen cap garantia de la ﬁabilitat
d’aquestes dades, com s’ha demostrat per exemple en l’enregistrament del ritme
cardíac [4]. I per l’altra, el fet de dur a terme moltes altres funcions, suposa un alt
consum energètic, que impedeix un seguiment més continuat. Alguns exemples de
productes comercials que considerem que entren en aquesta categoria són: Apple
Watch, MOTO360, SONY SMARTWATCH, …
• Orientats a l’esport: a diferència dels mencionats anteriorment, aquests dispositius
solen tenir mètodes més discrets i rudimentaris per comunicar-se amb l’usuari com
ara sistemes basats en llums led o pantalles de molt poca resolució i amb un sol
color. Això permet dedicar els recursos de manera més intensiva a capturar les
dades dels diferents sensors. A més els sensors que equipen els dispositius
emmarcats en aquesta categoria solen ser més precisos o van acompanyats de
software que permet extreure informació més ﬁable. Ara bé tan aquests sensors
com els diferents softwares estan enfocats de manera molt especíﬁca a generar
informació útil en el camp de l’esport. Com a exemples comercials destaquem:
Fitbit, Xiaomi Mi Band, Garmin Vivosmart 3, …
• Orientats a la salut: aquests últims tenen propòsits molt més especíﬁcs que els
anteriors i no gaudeixen d’un èxit comercial tan notable. No estan comercialitzats
per grans empreses tecnològiques. Aquests dispositius moltes vegades no són tan
còmodes de fer servir, ja que per a obtenir dades amb precisió, els sensors
responsables d’obtenir-les han d’estar físicament molt a prop de determinades parts
del cos humà. Per exemple, per a mesurar el ritme cardíac és més eﬁcaç situar els
sensors a prop del cor que al canell. L’avantatge principal d’aquests dispositius, és

12

que poden tenir un gran impacte en el seguiment de trastorns molt especíﬁcs i
ajudar a les persones que els pateixen. Alguns casos destacables que han
aconseguit millorar la qualitat de vida de persones com no s’havia aconseguit ﬁns
ara són: V-Go que permet dosiﬁcar insulina de manera autònoma quan és necessari
a persones diabètiques, Rapael Smart Glove que mesura el moviment de les mans a
persones que han sofert problemes neurològics que han afectat a la seva mobilitat i
els proposa exercicis per tal de recuperar-la.

3.2. Sensors i components hardware
A causa de la complexitat del cos humà, existeix una gran quantitat de fenòmens que
poden ser subjecte de ser enregistrats, per a una posterior anàlisi mèdica. Per cada un
d’aquests fenòmens existeixen diferents sensors per enregistrar-los. A continuació es
descriuen quins tipus de sensors es fan servir actualment per obtenir el ritme cardíac, la
temperatura corporal i l’activitat física, que són les mètriques que es tractaran durant el
desenvolupament del projecte. Així com la resta de components hardware necessari
per a desenvolupar un wearable.

3.2.1. Sensors de ritme cardíac
La majoria dels wearables orientats a monitorar la salut fan servir sensors òptics per a
interpretar el ritme cardíac, aquesta tècnica ha resultat no ser gaire eﬁcaç sobretot en
condicions on l’usuari practica esport[5].
Per altra banda, existeixen alguns productes que fan ús de tècniques
d’electrocardiograma (ECG), aquests productes no tenen tant d’èxit comercial per què
les tècniques tradicionals d’ECG requereixen elèctrodes a prop del cor i en contacte
directe amb la pell, resultant en wearables no tan còmodes en comparació amb els més
populars que es porten al canell. Així i tot aquests productes existeixen (Polar H7 HR).
Fora de l’entorn comercial, diferents estudis han experimentat amb maneres no
convencionals de tècniques d’ECG, amb resultats molt prometedors, ja sigui fent servir
tècniques de processament del senyal per aconseguir poder fer servir els sensors al
canell o al braç [6] o fent servir elèctrodes capaços de funcionar sense fer contacte amb
la pell [7].

3.2.2. Sensors de temperatura
Pel que fa a la temperatura corporal, existeixen sensors de gran precisió i mínim
consum energètic que poden enregistrar la temperatura en el rang de temperatura
corporal habitual en l’ésser humà amb un marge d’error de +/- 0.05 ºC, com és el cas del
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LMT70 de Texas Instruments. Aquest tipus de sensor cobreix perfectament les
necessitats quant a l’enregistrament de la temperatura corporal.

3.2.3. Sensors d’activitat
Respecte a les mètriques d’activitat física, no és tan evident quin són els sensors a fer
servir, ja que el propi concepte d’activitat física és més abstracte que el ritme cardíac o
la temperatura corporal. En general els sensors més capaços per a aquesta funció són
les Unitats de Mesurament Inercial (IMU) [8]. Tot i que normalment es fan servir en
combinació amb altres sensors com el GPS. En general els grans fabricants fan servir
aquestes solucions, però cal remarcar que a diferència dels casos anteriorment
descrits, per a obtenir les mètriques relacionades amb l’activitat física cal processar les
dades més enllà de les tècniques habituals de processament del senyal[9][10]. Com a
conclusió podríem dir que resulta complicat saber quin és el software més adequat per
processar aquestes dades, ja que els productes més punters no són de codi obert.

3.2.4. Comunicació amb altres dispositius
Pel que fa a la comunicació del wearable amb altres dispositius, podem trobar
clarament certs estàndards que dominen la indústria depenent de la naturalesa de la
connexió. Podem distingir al menys tres escenaris amb solucions diferents:
• Connexió amb cable: no hi ha cap dubte que les connexions d’aquest tipus es fan a
través de la tecnologia USB.
• Connexió inal.làmbrica: aquest tipus de transmissió g a i r e b é sempre es fa a
través de Bluetooth. En especial cal destacar el Bluetooth Low Energy (BLE) que
permet establir comunicació amb una gran quantitat de dispositius i un consum
d’energia molt reduït.
• Connexió directa a internet: la connexió directa a internet té una especial rellevància
en l’àmbit de l’IoT. Podem distingir dos maneres de connectar-se a internet, via wiﬁ o
via xarxes mòbils 3G o 4G. Pel que fa a la connexió wiﬁ cal destacar l’estàndard
LoRa que està especialment dissenyat per l’IoT i té com a principals característiques
el baix consum i la gran cobertura que és capaç de proporcionar [11].

3.2.5. Microprocessadors
Els processadors actuals són capaços de fer molt amb molt poc consum energètic. Ara
bé la capacitat de càlcul que pot requerir un wearable pot variar molt: pot ser propera a
la que necessita un smartphone, o molt més petita, comparable per exemple a la que
necessita un electrodomèstic simple. És a dir, que pràcticament existeixen
processadors per a qualsevol tipus de wearable. Simplement es tracta de trobar un
equilibri entre capacitat de càlcul i consum. En cas de necessitar una capacitat de
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processament molt gran, ﬁns al punt de fer insostenible el consum energètic, la solució
és delegar part de la feina a sistemes externs més potents com ara smartphones o ﬁns
i tot centres de processament de dades.
Un altre factor important és la quantitat i tipus d’interfície de les que disposa el
processador per a connectar-se amb els diferents sensors i dispositius. Això no és cap
problema, ja que existeixen molts models de processadors amb una gran varietat de
combinacions d’interfícies.
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4. Descripció del projecte
4.1. Entorn i actors implicats
Aquest projecte és un treball de ﬁ de grau (TFG), de la facultat d’informàtica de
Barcelona (FIB), realitzat a l’empresa Inspirilab de Malàisia.
El projecte ha comptat amb la participació de tota una sèrie de persones, ja sigui directa
o indirectament. Des del desenvolupador ﬁns els beneﬁciaris, els futurs usuaris del
servei. Això ha afegit una major complexitat al mateix, però ha resultat molt enriquidor.
A continuació hi ha una explicació de quins són aquests actors implicats.

4.1.1. Desenvolupador
És la ﬁgura més activa del projecte, ja que és l’encarregada de desenvolupar-lo
íntegrament. No només s’encarrega de la part tècnica, és a dir, d’implementar el
hardware i el software, sinó que també s’encarrega de realitzar tota la part de gestió
del projecte, redactar la memòria i preparar i fer la presentació. Aquest rol el dur a terme
l’estudiant d’enginyeria informàtica Arnau Bennassar Formentí

4.1.2. Dissenyador
Per tal de complementar les habilitats del desenvolupador, el projecte c o m p t e
amb la participació del dissenyador Oriol Casademont. La funció d’aquest és la de
dissenyar la UI/UX (interfície d’usuari / experiència d’usuari) de l’aplicació mòbil, així
com ajudar en el procés d’ideació del producte compartint la seva experiència en
tècniques com ara el Design Thinking, que s’explica més endavant en aquest document.

4.1.3. Director
El rol del director és guiar i orientar al desenvolupador en la seva etapa, així com
la d’assegurar-ne un correcte desenvolupament i, en cas d’un possible desviament,
corregir-lo com més aviat millor. El Doctor Ian Tan, Chief Technological Advisor (CTA) de
l’ empresa i professor de la Multimedia University (MMU) és el director del projecte. La
seva llarga experiència en el desenvolupament tant de hardware com de software i la
gestió de diferents empreses que ell mateix h a fundat, fan que sigui un exel·lent
director.
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4.1.4. Ponent
El rol del ponent està representat pel Doctor i professor de la FIB Pau Fonseca i Casas.
La funció d’aquest é s la d’assessorar e l director, assegurant-se que el projecte
compleixi les especiﬁcacions i normatives marcades per la FIB. El doctor Fonseca
també és ideal pel rol, ja que està vinculat a la FIB i té experiència en el camp dels
wearables.

4.1.5. Empresa
Aquest projecte es desenvolupa a la empresa InspiriLab amb seu a Kuala Lumpur,
Malàisia. L’empresa proporciona les seves instal·lacions així com el suport en
aspectes on el desenvolupador no tingui tanta experiència com en la gestió del
projecte. En aquest sentit es destaca el fet d’haver posat en contacte el desenvolupador
i el dissenyador.

4.1.6. Usuaris i beneﬁciaris
Finalment existeix un grup de persones que poden ser potencials beneﬁciàries del
resultat del projecte. La manera en què aquest col·lectiu es veurà beneﬁciat dependrà
del resultat ﬁnal del projecte.

4.2. Objectiu
L’objectiu principal d’aquest projecte és presentar un sistema capaç d’obtenir dades
rellevants en l’àmbit de la salut, generar informació útil, a partir d’aquestes dades i
comunicar-la als usuaris. Amb aquesta informació, els usuaris, tindran pautes per
canviar els hàbits de comportament que els ajudin a millorar la seva salut.
Per tal de poder implementar un sistema realista és necessari decidir sobre quin tipus
de trastorn o malaltia s’adreça el sistema.
El sistema que es presenta en aquest projecte va adreçat a la fertilitat femenina. En
particular a les dones que volen quedar embarassades i tenen problemes per
aconseguir-ho.
Per assolir l’objectiu principal del projecte es marquen els següents objectius detallats:
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4.2.1. Obtenció de dades
Per a obtenir dades útils, primer és necessari saber quines són aquestes. Així doncs,
s’ha d’investigar quins fenòmens poden aportar informació útil i amb quina freqüència i
precisió s’han de monitorar.
D’aquesta investigació se n’ha de derivar els requisits d’un wearable capaç d’obtenir les
dades pertinents amb una freqüència i precisió suﬁcients.
L’objectiu en concret és el de crear un prototip funcional d’un wearable que compleixi els
requisits deﬁnits.

4.2.2. Interpretació de les dades
Un cop es disposen de les dades “crues” que s’han obtingut de les usuàries, aquestes
s’han d’interpretar de manera que se’n pugui extreure informació útil. S’entén com a
informació útil aquella per la qual les usuàries podrien augmentar la seva fertilitat, en
cas de conèixer-la. Com s’ha mencionat, un dels objectius del projecte és que el
sistema pugui funcionar de manera autònoma, sense intervenció humana. Per tant la
interpretació de dades s’ha d’automatitzar.
Aquesta interpretació e s pot realitzar de manera individual, és a dir, que només es
consideren les dades d’una usuària, o de manera col·lectiva fent ús del conjunt de les
dades obtingudes de les diferents usuàries. En els dos casos fan falta uns recursos
molt diferents.
L’objectiu és dissenyar una arquitectura capaç de processar les dades en els dos casos i
implementar el software necessari per a generar informació útil.

4.2.3. Comunicació amb les usuàries
La informació útil generada és inútil si aquesta no es comunica de manera efectiva a les
usuàries. És per tant un objectiu del projecte presentar aquesta informació de manera
entenedora, i a través de mitjans accessibles. En aquest cas, el mitja elegit és una
aplicació per a dispositius mòbils iOS i Android, ja que representen les plataformes amb
més volum d’usuaris, i per tant fan que l’aplicació sigui més accessible.
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4.3. Abast del projecte
Aquest projecte fa èmfasi en l’obtenció i la comunicació de les dades obtingudes de
les usuàries. Per altra banda el tractament i la interpretació de les dades es realitza
només per il·lustrar els resultats del projecte.
Així doncs forma part de l’àmbit del projecte:
• Un prototip de wearable capaç de recol·lectar les dades necessàries de les usuàries
i comunicar-les.
• Una aplicació mòbil que reculli aquestes dades, les processi, les comuniqui a les
usuàries i les enviï al servidor.
• Dissenyar i implementar una infraestructura capaç d’emmagatzemar i gestionar
les dades d’un volum escalable d’usuàries, mostrant el resultat sense fer un
processament especíﬁc. El sistema que es desenvolupa, permet fer- ho i ho fa, però
de manera simbòlica, amb l’objectiu de demostrar-ne la viabilitat.
Queden fora de l’àmbit d’aquest projecte i es desenvoluparan només en cas que el
mateix tingui continuïtat les següents funcionalitats:
• Dissenyar i construir un wearable amb les funcionalitats deﬁnides al prototip i amb
l’estètica i usabilitat adients d’un producte comercialitzable.
• Processament de les dades centralitzades per tal d’obtenir informació útil. Per
poder dur a terme aquesta funció es necessita un volum de dades que no es tindrà
ﬁns que el producte es comercialitzi amb èxit i tingui un volum d’usuàries
considerable. Aquestes dades es tractaran fent servir, per exemple, tècniques de Big
Data.

4.4. Requisits
Per tal d’avaluar el projecte a continuació es determinen uns requisits que s’han
d’assolir per considerar que el projecte s’ha desenvolupat satisfactòriament. Aquests
requisits han de ser tangibles i han de poder ser fàcilment emmarcats com a assolits o
no assolits. Els requisits són els següents:
• Dur a terme una recerca que tingui com a conclusions quins fenòmens del cos humà
poden derivar en informació útil respecte la fertilitat femenina, i com es poden
monitorar aquests.
• Integrar en un dispositiu basat en un microprocessador, també referit en aquest
projecte com a wearable, els components necessaris per tal d’enregistrar els
fenòmens que es considerin oportuns fruits de la recerca mencionada al punt
anterior.
• Desenvolupar un mitja de comunicació pel qual el microprocessador pot transmetre
les dades adquirides a altres dispositius.
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El wearable ha de ser capaç de funcionar de manera ininterrompuda, i mantenint les
dades obtingudes de manera persistent, ﬁns que aquestes siguin comunicades a un
altre dispositiu. A més ha d’evidenciar la viabilitat de funcionament a nivell d’usuari,
és a dir que denoti que aquest es podrà fer servir de manera còmode, i sense tindre
que estar constantment pendent de carregar-lo.
Desenvolupar una aplicació mòbil capaç de rebre les dades transmeses pel
wearable.
Dissenyar i implementar una interfície d’usuari per a l’aplicació mòbil, que mostri de
manera entenedora i intuïtiva la informació que genera el sistema.
Desplegar un servidor capaç de rebre, emmagatzemar i processar dades enviades
per les usuàries. Aquest servidor ha de ser capaç de funcionar correctament en un
hipotètic cas en que el sistema adquireixi un volum d’usuàries molt signiﬁcatiu.
Desenvolupar un mitja de comunicació pel qual el servidor pugui enviar informació a
les usuàries, sense que aquestes la demanin de manera explicita.
Obtenir informació útil a partir de les dades tractades.
Aquesta informació ha de ser fàcilment accessible, però de manera privada, ja que
es tracta d’informació conﬁdencial.
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5. Planiﬁcació
5.1. Metodologies
5.1.1. Mètodes de treball
Per tal de dur a terme aquest treball i a causa de la varietat de perﬁls i etapes del
projecte, es fan servir dues metodologies diferents:
• Design thinking: aquesta metodologia es fa servir en l’etapa de ideació i disseny del
projecte. Ja que aquesta etapa és de caire més creatiu fa falta un mètode diferent
per afrontar-la. Design thinking [12] consisteix en un seguit de tècniques per tal de
deﬁnir i idear un producte o servei. És tracta d’un procés iteratiu que es va repetint
ﬁns al ﬁnal del desenvolupament del projecte per tal d’anar-lo perfeccionant.
Algunes de les tècniques que es fan servir són la de empatitzar amb possibles
usuaris per detectar coses que els incomoden o que els fan falta, entrevistar a
experts, …
Aquest mètode s’ha abandonat un cop es va trobar una proposta de valor
convincent i justiﬁcada que podia encaixar de manera realista al mercat.
• Scrum: aquesta metodologia es fa servir en totes les etapes del projecte amb
l’objectiu de respectar les dates establertes en la planiﬁcació temporal i poder
detectar desviacions i complicacions abans que suposin un greu problema. Scrum
[13] consisteix en un mètode de treball en el qual és deﬁneixen un seguit d’etapes i a
cada etapa se li assigna un temps estimat per a completar-la. De manera periòdica
es fa un seguiment per determinar si les etapes s’han completat amb èxit i es
revisen les etapes pendents i actuals per tal que el projecte es mantingui viable. És
una metodologia que permet resoldre desviacions en el moment que es produeixen i
introduir canvis en el desenvolupament.
En aquesta metodologia existeixen un seguit de rols que no s’aplicaran en aquest
projecte, ja que l’equip que el desenvolupa és molt petit i no és necessària una
coordinació tan gran.

5.1.2. Mètodes de comunicació i seguiment
Per tal de dur a terme el seguiment, s’incorporaran les següents eines TIC:
• Google Drive: per a compartir i editar en temps real els documents del projecte.
• Google Calendar: per concretar esdeveniments i ﬁxar dates limit
• GitHub: Per compartir i mantenir el codi. Mitjançant aquestes eines és possible
establir una comunicació tant directa com indirecta amb el director i el ponent del
projecte. De fet, ambdós tenen accés pràcticament en temps real de tot el
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contingut del projecte excepte del hardware, que estarà representat en forma de
representació gràﬁca a Google Drive.

5.1.3. Mètodes de validació i avaluació
A mesura que el projecte vagi superant les diferents etapes, aquestes s’avaluaran. Cada
una de les etapes s’haurà de superar amb un mínim d’èxit per a poder procedir a la
següent. A part d’aquest mínim, també existeix una avaluació m é s qualitativa, que fa
referència especialment a la precisió de les dades aconseguides.
Per tal de dur a terme aquesta valoració, en acabar cada etapa, s’analitzarà si els
requisits esmentats al capítol 4.4, que estan relacionats amb el desenvolupament
de l’etapa, s’han assolit amb èxit.
De la mateixa manera, en acabar el desenvolupament del projecte, es revisaran la
totalitat dels requisits, i es farà una valoració global del projecte.

5.2. Descripció de les etapes
En aquest apartat es dóna una descripció detallada de les diferents etapes que
conformen el projecte i els recursos necessaris per dur-les a terme. Les etapes estan
ordenades cronològicament per ordre d’execució. Totes les etapes comparteixen certs
recursos com ara: el desenvolupador, un portàtil, connexió a internet, i software bàsic
com ara un navegador d’internet o un editor de text. Aquests recursos comuns no
s’especiﬁquen en cada etapa. A continuació es descriuen les diferents etapes:

5.2.1. Ideació del projecte
Aquesta etapa consisteix en deﬁnir el producte que es vol desenvolupar. La deﬁnició
resultant del treball dut a terme en aquesta etapa ha de donar lloc a un producte que en
cas de desenvolupar-se amb èxit tingui viabilitat comercial, sigui perquè millora un
producte existent o resol un problema d’un determinat col·lectiu. És per tant en aquesta
etapa on es realitza la recerca pertinent dins el camp de la salut, per determinar quin
problema concret s’aborda.
Aquesta etapa compta amb la col·laboració del dissenyador del projecte.
Recursos hardware:
• Una gravadora de veu.
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Recursos software:
• Google Docs: editar els diferents documents.
• Google Drive: emmagatzema els diferents components.

5.2.2. Gestió del projecte
En aquesta etapa es realitzen les estimacions econòmiques i temporals del projecte. El
propòsit és assegurar la viabilitat d’aquest deﬁnint un plà d’acció que respongui davant
dels possibles problemes.
Recursos software:
• Google Docs: editar els diferents documents.
• Google Drive: emmagatzemar els diferents components.
• Gantter: crear el diagrama de Gantt.
• el racó de la FIB: gestió administrativa del TFG
• Atenea de la UPC: gestió de les diferents entregues i el feedback del professor.

5.2.3. Desenvolupament del wearable
El propòsit d’aquesta etapa és fer una recerca de quins són els sensors més adequats,
adquirir-los i connectar-los a un microprocessador mitjançant una placa de
desenvolupament o breadboard. Un cop el circuit estigui a punt, desenvolupar el codi
del microprocessador per tal de llegir les dades obtingudes pels sensors i enviar-les a
través del mòdul de comunicació elegit. Per tant, en aquesta etapa es desenvolupa el
prototip funcional del wearable.
Recursos hardware:
• Microprocessador: encarregat de gestionar els diferents sensors.
• Sensors: permeten obtenir informació de diferents constants de salut.
• Placa breadboard: permet integrar els components hardware sense soldar.
• Cables, resistències i altres components electrònics bàsics.
• Mòdul Bluetooth: necessari per transmetre les dades des del wearable.
• Recursos software:
• Arduino IDE: entorn per desenvolupar el software del microprocessador.

5.2.4. Desplegament dels servidors en el Cloud
El propòsit d’aquesta e t a p a és decidir una plataforma per a desenvolupar el(s)
servidor(s) o backend. A continuació crear una base de dades capaç d’emmagatzemar
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totes les dades generades per les diferents usuàries. Aquest servidor ha de ser
accessible des de qualsevol lloc mitjançant internet. A més també s’ha de
desenvolupar un sistema de notiﬁcacions per poder enviar informació a les
usuàries sense que elles ho demanin i assegurar que la plataforma permeti el
tractament de dades de manera individual i col·lectiva del conjunt d’usuàries.
Recursos hardware: • Servidor(s): Tot i que aquests recursos no són físicament accessibles per als
integrants del projecte, s’hi accedeix de forma remota.
Recursos software:
• Atom: editor de codi.
• MySQL: base de dades.
• Postman: realitza peticions HTTP per debugar APIs.

5.2.5. Desenvolupament de l’aplicació
Aquesta e t a p a consisteix en desenvolupar l’aplicació mòbil. El primer pas
consisteix en elegir una plataforma de programació que permeti crear aplicacions per a
dispositius mòbils. L’elecció de la plataforma ha de venir donada pel volum dels
usuaris potencials i la viabilitat tècnica i econòmica que suposa l’ús de la plataforma
seleccionada. A més de desenvolupar la interfície d’usuari, s’ha d’establir la
comunicació tant amb el wearable com amb el servidor i tractar les dades enviades
pel wearable ja que aquest les envia sense processar o molt poc tractades. En aquesta
etapa també hi participarà el dissenyador, amb la funció de dissenyar la part
g r à f i c a de l’aplicació perquè després la pugui implementar el desenvolupador.
Recursos hardware:
• Smartphone: encarregat de part del processament, la transmissió de les dades al
servidor i naturalment, de mostrar les dades a les usuàries.
Recursos software:
• Atom: editor de codi.
• SDKs: conjunt de software necessari per poder exportar aplicacions i ser executades
a les diferents plataformes destí, tals com Android i iOS.
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6.

Procés d’ideació del projecte

Aquesta e t a p a és el punt de partida del projecte, que es dóna amb l’encàrrec de
l ’ empresa Inspirilab de desenvolupar un wearable per ajudar al procés de la FIV.

Per a desenvolupar aquesta etapa se segueix el mètode design thinking. Aquest mètode
pot executar-se de moltes maneres diferents segons les necessitats del projecte i el
criteri dels qui el duen a terme. Per a aquest projecte s’han seguit les següents etapes:
• Recerca: es fa una investigació del camp en el qual és desenvolupa el producte o
servei.
• Entrevistes: s’entrevisten a persones especialitzades en la matèria o usuaris del
potencial producte o servei.
• Visió: s’analitza la informació obtinguda en la recerca i especialment en les
entrevistes. En particular, les entrevistes s’analitzen amb el següent procediment:
Es seleccionen les frases interessants, i a cada frase seleccionada se li fan les
següents preguntes:
- Què ha dit?
- Què pensava realment?
- Què fa respecte del que ha dit, com reacciona davant de la situació
esmentada?
- Com se sent respecte del que fa?
Un cop analitzada la informació s’intenta detectar quines coses resulten incòmodes, i
quines agradables per als potencials usuaris i com es poden resoldre.
• Marc de treball: Un cop tenim una visió contrastada, es deﬁneixen els objectius i
límits del projecte, és a dir, que s’ha d’intentar resoldre o millorar.
• Proposta de valor: es fa una deﬁnició del producte o servei a desenvolupar. Aquesta
deﬁnició va canviant durant el transcurs del projecte, i a mesura que aquest avança,
la proposta de valor cada cop és més precisa i concreta.
Com ja s’ha mencionat, aquest mètode és iteratiu. En el cas d’aquest projecte es
realitzen dues iteracions. A l’Annex 1 del projecte es pot trobar l’informe presentat a la
empresa on apareixen les preguntes i respostes més rellevants de les entrevistes,
juntament amb els resultats de la resta d’etapes (etapes dins del mètode design
thinking, no confondre amb les etapes del projecte). A l’informe s’hi troba el resultat de
les dues iteracions combinades. També hi apareixen altres elements que no formen
part del design tinking als quals es fa referencia en altres capítols.
A continuació es fa un breu resum del procés i resultat de les diferents etapes a cada
iteració.
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6.1. Primera iteració
6.1.1. Recerca
En aquesta primera iteració en la recerca s’estudien conceptes generals de la fertilitat
humana, així com de la tècnica FIV en particular. La informació que se’n treu resulta útil
per a poder realitzar amb èxit les següents etapes del procés de design thinking. Els
resultats d’aquesta recerca es poden trobar a l’Annex 1. No es descriuen a la memòria
perquè el seu contingut no és rellevant per a la resta del projecte.

6.1.2. Entrevistes
En aquesta iteració s’entrevista al Dr. Agilan Arjunan.

6.1.3. Visió
Després d’avaluar les dos primeres etapes s’arriba a les següents conclusions:
• Només en els casos més crítics es procedeix a realitzat FIV, és una tècnica que
s’utilitza com a últim recurs a causa de la complexitat i el cost.
• Els procediments per a la FIV requereixen tècniques complexes i dispositius que són
cars.
• És pràcticament impossible realitzar el procediment fora d’un centre mèdic. Fins i
tot el seguiment previ al procés a causa del cost dels aparells necessaris per a dur a
terme tal etapa.

6.1.4. Marc de treball
La visió que resulta de les etapes anteriors ens fa veure que no és viable desenvolupar
un dispositiu per a ajudar a la FIV. Per tant és necessari pivotar el propòsit del projecte
per tal de poder desenvolupar un producte viable. Així doncs el límit del projecte es
troba en el punt on les potencials usuàries tenen que recórrer a la tècnica de FIV.

6.1.5. Proposta de valor
Desenvolupar un sistema que permeti a les usuàries augmentar les possibilitats de
quedar-se embarassades sense recórrer a la FIV.
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6.2. Segona iteració
6.2.1. Recerca
En la segona iteració la recerca es centra en quins són els factors que inﬂueixen en la
fertilitat de les dones i quines pràctiques es poden dur a terme per a augmentar-la.
D’aquesta recerca se’n destaca el següent:
• Existeixen evidencies que certs factors com ara l’alimentació, l’exercici, les hores
que es dormen, l’estrès i d’altres tenen cert impacte amb la fertilitat. Malgrat les
evidències, no s’ha pogut comprovar de manera rigorosament cientíﬁca ja que
existeixen multitud de factors que poden alterar potencialment la fertilitat, i és difícil
establir quins d’aquests són realment els responsables [14][15].
• Abans de la ovulació el cos de la dona té una temperatura basal (és la temperatura
més baixa a la que arriba el cos en repòs, normalment mentre la persona dorm)
d’entre 36,11 ºC i 36.5 ºC. A més, la temperatura basal segueix el següent patró, que
reﬂexa les diferents fases del cicle menstrual [16]:

Imatge 1: Gràﬁca amb la relació temperatura basal i ovulació
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6.2.2. Entrevistes
En aquesta iteració s’entrevista a la Dra. Lim Yun Hsuen.

6.2.3. Visió
Un cop analitzades les entrevistes i tenint en compte la recerca s’arriba a les següents
conclusions:
• Existeixen certes accions rutinàries que els doctors recomanen fer. En especial,
practicar esport de forma regular, seguir una dieta sana i equilibrada, i dormir vuit
hores diàries. Aquestes recomanacions, no estan reconegudes a nivell cientíﬁc, però
resulta evident que tenir un bon estat general de salut pot ajudar.
• Existeix una relació entre la temperatura basal, que s’ha d’enregistrar mentre es
dorm, i el període d’ovulació de les dones.
• Les usuàries són incapaces d’enregistrar-se la temperatura basal ja que
l’enregistrament ha de tenir lloc mentre dormen.

6.2.4. Marc de treball
Com que les usuàries més crítiques s’atenen als centres mèdics amb eines que només
estan a l’abast de centres especialitzats, no considerem la possibilitat d’ajudar al procés
de FIV. En canvi, ajudarem a les usuàries a esdevenir més fèrtils per evitar el procés FIV.
Per a fer-ho s’ha de desenvolupar un dispositiu que actuï de manera ininterrompuda i
que sigui capaç d’enregistrar les hores en què les usuàries dormen, la quantitat
d’exercici diari que realitzen i la seva temperatura basal durant la fase rem del son.
Aquest dispositiu ha d’estar acompanyat d’un sistema que per una banda processi les
dades i per una altra les comuniqui a les usuàries de manera efectiva.

6.2.5. Proposta de valor
Sistema que enregistra diverses mètriques de l’activitat diària de dones que volen
quedar-se embarassades per tal de deduir i fer-los saber quin és el moment de màxima
fertilitat i que poden fer per ser més fèrtils.
Les mètriques en qüestió són: la temperatura corporal, les hores en que es dorm, la
temperatura basal i l’activitat física.
El sistema està format per un wearable responsable d’enregistrar la temperatura
corporal, el ritme cardíac i la quantitat de moviment. Les dades obtingudes es
comuniquen a un smartphone que les processa fent servir una aplicació dedicada per
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tal d’abstreure el valor de les mètriques mencionades. A més l’aplicació envia les dades
a un servidor que analitza de forma col·lectiva les dades de totes les usuàries per tal de
discernir quines mètriques són més rellevants i quins consells més efectius.
Tota la informació generada es notiﬁcada a les usuàries mitjançant l’aplicació del
mòbil.
La nostra proposta ha de permetre saber quin és el millor moment per a la fecundació i
com es poden millorar les constants per augmentar la fertilitat, tot a casa, amb l’ajuda
d’un werable i un smartphone.

6.3. Avaluació
El procés de design thinking ha donat com a resultat una idea que pot aportar una
millora a una situació que costa temps i diners a un col·lectiu determinat. Aquesta
etapa cobreix amb èxit el següent requisit:
• Dur a terme una recerca que tingui com a conclusions quins fenòmens del cos humà
poden derivar en informació útil respecte la fertilitat femenina, i com es poden
monitorar aquests.
La resposta al requisit presentat en aquesta etapa és clara: la temperatura basal, pot
aportar informació útil, i es pot monitorar amb l’ús de sensors de temperatura.
Val a dir que la idea que reﬂecteix aquesta etapa, no correspon al projecte tal com s’ha
descrit. Això és així ja que aquest projecte té certes limitacions temporals i
econòmiques. Per tant s’ha modiﬁcat la idea aportada en aquesta etapa per ajustar-la a
les limitacions temporals i econòmiques.
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7.

Gestió del projecte

Un cop deﬁnida la idea que es vol implementar en aquest projecte, és hora de gestionar
els recursos dels quals es disposa per a fer-ho. En aquesta etapa, es presenten les
estimacions temporals i econòmiques que emparen al projecte. A més sobre aquestes
previsions es presenten mesures a dur a terme en cas que es produeixin desviacions
considerables.

7.1. Gestió temporal
A causa de l’entorn de treball l’estimació temporal del projecte ha canviat durant el
transcurs d’aquest. A banda dels imprevistos, i l’estimació no perfecte del temps
assignat per etapa, hi ha hagut dos punts on l’estimació temporal ha canviat
dràsticament. El primer té lloc quan l’empresa on es desenvolupa el projecte decideix
dedicar més hores setmanals al projecte. La segona, és el resultat d’allargar el
contracte del desenvolupador fent impossible que el treball es pugui presentar a la data
inicialment prevista i per tant donant molt més temps per a desenvolupar el projecte. A
continuació es mostra l’estimació temporal.

7.1.1. Temps per etapa

Etapa

Dies
(aproximadament,
només laborals)

Hores

Ideació del projecte

80

10

Recerca

16

2

Entrevistes

16

2

Visió

16

2

Marc de treball

16

2

Proposta de valor

16

2

Gestió del projecte

75

9

Abast del projecte

9.25

1

Planiﬁcació temporal

8.25

1

Gestió econòmica i sostenibilitat

9.25

1

Presentació preliminar

6.25

1

15.25

2

Contextualització i bibliograﬁa

30

Plec de condicions

8.5

1

18.25

2

Desenvolupament del wearable

38

6

Recerca de components adequats

12

2

2

1

Integrar els components

16

2

Obtenir dades dels sensors

16

2

8

1

Desenvolupament i desplegament dels
servidors

80

7

Seleccionar una plataforma, i dissenyar
l’arquitectura per a aquesta

8

1

Crear les bases de dades

8

1

Crear el sistema d’usuaris

8

1

Crear la interfície i fer-lo accessible

8

1

Implementar el sistema de notiﬁcacions

8

1

Exempliﬁcar el processament col·lectiu
de dades

16

2

152

19

Enviar dades del wearable a l'aplicació
Android

16

2

Emmagatzemar les dades al dispositiu
mòbil

8

1

Tractament de les dades al dispositiu
mòbil

48

6

Dissenyar i implementar la interfície
d’usuari

80

10

8

1

425

51

Presentació oral i document

Adquisició de components

Comunicar les dades

Desenvolupament de l’aplicació

Comunicació Android - servidor
Total
Taula 1: Temps per etapa.

7.1.2. Dependències entre etapes
Etapa

Dependència amb

Ideació del projecte

31

Recerca

-

Entrevistes

Recerca

Visió

Recerca, Entrevistes

Marc de treball

Visió

Proposta de valor

Visió, Marc de Treball

Gestió del projecte
Abast del projecte

-

Planiﬁcació temporal

Abast del projecte

Gestió econòmica i sostenibilitat

Planiﬁcació temporal

Presentació preliminar

-

Contextualització i bibliograﬁa

-

Plec de condicions

Planiﬁcació temporal

Presentació oral i document

-

Desenvolupament del wearable
Recerca de components adequats

-

Adquisició de components

Recerca de components adequats

Integrar els components

Adquisició dels components adequats

Obtenir dades dels sensors

Integrar els components

Comunicar les dades

Obtenir dades dels sensors

Desenvolupament i desplegament dels servidors
Seleccionar una plataforma, i dissenyar
l’arquitectura per a aquesta

-

Crear les bases de dades

Seleccionar una plataforma, i dissenyar
l’arquitectura per a aquesta

Crear el sistema d’usuaris

Seleccionar una plataforma, i dissenyar
l’arquitectura per a aquesta

Crear la interfície i fer-lo accessible

Seleccionar una plataforma, i dissenyar
l’arquitectura per a aquesta

Implementar el sistema de notiﬁcacions

Seleccionar una plataforma, i dissenyar
l’arquitectura per a aquesta

Exempliﬁcar el processament col·lectiu de dades

Crear la interfície i fer-lo accessible

Desenvolupament de l’aplicació
Enviar dades del wearable a l'aplicació Android

Comunicar les dades

Emmagatzemar les dades al dispositiu mòbil

Enviar dades del wearable a l'aplicació Android
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Tractament de les dades al dispositiu mòbil

Emmagatzema les dades al dispositiu mòbil

Dissenyar i implementar la interfície d’usuari

-

Comunicació Android - servidor

Crear la interfície i fer-lo accessible

Taula 2: Dependències entre etapes.
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7.1.3. Diagrama de Gantt

Imatge 2: Diagrama de Gantt
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7.1.4. Possibles obstacles
En el transcurs del projecte poden produir-se certs riscos derivats de l’ús d’eines
hardware o software. Per a cada un d’aquests riscos, s’intenta donar una solució
satisfactòria i eﬁcient. Els potencials riscos s’exposen a continuació:
• Diﬁcultats en aconseguir components: durant el procés de desenvolupament
s’adquireixen determinats sensors. Existeix la possibilitat que obtenir aquests
sensors sigui complicat o bé per motius econòmics, o bé per motius de
disponibilitat i accessibilitat dels mateixos. Aquest potencial obstacle pot ser el més
complicat de resoldre, ja que es tractaria d’un problema totalment extern.
• Comportament inesperat dels components: un cop adquirits els sensors es pot
donar el cas que aquests no es comportin com s’esperava. Això pot ser causat per
diferents motius: els components són defectuosos, la qualitat d’aquest és inferior a
la que es pretenia, la complexitat per utilitzar-los és major a l’esperada, …
• Diﬁcultat d’interpretació de les dades dels sensors: el tractament de les dades
rebudes pels sensors pot ser realment complicat, especialment respecte al que fa a
l’enregistrament de l’activitat física utilitzant IMUs.

7.1.5. Pla d’acció
Probablement durant el projecte es produiran desviacions respecte a l’estimació
temporal, ja que a priori és difícil predir el nombre d’hores que es dedicaran a
cada etapa. Però el fet d’aplicar una metodologia Scrum durant el
desenvolupament del projecte, permet controlar les possibles desviacions, és a dir,
que una etapa no duri el temps planiﬁcat. Això és degut al fet que Scrum és un
mètode dinàmic, i per tant, a mesura que avança el projecte, es pot revisar i
adaptar la planiﬁcació inicial. Els passos a seguir en una eventual desviació són els
següents:
• Si una etapa dura menys del planiﬁcat no és cap problema, es comença la següent.
• Si una etapa dura més del planiﬁcat, s’allarga i es comença la següent més
tard. Ara bé, si aquest retràs és molt signiﬁcatiu, o inclús pot ser perjudicial
per a la ﬁnalització del projecte, es reduirà el temps assignat al tractament de les
dades a l’smartphone, ja que aquesta és la etapa més complexa, i no és
competència de l’especialitat que emmarca aquest projecte.
Addicionalment, s’han planiﬁcat un seguit d’accions per reaccionar correctament
davant els possibles obstacles mencionats prèviament:
• Diﬁcultats en aconseguir components: optar per altres sensors potencialment no
tant adequats com els escollits en primera instància.
• Comportament inesperat dels components: obtenir diferents sensors o en cas de
que aquests siguin defectuosos, obtenir-ne de nous. Una mesura preventiva a
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•

aquest possible problema, seria obtenir més sensors dels que es necessiten per si
algun no estigues en condicions adequades.
Diﬁcultat d’interpretació de les dades dels sensors: utilitzar software propietari o
simpliﬁcar l’abstracció del concepte activitat

Aquestes possibles desviacions no afectarien als recursos assignats. Per altra
banda, es realitzaran reunions periòdiques per a dur un control del projecte i de la seva
planiﬁcació. Es pot concloure que és una planiﬁcació que assegura la ﬁnalització
del projecte en el temps establert.

7.2. Gestió econòmica
7.2.1. Pressupost
A partir de la planiﬁcació, s’estima el pressupost del projecte, en el qual es té en
compte els costos directes per a cada etapa, els costos indirectes, els
imprevistos i la contingència. A la següent taula hi ha el pressupost detallat:
Unitat
s

Preu /
Unitat (€)

Consum
(W)

Vida
útil (Anys)

Hores/
Dia

Hores
d'ús

Ordinador
(MacBook Air)

1

1099

45

5

8

75

6.15

Càmera

1

150

5

3

8

20.5

0.37

Google Docs

1

0 -

-

-

50

0

Google Drive

1

0 -

-

-

50

0

Recursos humans
(enginyer informàtic i
dissenyador)

2

20 -

-

-

75

3000

14

1.15

14

280

Cost (€)

Ideació del projecte

Gestió del projecte
Ordinador
(MacBook Air)

1

Recursos humans
(enginyer informàtic)

1

1099
20 -

45

5
-

8
-

Desenvolupament
del wearable
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Ordinador
(MacBook Air)

1

1099

45

5

8

8

0.66

Microprocessador
(tensyduino)

1

30

2

5

24

24

0.02

Sensor ritme cardíac*

1

60

0.1

3

24

24

0.06

Sensor d'activitat*

1

10

0.1

3

24

24

0.01

1

10

0.1

3

24

24

0.01

C o m p o n e n t s
electrònics

1

20 -

3

24

24

0.02

Arduino IDE

1

0 -

-

-

8

0

Recursos humans
(enginyer informàtic)

1

20 -

-

-

24

480

Sensor
temperatura*

de

Desenvolupament
del servidor i
l’aplicació
Ordinador
(MacBook Air)

1

1099

45

5

8

120

9.84

Sensor BlueTooth*

1

10

0.1

3

24

120

0.05

Dispositiu Android

1

150

5

3

8

80

1.43

AWS

1

120

0

Disc dur USB

1

Memòria
microSD 8 GB

1

8 -

Android Studio

1

0 -

-

Atom

1

0 -

OneSignal

1

MySQL
Recursos humans
(enginyer informàtic)

0 70

5

3

24

24

0.08

3

24

24

0.01

-

80

0

-

-

24

0

0 -

-

-

24

0

1

0 -

-

-

24

0

1

20 -

-

-

120

2400

1

40 -

-

-

4

160

Mensual
ADSL
TOTAL Acumulat

6500

Contingència: 5%

300

Risc: 15%

975

Total sense impostos

7775
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Impostos: 21%

1650

Total amb impostos

9500

Taula 3: Pressupost del projecte.

El pressupost recull els recursos software, hardware i humans agrupats per etapa.
S’inclou el cost causat pel consum energètic quan és pertinent.
Pels recursos hardware i software que tenen un cost, s’ha realitzat un càlcul en funció
de les seves hores d’utilització i la seva vida útil per saber l’amortització estimada. Per
altra banda, com es pot observar, tot el software utilitzat és gratuït, i no comporta cap
cost.
Els recursos humans del projecte els constitueixen un estudiant d’enginyeria
informàtica especialitzat en computadors i un dissenyador. Cada hora de feina costa 20
euros.
Addicionalment es té en compte la quota mensual a pagar per a la connexió a internet
en concepte de ADSL.
Un altre concepte a tenir en compte són els imprevistos. Per al càlcul d’aquest cost
s’afegeix un 15% al total acumulat, per tal de tenir un marge de maniobra
considerablement ample.
Per a fer una estimació del cost, només es té en compte l’amortització del hardware, les
hores dels recursos humans i la connexió ADSL. La quantitat d’hores estimades és el
resultat de la planiﬁcació temporal. En particular, s’han fet servir les següents fòrmules:

Abreviació hw en lloc de hardware utilitzada per motius d’espai.

Per altra banda, es calcula el percentatge de la contingència. Per a aquest projecte és
d’un 5%. Finalment, s’aplica l’IVA (21%) sobre el cost acumulat del pressupost.

7.2.2. Plà d’acció
Al llarg del projecte es poden produir desviacions, les quals es corregiran segons el pla
d’actuació de la planiﬁcació. Així i tot, s’estableixen uns mecanismes que permeten
calcular les desviacions respecte el pressupost i els costos reals.

38

El millor mecanisme per a aquest projecte, tenint en compte la planiﬁcació i la
importància de les etapes, és calcular les desviacions al ﬁnal de les següents etapes:
• Iniciació del projecte: ja que en aquesta etapa s’adquireix hardware, que pot tenir un
preu diferent de l’estimat. Cal doncs, en acabar aquesta etapa actualitzar el
pressupost, d’acord amb el preu ﬁnal dels components adquirits.
• Desenvolupament i desplegament del servidor: el cost del servei que proporciona els
servidors pot variar segons la plataforma que s’elegeixi en l’etapa.
• Desenvolupament de l’aplicació: aquesta és l’etapa més complexa, i més difícil
d’estimar temporalment, a més compta amb la participació del dissenyador, per tant
la ﬂuctuació del temps dedicat respecte a l’estimat pot causar variacions al
pressupost a causa dels recursos humans.
En aquests punts, es calcula el cost real en hores i es compara amb el cost de les hores
estimades. En el cas que la diferencia sigui molt gran, s’ha d’estudiar el perquè ha
passat i així evitar-ho en el futur. Al ﬁnal del projecte també es calcula la desviació per a
poder comparar-la i avaluar-la.
Tot i així, és poc probable que al ﬁnal del projecte la diferencia entre el pressupost i el
cost real sigui molt diferent, ja que, s’han calculat uns imprevistos bastant realistes, un
risc elevat i una contingència del 5%.

7.3. Avaluació
Aquesta etapa no cobreix cap requisit del projecte. Tot i això la funció d’aquesta és la de
permetre el correcte desenvolupament de la resta d’etapes. En aquest sentit s’han
proposat solucions a eventuals problemes. Sempre és molt complicat imaginar quin pot
ser el cas pitjor, ja que sovint la realitat supera la ﬁcció. Tot i les mancances de criteris
per avaluar de manera completament objectiva aquesta etapa, es considera que
aquesta ha estat duta a terme satisfactòriament, ja que proposa contramesures
concretes a eventuals problemes i com s’ha mencionat és casi impossible preveure tots
els possibles problemes que poden sorgir al llarg del projecte.
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8.

Desenvolupament del wearable

Aquesta etapa suposa l’inici del desenvolupament del projecte. Com s’ha mencionat, la
ﬁnalitat és produir un prototip funcional d’un wearabe. Aquesta etapa té dos apartats
ben marcats, per una banda, la recerca, adquisició i integració dels components adients,
i per altre, la interpretació i comunicació de les dades obtingudes per aquests.

8.1. Hardware
8.1.1. Components utilitzats.
Per a començar el desenvolupament del wearable el primer pas és seleccionar i adquirir
els components. A continuació es descriuen els components adquirits i es justiﬁca la
seva elecció:
• Mòdul de comunicació Bluetooth HC-06 [17]: En primer lloc, s’ha decidit que la
tecnologia que cobreixi la comunicació de les dades és el Bluetooth. Aquesta
tecnologia cobreix perfectament les necessitats del projecte: baix consum,
compatibilitat amb pràcticament tots els dispositius actuals i capacitat de
transmetre les dades més que suﬁcients a nivell d’ample de banda, latència i abast
en termes de distància en la qual la comunicació és efectiva. En particular, la
tecnologia que es considera més adequada és el Bluetooth Low Energy (BLE), que és
una versió de la tecnologia Bluetooth que implementa optimitzacions energètiques.
El BLE, és compatible amb els principals sistemes operatius: iOS 5 i posteriors,
Windows Phone 8.1, Windows 8 i posteriors, Android 4.3 i posteriors, BlackBerry 10,
Linux 3.4 i posteriors [18][19][20][21][22].
Pel que fa a la comunicació de les dades, és capaç de transmetre dades a 1 Mbps i
amb una latència de menys d’un mil·lisegon en el pitjor dels casos [23] que és més
que suﬁcient per al projecte, ja que, per a necessitar un ample de banda d’aquestes
magnituds, s’haurien d’adquirir dades dels sensors amb una freqüència
innecessàriament gran, de l’ordre de milers de vegades per segon.
És important, mencionar que en aquest nivell, les possibles alternatives - les xarxes
de dades mòbils i la tecnologia WiFi - també complien amb aquests requisits, però
aquestes ho feien amb un consum energètic molt més elevat [24], i això a marcat la
decisió.
Tot i que es considera que el BLE és la tecnologia ideal per al projecte, s’ha decidit
fer servir la tecnologia Bluetooth, atès a la circumstància que ja es disposava d’un
mòdul hardawre, el chip HC-06, que implementa aquesta tecnologia, i que també
compleix amb els requisits del projecte. A més ambdues tecnologies són molt
similars, i seria molt fàcil actualitzar el prototip per fer ús del BLE.
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•

Sensor de moviment IMU GY-80 [25]: Els sensors IMU es cataloguen pel nombre de
sensors que integren, normalment tot integren giroscopis i acceleròmetres de dos o
tres eixos, i alguns també inclouen magnetòmetre. S’ha optat per adquirir un sensor
el més complet possible, es a dir, un de nou eixos. Tres per cada un dels subsensors
magnetòmetre, acceleròmetre i giroscopi. Amb aquesta decisió en ment, s’ha
adquirit el sensor GY-80, ja que disposava de llibreries que en faciliten l’ús i del millor
preu i termini d’entrega dins els que eren accessibles per a la compra.

•

Sensor de temperatura LM35 [26]: el sensor de temperatura és el més important del
projecte, ja que es el responsable d’adquirir les dades mes rellevants: la temperatura
basal. A més aquestes dades s’han d’adquirir amb una precisió relativament alta, +/0.1 ºC. Un sensor que compleix amb aquest requisits i té un preu molt competitiu és
el LM65 de Texas Instruments. Malauradament no ha sigut possible adquirir aquest
sensor en un termini de temps que respectés la gestió del projecte, i s’ha optat per
adquirir el sensor LM35, que és de la mateixa família de sensors. Aquest segon
sensor funciona exactament igual que l’anterior, sent la única diferència la precisió
de les dades obtingudes, que és de +/- 0.5 ºC en lloc de 0.1.

•

Sensor de ritme cardíac MAX30100 [27]: Tal i com es menciona en l’estat de l’art,
existeixen dues tècniques principals per a mesurar el ritme cardíac: les basades en
ECG, i les basades en sensors òptics. S’ha decidit adquirir un sensor òptic, ja que el
ritme cardíac no és tan rellevant per al projecte, i un sistema basat en ECG hagués
complicat molt la viabilitat de l’hipotètic prototip formal, a part, aquests sensors
sóm molt més cars. Amb aquesta premissa ﬁnalment el sensor que es fa servir és el
MAX30100. S’ha triat aquest sensor en particular perquè disposa de llibreries que en
faciliten la integració i té un preu millor que el de les alternatives.

•

Microprocessador Teensy ++ 2.0 [28]: l’elecció d’aquest component segueix el
mateix criteri que la del Bluetooth: ja es disposava del microprocessador, i té
capacitat més que suﬁcient per a complir la seva funció. Aquest microprocessador
és compatible amb l’entorn de programació Arduino, i per tant pot ser fàcilment
programat mitjançant el port USB.

8.1.2. Integració dels components.
Un cop disposem de tots els components aquests es connecten al microprocessador
tal com es mostra a la ﬁgura següent:
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Imatge 3: Integració dels diferents components del wearable.

Aquesta ﬁgura és una representació esquemàtica del prototip real, s’ha fet servir perquè
resulta més entenedora. A l’Annex 2 s’hi pot trobar una fotograﬁa del prototip.
Cal destacar que tots els sensors i xips estan encapsulats en mòduls que integren els
components electrònics suﬁcients per a funcionar correctament connectats a 5 volts, i
per tant es poden connectar directament al microprocessador.
A continuació es descriuen breument les interfícies fetes servir:
• I2C: aquesta interfície funciona amb dos cables, i fa servir el patró mestre-esclau
[29]. En aquest cas es fa servir per comunicar els sensors de ritme cardíac i el IMU.
• Interfície sèrie o RX/TX: aquesta interfície [30] també funciona amb dos cables, i es
fa servir per comunicar el microprocessador amb el mòdul Bluetooth.
• Port analògic: aquesta interfície llegeix les dades del sensor de temperatura. El
sensor de temperatura transmet les dades en forma de voltatge, i aquest port les
llegeix fent servir un analog to digital converter (ADC).

8.2. Software
En aquest punt es descriu el codi implementat per fer funcionar el wearable. A l’Annex 3
s’inclou el codi complert. Aquest també es pot trobar a la plataforma online GitHub,
juntament amb les llibreries necessàries per executar el codi: https://github.com/
arnaubennassar/wearable/tree/master/wearable_Arduino.
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8.2.1. Obtenció de les dades
Un cop el hardware està operatiu, el següent pas és programar-lo per a obtenir les dades
necessàries. A continuació es descriu com s’han obtingut les dades de cada sensor:
• Sensor IMU: S’ha fet ús de la llibreria Open Source https://github.com/muggn/GY80.
Aquesta llibreria aporta el codi necessari per a llegir els valors correctes del sensor
GY-80. La llibreria és compatible amb la plataforma Arduino, i s’ha integrat al
microprocessador sense problemes.
• Sensor de ritme cardíac: S’ha fet ús de la llibreria Open Source https://github.com/
oxullo/Arduino-MAX30100. Aquesta llibreria també s’ha integrat perfectament amb
la resta del software, i permet adquirir les dades del sensor MAX30100 en forma de
pulsacions per minut.
• Sensor de temperatura: per a aquest sensor no ha fet falta l’ús de llibreries externes,
ja que el propi entorn de programació Arduino permet llegir els ports analògics
fàcilment. Per altra banda, les dades llegides d’aquest port requereixen un petit
tractament, en concret s’ha d’aplicar la següent fórmula matemàtica a les dades
llegides per a convertir-les de voltatge a ºC:
Temperatura = (500 * valor llegit pel port analògic) / 1024
Addicionalment, es descarten les mostres adquirides amb valors que no estiguin
compresos entre els 34 i els 43 ºC, ja que el fet d’estar fora d’aquest rang indica que
no es tracten de mostres vàlides, el cos humà està sempre en una temperatura que
es troba entre aquests valors.

8.2.2. Gestió de la memòria
Les dades llegides pels diferents sensors necessiten ser emmagatzemades, com a
mínim, durant el període entre que es llegeixen dels sensors i són enviades mitjançant
la comunicació Bluetooth.
La manera en què aquestes dades són guardades és clau per garantir una quantitat de
mostres acceptable ﬁns i tot en períodes relativament llargs en què no s’estableixi cap
comunicació via Bluetooth.
Els diferents tipus de dades adquirides (moviment, temperatura i ritme cardíac) es
guarden de la mateixa manera, tret de petites diferències. En essència la tècnica que
s’ha fet servir consisteix en declarar vectors estàtics que ocupen la totalitat de la
memòria dinàmica del microprocessador. Aquests vectors es van omplint en ordre
cronològic, ﬁns que arriben al límit de la seva capacitat. Quan això passa, es combinen
per parelles les mostres, i en formen una de sola. En particular es segueix el següent
algoritme:
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iteracio = 0
for (i = 0; i < tamany del vector; i += 2) {
vector[i - iteracio] = combinar mostres (vector[i], vector[i + 1])
++ iteracio
}
Un cop les dades han sigut combinades, es redueix a la meitat la freqüència en que les
diferents dades es recullen, d’aquesta manera totes les mostres del vector responen
sempre a la mateixa freqüència.
La manera en què es combinen les mostres i la freqüència inicial de mostreig, depèn del
tipus de dada que representa, a continuació s’explica com es representen i combinen
els diferents tipus de dades:
• Temperatura: cada mostra està formada per un valor que representa la temperatura
expressada en ºC, i el temps en què aquesta va ser registrada expressat en segons
d’ençà que el microprocessador s’engega.
Atès a que el que es pretén adquirir és un valor mínim, quan es combinen les dues
mostres, la que en resulta és exactament igual a la que té el valor més petit de les
dues.
La freqüència inicial per a la lectura de la temperatura és d’una mostra per minut.
• Ritme cardíac: es representa de la mateixa manera que la temperatura, però el valor
s’expressa en pulsacions per minut en lloc de ºC.
Per combinar les mostres es fa una mitja entre els valors d’aquestes.
La freqüència inicial de mostreig es de 10 mostres per segon.
• Moviment: es representa de manera similar a les dues anteriors, però en lloc de
guardar un únic valor, se’n guarden sis. Un per cada eix del giroscopi i de
l’acceleròmetre. Els valors representen en G (1G = 9.81 m/(s^2)) en el cas de
l’acceleròmetre i dps (6 dps = 1 rpm) en el cas del giroscopi.
La manera en què s’interpreta l’activitat en aquest projecte és en termes de quantitat
de moviment, i per això les mostres es combinen sumant el valor absolut dels
diferents valors.
La freqüència inicial de mostreig com en el cas del ritme cardíac és de 10 mostres
per segon.
Quan les dades són transmeses correctament, els vectors es buiden i es recupera la
freqüència de mostreig inicial de les diferents dades.
Aquesta manera dinàmica d’adaptar la freqüència de mostreig permet tenir mostres de
les dades en una freqüència òptima en relació al període indeﬁnit en què s’han de
mantenir persistents.
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8.2.3.Comunicació de les dades
Com ja s’ha esmentat, les dades es comuniquen fent servir un mòdul Bluetooth. Per tal
d’assegurar que les dades es comuniquen amb èxit, s’ha implementat un petit protocol
que funciona tal com es representa en la ﬁgura següent:

Imatge 4: Diagrama de la comunicació Bluettoth.

Les dades que s’envien són les que s’han guardat en la memòria del microprocessador
tal com s’explica en el punt anterior. Es considera que les dades estan preparades quan
algun dels tres vectors que guarden els diferents tipus de dades està ple ﬁns la meitat.
Per tal d’enviar-les aquestes dades es converteixen en una única cadena de text, seguint
el format JSON [31], per tal de facilitar-ne la lectura al dispositiu que les rebi.

8.3. Avaluació
En aquesta etapa s’han tractat diversos requisits del projecte, a continuació es
mencionen, i s’avalua si aquests han sigut superats:
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•

Integrar en un dispositiu basat en un microprocessador, també referit en aquest
projecte com a wearable, els components necessaris per a enregistrar els fenòmens
que es considerin oportuns fruits de la recerca mencionada al punt anterior.
S’ha complert amb èxit: s’han integrat satisfactòriament sensors que permeten
monitorar la temperatura, l’activitat i el ritme cardíac.
S’ha comprovat la validesa de les dades llegides pels sensors a partir de comunicar-les
fent servir el port USB del microprocessador. És important mencionar que la
comprovació d’aquesta validesa s’ha fet només a nivell de que les dades obtingudes
tinguessin uns valors coherents, no s’ha anat més enllà pel que fa a comprovar la
ﬁabilitat d’aquestes dades. El fet que les dades són coherents ens dona conﬁança per
creure que la precisió d’aquestes es correspon a l’expressada en els diferents manuals
tècnics o datasheets dels components.
•

Desenvolupar un mitja de comunicació pel qual el microprocessador pot transmetre
les dades adquirides a altres dispositius.
Efectivament, s’ha implementat un sistema de comunicació basat en Bluetooth. Per tal
de comprovar-ne el correcte funcionament, s’ha fet ús de l’aplicació per a dispositius
Android “Bluetooth terminal” la qual permet enviar i rebre dades mitjançant la xarxa
Bluetooth. Fent ús d’aquesta aplicació s’ha pogut simular l’aplicació mòbil, i comprovar
que el comportament del wearable era el correcte tant amb l’enviament de les dades,
com amb l’eliminació de les dades antigues i el reinici de les freqüències de mostreig.
•

El wearable ha de ser capaç de funcionar de manera ininterrompuda, i mantenint les
dades obtingudes de manera persistent, ﬁns que aquestes siguin comunicades a un
altre dispositiu. A més ha d’evidenciar la viabilitat de funcionament en l’àmbit
d’usuari, és a dir que denoti que aquest es podrà fer servir de manera còmode, i
sense haver d’estar constantment pendent de carregar-lo.
En el punt anterior ja hem pogut comprovar que la persistència de les dades era
correcte, i que la freqüència de les mostres guardades també ho era.
Per altra banda, s’ha comprovat quant de temps és capaç de funcionar el sistema amb
una bateria de 1000 mAh. L’experiment ha resultat en unes 26 hores de funcionament
ininterromput.
Respecte a la viabilitat del prototip formal, és a dir, la projecció de que aquest circuit es
pugui integrar en un dispositiu còmode, podem concloure que no hi hauria d’haver
massa complicacions, ja que la mida total dels components és molt petita. Això
acompanyat dels processos de producció industrials actuals, ho hauria de fer viable.
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9.

Desplegament dels servidors en el Cloud

La ﬁnalitat d’aquesta etapa és la de fer accessible via internet l’accés a un servidor que
permeti emmagatzemar i tractar les dades, que les diferents usuàries obtenen a través
dels seus wearables. A més el backend del projecte a de proveïr un sistema de registre i
autentiﬁcació d’usuaris i un de notiﬁcacions.

9.1. Proveïdors
El primer pas a fer és elegir proveïdors que ens ofereixin una plataforma on poder
desplegar els servidors. En aquest cas s’han elegit dos proveïdors diferents:
• Amazaon Web Services (AWS): Aquesta plataforma ofereix uns preus molt
competitius, però sobretot una gran ﬂexibilitat a nivell de recursos. A diferència d’un
proveïdor de servidors habitual, AWS ofereix els seus serveis en forma de
“microserveis”, és a dir, que en lloc d’oferir servidors complets separa les diferents
prestacions d’aquests en paquets més petits permeten conﬁgurar segons les
necessitats les diferents parts. Per exemple, és possible contractar únicament
emmagatzematge, o bases de dades, o unitats de computació. I els microserveis
contractats es cobren en funció de l’ús. De manera que si es contracta una base de
dades i aquesta no és fa servir el cost es 0. D’aquesta manera és possible escalar el
preu del servei de manera lineal en funció al gruix d’usuaris. I el sistema resulta
completament gratuït quan existeixen molt pocs usuaris o en la fase de
desenvolupament. No només el preu es escalable, la infraestructura també ho és. La
plataforma AWS dona servei a productes amb un volum d’usuaris immens com
podria ser Netﬂix o Airbnb. I ho fan mitjançant els mateixos “microserveis” que
ofereixen a la resta d’usuaris. És a dir, que proporcionen eines per escalar la
infraestructura virtualment per a qualsevol volum d’usuaris.
En resum s’ha escollit aquesta plataforma ja que ofereix un cost zero durant el
desenvolupament, i permet una alta escalabilitat.
A l’Annex 4 s’inclou una taula amb els preus dels serveis d’AWS
• OneSignal: Tot i que AWS també proporciona servei de notiﬁcacions, s’ha escollit la
plataforma OneSignal per a proveïr el servei de notiﬁcacions. El motiu és econòmic:
OneSignal és completament gratuït, per qualsevol volum d’usuaris i notiﬁcacions. A
més OneSignal proveeix un seguit d’eines que permeten integrar els seus serveis
amb facilitat. El model de negoci de OneSignal es basa en analitzar les notiﬁcacions
que s’envien a través de la seva plataforma. Això podria suposar un compromís en
quan a la privadesa de les dades de les usuàries, però, resulta pràcticament
impossible vincular la informació de la que disposen amb les persones a les que van
dirigides, ja que no disposen de cap informació d’aquestes com podria ser una
adreça de correu electrònic.
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9.2. Arquitectura i desenvolupament
El backend del projecte està desenvolupat seguint una arquitectura serverless [32], és a
dir, que en lloc de tenir servidors dedicats funcionant de manera continuada, es fan
servir diferents serveis que emulen aquest mateix funcionament, però de manera
distribuïda i sota demanda. Això permet una gran escalabilitat i disponibilitat a un preu
linealment proporcional al volum d’ús que té el sistema. Tot seguit s’inclou un diagrama
que reﬂecteixi la comunicació íntegre del sistema, i a continuació es descriuen els
elements pertinents a l’arquitectura serverless o backend, quina és la seva funció dins
del projecte i com s’han implementat i testejat.

Imatge 5: Diagrama de les comunicacions del sistema.
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9.2.1. Cognito
Permet registrar, veriﬁcar i autentiﬁcar usuaris. En aquest projecte la seva funció és la
de validar l’autenticitat de les usuàries que es volen registrar mitjançant l’aplicació
mòbil. En particular, s’ha habilitat de manera que implementi les següents
funcionalitats:
• Registrar nous usuaris. Es demana a les usuàries que proporcionin un nom, una
adreça de correu electrònic i una contrasenya.
• Comprovar que els usuaris registrats són persones reals enviant un correu electrònic
a l’adreça proporcionada per a la usuària, i demanant-li aquest codi.
• Obtenir una clau d’autenticitat o token si s’encerta una combinació de nom d’usuari
o correu electrònic i contrasenya. Aquest token que s’obté serveix per a validar
l’autenticitat de l’usuari en la resta de serveis.
El desenvolupament d’aquestes funcionalitats s’ha realitzat mitjançant la pàgina web
d’AWS, sense ni una sola línia de codi. El testeig d’aquesta funcionalitat es fa mitjançant
l’aplicació mòbil un cop aquesta està desenvolupada.

9.2.2. API Gateway
Permet rebre peticions HTTP i comunicar-se amb diferents serveis d’AWS, i retornar una
resposta. En aquest projecte la funció d’aquest servei és la d’intermediari entre
l’aplicació mòbil i Lambda (explicació al següent punt).
Addicionalment, aquest servei és capaç de rebutjar les peticions no autoritzades, és a
dir als usuaris que no tinguin unes credencials correctes, subministrades per Cognito.
Per tal d’implementar els diferents endpoints o adreces on es poden enviar peticions,
s’ha generat un ﬁtxer en format .yaml seguint el conveni SWAGGER [33]. Aquest ﬁtxer
descriu les característiques dels endpoints. Proporcionant aquest ﬁtxer a la web d’AWS
és suﬁcient per a conﬁgurar correctament el servei. A continuació s’enumeren els
endpoints habilitats per aquest projecte:
• Guardar dades del ritme cardíac
• Rebre dades del ritme cardíac
• Guardar dades de l’activitat física
• Rebre dades de l’activitat física
• Guardar dades de la temperatura basal
• Rebre dades de la temperatura basal
• Guardar dades personals
• Rebre dades personals
• Guardar el token de OneSignal (explicat en més detall al punt de OneSignal)
• Enviar notiﬁcacions
• Rebre les notiﬁcacions
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El ﬁtxer de conﬁguració de l’API es pot trobar a l’Annex 5. El testeig d’aquest servei es
realitza en conjunt amb el de Lambda i DynamoDB, i s’explica un cop s’introdueixen
aquests dos.

9.2.3. Lambda
Permet executar codi sota demanda, aquest codi té la particularitat de poder interactuar
amb els diferents serveis d’AWS. Es pot programar en diversos llenguatges i pot ser
invocat de diverses maneres. En el cas d’aquest projecte, les funcions Lambda es
programen en el llenguatge node.js, i s’invoquen a través dels endpoints habilitats per
API Gateway i a partir de normes temporals, en particular hi ha una funció que s’executa
cada 24 hores. A cada un dels endpoints llistats en el punt anterior li correspon una
funció Lambda. Aquesta funció analitza les diferents bases de dades per a determinar
quines usuàries porten més de 24 hores sense enviar dades al servidor, i a aquestes els
i envia una notiﬁcació recordant que el sistema no funciona correctament si no s’envien
dades freqüentment. Aquesta funció es fa servir com a exemple d’interpretació de les
dades de manera conjunta.
Aquestes funcions es programen en un editor de codi integrat en la pròpia web d’AWS.
Totes les funcions tenen en comú que realitzen o bé escriptures o bé lectures a la base
de dades DynamoDB, que es descriu en el següent punt. Per tant el codi de les diferents
funcions és molt similar.
Només existeix una funció que no segueix el patró anteriorment descrit, i és la que
permet enviar notiﬁcacions. Aquesta funció es comunica via internet amb els servidors
de OneSignal, tot i que com les altres també interactua amb la base de dades per a
guardar-hi les notiﬁcacions per fer-les persistents.
L’Annex 6 conté el codi de la funció que envia notiﬁcacions, ja que aquesta també
llegeix i escriu a les bases de dades, i per tant exempliﬁca totes les funcions.

9.2.4. DynamoDB
Es tracta d’una Base de dades noSQL. El motiu pel qual s’ha escollit una base de dades
noSQL, és la major escalabilitat que proporciona, i la ﬂexibilitat d’emmagatzemar dades
en diferents formats. A més, aquest tipus de base de dades és el més adequat per
projectes de Big Data [34].
En aquest projecte la base de dades té com a funció emmagatzemar les dades de les
usuàries. En particular s’han creat les següents taules:
• Ritme cardíac: aquesta taula conté el valor del ritme cardíac, és a dir, les pulsacions
per minut, agrupades per usuària i moment en que s’enregistra la dada.
• Activitat física: similar a la de ritme cardíac però en lloc de pulsacions per minut el
valor és quantitat d’activitat.
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•
•

•
•

Temperatura corporal: semblant a les dues anteriors però aquí el valor és
temperatura en ºC.
Informació personal: aquesta taula guarda el pes, altura i edat de cada usuària.
Aquesta informació podria resultar útil si en el futur s’implementa el processament
de dades de les usuàries de manera conjunta.
OneSignal: es guarda la identitat del servei OneSignal de cada usuària per tal de
poder-les vincular.
Notiﬁcacions: com ja s’ha mencionat en el punt anterior, les notiﬁcacions també es
guarden a la base de dades per fer-les persistents i accessibles en qualsevol
moment.

Per tal d’avaluar el conjunt dels serveis API Gateway, Lambda i DynamoDB, es fa servir el
software Postman. Aquest software permet realitzar peticions a API Gateway. De
manera que es realitzen peticions per a comprovar el correcte funcionament dels
serveis mencionats.
Primer es realitzen operacions d’escriptura. El propi software es capaç d’ensenyar la
resposta que proporcionen els endpoints. No només es conﬁrma que les respostes
rebudes són satisfactòries, sinó que es comprova que el contingut a les diferents taules
de DynamoDB són consistents amb el contingut que s’hi ha escrit.
Finalment es fan peticions de lectura i és comprova que la resposta conté la informació
esperada.
D’aquesta manera es possible comprovar el correcte funcionament del sistema sense
haver desenvolupat l’aplicació mòbil. En el capítol anterior s’havia fet el mateix amb el
wearable, s’enviaven les dades a una aplicació que simulava ser l’aplicació que s’ha de
desenvolupar, així que ja es disposava de mostres reals de dades que són les que s’han
fet servir per a provar aquesta part del backend.

9.2.5. OneSignal
OneSignal és un servei de notiﬁcacions push. La funció d’aquest servei dins el projecte
és la de facilitar la comunicació del backend cap a l’aplicació mòbil, sense que el
dispositiu estigui enviant constantment peticions i així reduir el cost que suposa fer
servir el conjunt de serveis d’AWS.
Aquest servei es conﬁgura mitjançant la seva pàgina web. Es pot fer servir de vàries
maneres. En aquest cas, les usuàries obtenen un token mitjançant l’aplicació mòbil.
Aquest token es guarda a DynamoDB i d’aquesta manera resulta accessible a la funció
Lambda que es comunica mitjançant el protocol HTTP amb els servidors de OneSignal
que ﬁnalment envien la notiﬁcació als respectius dispositius. Aquest servei s’avalua de
la mateixa manera que la resta de funcions Lambda, ja que també es pot accionar a
través de API Gateway. Tot i això, l’avaluació no es pot dur a terme ﬁns que s’implementi
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- almenys parcialment - l’aplicació, ja que es necessiten dispositius físics per tal de
comprovar que efectivament es reben les notiﬁcacions. A més, part de la conﬁguració
del servei és especíﬁca a les plataformes a les quals van dirigides. Per exemple el
procediment és diferent per a dispositius iOS que per a dispositius Android. En
qualsevol cas s’ha de proveir a la plataforma els identiﬁcadors de l’aplicació, els quals
no es poden tenir ﬁns que aquestes s’hagin començat a desenvolupar.

9.3. Avaluació
Tot i que en aquesta etapa s’ha avaluat el correcte funcionament de les parts
implementades, queda per veure quins requisits del projecte s’hi veuen implicats:
• Desplegar un servidor capaç de rebre, emmagatzemar i processar dades enviades
per les usuàries. Aquest servidor ha de ser capaç de funcionar correctament en un
hipotètic cas en què el sistema adquireixi un volum d’usuàries molt signiﬁcatiu.
Al llarg d’aquest capítol, s’ha explicat com s’ha desenvolupat i avaluat el funcionament
del backend que proporciona aquestes funcionalitats. A nivell d’escalabilitat, el fet
d’adoptar els “microserveis” d’AWS fent ús d’una arquitectura serverless, implica que
l’escalabilitat la gestiona la pròpia plataforma. En aquest sentit en cas d’adquirir un gran
nombre d’usuàries l’única modiﬁcació que caldria fer és ajustar la capacitat d’executar
operacions de lectura i escriptura a la base de dades. Això es pot fer canviant un
paràmetre mitjançant la web de AWS. Resulta evident doncs, que s’ha desenvolupat un
sistema que compleix amb els requisits.
•

Desenvolupar un mitja de comunicació pel qual el servidor pot enviar informació a
les usuàries, sense que aquestes la demanin de manera explícita.
Aquesta funció s’ha implementat però no ha pogut ser avaluada. Es farà menció un
altre cop en el capítol següent, en que es desenvolupa l’aplicació mòbil, i per tant, podrà
ser correctament avaluada.
•

Aquesta informació ha de ser fàcilment accessible, però de manera privada, ja que
es tracta d’informació conﬁdencial.
El backend és accessible des de qualsevol punt del món on hi hagi accés a internet. De
fet els servidors es troben a Singapore i Tokyo, així i tot s’hi pot accedir amb un temps
raonable des de Barcelona (uns dos segons des de que s’envia una petició i ﬁns que és
rep una resposta que inclou contingut de la base de dades en el pitjor dels casos).
Pel que fa a la privadesa de les dades, per accedir a aquestes es fa servir un sistema
d’autentiﬁcació desenvolupat per AWS. Aquest sistema, ha estat provat en entorns reals
on la seguretat era un factor crític. És per això que es considera què es suﬁcient
implementar aquest servei per conﬁar en que les dades de les usuàries només són
accessibles per aquestes mateixes i de manera individual.
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10. Implementació de l’aplicació
Aquesta etapa suposa l’última part del desenvolupament, i té com a diﬁcultat afegida
integrar la resta de parts. A banda de fer efectiva la comunicació amb el wearable i el
backend, també s’ha de dissenyar i implementar la interfície d’usuari, i el tractament de
les dades. El codi complert de l’aplicació pesa molt, quasi 1GB, i conté milers de línies, i
centenars de llibreries. Per això enlloc d’afegir-lo en forma d’annex, s’ha decidit fer-lo
accessible a través del GitHub del projecte: https://github.com/arnaubennassar/
wearable/tree/master/app_ReactNative.

10.1.Plataforma de desenvolupament
Abans de començar a desenvolupar res cal decidir en quina plataforma es desenvolupa
l’aplicació. Per dur a terme aquesta decisió s’ha seguit fonamentalment dos criteris: el
nombre d’usuaris al que permet arribar la plataforma i el cost temporal i econòmic que
suposa implementar sobre aquesta plataforma.
Per abordar el primer criteri s’ha fet una petita recerca sobre quins són els sistemes
operatius més populars per a dispositius mòbils sobretot tenint en compte la
fragmentació entre les diferents versions. En primer lloc, resulta evident que els
sistemes operatius més utilitzats són iOS amb casi un 14.4% de la quota de mercat i
Android amb un 84.8% [35]. És a dir, que la resta de competidors només representa un
0.8% del total dels usuaris. Es considera que aquest 0.8% no compensa l’esforç extra
que suposa desenvolupar per a aquestes plataformes.
Pel que fa a la fragmentació, existeixen molts dispositius Android que no s’han
actualitzat a les últimes versions tal i com es pot apreciar en aquesta taula que
proporciona Google [36] (dades corresponents al 2 d’Octubre de 2017):
Versió

Volum d’usuaris en %

2.3.3 - 2.3.7

0.6

4.03 - 4.04

0.6

4.1.X

2.3

4.2.X

3.3

4.3

1

4.4

14.5

5

6.7

5.1

21

6.0

32

7.0

15.8

53

7.1

2

8.0

0.2

Taula 4: Percentatge d’usuaris de les diferents versions d’Android.

Les diferents versions són retrocompatibles, entre elles, excepte per a les funcionalitats
noves que incorporen cada nova versió. En aquest sentit la característica que marca la
versió mes antiga que es pot fer servir és la capacitat de fer servir la tecnologia BLE.
Aquesta funcionalitat va ser introduïda a la versió 4.3 tal i com s’explica en el capítol del
desenvolupament del wearable. Per tant s’escolleix aquesta versió com a requisit mínim
per a poder ser instal·lada. Com a resultat aquesta aplicació serà compatible amb un
93% dels dispositius Android.
En el cas de iOS, Apple fa servir una política d’actualitzacions diferents, en la que
considera obsolets tots els dispositius que no són compatibles a partir de certa versió
del sistema operatiu. Actualment aquesta versió mínima del sistema operatiu és la 8,
això no suposa un greu problema ja que només un 2% dels dispositius que fan servir
iOS funcionen amb una versió inferior a la 9 [37] (dades corresponents al 6 de Setembre
de 2017).
En conclusió, s’escull com a sistemes operatius objectius Android i iOS a partir de les
versions 4.3 i 8 respectivament. Els dispositius que fan servir aquests sistemes
operatius suposen un total de més del 92% de la totalitat de dispositius mòbils.
Un cop s’ha decidit per a quins dispositius es vol desenvolupar l’aplicació, cal triar les
eines per a fer-ho. Existeixen diverses plataformes que permeten desenvolupar software
per a aquests sistemes operatius. Per tal de comparar-les s’han agrupat de la següent
manera:
• Natives: són les eines oﬁcials que proporcionen els responsables dels sistemes
operatius en aquest cas Apple i Google. La principal avantatge d’aquestes és el
suport oﬁcial, l’estabilitat, el rendiment i la integració amb totes les funcionalitats i
serveis que ofereixen els sistemes operatius. Com a contrapartida, aquestes eines
només permeten la creació d’aplicacions per al sistema operatiu al que van
adreçades.
• Universals: també conegudes com a web apps, ja que es construeixen sobre
tecnologies web. Avui en dia gairebé qualsevol dispositiu informàtic té accés a
internet i la majoria disposen de navegador web. Per tant té sentit fer servir les
tecnologies web com ara HTML i JavaScript per tal de crear aplicacions que
funcionen mitjançant navegadors web. Així s’aconsegueix una accessibilitat que va
molt més enllà dels dispositius mòbils: ordinadors, videoconsoles, televisors, …
Qualsevol dispositiu que tingui un navegador web relativament modern en deﬁnitiva.
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•

Aquestes tecnologies tenen certes mancances, principalment la diﬁcultat de fer
servir prestacions especíﬁques dels dispositius. És el cas de la xarxa Bluetooth, la
qual es una part crítica per al projecte. No és impossible fer servir aquestes
característiques en les plataformes web. En els darrers mesos han agafat molta
força projectes que intenten fer accessibles aquestes prestacions a la tecnologia
web com és el cas de les Progressive Web Apps (PWA) [38]. No obstant es tracta
d’una tecnologia molt jove, que encara es troba en estat de desenvolupament.
Multiplataforma: intenten emular la portabilitat de les aplicacions universals, però,
en lloc de fer-ho sobre la plataforma web, ho fan afegint una capa d’abstracció que
després es tradueix en codi natiu. D’aquesta manera s’aconsegueix programar el
software una sola vegada, però exportar-lo a diferents sistemes operatius, amb les
característiques que ofereixen les eines natives.
No es pot considerar que els diferents entorns de programació que segueixen
aquest plantejament siguin a dia d’avui tant eﬁcients com ho són les eines natives,
tot i això aquestes plataformes són molt més madures que no pas les PWA, per
exemple.
Es podria dir que aquest plantejament es troba a mig camí entre les aplicacions
natives i les universals: són accessibles a menys dispositius que les universals, i no
gaudeixen d’un funcionament òptim com les natives, però permeten arribar a
diversos sistemes operatius, tenint accés a quasi totes les funcions que aquests
ofereixen amb un rendiment decent.

Un cop analitzades aquestes categories, es decideix adoptar la tecnologia
multiplataforma. Els motius són que l’aplicació que es vol desenvolupar està adreçada
exclusivament a dispositius mòbils, i per tant l’ús de la tecnologia universal no tindria
gaire sentit ja que la seva gran avantatge és que poden funcionar en qualsevol
dispositiu. Per altre banda fer ús de les eines natives suposaria programar dues
aplicacions independents des de zero.
Dins dels entorns multiplataforma trobem diversos competidors: React Native, Xamarin,
Ionic, … Aquestes plataformes són molt similars ja que totes elles segueixen el mateix
plantejament. Es diferencien en els llenguatges que fan servir i com interactuen amb els
sistemes operatius als que donen suport. S’ha escollit React Native, perquè a dia d’avui
és el que té una comunitat d’usuaris més gran i activa donant-li suport. React Native [39]
permet crear aplicacions per a Android i iOS, en les versions mencionades anteriorment.
Es programa en JSX que és una variant de JavaScript. Permet també generar i integrar
codi 100% natiu pels dos sistemes operatius i accedir-hi des de nivells més abstractes,
això provoca que amb l’ajut de la gran comunitat que hi ha darrere el projecte, existeixin
llibreries i components que fan ús de quasi totes les funcionalitats dels sistemes
operatius.
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10.2.Arquitectura del software
L’aplicació que es vol desenvolupar és prou complexa com per a prestar especial
atenció a l’arquitectura del software. En particular l’aplicació rep dades de manera
aliena a les usuàries, és a dir que aquestes s’adquireixen sense que les usuàries ho
demanin, per exemple, prement un botó de la interfície o omplint un formulari.
Per tal de mantenir la coherència entre les dades que es reben, les que s’ensenyen a les
usuàries, i les que s’envien als servidors, es fa servir una arquitectura basada en Redux
[40].
Redux no és una arquitectura sinó una llibreria. Aquesta llibreria però facilita estructurar
el ﬂux de les dades d’una manera molt determinada, i compactar el conjunt de les
dades que inﬂueixen en la interfície d’usuari en un sol element que anomenen state o
estat. El ﬂux de les dades en Redux segueix els següents passos:

Imatge 6: Esquema del funcionament de redux.

•

•

•

Action: Un component o part del codi, ja sigui a causa de la interacció de l’usuari,
amb internet o qualsevol altre xarxa o sensor, executa una action o acció. Aquesta
action o acció, està representada per un nom, com podria ser “DADES REBUDES”, i
opcionalment, amb un payload o contingut, per exemple “[{temperatura: 35, temps:
‘1/10/2017 10:20’}, {temperatura: 36, temps: ‘1/10/2017 16:20’}, …]”.
Reducers: Encarregats de processar les accions i integrar-les en l’estat. Seguint
l’exemple anterior, el reducer encarregat de tractar les dades rebria l’acció “DADES
REBUDES”, i afegiria les dades del payload a les que ja hi eren a l’estat.
Store: Té la funció d’uniﬁcar els diferents reducers, i d’integrar les dades en un únic
estat. A més també s’encarreguen de fer saber als components que l’estat s’ha
actualitzat.

56

Com s’ha mencionat, Redux no és una arquitectura en si, però propicia adoptar una
arquitectura en que tots els components funcionen de manera molt autònoma. En
concret els components depenen exclusivament de l’estat.
Els components es
comuniquen entre ells només de manera indirecta a partir d’accions que propicien
canvis en l’estat.
L’estat de l’aplicació distingeix cinc camps principals: usuari, dades, notiﬁcacions,
Bluetooth i navegació. Cada un d’aquest camps està format per diverses dades.
A continuació es descriuen els diferents components de l’aplicació, agrupats segons les
funcions que duen a terme, i s’explica què fan, a quines parts de l’estat accedeixen i
reaccionen, i quines accions realitzen.

10.2.1. Components de comunicació
Aquests components tenen la funció de rebre i enviar dades. En particular, rebre les
dades enviades pel wearable, i enviar i rebre dades del backend.
La lectura de les dades enviades pel wearable es fa amb l’ajuda de la llibreria Open
Source https://github.com/rusel1989/react-native-bluetooth-serial. La qual permet
subscriure una funció a la rebuda de les dades via Bluetooth. Justament aquesta funció
executa una acció que provoca que les dades que envia el wearable s’integrin a l’estat
de l’aplicació.
Respecte a enviar les dades a enviar el servidor, quan canvien les dades en l’estat, el
component encarregat de gestionar la comunicació amb el servidor les rep i es capaç
d’enviar-les. Això no és sempre així, ja que en moltes ocasions el wearable transmet
dades a una freqüència relativament alta, de l’ordre de diverses vegades per minut. És
innecessari enviar les dades amb la mateixa freqüència que es reben cap als servidors.
Fer-ho suposaria un augment de la càrrega de treball dels servidors, que augmentaria el
cost i no aportaria cap beneﬁci. Per això s’ha decidit que es pujaran les dades al
servidor un cop al dia. Així doncs quan es reben noves dades, es consulta la última
vegada que es va actualitzar el servidor i es decideix si s’envien. Quan s’envien
s’executa una acció que afegeix a l’estat la informació necessària per saber quines
dades han sigut pujades, i quan.
A part d’enviar dades als servidors, la comunicació també funciona en sentit contrari.
Això és així en dues situacions: quan una usuària s’autentiﬁca amb èxit, en aquest
moment l’aplicació descarrega les dades que la mateixa usuària pot haver generat des
de qualsevol dispositiu. O en rebre una notiﬁcació.
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10.2.2. Components del tractament de les dades
Quan el component que rep les dades del wearable les fa arribar a l’estat, hi ha una sèrie
de components que les tracten, abans que aquestes dades es comuniquin a cap altre
lloc. Aquest tractament consisteix en analitzar les dades per extreure’n informació útil,
indexar-les segons la data en que van ser capturades i emmagatzemar-les a la memòria
del dispositiu per a fer-les persistents ﬁns que aquestes no s’envien al backend. Més
endavant s’explica en que consisteix l’anàlisi de les dades.

10.2.3. Components de la interfície d’usuari
Aquests components són els encarregats de comunicar la informació generada pel
sistema a les usuàries. És a dir que llegeixen les dades de l’estat i les representen de
manera gràﬁca. Addicionalment, aquests components també executen accions, per
exemple quan s’introdueix un usuari i contrasenya per tal d’adquirir el token que permet
l’accés al backend. Més endavant és tracta en més profunditat la interfície i experiència
d’usuari.

10.3. Processament de les dades
En aquest apartat s’explica com es converteixen les dades “crues” que envia el wearable
en dades que representin les mètriques que es volen monitorar, és a dir: l’activitat, les
hores en que les usuàries dormen i la temperatura basal.

10.3.1. Obtenció de l’activitat
Al llarg de la memòria s’ha fet menció de la diﬁcultat d’adquirir mètriques precises com
ara nombre de passos, o calories cremades a partir de les dades generades per un
sensor IMU. Això és difícil però no impossible ja que diversos dispositius comercials ho
fan. Malauradament, no s’ha trobat cap llibreria accessible que permeti realitzar
aquesta abstracció de les dades. Resulta inviable tenint en compte la gestió del
projecte desenvolupar un software capaç de fer aquesta funció. Per això s’ha decidit fer
una abstracció molt simple de les dades rebudes per aquest sensor, que malgrat ser
simple sigui consistent. Aquesta abstracció considera l’activitat com a l’acceleració
acumulada durant el temps. Per tant el que s’ha fet és sumar l’acceleració que es rep de
les diferents mostres recollides pel sensor IMU.

10.3.2. Obtenció de les hores dormides
Aquesta mètrica s’ha interpretat amb més èxit que l’anterior, es considera que una
usuària està dormint quan durant un període de temps determinat, aquesta es mou per
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sota d’un llindar establert. La quantitat de moviment ve donada per la quantitat
d’acceleració tal i com s’ha descrit en el punt anterior. Com es pot intuir, aquesta
manera d’interpretar si una persona està dormint o desperta és bastant inexacta.
Efectivament, hi ha persones que es mouen més i n’hi a que es mouen menys mentre
dormen.

10.3.3. Obtenció de la temperatura basal
La temperatura basal és la mètrica més rellevant pel cas d’estudi d’aquest projecte, i és
la que s’ha obtingut amb més exactitud. Cada dia s’analitzen totes les mostres
obtingudes pel sensor de temperatura i se selecciona com a temperatura basal la més
baixa dins del rang de temperatura corporal humana, és a dir entre 34 i 42 ºC. De totes
maneres analitzant els resultats resulta evident que els resultats no sempre són
correctes, això es deu en que el sensor de temperatura tarda un temps en estabilitzar
els resultats que es deriven en les mostres que envia el wearable, en particular això és
així quan una usuària entre en contacte amb aquest sensor, existeix un període de
temps en el que el sensor va apropant-se al valor real. Com a conseqüència, algunes
mostres tenen valors inferiors als reals. Aquest valors es donen com a bons en la
implementació actual del software.
Quan es detecta un mínim en la temperatura basal, és a dir, quan la mostra d’un dia té
un valor de temperatura inferior a la del dia anterior i el següent, s’interpreta que
l’ovulació ha començat. En aquell moment s’envia una notiﬁcació a la usuària.

10.4. Interfície i experiència d’usuari
Per tal de dissenyar una interfície d’usuari que sigui entenedora, intuïtiva i agradable,
s’ha fet servir una tècnica de disseny que consisteix en imaginar un possible usuari del
producte a dissenyar, i dissenyar-lo per a ell. En aquest cas es fa una descripció d’una
potencial usuària, que es pot trobar a l’Annex 1. A part s’han tingut en compte
conceptes bàsics de UI/UX (interfície d’usuari i experiència d’usuari). I tenint en compte
els patrons de disseny més habituals i al que els usuaris d’Android i iOS estan
acostumats.

10.4.1. Arquitectura de navegació i disseny
El primer pas pel disseny de la interfície de l’aplicació és determinar quina informació
s’ha de representar o s’ha de demanar a les usuàries. Un cop es decideix quins
elements formaran l’aplicació, aquests han de agrupar-se en pantalles, i aquestes
pantalles han de ser accessibles mitjançant un sistema de navegació.
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A continuació es mostra un diagrama en el que s’hi representen el disseny de les
diferents pantalles, i a partir de ﬂetxes, es mostra quines pantalles poden navegar cap a
altres pantalles.
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Imatge 7: Diagrama
de navegació de
l’aplicació
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Tot seguit és descriu quina informació hi ha en cada una d’aquestes pantalles:
• Autentiﬁcació, registre i validació: La primera pantalla conté dues entrades de text,
una pel nom d’usuari o correu electrònic i l’altra per la contrasenya, si s’introdueix
una combinació d’aquests dos camps que coincideix amb el d’una usuària
registrada, l’autentiﬁcació té èxit i es navega a la pantalla de notiﬁcacions. La
segona és similar a la primera però demana per separat el nom d’usuari i el correu
electrònic. Un cop s’omplen els tres camps, es navega cap a la tercera pantalla, la
qual demana a les usuàries que introdueixin un codi. Aquest codi s’envia per correu
a l’adreça introduïda a la segona pantalla. Si el codi introduït és correcte es crea un
usuari amb les credencials corresponents a la segona pantalla, i es navega a la
pantalla de notiﬁcacions.
•

Notiﬁcacions i Notiﬁcació: en aquesta pantalla s’hi mostra un llistat de totes les
notiﬁcacions. Les notiﬁcacions fan a la vegada de botó, que porten a la pantalla
notiﬁcació. En aquesta pantalla s’hi mostra la informació completa corresponent a
la notiﬁcació que ha accionat la navegació.

•

Dades, Temperatura basal, hores dormides i activitat: a la pantalla de dades hi ha un
resum de les tres mètriques que es segueixen. Es pot ampliar la informació prement
a sobre de qualsevol de les tres divisions que hi apareixen. En polsar una de les
divisions es navega cap a una pantalla que mostra informació més detallada de la
mètrica seleccionada. En concret es mostra una gràﬁca que ensenya la informació
de l’última setmana, l’últim mes o totes les dades que s’han capturat. Aquesta
gràﬁca va acompanyada d’un text que explica com s’han d’interpretar les gràﬁques i
perquè la informació que s’hi reﬂecteix és important.

•

Usuari, dades personals i Bluetooth: a la pantalla d’usuari hi apareixen tres divisions
similars a la de la pantalla dades. La primera divisió porta a la pantalla dades
personals on les usuàries poden introduir al sistema el seu pes altura i edat. La
segona divisió porta a la pantalla Bluetooth la qual explica com aparellar-se amb el
wearable. Un cop el dispositiu mòbil i el wearable estan aparellats, aquesta pantalla
mostra una animació ﬁns que aquests dos estableixen connexió o aquesta connexió
és rebutjada. Finalment l’última divisió serveix per a tancar la sessió, i porta a la
pantalla d’autentiﬁcació.

En el diagrama, s’hi mostren les pantalles corresponents a la versió Android de
l’aplicació. A l’Annex 7 s’hi poden trobar les captures ampliades de les diferents
pantalles, tant en la versió Android com iOS.
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10.4.2. Consideracions d’usabilitat
Per tal que les usuàries tinguessin una experiència més agradable, s’han tingut diverses
consideracions:
• Diferències entre les versions Android i iOS: hi ha certs elements que segueixen una
estètica pròpia de les dues plataformes. És el cas dels elements de navegació. Això
és així perquè aquests elements són comuns a un gran nombre d’aplicacions, i els
usuaris estan molt acostumats a veure-ho d’aquesta manera. A continuació es
mostren unes imatges que il·lustren aquestes diferències:

Imatge 8: Diferències entre la versió iOS (a l’esquerra) i Android (a la dreta).

•

Usabilitat: s’han respectat certs criteris adreçades al disseny d’interfícies tàctils.
Alguns d’aquests criteris són: la mida mínima dels elements que responen al ser
premuts, la distribució dels elements tenint en compte la diﬁcultat d’arribar-hi si es
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•

fa servir el dispositiu amb una sola mà, mida mínima de la lletra, marges, …
Aquests criteris s’han extret del portal especialitzat en UI/UX uxplanet [41].
Mida de pantalla: totes les distàncies entre elements i la mida d’aquests estàn
expressats en tant per cent, de manera que l’aplicació és consistent no només entre
sistemes operatius, sinó en dispositius amb diagonals de pantalla molt diversos. Es
pot considerar que l’aplicació és responsive.

10.5. Avaluació
Aquesta és l’última etapa del projecte, i amb aquesta ﬁnalitza el desenvolupament
d’aquest. A continuació s’avaluen els requisits tractats en aquesta etapa, i al capítol
següent es fa una valoració completa de tot el projecte.
• Desenvolupar una aplicació mòbil capaç de rebre les dades transmeses pel
wearable.
L’aplicació s’ha desenvolupat amb èxit, i s’ha comprovat a través de la interfície gràﬁca
dissenyada com es rebien les dades del wearable.
•

Dissenyar i implementa una interfície d’usuari per a l’aplicació mòbil, que mostri de
manera entenedora i intuïtiva la informació que genera el sistema.
Els recursos temporals no han donat cabuda a fer un estudi amb usuàries reals per
comprovar l’efectivitat de la interfície dissenyada. Malgrat això aquesta ha sigut
implementada seguint principis universals del disseny d’interfícies per a dispositius
mòbil tàctils. Les poques proves realitzades amb usuaris no familiaritzats amb
l’aplicació han sigut molt satisfactoris. Aquestes proves no s’han documentat, ja que
s’han realitzat de manera informal en situacions casuals i quotidianes.
• Obtenir informació útil a partir de les dades tractades.
Les dades tractades han donat fruit en aquesta etapa en forma d’informació útil, que es
comunica a les usuàries en forma de notiﬁcacions. En concret es notiﬁca a les usuàries
quan aquestes es troben en un període d’alta fertilitat. No s’ha contrastat la validesa
d’aquesta informació, però aquesta està basada en la recerca duta a terme en el capítol
d’ideació del projecte.
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11. Avaluació dels resultats
Tal com s’estableix en la planiﬁcació del projecte, en acabar el desenvolupament,
s’avalua la totalitat del projecte. Com que els requisits han sigut avaluats al ﬁnal de
cada etapa, en aquest capítol si bé es mencionen tots només s’entra en detall en
aquells que no hagin sigut clarament superats. No hi ha cap requisit que no hagi sigut
superat almenys parcialment.

11.1. Requisits superats
Els requisits que han estat clarament superats, els quals ja han sigut analitzats són:
• Determinar l’àmbit de salut del projecte.
• Dur a terme una recerca que tingui com a conclusions quines constants del cos
humà poden derivar en informació útil per l’àmbit de salut a tractar.
• Determinar com es poden monitorar les constants seleccionades.
• Integrar en un dispositiu basat en un microprocessador, també referit en aquest
projecte com a wearable, els components necessaris per a enregistrar les constants
que es considerin oportunes fruit de la recerca mencionada en el punt anterior.
• Desenvolupar un mitjà de comunicació per transmetre les dades entre el
microprocessador i altres dispositius.
• Desenvolupar una aplicació mòbil capaç de rebre les dades transmeses pel
wearable.
• Desplegar un servidor capaç de rebre, emmagatzemar i processar les dades
enviades per les usuàries. Aquest servidor ha de ser capaç de funcionar
correctament en un hipotètic cas en què el sistema adquireixi un volum d’usuàries
molt signiﬁcatiu.
• Desenvolupar un mitjà de comunicació pel qual el servidor pugui enviar informació a
les usuàries sense que aquestes la demanin de manera explícita.
• Aquesta informació ha de ser fàcilment accessible però de manera privada, ja que
es tracta d’informació conﬁdencial.

11.2. Requisits parcialment superats
Per altra banda existeixen certs requisits que no s’han superat amb tanta claredat, o ﬁns
i tot tenen certes mancances. A continuació es llista quins són aquests, perquè es
considera que no han sigut clarament superats, i quines implicacions suposa això:
• El wearable ha de ser capaç de funcionar de manera ininterrompuda i mantenir les
dades obtingudes de manera persistent ﬁns que aquestes siguin comunicades a un
altre dispositiu. A més ha d’evidenciar la viabilitat de funcionament en l’àmbit de les
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usuàries, és a dir, que denoti que aquest es podrà fer servir de manera còmoda i
sense haver d’estar constantment pendent de carregar-lo.
Aquest requisit menciona diverses funcions. Per una banda menciona l’autonomia i la
persistència, les quals han sigut desenvolupades amb èxit.
Però per una altra banda menciona la viabilitat del funcionament del dispositiu en un
entorn real, fora de la fase de prototipatge.
Aquesta part del requisit resulta molt complicada d’avaluar, ja que cap membre de
l’equip del projecte té coneixements suﬁcients per fer projeccions de quin seria el
dispositiu que s’obtindria després d’aplicar tècniques de producció industrial al prototip.
Això no vol dir que no s’hagi superat aquest requisit, sinó que resulta imprudent fer-ne
una avaluació per falta de coneixement.
• Obtenir informació útil a partir de les dades tractades:
Aquest requisit es podria considerar superat, ja que tècnicament el sistema genera el
que s’ha deﬁnit com a informació útil. Tot i així aﬁrmar això seria com a poc ser molt
optimista.
Efectivament, es genera informació útil. El problema resulta que es evident que aquesta
informació no és molt ﬁable, sense anar més lluny no s’ha realitzat cap estudi que ho
garanteixi. Però a més s’han detectat problemes, com ara l’estabilització dels resultats
en el sensor de temperatura, que evidencien que en cas que es produïssin aquests
estudis, el resultat seria negatiu.
S’ha de tenir en compte però que al requisit no es mencionava la ﬁabilitat dels resultats.

11.3. Avaluació global del projecte
El projecte s’ha realitzat amb èxit. És cert que existeixen certes parts on el resultat del
desenvolupament no garanteix uns resultats correctes. Però al cap i a la ﬁ, el projecte
volia proposar l’arquitectura d’un sistema capaç de monitorar la salut de persones
mitjançant wearables. En aquest sentit el projecte presenta eines per a fer-ho, que són
ﬂexibles, econòmiques i sobretot eﬁcaces.
Les mancances que presenta el projecte fan referència al tractament de les dades. El
tractament de les dades varia dràsticament segons els fenòmens que es vulguin
estudiar. El tractament de les dades que s’ha fet en el projecte tenien com a objectiu
aportar un exemple sobre el qual es pogués provar el sistema, i per això no s’hi han
dedicat tants recursos.
Com a contrapartida, amb el sistema desenvolupat seria viable aconseguir dades
totalment ﬁables a partir de la implementació dels algoritmes adequats. I ﬁns i tot,
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generar informació útil en àmbits molt allunyats de la fertilitat femenina com podrien
ser problemes cardíacs o trastorns relacionats amb el pes, entre molts exemples.
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12. Informe de sostenibilitat
En aquest capítol es fa un informe de sostenibilitat seguint els criteris establerts per la
UPC. Aquest informe és un requisit de qualsevol TFG desenvolupat en aquesta
universitat. S’ha utilitzat a mode de plantilla l’exemple disponible a la pàgina web de la
universitat.

12.1. Matriu de sostenibilitat
La matriu de sostenibilitat presenta el resultat de l’avaluació del projecte Wearables per
a monitorar la salut en tres grans blocs: Projecte Posat en Producció, Vida Útil i Riscs.
Per cada un dels blocs s’ha realitzat una valoració de l’impacte ambiental, econòmic i
social tant per la ﬁta inicial com per la ﬁnal del projecte. Aquesta avaluació aporta un
rang de sostenibilitat entre -60 i 90 punts, en concret el projecte té una valoració de 40.
Projecte Posat
a Producció (0 ~ 10)

Vida útil (0 ~
20)
Riscos (-20 ~ 0)

Puntuació

Ambiental

5

5

-5

5

Econòmic

9

7

-5

11

Social

6

18

0

24

20

30

0 Total = 40

Puntuació

Taula 5: Puntuacions de l’informe de sostenibilitat del TFG.

En els següents apartats de l’informe es descriu l’avaluació de cada un dels blocs. Per
cada una de les avaluacions es descriuen els aspectes que s’han valorat i la seva
justiﬁcació. La ponderació de cada un dels apartats s’ha fet en relació a les solucions
que existeixen actualment i en els riscs o alternatives que poden tenir cada un dels
aspectes.

12.2. Projecte Posat en Producció
El Projecte Posat en Producció o PPP avalua el projecte wearables per a monitorar la
salut la seva planiﬁcació, desenvolupament i implementació.

12.2.1. Ambiental: ﬁta ﬁnal
S’ha realitzat una previsió dels recursos necessaris per desenvolupar el projecte amb un
equip d’un desenvolupador i un dissenyador, i tenint en compte els requisits tecnològics
propis de les característiques del projecte i també s’ha tingut en compte l’impacte
mediambiental d’aquests recursos. Per desenvolupar el projecte, tant el desenvolupador
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com el dissenyador necessiten un ordinador i per desplegar el projecte fa falta un
servidor cloud, en aquest cas Amazon Web Services (AWS), i un conjunt de components
hardware per a desenvolupar el wearable. Aquests components són: un
microprocessador, un sensor de temperatura, un sensor de moviment o IMU, un sensor
de ritme cardíac i una bateria. A l’hora d’escollir el model d’ordinador han entrat en joc
dos variables importants: el tipus d’ordinador i la possibilitat de ser reutilitzat.
Tenint en compte que els ordinadors es faran servir exclusivament durant el
desenvolupament del projecte, i sota unes càrregues de treball no altes, es considera
que aquests podran ser utilitzats per a qualsevol altre propòsit un cop el
desenvolupament ﬁnalitzi.
Pel que fa al model d’ordinador existeixen dues opcions: ordinador de sobretaula i
ordinador portàtil. Per tal d’escollir la més adient pel nostre projecte s’ha valorat
l’impacte mediambiental de totes dues i les facilitats que aporten a l’usuari. Segons
l’informe de Megan Bray [42]: un ordinador portàtil necessita entre 12W i 22W quan està
actiu, entre 1.5W i 6W quan està en mode estalvi i entre 1.5W i 2W quan està apagat
amb la bateria carregada al 100%; i un ordinador de sobre taula necessita 70W quan
està actiu, 25W en mode estalvi i 1.5W quan està apagat. Si suposem un ús intensiu de
6 h de feina, 2 h de baix consum i 16 hores que l’ordinador està apagat, obtenim els
següents consums diaris:
Ordinador portàtil: 6h x 22W + 2h x 6W + 16h x 2W = 176W h
Ordinador de sobretaula: 6h x 70W + 2h x 25W + 16h x 1.5W = 494W h
Com podem observar els ordinadors portàtils es presenten com la millor opció de baix
consum i a més, ofereixen llibertat de moviment als treballadors. Per tant aquest model
és el que escollim.
La infraestructura de servidors necessària per a la realització i explotació del projecte
no es pot desestimar, ja que és la que més consum energètic té i pot tenir un impacte
major en el medi ambient. Com que el volum d’accessos, informació i processament
que ha de ser capaç de suportar la infraestructura és variable en el temps, optem per
utilitzar una arquitectura elàstica. Les arquitectures elàstiques permeten dotar al
sistema dels recursos necessaris en cada moment, és a dir quan el sistema necessita
més recursos l’arquitectura és capaç de proveir-ne i quan necessita menys recursos
l’arquitectura és capaç de treure’ls. D’aquesta manera sempre s’utilitzen els recursos
necessaris a cada moment i no es fa un malbaratament ni de recursos ni d’energia.
Per tal de garantir l’elasticitat del sistema s’opta per serveis d’AWS. Aquest permet
utilitzar una arquitectura elàstica, però fa molt difícil la mesura del consum energètic
del nostre projecte. Tot i així, podem garantir que els recursos que s’utilitzen en el
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nostre sistema sempre seran els adequats i necessaris, per tant mai hi haurà un
malbaratament de recursos pel que fa a la infraestructura Cloud.
Finalment els components hardware són difícilment reutilitzables, ja que aquests han
sigut seleccionats amb uns criteris molt especíﬁcs per al projecte. Tot i així, si el
projecte no tingues continuïtat els diferents components es podrien reutilitzar de
manera separada o conjunta. Pel que fa al consum energètic del hardware, els
components han sigut triats seguint una serie de criteris. Un dels criteris més
importants és el consum energètic i s’ha primat a l’hora de fer la selecció un cop
s’havien avaluat les opcions més competents.

12.2.2. Ambiental: ﬁta ﬁnal
L’impacte ambiental del desenvolupament del projecte ﬁns a l’estat actual, es pot
quantiﬁcar mesurant el consum energètic dels recursos destinats a cada un dels
membres de l’equip. En aquest cas, el dissenyador ha utilitzat els seus recursos durant
75 hores i el desenvolupador durant 233 hores. Per tant, tenint en compte els costos
energètics dels ordinadors portàtils que es van calcular en la ﬁta inicial el consum
energètic al llarg de tot el procés de desenvolupament és equivalent al següent:
Consum energètic desenvolupador: (22W x 0.75 + 6W x 0.25) x 233h = 4194W h
Consum energètic dissenyador: (22W x 0.75 + 6W x 0.25) x 75h = 1350W h
Consum energètic total: 4194W h + 1350W h = 5.44KW h
Pel que fa a l’ús de la infraestructura Cloud, aquesta només s’ha fet servir quan era
estrictament necessària, en particular durant el desenvolupament de l’aplicació i el del
backend. A més, s’ha decidit enviar dades al servidor cada 24 hores, en lloc de
constantment. D’aquesta manera, s’ha reduït el nombre d’accessos molt
signiﬁcativament. Abans d’implementar aquesta optimització es realitzaven entre cap i
milers d’accessos depenent de si el wearable estava comunicant les dades
efectivament. El fet d’adoptar una arquitectura de Cloud ﬂexible implica que si no s’hi
accedeix el consum provocat pel projecte en aquest àmbit és zero.
Respecte als recursos hardware que formen el wearable, aquests tenen un consum
negligible comparat amb el dels ordinadors i el dels servidors.

12.2.3. Econòmic: ﬁta inicial
Per realitzar el projecte es compta amb un equip de 2 persones, 2 ordinadors portàtils,
un compte de Cloud sense cost, components hardware valorats en 80€ i material
d’oﬁcina (papers i bolis) i impressions. S’estima un temps total de personal
(dissenyador i desenvolupador) de 350 hores a un cost de 20€/h. Per altra banda
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s’estima el cost del material d’oﬁcina, destinat a impressions, i material per al
dissenyador en 50€.
Cost dels empleats: 20€ x 350h = 7000€
Cost ordinadors portàtils: 1000€ x 2 = 2000€
Concepte

Cost (€)

Sous

7000

Ordinadors

2000

Hardware

80

Material d’oﬁcina

3000

Total

9130

Taula 6: Cost de la ﬁta inicial

A més s’incrementa aquest pressupost un 5% per afrontar eventuals desviacions. Així
doncs, el cost estimat ﬁnal és de 9.500€.

12.2.4. Econòmic: ﬁta ﬁnal
La previsió econòmica feta en la ﬁta inicial s’ha ajustat correctament i no ha aparegut
imprevistos durant el desenvolupament del projecte. Les úniques desviacions han
vingut donades en els sous, ja que el desenvolupador ha necessitat més temps del
previst. En qualsevol cas aquest cost addicional, no ha superat el 5% del cost del
projecte. Com que s’havia assignat un 5% de contingència, el cost ﬁnal del projecte ha
estat lleugerament inferior al previst a la ﬁta inicial.

12.2.5. Social: ﬁta inicial
A nivell d’equip i personal aquest projecte aportarà coneixements de les noves
tecnologies que s’utilitzaran i del desenvolupament de solucions wearable, IoT i Cloud.
Alhora que aporta coneixements de gestió i creació de projectes. Per tant, a nivell
personal podem situar aquest projecte com a font de coneixement professional i tècnic.

12.2.6. Social: ﬁta ﬁnal
Durant la realització del projecte s’han assolit els coneixements professionals i tècnics
previstos; aquests també s’han enriquit gràcies a les diﬁcultats tècniques que s’han
trobat. Tot i així, han aparegut noves qüestions i coneixements que no s’havien
contemplat, com ara:
• El desenvolupador ha adquirit nocions de disseny fruit de treballar conjuntament
amb el dissenyador. De la mateixa manera el dissenyador ha adquirit una sensibilitat
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•

important a l’hora de comunicar els seus resultats a algú amb una formació molt
diferent.
L’entorn on s’ha realitzat el treball un coworking space on hi havia diverses start up,
ha fet que els responsables del projecte descobrissin aquesta faceta de l’àmbit
professional.

12.3. Vida útil
La Vida Útil avalua el projecte wearables per a monitorar la salut un cop implantat i
durant el seu procés d’execució. Aquest projecte es desmantellarà un cop acabi el seu
desenvolupament.

12.3.1. Ambiental: ﬁta inicial
El projecte planteja una nova manera de monitorar la salut. Fins fa pocs anys aquest
seguiment es feia a través de consultes a personal especialitzat en l’àmbit de la salut. El
mètode que es proposa parteix d’un dispositiu hardware, un wearable. Això implica l’ús
d’uns recursos que abans no eren necessaris.
Tot i que part del projecte consisteix en què aquest nou dispositiu tingui un baix
consum, és innegable que tan sols els recursos necessaris per a produir el hardware ja
tenen un fort impacte ambiental.

12.3.2. Ambiental: ﬁta ﬁnal
Un cop a ﬁnalitzat el projecte, aquest no té continuïtat. No es durà a terme un procés
industrial per tal de comercialitzar el wearable dissenyat, i per tant la infraestructura
Cloud quedarà en desús (sense que això suposi cap cost com ja s’ha explicat). Per tant
l’impacte ambiental coincideix amb el descrit en la PPP.

12.3.3. Econòmic: ﬁta inicial
Actualment existeixen molts productes amb funcions similars al nostre. Aquests
productes ja existents en general estàn desenvolupats per a petites empreses. No hem
trobat cap exemple de producte que hagi tingut un gran èxit comercial, però si diversos
exemples d’empreses que han aconseguit inversions considerables i estàn començant
a tenir una repercussió econòmica no menyspreable. En aquest sentit el nostre
producte podria seguir un camí similar.
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12.3.4. Econòmic: ﬁta ﬁnal
La vida útil del projecte no serà més llarga que la duració del desenvolupament i per
tant els costos són els que ja s’han expressat a la PPP.

12.3.5. Social: ﬁta inicial
Aquest projecte té un fort caràcter social, ja que intenta millorar l’experiència de les
persones en el seguiment de certs fenòmens relacionats amb la salut. Ho fa per una
banda reduint la necessitat d’intervenció de personal mèdic, i per altre, aportant dades
que aquests no poden monitorar de manera efectiva.
Així doncs aquest projecte intenta evitar la intervenció -quan no és necessari- d’uns
professionals, que en molts llocs del món no donen l’abast, i a més proposa una tècnica
innovadora que pot suposar una revolució a l’hora de preveure i prevenir anomalies en la
salut de les persones.

12.3.6. Social: ﬁta inicial
Si aquest projecte s’hagues comercialitzat, se n’haurien beneﬁciat les dones que tenen
problemes per a quedar-se embarassades. El sistema dissenyat permet que a partir de
l’ús d’un wearable aquestes puguin disposar d’estimacions de quan són més fèrtils i per
tant tenen més possibilitats de quedar-se embarassades.
Per altra banda cal destacar que el desenvolupament d’aquest producte en particular es
feia a mode d’exemple, amb la intenció d’esceniﬁcar el seguiment de qualsevol trastorn
de la salut. En aquest sentit són també beneﬁciaris del projecte persones que vulguin
desenvolupar sistemes semblants, ja que tot el codi i documentació d’aquest projecte
és obert i accessible a tothom.

12.4. Riscs
Els Riscs fan referència a aquells riscs que són propis del projecte i es poden preveure
durant tota la seva construcció i vida útil. El dissenyador del projecte s’ha
responsabilitzat dels riscos socials, el desenvolupador per altra banda ho ha fet amb els
ambientals, i l’empresa s’ha encarregat dels econòmics.

12.4.1. Ambiental
Ambientalment és pràcticament segur que el projecte augmentarà la petjada ecològica,
ja que per funcionar requereix l’ús d’un hardware que de no ser pel projecte seria
innecessari. Tot i així, per reduir aquest impacte, s’han fet esforços per assegurar que el
consum d’aquest nou hardware sigui el menor possible.
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12.4.2. Econòmic
Econòmicament existeix el risc de topar-se amb competidors inesperats. En particular
podria ser que gegants del sector tecnològic comencessin a desenvolupar wearables
especialitzats en el tractament de trastorns concrets de la salut. En aquest sentit el
millor que es pot fer per evitar que això sigui un problema és accelerar el
desenvolupament per a arribar al mercat abans que aquests potencials competidors.

12.4.3. Social
En l’àmbit social no es contempla cap risc que pugui perjudicar a algun segment de la
població.
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13. Conclusions
Un cop ﬁnalitzat el projecte, és hora d'extreure'n conclusions. Aquestes conclusions
són envers el mateix projecte però també ho són en l'àmbit personal.
En primer lloc, aquest projecte m'ha servit per aprofundir i complementar algunes de les
moltes coses que he après al llarg del grau. Sempre he defensat que a la FIB ens
ensenyen a aprendre, és a dir que aprenem els diferents conceptes de manera més o
menys abstracta. Això, des del meu punt de vista, ens dóna molta ﬂexibilitat a l'hora
d'aplicar aquests conceptes en multitud d'escenaris. Però per altra banda, moltes
vegades aquesta abstracció fa que els mètodes i entorns de treball no siguin propers
als frameworks que es fan servir en àmbits professionals. A part, aquesta abstracció fa
què no siguis conscient d'estar treballant en quelcom complet i atractiu.
Per aquest motiu, volia que aquest TFG implementés un producte relativament complet,
amb cara i ulls, fullstack.
Aquesta va ser la principal motivació per a realitzar el projecte en un entorn d'empresa,
volia allunyar-me de l'entorn i dels mètodes acadèmics, per experimentar
una altra manera de fer. En concret l'empresa és una petita start up en un país emergent
com és Malàisia.
Estic molt satisfet d'aquesta decisió, ja que he adquirit un munt d'habilitats no
tècniques que no hagués adquirit d'una altra manera. En especial, pel fet de treballar
amb un equip multidisciplinar. Ha tingut especial importància la relació amb:
dissenyadors de producte, dissenyadors gràﬁcs i l'equip de direcció de l'empresa.
Treballar amb els dissenyadors m'ha aportat una altra manera de plantejar els
problemes, més enllà d'adquirir nocions de disseny. La relació amb el CEO i la
responsable d'acords estratègics, ha aportat el projecte uns coneixements de gestió i
direcció molt professionals. Aquestes persones estaven constantment estudiant i
implantant les metodologies d'empreses pioneres com Google, Apple, i Tesla.
En els primers compassos del projecte, quan aquest s'estava deﬁnint, vaig tenir la sort
de poder treballar amb el PhD. Ian Tan de la Multimedia University de Malàisia. En
particular va assenyalar la necessitat d'enfocar l'abast del projecte, o bé, cap a
l'obtenció de dades fent servir tècniques d'IoT, o bé, cap al tractament d'aquestes fent
ús de tècniques de Big Data. Lògicament, tenint en compte l'especialitat en
què s'emmarca aquest treball, l'enginyeria de computadors, la decisió va ser apostar per
les tècniques IoT i en particular pels wearables.
Tot i la decisió anterior, volent fer un projecte complet, aquest seguia sent molt ampli.
És per això que una part crítica del plantejament del projecte ha sigut prioritzar quines
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eren les característiques fonamentals de cadascun dels tres components del projecte.
Per aquest motiu es van establir uns requisits molt clars que forcessin la
implementació d'aquestes característiques.
Ha sigut un repte, desenvolupar sota un mateix projecte aspectes tècnics tan diversos
com, hardware, aplicacions mòbils, i serveis Cloud. Cada entorn té la seva corba
d'aprenentatge. He hagut d'aprendre per cadascun dels entorns diversos llenguatges,
eines i tècniques especíﬁques. Això ha provocat que el desenvolupament de cada
component fos lent al principi, i quan ja disposava de certa ﬂuïdesa, era el moment de
passar al desenvolupament del següent component.
Respecte al desenvolupament del projecte, ha estat molt enriquidor disposar de total
llibertat a l'hora de seleccionar les eines que es feien servir. S'ha apostat per eines,
plataformes i arquitectures punteres. El fet de dedicar temps i esforços en aquestes
decisions, ha tingut com a conseqüència que la resta del projecte s'hagi desenvolupat
de manera més ﬂuida. I ﬁnalment donant com a resultat un producte ﬂexible, escalable i
econòmic.
En deﬁnitiva, el projecte ha resultat ser una gran experiència, perquè he desenvolupat un
producte complet, en un entorn empresarial nou per a mi, treballant conjuntament amb
professionals d'altres àmbits, i fent servir tecnologies punteres.
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The Factors Reported in a Semen Analysis
A semen analysis is usually done at a laboratory or a physician’s office. The man masturbates and collects the ejaculate into a cup. The semen should then be examined
within a few hours, to achieve the most accurate results. The following is evaluated:
Total Volume
2 5 milliliters is a normal volume. A very low volume indicates that the seminal vesicles may not be making enough fluid or that these ducts may be blocked. It may also
indicate a problem with the prostate gland.
Sperm Count
40 million to 300 million is the normal range for the number of sperm per milliliter.
Counts below 10 million are considered poor; counts of 20 million or more may be
fine if motility and morphology are normal.
Motility and Velocity
The number of active cells as a percentage of the total number of cells (rated from
0-100%, at least 50% should be active)
The quality of the movement of the sperm (rated from 0-4. A score of 2 or more is
satisfactory.)
Morphology
At least 30% of cells should be of normal shape according to the WHO (world
health organization)
Kruger (strict) morphology test
Examines the shape and size of the sperm head. Normal results are when 14% or
more of the sperm have normal shaped heads. Men with less than 4% of normal
shaped sperm may have a significant infertility problem.
Liquefaction
Normal semen which is liquid at ejaculation immediately coagulates into a pearly gel
that liquefies within 20 minutes. Failure to coagulate and then liquefy may indicate a
problem with the seminal vesicles, as would increased thickness or the presence of
white blood cells.
Seminal Fructose
If no sperm are present, the semen will be tested for seminal fructose, normally produced by the seminal vesicles. If no fructose is present, congenital absence of the vas
deferens or seminal vesicles or obstruction of the ejaculatory duct

ideationinterviews
Which vital signs are needed to track and control the IVF process so it can be
more effective?
None. All the people that are sitting in that room are under control. They can have
high blood pressure (for example), but they are under control. Vital signs are not
important to change our practise, I put it that way. Because what we measure should
change what we are doing, right? Vital signs don’t. Of course, we do measure them
but for personal documentation, not for treatment. What is needed for us (for an
IVF) is a woman’s age, of course, which reflects the egg quality, egg number and it
tells us and her what are her chances of getting preignant. The more eggs she has
it’s more likely that some are gonna be able to give raise to a normal embrion. It’s a
simple equation. If she starts with 10 eggs, only 6, 7 or 8 will be normal. Out of those
only 4 or 5 embrions and out of those probably 1 or 2 will be normal and that’s their
preignancy rate, that’s it.
Ok. Because there are already some wearables related to preignancy that track
the heartbeat or other vital signs...
That’s not western medicine. You are talking about eastern medicine. I’m not saying
there is no truth in it, there are some evidences.
Then, how do you measure or decide the days that the pacient is going to come
to the clinique?
I think you are asking about the fertile period. First, they are coming for the scan, we
look at the egg’s size and then they will do something called Ovulation Tracking Kits.
They do Urine Tests, so that can tell them (and us) when are they going to ovulate.
Otherwise, we make them ovulate by medication. But below that there is the fertile
period. They do it home and then they come here to inform us so we can know when
is their fertile period.
Can you make this process more effective?
It depends on the patient’s characteristics. For a woman that ovulates every month
and there are no issues with that, this will do. She will do it at home. For someone
who does not ovulate regularly has to be monitored. Sometimes it requires medication (injections) that makes the eggs grow until they reach the correct size.
Which external factors that can influcienciate the subject’s fertility? Like eating
healthy, doing sport, ...
Again, what Eastern medicine does is check the heartbeat and body temperature and
others, but I’m not sure about it. For us, we go by scientific information: egg counts,
sperm count. Later we put it all together and then we say the treatment the patient
has to go for. If you are talking about the IVF, then we take it inside the lab and we
give objective assesments.

And if you have to say which one is more successful (eastern or western medicine), which one would you choose...
None. We work together. They are really different things, but not opposite. Actually,
we coexist and cooperate. I personally believe in that. What we sometimes do is,
when the pacients say they want to prepare themselves, we can tell them how to
prepare but if they want to go further we suggest acupunctures, yoga, ...And they try
this, usually they take like two or three months so they can regulate their body system (or as long as their choach or teacher tells them to). And then they come back
to us, where our assesment goes back to the objective scientific evidencies.
Then, is it more effective when they come back?
Yes, I agree that people that have done other treatments have gone better. When
they come for the first time and the outcome is not as expected, some of them go
looking for these treatments and, in fact, when they come back their outcome is
better.
Ok. And going back to the IVF, how long can it take since the patient comes for
the first time until she gets the IVF done?
There is not an objective deadline. It depends on the age of the woman. If she is more
than 35, the tendency is that within a year they might end up having an IVF. If they
are younger, and they never have tried anything (like unsuccessful IVFs) we try other
simple things, not IVF straight away. Not everybody needs IVF, just the most critical
cases. Simple treatments that will go from 6 months to one year.
Like assisted ovulation...
Yes, it depends on where they are in their fertility journey. So if they have never tried
anything, we do simple things at home. Like, we make them ovulate correctly so they
can try at the right time. Or else, if it does not happen (that they get preignant), we
scalate the treatment a bit but we do not go straight for IVF, we call the next step
IUR which consists in injecting the sperm into the woman.
I have a general question, is there a tendency that the fertility issue is getting
more into younger and younger people? And which one do you thing is the root
cause for this?
For women or men? There are two different groups. I would say yes to men. Each
time, younger man are having more and more problems, because the sperm count
(number of sperms in one mililiter of semen) is bad. Why is it? It is the environment.
Most likely is the environment. We can’t fingerpoint what it is? We think it is the food
that we eat, smoking, our lifestyle, alcohol, ... Men have been poisoned over the years.
(Laugh) Yeah, no kidding, it can be at 28, 29, 30 years old... That’s for men. For women
It’s a bit harder to say because, from the people who come to our clinique, the tendency is to be in their mid 30’s. Let’s say 34, 35, 36. The younger group that usually
comes visit us is when the man has a problem. Generally, women as they get older
they start to have this problem. So much more than the younger. But also there is a
small group that have some medical problems.

Which kind of profile tends to be your potential patient? Like in age, social class,
gender, ethnology...
There is no limitation in the age, but tipically our patients can go up to 47. There are
some people that can not afford to come here. So generally I would say middle and
high social class. We can’t offer treatment to non-married couples so all of them are
married. There are some single woman on their 35-36 coming to freeze their eggs.
And I have had some cases of single man coming to freeze their sperm.
Do you tell you pacients about the general health they have? For example, which
is the procedure if there is an obese person coming.
The closer they are to what we call normal health, the better their chances are. So we
do everything possible to bring them as close as we can to that normality that we
have said, which is normal weight (and all these kind of things such as good food, ...).
But not everyone can lose weight now, over a majority I will say “lose weight” b ut
some of them, based on their age, we need to push to go on for an IVF.
Do you give any tips to your pacients so they can get preignant more easily?
The majority of them they know when they come here, because most of them have
gone to see a normal practitioner, a general kinesist. They all have done those initial
steps. So by the time they come here quite a number of them they know what they
are doing. They know when is their fertile period, they know how to track. When they
are here they want to do more additional tests and they come because they already
know that they need a treatment. There are couples that haven’t done anything and
from a staring point they say: find, I will go to a fertility center. But when it comes to
give tips I do not generally sit down and give them tips because I do not have enough
time.
Would you use a system that alerts your patients when they are doing something wrong?
I would not because I can’t stay using an app or a computer all the time. It is a bit
difficult for a doctor to do that. Unless we have another personel who do that. For
example a nurse whose job is completely this, so her job would be to keep track of
things. Right now, as a doctor, I keep track to my patients by e-mail. They ask our
opinion and comunicate by e-mail so far. If you are thinking about a patient portal so
far we are not thinking in going on that direction.
I meant more like a system that can act by itself and detects risks situations and
gives alerts to the doctor...
I can’t think of anything that a system can track if something is going wrong. Unless
they are starting a treatment, that is different. If they are starting a treatment an
some things go wrong during the monitoring process. We are keeping track of this
things here. Other than this, what else can go wrong? I’m not based on if they have
high blood pressure, this or that. If she loses weight it, does not need to alert me that
she is doing it, you get me? There is nothing that important that I must be alerted
as a doctor.

We where thinking about tracking females...
See? Everybody tracks females, why don’t you track men? I am saying this because I
run the men’s fertility section as well and I know about this.
It is a market that we still have to explore. Is Malayisia a place in the world
where there is less fertility?
I think it is about the same in the rest of the world. The only thing here is that the
man who have to access to treatment do not go for it... Because of cultural things,
of the Government, etc. Roughly one on six couples need treatment here, but it’s the
same in the rest of the world.
Which is the most important problem you have when you interact with your
users?
The only one could be to detect precisely when they are ovulating. We know that
from the scan and the Fertility Test Kits. They use that everyday so they can know
when they are going to ovulate, some of them don’t see it so they come back here. I
do scans, I see if they have ovulated and if not I make them ovulate.

Which vital signs are needed to track and control the fertility so it can be more
effective?
We collaborate with IVF centres and Western Medicine but we still use our TCM
ways.
People go to IVF and then come to you...
Yes, we still need to base on individuals condition. Our method is based on pulsition
(like pulse taking). To position us to ask some questions to help diagnose their condition.
Which kind of questions?
Their sleep quality, how is their appetite. Some other questions like “do they pass
motion every day”, to check their conditions and diagnose it as an individual.
Which are the most important of those conditions?
Their daily activity and their bodies condition, because in Chinese Medicine we emphasize on the Chi. And the part we link the most to the fertility is the kitney’s function.
What about the body temperature, heartbeat and other conditions?
Indeed, we need to take the body temperature. The best time to do it is in the
morning, right after they wake up. Never after their activities. This is called
the Basal Body Temperature and it is the lowest temperature that the human
body can reach while sleeping. About the heartbeat, we never take track on it.
And the daily activity or exercise?
The exercise is to improve the escalation. So they get better chances. But it’s something different than what we do here.
For the patients who have to take an IV. Are they doing it at the same time as
this therapy or does this happens before they are taking the IVF?
Normally, we have 5 different treatments that collaborate with the IVF process. 4 of
them can happen and be regulated the before the IVF. If, after that, when they go for
the IVF (and this process starts when they start with the injection). Until before the
egg retrieval, we focuse on the follicle. Then, after the egg collection, we focuse on
their uterus lining.
How long do your treatment last on average?
It depends on the person. Because som of them may have started the IVF. But if they
are having POF (Premature Ovarian Failure), they don’t have the follicle so they will
need to use longer time to get the follicle.
Do you have pacients that come to you without going to western medicine first?
Yes, of course. And sometimes we collaborate with them, meaning that we ask them
for scans so we can have a more clear idea of the womb, the ovarius condition and
the uterus.

Then, the only thing that you daily track is the temperature, right?
Yes. As I said, we need the Basal Body Temperature to track the hormones. So during
the period and before the ovulation, the temperature has to be on the lowest. On
the other hand, after the temperature increases or, at least, it has to increase due to
the hormone changes.
So, is the reason to track the body temperature to know if they have already
ovulated?
No. In fact, is to let us know how are the hormones levels in the body in normal conditions. Because in some of them, the body temperature will be unstable. Other will
have their temperature in a straight line, which means that the subject is not ovulating. But, again, for the ones who have unstable temperature, if after the ovulation is
still unstable it is relate to the ... (5.45). This is what is important or us.
Then, let’s say that the two most important things are the temperature and the
daily exercise.
Yeah but it is not the body temperature, it is just the first thing that they do in the
morning. They need to use the manual thermometer and they need to write it down
in a chart that we give them the first time they come here. Then when they come to
visit us, they give it back to us so we can check it.
Isn’t it a bit complicated to write it down everyday and to bring it to you?
I don’t know if it is for the user but I think I would need to see this one. I know that
right now, there are a lot of applications that can records this kind of data in the
phone, but, for us, it is more clear if we see this chart because during their and after
their period or their intercourse they use different symbols and signs. But what we
need to see is more clear. So we can say that the temperature is really important but
it’s not a imprescindible.
Which kind of profiles do you have coming here?
Most of them are women, but we have some man coming by as well, to check their
sperm quality. For the man, they have to do their sperm test first in the Western
Medicine Centres, but later we still base our treatment on our own analisys.
Let’s say that someone with a sperm problem comes in. How would you advice
him? And, what do you think that it can be the main cause of this sperm malfunction?
It depends on their condition. Some of them can have Chi deficiency, Kitney deficiency, some of them it can be in their Blastocyst. It depends on their body, so our
treatment will be different.
I saw an article that said stress kills sperms. Is it a big thing?
For now it is. Moast of the male customers that come here have a lot of stress in
their lifes which directly interferes with their sleep hours. Consequently they go to
sleep late and less hours, which directly influentiate the sperms quality.

Do you usually tell your pacients to track their sleep? Or do you consider it important, then?
No I don’t personally keep track on this kind of things, but I always ask them to sleep
better. Like going to sleep before 11 pm.
What about women? Does stress influenciate their fertility or ovulation?
It affects them as much as the men. It affects their menstruation cycle which is longer
than normal and the egg quality is not as good as it should be.
What do you recommend to those women so they can low down their stress?
I recommend them to go for a walk or to do more exercise. But if it does not work
I would use our traditional chinese medication. What this medication does is help
them smooth their Chi mechanism. So we still base our dignoses on the Chinese way.
These medication consists in various tradicional herbs that are boiled and cooked.
We also give them some accupuncture treatments. This combined to the herbs is the
best to distress.
Let’s go back to you user profiles...
Most of them are 25 years all or above. The eldest pacient I have had is 55 years old.
At this age, we always collaborate with a Western Medicine Clinique so they can get
an IVF. The younger ones, they do use IVF also. But in this case it’s because they block
their fallopian tubes so they can only can get preignant through an IVF, it’s impossible
for them to do it throught the natural way. Also, most of them their are middle-class.
Also, do you ask them for other aspects of their general health?
Yes. For example, their weight. If they have obesity, their follicle’s quality will be
clearly affected. If this is the case, then they have to control their diet. And if it’s a
really extreme case we would recommend to go swimming first. Also they have to
avoid eating raw food and drinking cold drinks. So for example sashimi is not good for
the body health (laughs). In Chinese medicine raw food and cold drinks will conduce
cold, so it will affect directly to their wombs.
Which is the frecuency that you expect your users to come visit you?
It depends on their condition. But, in general, they come once a week. But they have
to come here because I need to see their tongue and I have to take their pulsations.
It can’t be done by taking pictures and sending them because I can’t aprectiate the
details that much. We take the pulsations with our hand, like in the traditional way.
In case of IVF, before they have to do the transfer they come twice a week.
What’s the first thing you do when a pacient comes in? And which is the procedure afterwards?
I would check their condition. From those general conditions there’s the pulse, I ask
them few important questions and, later, I base on how they look. If you want to
know the kind of questions I ask it would be their sleep, their appetite, if they feel
bloaten after eating. Mostly it is due to their digestive system, in chinese medicine it

is really important. We also ask them for thir pass motion, if they went to the toilet
everyday. Also about the night urination, if they wake in the middle of the night to urinate. We give them medication to prevent them urinationg during the night. Because
this is not good for the kitney. This is something that western medicine can’t solve.
You can go for a scan in a Westen clinique and they may say that the kitney is find
but this is different for Chinese medicine. After, I would suggest them to go for the
tests, scans... Step by step so we can know which is the problem.
How many people that goes to IVF comes here?
Not eveyone, but a high percentage.
Last questions about your personal opinion. How do you get in touch with your
customers and can this communication be difficult sometimes?
Normally, we comunicate by e-mail or they call me, but I don’t personally think that
there are any lacks in the communication channel.
Do you think that an app could improve the effectivity of your service?
I think so. Mostly, because the pacients don’t remember about a lot of things. I do
recommend to some of them to download them so they can keep a better register
of the things they have done within a week time.
Could you predict when someone is gonna ovulate just basing on the subect’s
body temperature?
It can be predicted but it won’t be accurate, because some of them have really unstable temperatures and patterns, so for us is not easy to predict when is the exact date
of the ovulation happening. You can do it but normally the scan is gonna be more
accurate normally. The temperature that we normally ask is for us to ask them more
questions and try to figure out what’s going on but it’s not a predictive tool.
Which is the toughtest pacient that you aver had?
She is a woman around 40 years old whose period has already stopped. There may
be other reasons but it also stopped because of her age. The ovaris function is not
working. I’m still trying it with her, she had to go take scans and bring them back to
me. She just came one month ago. Normally for the POF is the toughtest cases. I
have seen successes but it takes time. It can be from 6 months to two years or more.
Some of them when they already give up, they get preignant. Probably, because they
take all their pressure away or maybe it’s just luck.

insights
Not everybody needs IVF, just the most critical cases.
We do simple things at home.
We take the Basal Body Temperature every morning. It consists in the lowest
temperature that the human body can reach while sleeping.
Egg quality and egg number tells us the
chances a woman has for getting preignant.

framework
As the most critical users are already attended by the laboratory (with microscopical
observation), we do not consider the option of treating IVF users. Our product has to
try help the user avoid the IVF. WE DO NOT TREAT AN IVF PROCESS. We help the
user become more effectively fertile so they can avoid this process. This services has
to act daily and can cooperate with the simple treatments done at home.

A sensor to constantly track the temperature will be needed. This sensor has to send
the information to a database which can process the temperature.

valueproposal
A device or service that helps the user become more effectively
fertile so they can avoid the process of IVF. It has to act daily
and can cooperate with the simple treatments done at home.
The user can use it by herself and it does not need support
from doctors. It tracks the BBT.

userprofiles
Esther is 36 years old
She is a Language teacher in a primary school in
Florence. She used to go running everyday and
played tennis on the weekends. The last 6 years,
her job got more serious and stopped doing sport.
She loves dancing on the rythm of Queen and
singing songs of the The Wailers. She got married
at 28 and wants to have kids.

Words are more powerful
than numbers.

Science is just trying to understand what nature already
knows.

If you don’t try, you can’t
even have a chance.

I believe that first impressions are 50% of the fight.

userjourney
map
Esther tracks her BBT
She is a Language teacher in a primary school in
Florence. She used to go running everyday and
played tennis on the weekends. The last 6 years,
her job got more serious and stopped doing sport.
She loves dancing on the rythm of Queen and
singing songs of the The Wailers. She got married
at 28 and wants to have kids.

benchmarking

collectingdata
Basal body temperature
Before the ovulation, the BBT has to be between
97.0 and 97.7 F. When
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Des d’Inspirilab estem intentant crear un dispositiu o servei que ajudi a les usuàries a
millorar la seva efectivitat a l’hora de quedar-se embarassades. A Malàsia (pais on està
localitzada l’empresa) cada cop creix més el turisme mèdic relacionat amb la fertilitat.
Aquest producte no preté eliminar l’assitència mèdica, el que es busca és esdevenir una
estadi prematur a l’assistència mèdica. Funcionaria de manera autònoma i l’usuari el pot
fer servir des de casa sense necessitat d’assistència externa. El dispositiu rastrejarà la
Temperatura Basal de la subjecte i, amb l’ajuda del testeig de la mucosa cervical, es podria predir les seves etapes fèrtils. També s’intentaria donar suport en altres aspectes
que poden influir en millorar o empitjorar la fertilitat d’una persona com la quantitat de
calories que aquesta crema al dia en relació a la seva massa corporal. Des de l’empresa
estem demanant diferents opinions a diferents experts (des del punt de vista de la medicina occidental i també oriental) en l’àmbit de la fertilitat. Moltes gràcies per la seva
col·laboració.
- Hi ha alguna manera de predir el cicle d’una persona encara que sigui molt irregular?
- Creu que fer un seguiment de la Temperatura Basal i la mucosa cervical és efectiu?
- Fins a quin punt?
- En quin percentatge d’usuaris creu que pot millorar la seva experiència i tranquilitat el fet de
saber que disposen d’una eina a molt baix cost com aquesta?
- Si s’observen les dades que s’obtenen quan s’observa l’experiència d’usuari, és evident que
factors com la pressió, l’estrés, l’alimentació i les qualitats físiques influeixen en augmentar la
probabilitat d’embaràs. Quins altres factors (científics i no centífics) creu que podriem tenir en
compte?
- Creu que la medicina oriental pot complementar tractaments que, a vegades, en els que la
medicina occidental no té un cent per cent d’efectivitat?
- Quin es el procediment que es sol seguir des de que un/una pacient entra per primera vegada
a la consulta?
- Creu que algun dels tractaments que poden seguir algun d’aquests pacients poden tenir
efectes secundaris (post-traumàtics, ...)? En cas de que sí, es necessita assistència externa per
tractar aquest efectes?
- Per últim, podria explicar quin és el major repte que s’ha trobat durant la seva carrera?

16. Annex 2: Imatge del prototip del wearable
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17. Annex 3: Codi complert del wearable
//#include <Software//Serial.h>
//SoftwareSerial bluetooth(2, 3); // RX, TX
//LIBRARIES
#define bluetooth Serial1
//#include <Wire.h>
#include <DateTime.h>
#include <GY80.h>
#include "MAX30100_PulseOximeter.h"
#define REPORTING_PERIOD_MS
1000
#define REPORTING_PERIOD_MS_BT
5000
uint32_t tsLastReport = 0;
uint32_t btLastReport = 0;
float maxim = 0;
//SENSORS
int ledPin = 6;
int tmpPin = 45;
char val;
GY80 IMUSensor = GY80();
PulseOximeter HeartSensor;
//DATA STRUCTURES
struct temperatureSample {
float temperature;
time_t timeStamp;
};
struct heartSample {
float heart;
time_t timeStamp;
};
struct activitySample {
float gyroX;
float gyroY;
float gyroZ;
float accX;
float accY;
float accZ;
time_t timeStamp;
};
const int activityOriginalSampleRate = 5000;
const int heartOriginalSampleRate = 10;
const int temperatureOriginalSampleRate = 5000;
//DATA ARRAYS
int activitySampleRate = activityOriginalSampleRate;
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int
int
int
int
int

heartSampleRate = heartOriginalSampleRate;
temperatureSampleRate = temperatureOriginalSampleRate;
activitySampleRateIndex = 0;
heartSampleRateIndex = 0;
temperatureSampleRateIndex = 0;

const int activitySamplesLength = 150;
const int heartSamplesLength = 150;
const int temperatureSamplesLength = 150;
temperatureSample temperatureSamples[temperatureSamplesLength];
heartSample heartSamples[heartSamplesLength];
activitySample activitySamples[activitySamplesLength];
int indexActivity = 0;
int indexHeart = 0;
int indexTemperature = 0;
const int activityBufferLength = 2;
const int heartBufferLength = 2;
const int temperatureBufferLength = 2;
temperatureSample temperatureBuffer[temperatureBufferLength];
heartSample heartBuffer[heartBufferLength];
activitySample activityBuffer[activityBufferLength];
int indexBufferActivity = 0;
int indexBufferHeart = 0;
int indexBufferTemperature = 0;

bool sendingDataRequestACK = true;
//SETUP
void setup() {
Serial.write("BOOT");
//Serial.begin(9600);
// pinMode(ledPin, OUTPUT); // for LED status
// pinMode(tmpPin, INPUT); // for temperature sensor
bluetooth.begin(9600);
if (!HeartSensor.begin()) {
//Serial.println("FAILED");
for (;;);
} else {
//Serial.println("SUCCESS");
}
IMUSensor = GY80();
IMUSensor.begin();
}
//LOOP
void loop() {
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//delay(100);
//RECIEVE FROM BLUETOOTH
listenBT();
//TEMPERATURE SENSOR
bool isValid = readTemperatureSensor();
//IMU SENSOR
//if (isValid){
readIMUSensor();
//}
//HEART SENSOR
HeartSensor.update();
readHeartSensor();
//SEND BLUETOOTH
if (indexActivity > 50 || indexHeart > 50 || indexTemperature > 50
if (millis() - btLastReport > REPORTING_PERIOD_MS) {
btLastReport = millis();
if (sendingDataRequestACK == true) {
requestSendBT();
}
else {
sendBT();
}
}
}
else {
//
Serial.println(" data NOT ready");
//
Serial.print(" indexTemperature = ");
//
Serial.println(indexTemperature);
}

) {

}
//READ SENSORS
//HEART
void readHeartSensor() {
if (indexBufferHeart == heartBufferLength) {
indexBufferHeart = 0;
//SAMPLES IS FULL
if (indexHeart == heartSamplesLength) {
//Serial.println("--COMPRESSING DATAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA");
//compress SAMPLES data
int steps = 0;
for (int i = 0; i < heartSamplesLength; i += 2) {
heartSamples[i - steps].heart = ((heartSamples[i + 1].heart +
heartSamples[i].heart) / 2);
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heartSamples[i - steps].timeStamp = heartSamples[i].timeStamp +
((heartSamples[i + 1].timeStamp - heartSamples[i].timeStamp) / 2);
++steps;
}
indexHeart = heartSamplesLength / 2;
heartSampleRate *= 2;
}
//add data BUFFER => SAMPLES
float sum = 0;
for (int i = 0; i < heartBufferLength; ++i) {
sum += heartBuffer[i].heart;
}
heartSamples[indexHeart].heart = sum / (float)heartBufferLength;
heartSamples[indexHeart].timeStamp = heartBuffer[0].timeStamp +
((heartBuffer[heartBufferLength - 1].timeStamp - heartBuffer[0].timeStamp) /
2);
++ indexHeart;
}
if (millis() - tsLastReport > REPORTING_PERIOD_MS) {
float bpm = HeartSensor.getHeartRate();
if (bpm > 40 && bpm < 220) {
heartSampleRateIndex = 0;
heartBuffer[indexBufferHeart].timeStamp = DateTime.now();
heartBuffer[indexBufferHeart].heart = bpm;
Serial.print("bpm = ");
Serial.println(bpm);
++indexBufferHeart;
tsLastReport = millis();
}
}
else {
++heartSampleRateIndex;
}
}
//ACTIVITY
void readIMUSensor() {
//BUFFER IS FULL
if (indexBufferActivity == activityBufferLength) {
indexBufferActivity = 0;
//SAMPLES IS FULL
if (indexActivity == activitySamplesLength) {
//Serial.println("--COMPRESSING DATAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA");
//compress SAMPLES data
int steps = 0;
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for (int i = 0; i < activitySamplesLength; i += 2) {
time_t aux = activitySamples[i].timeStamp + ((activitySamples[i +
1].timeStamp - activitySamples[i].timeStamp) / 2);
activitySamples[i - steps] = sumActivitySamples(false,
activitySamples[i + 1], activitySamples[i], aux);
++steps;
}
indexActivity = activitySamplesLength / 2;
// activitySampleRate *= 2;
}
activitySample sum = {0, 0, 0, 0, 0, 0, DateTime.now()};
time_t timeStampActivity = activityBuffer[0].timeStamp +
((activityBuffer[activityBufferLength - 1].timeStamp activityBuffer[0].timeStamp) / 2);
for (int i = 0; i < activityBufferLength; ++i) {
sum = sumActivitySamples(false, sum, activityBuffer[i],
timeStampActivity);
}
activitySamples[indexActivity] = sum;
++ indexActivity;
}
//SAMPLE RATE
if (activitySampleRateIndex >= activitySampleRate) {
//READ DATA
Serial.println("reading activity");
activitySampleRateIndex = 0;
GY80_scaled IMUValues = IMUSensor.read_scaled();
activityBuffer[indexBufferActivity] = {
min(100, abs(IMUValues.a_x)),
min(100, abs(IMUValues.a_y)),
min(100, abs(IMUValues.a_z)),
//INVERTIT!!!!!!!!!!!!!!
abs(IMUValues.g_x),
abs(IMUValues.g_y),
abs(IMUValues.g_x),
DateTime.now(),
};
maxim = max( maxim, max( abs(IMUValues.g_x), max(abs(IMUValues.g_y),
abs(IMUValues.g_z))) );
++indexBufferActivity;
//Serial.println(' ');
//Serial.println(max( 0, max( abs(IMUValues.g_x), max(abs(IMUValues.g_y),
abs(IMUValues.g_z))) ));
// Serial.println(' ');
//Serial.println(" MAG");
//Serial.println(IMUValues.m_x);
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//Serial.println(IMUValues.m_y);
//Serial.println(IMUValues.m_z);
}
else {
++activitySampleRateIndex;
}
}
activitySample sumActivitySamples (bool sub, activitySample a, activitySample
b, time_t clk) {
if (sub) {
b.accX *= -1;
b.accY *= -1;
b.accZ *= -1;
b.gyroX *= -1;
b.gyroY *= -1;
b.gyroZ *= -1;
}
activitySample r = {
a.accX + b.accX ,
a.accY + b.accY ,
a.accZ + b.accZ ,
a.gyroX + b.gyroX ,
a.gyroY + b.gyroY ,
a.gyroZ + b.gyroZ ,
clk
};
return r;
}
//TEMPERATURE
bool readTemperatureSensor() {
//BUFFER IS FULL
if (indexBufferTemperature == temperatureBufferLength) {
indexBufferTemperature = 0;
//SAMPLES IS FULL
if (indexTemperature == temperatureSamplesLength) {
int steps = 0;
for (int i = 0; i < temperatureSamplesLength; i += 2) {
temperatureSamples[i - steps].temperature = (temperatureSamples[i +
1].temperature + temperatureSamples[i].temperature) / 2;
temperatureSamples[i - steps].timeStamp =
temperatureSamples[i].timeStamp + ((temperatureSamples[i + 1].timeStamp temperatureSamples[i].timeStamp) / 2);
++steps;
}
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indexTemperature = temperatureSamplesLength / 2;
temperatureSampleRate *= 2;
}
//add data BUFFER => SAMPLES
float sum = 0;
for (int i = 0; i < temperatureBufferLength; ++i) {
sum += temperatureBuffer[i].temperature;
}
temperatureSamples[indexTemperature].temperature = sum /
(float)temperatureBufferLength;
temperatureSamples[indexTemperature].timeStamp =
temperatureBuffer[0].timeStamp + ((temperatureBuffer[temperatureBufferLength
- 1].timeStamp - temperatureBuffer[0].timeStamp) / 2);
++ indexTemperature;
}
if (temperatureSampleRateIndex >= temperatureSampleRate) {
float _temperature = (5.0 * analogRead(tmpPin) * 100.0) / 1024;
if (_temperature > 34 && _temperature < 42) {
temperatureSampleRateIndex = 0;
temperatureBuffer[indexBufferTemperature].timeStamp = DateTime.now();
temperatureBuffer[indexBufferTemperature].temperature = _temperature;
Serial.print("temperature = ");
Serial.println(temperatureBuffer[indexBufferTemperature].temperature);
++indexBufferTemperature;
return true;
}
return false;
}
else {
++temperatureSampleRateIndex;
return false;
}
}
//GET BLUETOOTH
void listenBT() {
////BT
if ( bluetooth.available() > 0 )
{
val = bluetooth.read();
//Serial.println(val);
if (!sendingDataRequestACK) {
//Serial.println("current state => send DATA");
} else {
//Serial.println("current state => send ACK");
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}
if ( val == 'N' ) {
// Serial.println("=== sync time RECEIVED ===>");
// DateTime.sync(0000000000L);
}
if ( val == '@' ) { /////REQ ACK recieved
Serial.println("=== REQUEST/RESET ACK RECEIVED ===>");
sendingDataRequestACK = !sendingDataRequestACK;
if (!sendingDataRequestACK) {
//Serial.println(", next state => send DATA");
} else {
//Serial.println(", next state => send ACK");
}
}
if ( val == 'B') { /////DATA ACK recieved
if (!sendingDataRequestACK) {
Serial.println("=== DATA ACK RECEIVED ===>");
//Serial.println("DATA ACK, next state => waiting data to be ready =>
send ACK");
sendingDataRequestACK = true;
indexActivity = 0;
indexHeart = 0;
indexTemperature = 0;
activitySampleRate = activityOriginalSampleRate;
heartSampleRate = heartOriginalSampleRate;
temperatureSampleRate = temperatureOriginalSampleRate;
}
}
val = '0';
}
}
//SEND BLUETOOTH
void requestSendBT() {
Serial.println("<=== SENDING DATA REQUEST ===");
bluetooth.println( 'r' );
}
void sendBT () {
Serial.println("<=== SENDING DATA ===");
bluetooth.print( "{\"t\":[" );
sendTemperature();
bluetooth.print( "],\"h\":[" );
sendHeart();
bluetooth.print( "],\"a\":[" );
sendActivity();
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bluetooth.print( "],\"c\":" );
bluetooth.print( DateTime.now() );
bluetooth.println( "}" );
// //Serial.println("sent");
}
void sendTemperature () {
for (int i = 0; i < indexTemperature; ++i) {
bluetooth.print( "{\"v\":" );
bluetooth.print( temperatureSamples[i].temperature );
bluetooth.print( ",\"c\":" );
bluetooth.print( temperatureSamples[i].timeStamp );
bluetooth.print( "}" );
if (i < indexTemperature - 1) {
bluetooth.print( "," );
}
}
}
void sendHeart () {
for (int i = 0; i < indexHeart; ++i) {
bluetooth.print( "{\"v\":" );
bluetooth.print( heartSamples[i].heart );
bluetooth.print( ",\"c\":" );
bluetooth.print( heartSamples[i].timeStamp );
bluetooth.print( "}" );
if (i < indexHeart - 1) {
bluetooth.print( "," );
}
}
}
void sendActivity () {
for (int i = 0; i < indexActivity; ++i) {
bluetooth.print( "{\"aX\":" );
bluetooth.print( activitySamples[i].accX );
bluetooth.print( ",\"aY\":" );
bluetooth.print( activitySamples[i].accY );
bluetooth.print( ",\"aZ\":" );
bluetooth.print( activitySamples[i].accZ );
bluetooth.print( ",\"gX\":" );
bluetooth.print( activitySamples[i].gyroX );
bluetooth.print( ",\"gY\":" );
bluetooth.print( activitySamples[i].gyroY );
bluetooth.print( ",\"gZ\":" );
bluetooth.print( activitySamples[i].gyroZ );
bluetooth.print( ",\"c\":" );
bluetooth.print( activitySamples[i].timeStamp );
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bluetooth.print( "}" );
if (i < indexActivity - 1) {
bluetooth.print( "," );
}
}
}

117

18. Annex 4: Cost del serveis d’AWS
18.1. Cognito
Pricing Tier

Price per MAU

First 50,000 MAUs

Free

Next 50,000 MAUs

$0.00550

Next 900,000 MAUs

$0.00460

Next 9,000,000 MAUs

$0.00325

Greater than 10,000,000 MAUs

$0.00250

*MAU = Montthly Active Users

18.2. API Gateway
Free Tier
The Amazon API Gateway free tier includes one million API calls received per month for
up to 12 months. If you exceed this number of calls per month, you will be charged the
API Gateway rates.

Amazon API Gateway Data-Transfer-Out Rates
$0.12/GB for the ﬁrst 10 TB
$0.085/GB for the next 40 TB
$0.082/GB for the next 100 TB
$0.08/GB for the next 350 TB
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18.3. Lambda
Free Tier
The Lambda free tier includes 1M free requests per month and 400,000 GB-seconds of
compute time per month. The memory size you choose for your Lambda functions
determines how long they can run in the free tier. The Lambda free tier does not
automatically expire at the end of your 12 month AWS Free Tier term, but is available to
both existing and new AWS customers indeﬁnitely.
The table below shows the free tier seconds and the approximate price per 100ms
associated for different memory sizes.

Memory
(MB)

Free tier seconds per month

Price per 100ms ($)

128

3,200,000

0.000000208

192

2,133,333

0.000000313

256

1,600,000

0.000000417

320

1,280,000

0.000000521

18.4. DynamoDB
Free Tier
Get started with DynamoDB for free. Many applications can operate within these free
tier limits.
•
Enough throughput to handle up to 200 million requests per month (25
write capacity units and 25 read capacity units).
•
25 GB of indexed data storage.
•
2.5 million read requests per month from DynamoDB Streams.
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You only pay for the resources you consume beyond these free tier limits. DynamoDB’s
free tier does not expire at the end of your 12 month AWS Free Tier term and is available
to all AWS customers.

Resource
Type

Details

Monthly
Price

Provisioned
Throughput
(Write)

One write capacity unit (WCU) provides up
to one write per second, enough for 2.5
million writes per month

As low as
$0.47 per
WCU

Provisioned
Throughput
(Read)

One read capacity unit (RCU) provides up to
two reads per second, enough for 5.2
million reads per month

As low as
$0.09 per
RCU

Indexed
Data
Storage

DynamoDB charges an hourly rate per GB of
disk space that your table consumes

As low as
$0.25 per
GB
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19. Annex 5: ﬁtxer de conﬁguració de l’API
swagger: '2.0'
info:
version: '002'
title: IVF_API
host: amdnxfot21.execute-api.ap-southeast-1.amazonaws.com
basePath: /Dev
schemes:
- https
x-amazon-apigateway-request-validators:
body:
validateRequestBody: true
validateRequestParameters: false
params-only:
validateRequestBody: false
validateRequestParameters: true
paths:
/sendNotification:
post:
consumes:
- application/json
produces:
- application/json
x-amazon-apigateway-request-validator: body
parameters:
- in: body
name: RequestBodyModel
required: true
schema:
$ref: '#/definitions/dataModel'
responses:
'200':
description: 200 response
schema:
$ref: '#/definitions/successResult'
security:
- IVF_USERPOOL: []
x-amazon-apigateway-integration:
responses:
.*:
statusCode: '200'
uri: 'arn:aws:apigateway:ap-southeast-1:lambda:path/2015-03-31/
functions/arn:aws:lambda:apsoutheast-1:001005271976:function:sendSingleNotification/invocations'
passthroughBehavior: when_no_match
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httpMethod: POST
type: aws_proxy
/getPersonalData:
get:
produces:
- application/json
responses:
'200':
description: 200 response
schema:
$ref: '#/definitions/successResult'
security:
- IVF_USERPOOL: []
x-amazon-apigateway-integration:
responses:
.*:
statusCode: '200'
uri: 'arn:aws:apigateway:ap-southeast-1:lambda:path/2015-03-31/
functions/arn:aws:lambda:apsoutheast-1:001005271976:function:getPersonalData/invocations'
passthroughBehavior: when_no_match
httpMethod: GET
type: aws_proxy
/postPersonalData:
post:
consumes:
- application/json
produces:
- application/json
x-amazon-apigateway-request-validator: body
parameters:
- in: body
name: postPersonalDataBodyModel
required: true
schema:
$ref: '#/definitions/postPersonalDataModel'
responses:
'200':
description: 200 response
schema:
$ref: '#/definitions/successResult'
security:
- IVF_USERPOOL: []
x-amazon-apigateway-integration:
responses:
.*:
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statusCode: '200'
uri: 'arn:aws:apigateway:ap-southeast-1:lambda:path/2015-03-31/
functions/arn:aws:lambda:apsoutheast-1:001005271976:function:postPersonalData/invocations'
passthroughBehavior: when_no_match
httpMethod: POST
type: aws_proxy
/getData:
get:
produces:
- application/json
responses:
'200':
description: 200 response
schema:
$ref: '#/definitions/successResult'
security:
- IVF_USERPOOL: []
x-amazon-apigateway-integration:
responses:
.*:
statusCode: '200'
uri: 'arn:aws:apigateway:ap-southeast-1:lambda:path/2015-03-31/
functions/arn:aws:lambda:ap-southeast-1:001005271976:function:getData/
invocations'
passthroughBehavior: when_no_match
httpMethod: GET
type: aws_proxy
/postData:
post:
consumes:
- application/json
produces:
- application/json
x-amazon-apigateway-request-validator: body
parameters:
- in: body
name: postPersonalDataBodyModel
required: true
schema:
$ref: '#/definitions/postPersonalDataModel'
responses:
'200':
description: 200 response
schema:
$ref: '#/definitions/successResult'

123

security:
- IVF_USERPOOL: []
x-amazon-apigateway-integration:
responses:
.*:
statusCode: '200'
uri: 'arn:aws:apigateway:ap-southeast-1:lambda:path/2015-03-31/
functions/arn:aws:lambda:ap-southeast-1:001005271976:function:postData/
invocations'
passthroughBehavior: when_no_match
httpMethod: POST
type: aws_proxy
/postOSID:
post:
consumes:
- application/json
produces:
- application/json
x-amazon-apigateway-request-validator: body
parameters:
- in: body
name: postOSIDBodyModel
required: true
schema:
$ref: '#/definitions/postOSIDModel'
responses:
'200':
description: 200 response
schema:
$ref: '#/definitions/successResult'
security:
- IVF_USERPOOL: []
x-amazon-apigateway-integration:
responses:
.*:
statusCode: '200'
uri: 'arn:aws:apigateway:ap-southeast-1:lambda:path/2015-03-31/
functions/arn:aws:lambda:ap-southeast-1:001005271976:function:postOSID/
invocations'
passthroughBehavior: when_no_match
httpMethod: POST
type: aws_proxy
/getNotifications:
get:
produces:
- application/json
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parameters:
- in: header
name: next
required: false
type: string
format: string
responses:
'200':
description: 200 response
schema:
$ref: '#/definitions/successResult'
security:
- IVF_USERPOOL: []
x-amazon-apigateway-integration:
responses:
.*:
statusCode: '200'
uri: 'arn:aws:apigateway:ap-southeast-1:lambda:path/2015-03-31/
functions/arn:aws:lambda:apsoutheast-1:001005271976:function:getNotifications/invocations'
passthroughBehavior: when_no_match
httpMethod: GET
type: aws_proxy
securityDefinitions:
IVF_USERPOOL:
type: apiKey
name: Authorization
in: header
x-amazon-apigateway-authtype: cognito_user_pools
x-amazon-apigateway-authorizer:
type: cognito_user_pools
providerARNs:
- arn:aws:cognito-idp:ap-northeast-1:001005271976:userpool/apnortheast-1_EZgTRML85
definitions:
dataModel:
type: object
properties:
timeStamp:
type: integer
value:
type: number
required:
- timeStamp
- value
postOSIDModel:
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type: object
properties:
OSID:
type: string
required:
- OSID
postPersonalDataModel:
type: object
properties:
height:
type: number
weight:
type: number
age:
type: number
successResult:
type: object
properties:
successMessage:
type: string
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20. Annex 6: Funció Lambda “enviar notiﬁcació”
var AWS = require('aws-sdk');
var dynamodb = new AWS.DynamoDB.DocumentClient();
exports.handler = (event, context, callback) => {
var d = new Date();
var date = d.getDate() + "-" + (d.getMonth()+1) + "-" + d.getFullYear()
+ " ";
var hours = parseInt(d.getHours()) > 9 ? d.getHours() : '0' +
d.getHours();
var mins = parseInt(d.getMinutes()) > 9 ? d.getMinutes() : '0' +
d.getMinutes();
date = date + hours + ":" + mins;
var input = JSON.parse(event.body);
var responseCode = 501;
var responseMessage = {'error':'something went wrong'};
var response = {
statusCode: responseCode,
body: JSON.stringify(responseMessage)
};
var title = input.title;
var body = input.body;
var icon = input.icon;
var data = input.data;
var UUID = event.requestContext.authorizer.claims.sub;
var message = {
app_id: “***********”,
headings: {"en": title},
contents: {"en": body},
include_player_ids: [],
data:{"icon": icon, "data": data}
};
getOSIDnSend(UUID, message);
storeNotification(UUID, message, date);
responseCode = 200;
responseMessage = {'success':'notification sent'};
response = {
statusCode: responseCode,
body: JSON.stringify(responseMessage)
};
callback(null, response);
};
var getOSIDnSend = function(UUID, message) {
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dynamodb.query({
TableName : "IVF_DB_OSID",
KeyConditionExpression: "#uuid = :id",
Limit: 1,
ExpressionAttributeNames:{
"#uuid": "UUID"
},
ExpressionAttributeValues: {
":id":UUID
}
}, function(err, data) {
if (err) {
var responseCode = 501;
var responseMessage = {"error": err.message};
var response = {
statusCode: responseCode,
body: JSON.stringify(responseMessage)
};
callback(null, response);
} else {
if (data.Items.length == 1){
message.include_player_ids[0] = data.Items[0].OSID;
sendNotification(message);
}
}
});
};
var storeNotification = function(UUID, message, date) {
dynamodb.put({
"TableName": "IVF_DB_NOTIFICATIONS",
"Item" : {
"UUID": UUID ,
"timeStamp": date,
"notification": message
}
}, function(err, data) {
if (err) {
responseCode = 501;
responseMessage = {"error": err.message};
var response = {
statusCode: responseCode,
body: JSON.stringify(responseMessage)
};
callback(null, response);
}
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});
};
var sendNotification = function(data) {
var headers = {
"Content-Type": "application/json; charset=utf-8",
"Authorization": “********”
};
var options = {
host: "onesignal.com",
port: 443,
path: "/api/v1/notifications",
method: "POST",
headers: headers
};
var https = require('https');
var req = https.request(options);
req.write(JSON.stringify(data));
req.end();
};
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21. Annex 7: Captures de pantalla de l’aplicació
En aquest annex es mostren captures de totes les pantalles de l’aplicació. Les captures
de l’esquerra estàn fetes amb un simulador d’iPhone 6 (4,7”, 1334x750 pixels), les de la
dreta amb una tauleta Android Nexus 7 2013 (7”, 1920x1200 pixels).
Autentiﬁcació
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