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Resum 

L'objectiu principal d'aquest treball és preparar el software GLI per la integració d'una 

aplicació desenvolupada en Python per la predicció de malària basada en deep learning. 

Per dur a terme aquesta feina el software GLI ha de ser capaç de gestionar imatges 

mèdiques, comunicar-se amb una aplicació d'un dispositiu mòbil i interaccionar amb 

l'algoritme de predicció. En aquest document es descriu la planificació i la implementació 

del projecte. 

 

Resumen 

El objetivo principal de este trabajo es preparar el software GLI para la integración de 

una aplicación desarrollada en Python para la predicción de malaria basada en deep 

learning. Para llevar a cabo esta tarea el software GLI debe ser capaz de gestionar 

imágenes médicas, comunicarse con una aplicación de un dispositivo móvil e 

interaccionar con el algoritmo de predicción. En este documento se describe la 

planificación y la implementación del proyecto. 

 

Abstract 

The main goal of this project is to prepare the GLI software for the integration of a Python 

application based on deep learning in order to predict malaria. To carry out this task, the 

GLI software must be able to manage medical images, communicate with a smartphone 

application and interact with the prediction algorithm. This document describes the 

planning and implementation of the project.  
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1 Context i justificació 

1.1 Introducció 

El projecte GLI: Integració amb aplicació pel processament d’imatges mèdiques és el 

Treball de Fi de Grau o TFG per a la Facultat d’Informàtica (FIB) de la Universitat 

Politècnica de Catalunya. Es porta a terme pel grau en Enginyeria Informàtica en la 

Modalitat A, és a dir, és un projecte fet en el mateix centre. S’emmarca dins l’Especialitat 

de Tecnologies de la Informació.  

Aquest treball té com a objectiu principal preparar el software mèdic GLI per la integració 

total d’una aplicació de reconeixement de malalties a partir d’imatges mèdiques.  

 

1.2 GLI 

Un fet que s’ha demostrat que es repeteix sempre és que la pobresa i els problemes de 

salut són fenòmens que estan relacionats entre si. La pobresa genera que la salut dels 

afectats empitjori, ja que no es té accés als tractaments mèdics necessaris, mentre que 

un mal estat de salut afavoreix que la pobresa es perpetuï, ja que en el cas dels adults 

pot comportar una pèrdua del lloc de treball i, per tant, del sou. En el cas dels infants pot 

comportar absència escolar i no accedir a la formació necessària per tindre un lloc de 

treball en un futur. Aquest efecte se l’ha anomenat cercle malaltia-pobresa [1], es pot 

veure un esquema d’aquest fet a la Figura 1. 

 

Figura 1.Cercle malaltia-pobresa. Imatge de la universitat de la Punta [2]. 
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El 2010, la fundació Probitas va impulsar el seu primer programa propi anomenat Global 

Laboratory Initiative o, com l’anomenarem d’ara endavant, GLI [3]. El programa va néixer 

amb la finalitat de donar suport als laboratoris clínics de les regions més vulnerables del 

planeta i on el grau de pobresa és elevat. Treballen amb la finalitat que malalties com la 

malària puguin ser diagnosticades i tractades com es faria en els països més 

desenvolupats. Actualment el programa GLI compte amb 7 projectes autosuficients 

arreu d’Àfrica i Amèrica del Sud: Mali, Ghana, Perú, Lago Agrio, Sierra Leone, Tanzània 

i Bolívia.   

El juny de l’any 2018 la Universitat Politècnica de Catalunya, concretament el grup de 

recerca Database Technologies and Information Management o DTIM, i la fundació 

Probitas va firmar un acord de col·laboració per treballar conjuntament en el programa 

GLI [4]. 

 

1.3 Software GLI 

Un equip multidisciplinari va desenvolupar el software GLI per poder facilitar i agilitzar 

l’administració dels laboratoris que formen part del programa. L’objectiu principal 

d’aquest software és mantenir una base de dades que recopili i gestioni tant les dades 

de pacients com els resultats de proves de laboratori. Per portar-ho a terme, el programa 

es divideix en 4 mòduls:  

1. Registre de pacients 

2. Sol·licitud de proves i registre de resultats 

3. Producció, validació i interpretació d’informes 

4. Visió general de la gestió d’estocs i bases de dades 

El software està dissenyat principalment per ser executat en ordinadors de baix 

rendiment i en ambients on la connexió a Internet és poc fiable o inexistent. Per aquest 

motiu, l’accés a la base de dades es fa sempre de manera local al mateix computador. 

A més, està orientat perquè sigui utilitzat per personal de l’àmbit mèdic, és a dir, gent 

que normalment no està familiaritzada amb la programació, això fa que la interfície 

gràfica tingui molt de pes.  
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Figura 2 Menú d’accés d’usuari de GLI. Elaboració pròpia. 

 

1.4 Detecció de malària 

La malària és una malaltia causada pel paràsit Plasmodium i que es caracteritza per 

febres altes, calfreds i símptomes similars a la grip comuna. És causada per la picadura 

d’un tipus de mosquit anomenat Anopheles que és portador de la malaltia i la transmeten 

als humans. Quan la malaltia madura, els paràsits infecten els glòbuls vermells [5]. 

Mitjançant un microscopi és possible identificar el paràsit en una mostra de sang del 

pacient.  

 

Figura 3 Paràsit de malària en una mostra de sang. Imatge del CDC [6] 
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En països desenvolupats no hi ha problema per fer aquesta prova, ja que es té accés al 

material necessari. En canvi, en regions com en les que actua Probitas és possible que 

no es tingui accés a un laboratori amb les eines mèdiques per portar a terme el 

diagnòstic. Per aquest motiu el grup Computational Biology and Complex Systems o 

BIOCOMS de la UPC ha desenvolupat un dispositiu amb el qual mitjançant una placa 

Arduino i un smartphone es pot arribar a fer fotografies amb una precisió semblant a les 

d’un microscopi. Actualment, estan treballant amb un algorisme que permetrà detectar 

el paràsit de la malària en les fotografies aconseguida mitjançant aquest dispositiu o 

amb un microscopi real.  A més, es porta terme una aplicació mòbil per l’enviament 

d’aquestes imatges.  

L’algorisme de predicció funciona mitjançant Deep Learning. El Deep Learning forma 

part de la família dels algoritmes de Machine Learning. Aquest tipus d’algoritmes fa 

servir múltiples caps per extreure, a poc a poc, conceptes d’alt nivell de les dades 

d’entrada. Un exemple és en el processament d’imatges, on amb una imatge d’un animal 

l’algoritme pot identificar quin és simplement analitzant les vores que trobi en la imatge. 

Per portar a terme això, s’utilitzen xarxes neuronals profundes.  

 

1.5 Conceptes tècnics i entorn de treball 
 

Des dels seus inicis el software GLI va ser desenvolupat i programat amb el llenguatge 

Visual Basic per Aplicacions o VBA, tant per la part gràfica i lògica del software com per 

la base de dades. Més endavant es va veure que utilitzar VBA per gestionar la bases de 

dades afectava de manera negativa al rendiment del software. Per aquest motiu en la 

segona versió del software, desenvolupada pels integrants del grup DTIM de la UPC, es 

va millorar aquest problema i es va començar a utilitzar SQL per la gestió de la base de 

dades. Actualment la part gràfica i lògica del software GLI està controlada mitjançant 

VBA i la bases de dades es gestiona amb codi SQL. Tot el desenvolupament es fa 

mitjançant Microsoft Access.  

• Visual Basic per aplicacions (VBA) [7]: És un llenguatge de programació a 

base de macros (sèrie d’instruccions que s’executen de manera seqüencial) 

desenvolupat per Microsoft. És un subconjunt de Visual Basic i permet executar 

codi en aplicacions de Microsoft Office com Excel o Access.   

• Structured Query Language (SQL) [8]: Llenguatge estàndard que s’utilitza per 

comunicar-se amb bases de dades racionals. Destaca per la seva simplicitat, 

però també per la seva potència per fer cerques exhaustives. 
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• Microsoft Access [9]: Gestor de bases de dades racionals que combina el 

motor per a bases de dades Microsoft Jet amb una interfície gràfica i eines per 

programar.  

El projecte per la detecció de la malària utilitza un smartphone que està connectat a un 

dispositiu controlat per una placa Arduino. L’algorisme que s’utilitza posteriorment està 

desenvolupat amb Python.  

• Python [10]: Llenguatge de programació creat per Guido van Rossum. És un 

llenguatge interpretat, d’alt nivell i de propòsit general. Suporta diversos 

paradigmes de programació, entre les quals orientació a objectes. 

 

1.6 Problema 
Com hem anunciat anteriorment, el software GLI és un programa mèdic per gestió de 

dades, principalment numèriques i caràcters. Actualment el grup de recerca de DTIM vol 

incorporar el software de detecció al programa GLI, però aquest no va ser desenvolupat 

amb la idea que pogués suportar aquest tipus de programes. Amb l’estat actual en el 

qual es troba el sistema, sorgeixen els següents problemes a tractar: 

1. GLI no està preparat per gestionar imatges ni guardar-les a la base de dades.  

2. El software GLI i el de detecció estan desenvolupats en llenguatges de 

programació diferents, un en VBA i l’altre en Python, per tant la integració no 

és trivial i necessita ser estudiada. 

3. El pas d’informació entre el smartphone que fa de microscopi i el software 

GLI s’ha de portar a terme en un entorn sense xarxa. 

 

2 Abast 
En aquest apartat anunciarem els principals objectius i subobjectius que tractarem al 

llarg del projecte per aconseguir una solució correcta i que resolgui el problema plantejat. 

 

2.1 Objectius 

L’objectiu principal del projecte és que GLI sigui capaç de treballar amb imatges i enviar-

les a l’algoritme de detecció. Aquest objectiu el podem dividir en diversos objectius i 

aquests en subobjectius. 

1. Gestionar les imatges 

a. Agregar imatges de manera eficient i creant la menor redundància 

possible. 

b. Guardar informació de la imatge a la base de dades. 
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c. Possibilitat de guardar la imatge a la base de dades. 

i. Preparar la base de dades per aguantar grans quantitats de 

dades. 

d. Eliminar imatges a petició de l’usuari. 

e. Relacionar les imatges amb un pacient, prova de laboratori o resultat. 

f. Modificar informació de la imatge, com el nom.  

g. Mostrar les imatges dins del mateix software. 

2. Integració amb Python 

a. Invocar codi Python. 

b. Enviar arguments en la invocació. 

c. Rebre el resultat de l’algorisme i tractar-los. 

d. Possible errors d’execució de l’algorisme no afectin GLI. 

e. Sigui el més general possible i permeti invocar altres codis. 

3. Intercanvi de dades amb smartphone 

a. Definir un protocol de comunicació. 

b. Passar informació de connexió entre els dos punts.  

c. Enviament d’imatges de smartphone a GLI. 

4. Integració amb algoritme Deep Learning 

a. Invocació de l’algoritme des de GLI. 

b. Passar la imatge o un enllaç d’aquesta com arguments. 

c. Invocació del model generat amb anterioritat i agafar resultats.  

d. Guardar resultats en la base de dades i relacionar-ho amb la informació 

d’aquesta.  
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Figura 4 Esquema general del sistema. Elaboració pròpia.   

 

2.2 Requeriments no funcionals 
A part dels objectius especificats en el punt anterior, és necessari que el resultat final 

compleix uns requeriments per considerar que funciona correctament: 

• Orientat a l’usuari inexpert: El software GLI és utilitzat per persones del món 

de la medicina, per tant és necessari que aquest sigui fàcilment utilitzable i 

intuïtiu. Que no mostri informació de fons a l’usuari, ja que aquest no l’entendrà 

i pot fer un mal ús de manera inconscient.  

• Ambient aïllat: Les solucions que es facin servir no poden dependre d’una xarxa 

i ha d’estar preparat pels contratemps que puguin ocórrer, com per exemple, que 

s’acabi la bateria del portàtil. 

• Eficiència: El programa s’executa en un ordinador portàtil, per tant ha de fer un 

bon ús de la bateria i no dependre de solucions costoses des del punt de vista 

energètic. 

• Independència de versions: Actualitzacions en l’algoritme de detecció o en 

l’aplicació mòbil per l’enviament de fotografies no haurien d’afectar el software 

GLI, per tant han de mantenir certa independència. 
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2.3 Obstacles i riscos 
Hem d’assumir que al llarg del projecte ens trobarem problemes i contratemps que 

afectaran la qualitat de la solució final, i per atenuar aquest afecta hem d’intentar 

preveure alguns d’aquests obstacles: 

1. Inexperiència en el llenguatge: Donat el fet que l’autor d’aquest treball no havia 

utilitzat mai el llenguatge de programació VPA, s’haurà de tenir en compte a 

l’hora de gestionar el temps que l’aprenentatge haurà de formar part d’aquest. 

2. Hardware limitat: La feina es portarà a terme en un portàtil de gamma baixa i 

amb software antiquat, cedit per la fundació. Això és un fet que s’ha de tenir en 

compte, ja que pot afectar a l’hora de prendre decisions. 

3. Situació extraordinària: Actualment vivim en un moment de pandèmia en què 

la presa de decisions canvia setmanalment, això pot arribar afectar en un 

projecte dirigit a l’àmbit mèdic com és el que estem tractant. 

4. Projecte descentralitzat: Aquest projecte es porta a terme simultàniament amb 

dos més (aplicació mòbil i algoritme de detecció) que actualment estan també en 

desenvolupament o fase de proves. Per tant, qualsevol entrebanc en alguns 

d’aquest dos pot afectar el nostre projecte. En el cas de no tenir les solucions 

d’aquests dos projectes per la presentació final, farem una simulació simple que 

serveix per explicar el funcionament del nostre. 

5. Temps limitat: Complint amb el pla d’estudis donat per la universitat, l’autor 

d’aquest TFG està cursant simultàniament dues assignatures més, amb els pics 

de feina que això comporta.  

 

3 Metodologia i rigor 

En aquest apartat explicarem com encararem la feina dels mesos que ocuparà el 

projecte i quines eines utilitzarem per organitzar millor la informació. 

 

3.1 Metodologia 

Existeixen diverses metodologies a l’hora de portar a terme un projecte d’aquesta 

envergadura, entre les quals trobem cascada, cadena crítica, àgil o hibrida [11]. 

Comparant els seus punts forts i punts febles, s’observa que la millor s’adapta a aquest 

TFG és la metodologia àgil, ja que ens dóna més llibertat quan sorgeixen canvis d’última 

hora. Concretament de tots el tipus de metodologia àgil que hi ha, la més indicada a 

portar a terme és la SCRUM. La SCRUM destaca en dividir un projecte gran en petits 

projectes, i cada un es divideix en diferents etapes de desenvolupament.  
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Figura 5 Esquema del marc de treball basat en SCRUM [12] 

Definim els objectius del projecte i els dividim en tasques més petites assignant a cada 

una un temps per realitzar-les correctament. Un cop fet això, els ordenem per ordre 

d’importància i preferència, creant el Product Backlog. Seguidament es fan reunions per 

planejar els sprints, períodes temporals d’una a tres setmanes on es porten a terme les 

tasques definides en el Product Backlog. Quan s’acaba el temps fixat, es fa una reunió 

per veure com s’ha acabat la feina i s’han de fer canvis.  

SCRUM té una bona flexibilitat que ens permet adaptar-nos i fer canvis en el curs de 

treball i objectius per canvis produïts en el disseny dels altres projectes relacionats.  

 

3.2 Eines de treball 
 

• Slack [13]: És una plataforma de comunicació que permet crear sales de xat o 

canals, grups privats i missatges directes. Permet més una comunicació més 

fluida que el correu electrònic convencional. 

• Google Meet: Plataforma de Google que permet videoconferències i xats de 

veu. Es fa servir per a les reunions amb el director del TFG a causa de l’estat 

actual de pandèmia. 

• Google Drive: Permet l’intercanvi  d’arxius i tenir un repositori comú amb els 

diferents membres que formen l’equip de treball.  
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4 Planificació temporal 

La càrrega actual d’un TFG estipulada per la Facultat d’Informàtica de Barcelona és de 

18 crèdits ECTS, 3 dels quals pertanyen a les hores dedicades a GEP i els 15 restants 

al desenvolupament del projecte. Segons el conveni de la UPC cada crèdit equival a 

unes 30 hores de feina [14], un total de 540 hores.  

Aquest projecte va començar el 15 de febrer del 2021 i es defensarà davant del tribunal 

el torn de juny, en concret el 30 de juny del 2021. Per poder fer-ho, és necessari que el 

treball estigui acabat i entregat com a màxim el dia 23 de juny del 2021, segons la 

normativa vigent de la FIB. Això ens deixa amb 126 dies. La dedicació diària de l’autor 

del treball és de 4 hores diàries de dilluns a diumenge, temps que pot variar en funció 

de la tasca a portar a terme. En total, això ens dóna un total de 504 hores de dedicació 

al projecte.  

 

4.1 Descripció de les tasques 

Com hem anunciat en l’aparat de Metodologia i Rigor, utilitzarem SCRUM, una 

metodologia àgil que funciona amb el que s’anomena sprints, intervals d’una a tres 

setmanes de temps que es dedica al desenvolupament d’una tasca especificada amb 

anterioritat. 

En aquest apartat, descriurem aquestes tasques, com es relacionen entre elles, quins 

recursos (tant humans com materials) necessitarem i la quantitat d’hores que si haurien 

de dedicar en total. Podem agrupar les tasques en 3 grans grups: Gestió de projecte, 

estudi previ i  desenvolupament del projecte. 

 

4.1.1 Gestió del projecte 

Aquest conjunt de tasques representa tota la feina que comporta desenvolupar la part 

escrita o més teòrica del projecte, deixant una documentació que doni informació sobre 

el TFG al lector. S’emmarca dins de l’assignatura GEP, la redacció de la memòria i les 

diverses reunions i informes amb el director del TFG. 

• Context i abast: Entrega on posem en context el projecte i descrivim l’abast que 

tindrà. És una part important del projecte, ja que ens ajuda a ordenar les idees 

sobre el projecte i cap a on el volem encarar. 

• Planificació temporal: En el document que entreguem ha de quedar explicat 

l’abast temporal el projecte i com l’organitzarem per complir les dates fixades. 

Ens ajuda a organitzar el temps i en un futur veure si anem per bon camí o hem 

de rectificar.  
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• Pressupost i sostenibilitat: Entrega del document en el qual podem en escrit 

els costo que tindrà aquest projecte en l’àmbit monetari. Aquesta entrega té més 

sentit en un entorn empresarial, el nostre projecte se centra en la recerca i 

desenvolupament per una empresa amb els termes econòmics ja fixats. 

• Document fase inicial: Recopilació de les tres entregues anterior amb la 

correcció a partir del feedback donat per la tutora. Forma part de la memòria 

final, per tant s’ha de dedicar hores a la correcció de les entregues anteriors.  

• Reunions setmanals: Cada setmana es fa una reunió amb el director i/o 

codirector del treball per exposar la feina feta durant la setmana i la feina que 

s’haurà de fer a continuació. Els tutors expliquen les instruccions o 

recomanacions que han acordat en les reunions amb els integrants dels altres 

projectes. S’estima que les reunions duraran entre mitja hora i una hora.  

• Reunió de seguiment: Segons la normativa de la FIB [15], per poder presentar 

el treball és necessari organitzar una reunió en el que es considera la meitat del 

projecte i s’ha d’entregar un informe amb la feina feta prèviament a la reunió.  

• Memòria: La memòria és el resultat final del projecte, on s’ha d’explicar la feina 

feta als lectors i que s’interessin per aquesta. És el que perdurarà un cop el 

projecte estigui acabat i, per tant, s’ha de dedicar una quantitat d’hores 

considerables. 

• Presentació: Al final del TFG és necessari defensar el treball davant d’un 

tribunal especialitzat, per tant és una tasca que necessita molta preparació per 

fer una bona argumentació. 

 

4.1.2 Estudi previ 
Tenint en compte que l’autor del projecte no ha treballat prèviament amb les eines que 

s’utilitzaran durant el transcurs del projecte, és necessari un aprenentatge previ al 

desenvolupament. Es considera que amb els objectius actuals del projecte, serà 

necessari investigar en els següents camps. 

• Aprendre Visual Bàsic i Access: Visual Bàsic és el llenguatge de programació 

que més es farà servir al llarg del projecte, per tant és necessari estudiar-lo amb 

profunditat amb el codi inicial del software GLI. 

• Aprendre Python: Al llarg del projecte es té previst utilitzar Python per la 

comunicació amb altres algoritmes, per aquest motiu és necessari donar-li una 

ullada.  
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• Documentació Bluetooth: Per establir la connexió entre el smartphone i 

l’ordinador serà necessari entendre els fonaments bàsics del Bluetooth i com 

treballar amb ell mitjançant Python.   

 

4.1.3 Desenvolupament del projecte 
Aquest aparat té en compte el que es considera la part pràctica del projecte, el treball a 

realitzar per aconseguir la solució desitjada. 

• Gestió d’imatges: Preparar el software GLI i la base de dades perquè puguin 

treballar amb imatges quan s'utilitzin peticions de laboratori. Aquesta tasca és la 

base de tot el projecte i sobre la que es construirà la resta, per tant la dedicació 

d'hores ha de ser gran per assegurar-nos de què no pugui fallar. 

• Integració Python: Adaptar el software GLI perquè sigui capaç d’invocar 

algorismes escrits en Python i recollir les respostes d’aquests.   

• Intercanvi informació Bluetooth: El software GLI haurà de ser capaç 

d'intercanviar informació amb una aplicació mòbil que es trobarà en el 

smartphone. 

• Disseny aplicació mòbil: Ja que l'aplicació que s'utilitzarà quan el projecte 

estigui acabat no estarà llesta quan toqui presentar aquest TFG, es dissenyarà 

una aplicació pel smartphone que simuli l’enviament de dades i la rebuda de 

dades.  

• Prova del software complet: Tot i que durant el transcurs de les anteriors 

tasques d'aquest apartat es faran proves per veure que el codi funciona 

correctament, al final de tot es faran testos per comprovar que tot el conjunt 

funciona correctament. 

Els temps a cada apartat són aproximats i podrien variar en funció de les novetats 

proporcionades pels altres projectes al llarg dels mesos. 

 

4.2 Recursos 

Tots els projectes necessiten recursos per poder-se portar a terme, en el nostre cas 

podem dividir aquest en 3 tipus: 

• Humans: Totes aquelles persones que treballaran perquè el projecte funcioni i 

tiri endavant. A priori, diferenciem dos tipus: 

o Autor del projecte [HU1]: Farà la funció de programador.  

o Director i/o codirector del projecte [HU2] 

• Hardware: Agrupa tots els dispositius necessaris per portar a terme el TFG amb 

èxit: 
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o Ordinador portàtil [HA1]: Un ordinador portàtil de baix consum i 

rendiment cedit per Probitas amb connexió a Internet, Bluetooth i capaç 

d’executar codi Python. Utilitzat Windows 7. 

o Ordinador personal [HA2]: Ordinador de més potència que es farà 

servir per redactar els documents i el codi. S’utilitza a part del HA1 per 

comoditat de l’autor del projecte. Té connexió a Internet i Bluetooth, 

juntament amb un editor de codi i text.  Utilitza Windows 10. 

o Smartphone [HA3]: Dispositiu mòbil amb Android amb la capacitat de 

fer connexions Bluetooth. 

• Software: Programes que farem servir al llarg del projecte. 

o Software GLI[SO1]: Software que haurem de modificar perquè compleixi 

els requisits exigits. Utilitza Access.  

o Visual Basic Code [SO2]: Editor de codi font desenvolupat per Microsoft 

per ser executat en Windows. S’utilitzarà per a la programació de Python. 

La seva finalització intel·ligent de codi IntelliSense ens permetrà escriure 

el codi de manera ràpida i àgil. A més, ens permetrà detectar errors de 

sintaxi a mesura que escrivim el codi. 

o Android Studio [SO3]: Entorn de desenvolupament integrat per 

desenvolupar codi per Android. S’utilitzarà per fer l’aplicació del 

smartphone.  

  

Figura 6. Grafs de dependències de les tasques. Elaboració pròpia. 

A la Taula 1 fem un resum de les tasques del projecte, on els assignem un codi que 

usarem al llarg del document i també incloem el seu abast en hores, les dependències 
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que aquestes tindran i els recursos, tant humans com materials, que seran necessari 

per dur a terme la tasca. 

Codi Nom de la tasca Duració 

estimada 

Dependències Recursos 

- Gestió de projecte 100 hores - - 

GP1 Context i abast 20 hores - HU1, HA2 

GP2 Planificació temporal 8 hores - HU1, HA2 

GP3 Pressupost i sostenibilitat 9 hores - HU1, HA2 

GP4 Document fase inicial 9 hores GP1, GP2, GP3 HU1, HA2 

GP5 Reunions setmanals 11 hores - HU1, HU2, HA2 

GP6 Reunió de seguiment 4 hores GP4, GP5, DP1, 

DP2  

HU1, HU2, HA2 

GP7 Memòria 30 hores GP4, DP5 HU1, HU2, HA2 

GP8 Presentació 9 hores GP6, GP7 HU1, HU2, HA2 

- Estudi previ 52 hores - - 

EP1 Aprendre Visual Bàsic i 

Access 

20 hores - HU1,HA2, SO1 

EP2 Aprendre Python 12 hores - HU1, HA2 

EP3 Documentació QR 8 hores EP2 HU1, HA2, HA3 

EP4 Documentació Bluetooth 12 hores EP2 HU1, HA2, HA3 

- Desenvolupament del 

projecte 

280 hores - - 

DP1 Gestió d’imatges 110 hores EP1 HU1, HA1, SO1 

DP2 Integració Python 40 hores EP1, EP2 HU1, HA1, SO1 

DP3 Generació QR 40 hores EP3, DP1, DP2 HU1, HA1, HA3, 

SO1 

DP4 Rebre informació 

Bluetooth 

80 hores EP4, DP1, DP2 HU1, HA1, HA3, 

SO1 

DP5 Prova del software 

complet 

10 hores DP1, DP4 HU1, HA1, HA3, 

SO1 

 Projecte acabat 432 hores - - 

Taula 1 Tasques del projecte. Elaboració pròpia. 

 

En la Figura 6 podem observar un diagrama on s’expliquen visualment les dependències 

entre tasques del projecte. Seguin les fletxes en el sentit contrari, arribem a les 

dependències que s’han de completar abans de poder executar la tasca següent. 
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4.3 Estimacions i Gantt 
La informació anterior no ha d’anar necessàriament ordenada cronològicament, ja que 

normalment l’estudi necessari per fer una tasca de desenvolupament es farà just abans 

de començar a treballar en aquesta tasca, no setmanes abans. Per tant, agrupem les 

tasques en sprints i aquests es faran al llarg dels mesos. Per mostrar de manera clara 

com es desenvoluparà el projecte utilitzarem el diagrama de Gantt de la Figura 7. 

• Sprint 1: Té una durada de tres setmanes, on es faran tres reunions setmanals 

i es portarà a terme EP1 i DP1. 

• Sprint 2: Amb una duració de dues setmanes, es treballarà en EP2 i DP2, i es 

faran 2 reunions setmanals. 

• Sprint 3: Té una duració aproximada de tres setmanes i es treballarà en les 

tasques EP3 i DP3. Es portarà a terme la reunió de seguiment i dues reunions 

setmanals. 

• Sprint 4: Tindrà una duració de dues setmanes i es treballarà en les taques EP4 

DP4, EP5 i DP5 amb dues reunions setmanals. 

• Sprint 5: Dura una setmana i es portarà a terme DP5, amb una reunió setmanal 

per revisar tot el projecte.
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Figura 7 Diagrama de Gantt inicial. Elaboració pròpia. 
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4.4 Gestió del risc 
Durant el desenvolupament del projecte, ens trobarem amb dificultats que faran que la 

nostra planificació temporal vari. Per això és important que planegem amb antelació 

possibles obstacles i fem plans alternatius.  

• Projecte descentralitzat: Els altres projectes que s'ajuntaran amb els nostres 

no van segons el planejat o presenten problemes. Aquest tindrà un impacte gran 

al final del projecte, ja que no es podrà provar la solució completa. Per solucionar 

es crearien programes senzills que simulessin aquests projectes i fessin 

bàsiques les funcions que durien a terme per tal de provar el nostre projecte. 

• Hardware i programari antic: La versió que s'utilitza del programa Access és 

del 2007 i podria fer que algunes funcionalitats que necessitem no les tingui 

implementades. Això tindria un fort impacte en el desenvolupament del projecte, 

ja que representaria replantejar algunes de les seves funcions. En cas que això 

passi, es podria implementar aquestes funcions en Python i invocar el codi. En 

el cas que això passes en la tasca DP1, s'hi hauria d'avançar EP2 i DP2. 

• Situació extraordinària: Actualment vivim en un moment de pandèmia causada 

per la COVID-19, fent que les restriccions de desplaçament i mobilitat varin de 

manera poc constant. El nostre projecte està pensat perquè es pugui portar a 

terme de manera remota i amb el mínim de contacte entre els participants. Per 

tant, un canvi en les restriccions suposaria un impacte lleu a la planificació que 

podria ser solucionat en poc temps.   

 

4.5 Canvis en la planificació inicial 

A causa d'un enfocament diferent respecte a l'intercanvi de dades amb el smartphone, 

la planificació inicial s'ha vist alterada lleugerament durant el desenvolupament del 

projecte. Tant la gestió d'imatges com la integració amb Python s'ha dut a terme dins 

dels terminis establerts durant la planificació del projecte, els corresponents als sprint 1 

i sprint 2 de la Figura 7. En la Taula 2 podem veure els canvis representats en hores  de 

les noves tasques a portar a terme i en la Figura 8 podem veure el nou graf de 

dependències.  

Els canvis en la planificació s'han portat a terme degut a les alteracions en els requisits 

del projecte al llarg dels mesos. 

Actualment el sprint 3 engloba tota la feina relacionada amb Bluetooth i la gestió de la 

connexió entre PC i smartphone. Durant la planificació inical es va establir una duració 

de 92 hores aquest sprint. Actualment, la seva duració ha augmentat a 132 hores, de 

les quals 120 són referents al desenvolupament. 
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Codi Nom de la tasca Duració 

estimada 

Dependències Recursos 

- Gestió de projecte 100 hores - - 

GP1 Context i abast 20 hores - HU1, HA2 

GP2 Planificació temporal 8 hores - HU1, HA2 

GP3 Pressupost i sostenibilitat 9 hores - HU1, HA2 

GP4 Document fase inicial 9 hores GP1, GP2, GP3 HU1, HA2 

GP5 Reunions setmanals 11 hores - HU1, HU2, HA2 

GP6 Reunió de seguiment 4 hores GP4, GP5, DP1, 

DP2  

HU1, HU2, HA2 

GP7 Memòria 30 hores GP6, DP6 HU1, HU2, HA2 

GP8 Presentació 9 hores GP7 HU1, HU2, HA2 

- Estudi previ 62 hores - - 

EP1 Aprendre Visual Bàsic i 

Access 

20 hores - HU1,HA2, SO1 

EP2 Aprendre Python 12 hores - HU1, HA2, SO2 

EP3 Documentació Bluetooth 12 hores EP2 HU1, HA2, HA3 

EP4 Documentació Android 

Studio 

8 hores EP3 HU1, HA2, HA3, 

SO3 

EP5 Documentació Models 

Deep Learning 

10 hores EP2 HU1, HA2, SO2 

- Desenvolupament del 

projecte 

305 hores - - 

DP1 Gestió d’imatges 110 hores EP1 HU1, HA1, SO1 

DP2 Integració Python 40 hores EP1, EP2 HU1, HA1, SO1 

DP3 Intercanvi informació 

Bluetooth 

120 hores EP3, DP1, DP2 HU1, HA1, HA3, 

SO1, SO2 

DP4 Disseny aplicació mòbil 15 hores EP4,DP3 HU1, HA1, HA3, 

SO3 

DP5 Integració algoritme Deep 

Learning 

10 hores DP2,EP5 HU1, HA2, SO2 

DP6 Prova del software complet 10 hores DP4 ,DP5 HU1, HA1, HA3, 

SO1 

 Projecte acabat 467 hores - - 

Taula 2 Canvis en la planificació inicial. Elaboració pròpia 
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Figura 8 Nou graf de dependències. 

 

5 Gestió econòmica i sostenibilitat 

5.1 Costos 

És important calcular un cost inicial del projecte per saber si és viable o s’ha de buscar 

una altra solució. Per calcular els costos del projecte hem inclòs els costos de recursos 

humans (sou dels treballadors, seguretat social...), el cost del hardware i software que 

s’utilitzarà i finalment les despeses generals i impostos. A més, tindrem en compte els 

imprevistos que puguin sorgir, que també tindran un impacte econòmic.  

Tots els números que donarem a continuació s’hauran arrodonit a l’alça, per aquest 

motiu el pressupost queda sobreestimat lleugerament.   

Al llarg del projecte hem anat canviant el temps de dedicació i alguns dels recursos, per 

tant també ha canviat el seu cost. El pressupost que hi ha a continuació reflecteix 

aquests canvis. 

 



26 
 

5.1.1 Costos de personal 

En l'apartat de Planificació temporal hem descrit les tasques i les hores que ocuparia 

cada una d'elles, fent un total de 452 hores. En el nostre projecte podem definir 

principalment 3 rols que poden ser duts a terme per diferents persones o per una mateixa 

persona. Per fer una millor explicació del pressupost del projecte, tindrem en compte 

que cada rol el porta a terme una persona diferent.  

En la Taula 2 podem observar el cost per hora de cada rol. S’ha obtingut de la pàgina 

web GlassDoor [16], que recopila el sou mitjà d’un lloc de treball en una zona concreta. 

La segona columna indica el sou que rebria el treballador, mentre que la tercera indica 

el cost que té pel projecte aquell lloc de treball, és a dir, el sou del treballador i el cost 

de la  seguretat social. 

 

Rol Sou/Hora (brut) (euros) Cost/Hora (net) (euros) 

Cap de projecte 23.8 €/h 30.94 €/h 

Programador 13.75 €/h 17.88 €/h 

Tester 14.98 €/h 19.47 €/h 
Taula 3 Sous i costos de cada rol obtingut a partir de GlassDoor [1]. Elaboració pròpia. 

Tenint el cost de cada rol per hora i les hores per tasca, podem calcular quan ens costarà 

portar a terme cada tasca especificada i quins rols participaran en elles. En recursos 

humans el projecte tindrà un cost total de 10.921,51 €. Tota la informació per calcular el 

cost total es pot comprovar a la Taula 3. 

 

Codi Duració 

estimada 

Cap de projecte 

(euros) 

Programador 

(euros) 

Tester 

(euros) 

Total 

(euros) 

GP1 20 hores 618,80 € -   € -   € 618,80 € 

GP2 8 hores 247,52 € -   € -   € 247,52 € 

GP3 9 hores 278,46 € -   € -   € 278,46 € 

GP4 9 hores 278,46 € -   € -   € 278,46 € 

GP5 11 hores 340,34 € 196,68 € 214,17 € 751,19 € 

GP6 4 hores 123,76 € 71,52 € 77,88 € 273,16 € 

GP7 30 hores 928,20 € -   € -   € 928,20 € 

GP8 9 hores 278,46 € -   € -   € 278,46 € 

EP1 20 hores -   € 357,60 € -   € 357,60 € 

EP2 12 hores -   € 214,56 € -   € 214,56 € 

EP3 8 hores -   € 143,04 € -   € 143,04 € 

EP4 12 hores -   € 214,56 € -   € 214,56 € 
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EP5 10 hores -  € 178,80 € -   € 178,80 € 

DP1 110 hores -   € 1.966,80 € -   € 1.966,80 € 

DP2 40 hores -   € 715,20 € -   € 715,20 € 

DP3 40 hores -   € 715,20 € -   € 715,20 € 

DP4 80 hores -   € 1.430,40 € -   € 1.430,40 € 

DP5 10 hores -   € 178,80 € -   € 178,80 € 

DP6 10 hores -   € 178,80 € -   € 178,80 € 

TS1 10 hores -   € -   € 194,70 € 194,70 € 

TS2 10 hores -   € -   € 194,70 € 194,70 € 

TS3 

 

10 hores -   € -   € 194,70 € 194,70 € 

TS4 10 hores -   € -   € 194,70 € 194,70 € 

TS5 10 hores -   € -   € 194,70 € 194,70 € 

Total 482 hores 3.094,00 € 6.561,96 € 1.265,55 € 10.921,51 € 

Taula 4 Cost de recursos humans del projecte. Elaboració pròpia. 

 

5.1.2  Recursos materials 

Pel cost total del projecte, també hem de tenir en compte el cost del hardware i software 

que farem servir al llarg projecte. El software que utilitzarem més al llarg del projecte és 

el Microsoft Access, i el qual es pot comprar una llicència indefinida a la mateixa web de 

Microsoft [17].  Per calcular l’amortització utilitzarem la Fórmula 1. En el cas del software 

la vida útil és de 3 anys. El cost total es pot veure en la Taula 4. 

 

𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑡𝑧𝑎𝑐𝑖ó =
𝐶𝑜𝑠𝑡 (𝑒𝑛 𝑒𝑢𝑟𝑜𝑠)

𝑉𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙 (𝑎𝑛𝑦𝑠) ∗  251 (𝑑𝑖𝑒𝑠 𝑓𝑒𝑖𝑛𝑒𝑟𝑠/𝑎𝑛𝑦) ∗  ℎ𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑖à𝑟𝑖𝑒𝑠 
∗ 𝐷𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó 𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑐𝑡𝑒 

Fórmula 1 Amortització hardware i software. Elaboració pròpia. 

 

Software Cost (euros) Amortització (euros) 

Microsoft Access 135 € 21,60 € 

Android Studio (Software gratuït) 0 € - 

Visual Studio Code (Software gratuït) 0 € - 

Taula 5 Cost del software. Elaboració pròpia. 
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El portàtil que utilitzarem és un Lenovo ThinkPad X220T durant els quatre mesos 

aproximats que durarà el projecte. També s'utilitzarà un BQ Aquaris X per les tasques 

que requereixin utilitzar un smartphone. El hardware té una vida útil limitada, ja que 

s'espatllen al cap d'uns anys. Per calcular l’amortització també utilitzarem la Fórmula 1, 

però en aquest cas la vida útil serà de 4 anys. En la Taula 5 es pot observar el cost del 

hardware. 

 

Hardware Cost (euros) Amortització (euros) 

Lenovo ThinkPad X220T 1600 € 192,03 €  

BQ Aquaris X 279,90 € 33,59 € 

Ordinador personal 1.236,52 € 139,17 € 

Taula 6 Cost del hardware. Elaboració pròpia. 

5.1.3 Despeses generals 

Ara hem d’afegir el cost del local on es farà el projecte. En aquest cas, el projecte és 

desenvolupat per una sola persona, però el calcula es farà a partir d’un grup de 3 

persones en un local de coworking [18] a Barcelona, que amb el preu s’inclou Internet, 

aigua, llum, calefacció... A la Taula 6 es pot veure el cost total del local.  

 

Despesa Preu/mes (sense iva) Preu/mes (21% IVA) Total 

Local coworking 220 € 266,2 € 1064,8 € 

Taula 7 Cost de les despeses generals. Elaboració pròpia. 

 

5.1.4 Contingència 

Hem  d'afegir un sobrecost pels obstacles que poden sorgir durant el desenvolupament 

del projecte. Fixarem la contingència en un 10%. A la Taula 7 podem observar els costos 

totals de cada recurs amb el sobrecost corresponent.  

 

Tipus Cost (euros) Cost amb contingència (euros) 

Personal 10.921,51 € 12.013,66 € 

Material 386,36 € 423 € 

Despeses 1064,8 € 1171,28 € 

Taula 8 Cost de contingència. Elaboració pròpia 
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5.1.5 Imprevistos 

Finalment, hem de calcular el cost dels contratemps que poden sorgir. Això podria 

significar des de l'avaria d'algun dels hardwares fins a feina extra per solucionar 

problemes de codi. 

• Contratemps d’altres projectes: Quan el nostre projecte estigui acabat, 

s’haurà d’ajuntar amb dos projectes externs abans de poder fer una demostració 

del seu funcionament total. Si aquests no estiguessis llestos en el moment de la 

presentació, seria necessari crear dos programes que simulin el seu 

funcionament. Això significaria unes 20 hores de feina extra pel programador i 

el tester. S’estima un risc del 20% que això passi, donada la situació de 

pandèmia actual.   

• Avaria del hardware: Si algun dels dos hardwares s’espatllés, seria necessari 

arreglar-lo, i en cas més extrem substituir-lo per un de nou. S’estima un risc del 

10% pels dos dispositius si s’han d’arreglar, i un 5% si s’han de substituir. 

• Funcionalitats no incloses a Access: Visual Basic és un llenguatge antic, això 

suposa que potser no pot implementar algunes funcionalitats necessàries i 

s'hagi de buscar una solució auxiliar, com per exemple, executar-les en Python. 

Estimem un risc del 10%, ja que creiem que aquest no és contratemps que pugui 

passar amb freqüència.   

A la Taula 8 es detalla el cost d’aquests imprevistos. 

Imprevist Cost (euros) Risc Cost final (euros) 

Contratemps d’altres projectes 574,6 € 20% 114,92 € 

Averia hardware (Reparació) 250 € 10% 25 € 

Averia hardware (Substitució) 3.116,42 € 5% 155.82 € 

Funcionalitats no incloses a Access 574,6 € 10% 57,46 € 

Total 353,2 € 

Taula 9 Cost dels imprevistos. Elaboració pròpia. 

 

5.1.6 Pressupost final 

Ajuntem totes les dades analitzades anteriorment i podem aconseguir el pressupost 

aproximat que necessitaria el nostre projecte, com es pot observar a la Taula 9. 

Tipus de cost Cost (amb contingència) (euros) 

Personal 12.013,66 € 

Material 423 € 
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Despeses 1171,28 € 

Imprevistos 353,2 € 

Total 13.961,11 € 

Taula 10 Pressupost inicial del projecte. Elaboració pròpia. 

 

5.2 Control de gestió 

Durant el transcurs del projecte hem de tenir un control del cost real del projecte i 

comparar-lo amb el pressupost inicial calculat anteriorment. Per això és necessari 

desenvolupar un mecanisme que ens faciliti aquesta funció. Quan s’acabi una de les 

tasques i durant les reunions setmanals s’actualitzarà el cost real del projecte i es 

compararà amb el pressupost inicial, així sabrem si ens desviem molt del pla inicial, tant 

si es gasta més recursos i per tant és necessari retallar d’alguna altra tasca, o al contrari, 

gastem menys del que teníem planejat i podem invertir en altres tasques. Per calcular 

aquesta desviació, utilitzarem els següents criteris numèrics: 

𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó ℎ𝑜𝑟𝑒𝑠 =  ℎ𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑒𝑠 − ℎ𝑟𝑒𝑎𝑙𝑠 

 

Per cada cost (personal, material, genèrics) podem calcular la seva desviació amb la 

següent fórmula.  

𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó 𝑐𝑜𝑠𝑡 =  𝑐𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑡 −  𝑐𝑟𝑒𝑎𝑙 

 

5.3 Informe de sostenibilitat 

Al llarg del grau d'enginyeria informàtica de la FIB hem fet assignatures on s'ha tractat 

la sostenibilitat en l'entorn TIC, però tot i això, després de fer l'enquesta proposada a 

l'assignatura GEP, m'he adonat que els meus coneixements relacionats amb el tema 

són escassos i només toquen els elements bàsics sobre la sostenibilitat. He notat que, 

principalment, el coneixement que tinc és sobre quin impacte mediambiental té un 

hardware o dispositiu informàtic un cop acaba la seva vida útil, i no tant l'impacte que té 

mentre s'utilitza (principalment el cost enèrgic).  

Un dels aspectes que més he tingut en compte en plantejar aquest projecte ha sigut el 

cost econòmic, mentre que l'ambiental i el social han quedat en segon pla. És important 

tenir present els tres aspectes abans d'iniciar un projecte, ja que si té un impacte 

important en algun dels tres, s'hauria de replantejar-lo. 

Actualment venim d'un món on l'únic impacte important en un projecte era l'econòmic i 

en alguns casos el social, mentre que el mediambiental no importava mentre el projecte 

tires endavant. Per sort, la mentalitat està canviant i els tres aspectes comencen a tenir 
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un pes important a l'hora de decidir si un projecte val la pena o no, però crec que encara 

falta camí per recórrer i per conscienciar i ensenyar a la gent.  

Des del meu punt de vist, seria necessari que durant el transcurs de la carrera s’impartís 

més ensenyament dirigit a la sostenibilitat i com quantificar l’impacta que té.  

 

5.3.1 Dimensió ambiental 

El projecte utilitza un tipus de portàtil que actualment ja estan en funcionament en els 

laboratoris de campanya de Probitas, per tant no és necessari ni comprar ni actualitzar 

amb hardware nou aquests dispositius. Aquests portàtils han sigut utilitzats amb 

anterioritat i s'han formatat per donar-los un nou ús, per tant estem evitant augmentar la 

petjada ecològica en reutilitzar-los.  

El projecte no generarà cap sobrecost energètic als ordinadors, ja que la majoria de 

recursos que necessita s'executen normalment en fer servir GLI. Tecnologies com la 

comunicació Bluetooth són les que podrien augmentar el consum, però com que 

s'utilitzaran només en moments puntuals, l'impacte serà mínim. Al llarg del projecte  hem 

notat que la bateria del portàtil dur entre 2 i 3 hores amb un ús normal, fent que s'hagi 

d'anar carregant amb continuïtat. Aquest és el principal impacte que trobem en el 

projecte, que necessita una dependència moderada d'una font de subministrament 

elèctric regular. Aquest fet es podria millor amb l’adquisició de nous portàtils amb una 

bateria que tingui més duració o que l’administri millor.  

Actualment per poder fer la mateixa prova, és necessari transportar la mostra mèdica a 

un laboratori equipat amb les eines necessàries per fer-ho. Com que es tracta de països 

subdesenvolupats, això podria significar un viatge de centenars de kilòmetres. També 

és necessari algun mecanisme per mantenir les mostres i que no es facin mal bé. Amb 

aquest projecte ens estalviaríem tot aquest procés, ja que la detecció es faria en el 

mateix laboratori de campanya.  

 

5.3.2 Dimensió econòmica 

He estimat el cost del projecte a un escenari el més realista possible, tot i que és possible 

que hi hagi una desviació del cost real, com per exemple la compra dels dispositius, ja 

que actualment ja es té estoc d'aquests. Des del meu punt de vista, aquest projecte 

millorar significativament el cost de les solucions actuals, ja que per fer la mateixa funció 

només serà necessari que una persona executi l'algoritme que s'incorporarà i 

s'estalviaran en cost de transport, energia del laboratori especialitzat, personal mèdic 

especialitzat... 
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Al llarg del projecte el cost ha augmentat en funció de les hores i els canvis requerits. 

L'estimació feta en el pressupost pels imprevistos no hauria sigut suficient per cobrir la 

nova despesa, per tant per futur projecte s'hauria d'invertir més en aquest aspecte, per 

evitar contratemps. Tot i això, no creiem que es pugui rebaixar el cost econòmic del 

projecte, ja que s'està utilitzat l'estrictament indispensable per un desenvolupament 

ràpid i efectiu. 

En el cas que es canviés els portàtils seria necessari un cost addicional per contractar 

un tècnic per fer de nou la instal·lació necessària perquè el programa funcioni 

correctament. Suposem que seguint el manual d'instrucció, el tècnic podria tardar fins a 

una hora a completar el procés, el que suposo un cost de 17,88 €. Aquest cost s'hauria 

de pagar cada deu anys, que és quan es canvien els portàtils. Per tant tindria un cost de 

1,788 €/any. 

 

5.3.3 Dimensió social 

Tinc un interès personal amb els projectes d'àmbit mèdic, sobretot amb els que poden 

ajudar als pacients o facilitar la vida. Per aquest motiu treballar en aquest projecte és 

una satisfacció per mi i una oportunitat d'aprendre més. 

El projecte podrà ajudar a moltes persones a guanyar una qualitat de vida en tenir una 

malaltia com la malària. Un diagnòstic ràpid és clau en aquests casos i aquest projecte 

permetrà agilitzar exponencialment l'obtenció dels resultats. Per això considero que és 

un projecte necessari, ja que ajudarà a molta gent i facilitarà la feina dels especialistes 

mèdics. Al llarg del desenvolupament no he trobat cap cas en què el projecte pugui ser 

perjudicial per a algun col·lectiu de població, ja que és un projecte que ajuda a agilitzar 

un procediment que ja es porta a terme. En el cas que el programa falles, sempre hi ha 

l'antic procediment de reforç i per tant el diagnòstic s'acabaria fent.  



33 
 

5.4 Aspectes legals 

En aquest aparat explicarem els aspectes legals que estan relacionats amb el nostre 

projecte.   

 

5.4.1 Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals i 

garantia dels drets digitals 

Aquesta llei va ser publicada al BOE el 6 de desembre del 2018 com la llei orgànica 

3/2018. És una llei orgànica de nivell estatal que s'encarrega de regular la privadesa de 

les dades personal. En el nostre projecte tractarem dades de caràcter mèdic 

relacionades amb els pacients, considerades dades sensibles. Hem de garantir que el 

nostre codi utilitzi les dades només per les funcions de les quals l’usuari que les cedeix 

està informat i que només les persones autoritzades tinguin accés aquestes. També 

hem de garantir que aquestes al ser enviades estiguin correctament encriptades i que 

el receptor sigui el correcte.  

 

6 Introducció a GLI v2.0 

Abans de començar a treballar per complir els objectius establerts en aquest treball, és 

necessari veure per sobre de com està estructurat GLI per  tal d’entendre i justificar els 

canvis que s'aplicaran més endavant.  

El software GLI està programat en tota la seva totalitat amb Visual Bàsic utilitzant el 

gestor Microsoft Access. Des dels seus inicis va ser dissenyat perquè permetés a 

l’usuari gestionar les taules de la base de dades de manera fàcil i còmode. Per motius 

de rendiment, GLI ja no gestiona les base de dades i s’utilitza PostgresSQL per fer-ho. 

Access permet connectar-se a una base de dades remota i treballar amb ella, tot i que 

tota la gestió recau en el programa amb el qual ha estat dissenyada. Per aquest motiu, 

actualment Access només s’utilitza com a interfície gràfica (GUI) amb la que treballarà 

l’usuari.  

 

6.1 Interfície gràfica 

Microsoft Access dóna molta importància en la interacció entre l’usuari i la base de 

dades, per aquest motiu ofereix un motor potent  i especialitzat en el disseny d’interfícies 

gràfiques. El disseny de la interfície gràfica és independent de la base de dades que hi 

hagi darrere, sempre que sigui compatible amb el programa.  
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L’objecte bàsic per dissenyar la part gràfica del programa són els formularis (o forms) 

[19]. Podem diferenciar dos tipus de formularis principalment: els dependents i els 

independents. Els dependents són aquells que estan relacionats amb una taula de la 

base de dades, mentre que els independents que no tenen cap relació directa amb la 

base de dades. Els dependents s’utilitzen principalment per ensenyar les dades d’una 

manera més visual a l’usuari.  

Dins d’un formulari es poden afegir elements amb els quals l’usuari interacciona. Entre 

aquests elements trobem botons, checkboxs d’opcions, llistes, etiquetes o text... També 

permet afegir altres subformularis, formularis dissenyats per fer una funció en concret i 

que el formulari principal no necessita saber la lògica que hi ha al darrere.   

A cada element se li pot associar certes accions quan l’usuari interactua amb ell, com 

per exemple quan fa clic a sobre o quan s’actualitza un camp de text. Els elements 

també poden estar vinculats a una taula de la base de dades, això significa que un canvi 

en l’element, es reflecteix en els valors de la taula. Per exemple, en canviar un checkbox 

de valor, el nou valor és canviat també a l’element relacionat en la base de dades.  

Cal destacar que un formulari és tractat com un element, per tant també se li pot afegir 

certes accions quan es compleixen certes condicions, com quan s’obra o quan es tanca.  

 

6.2 Visual Basic per aplicacions 

Les accions que s'executen quan s'interacciona amb un d'aquests elements es poden 

descriure de tres maneres, mitjançant expressions, macros o codi.  

Les expressions són una combinació de diferents elements com poden fer funcions, 

constants, identificador i operadors que donen com a resultat un únic valor. Per exemple: 

=Suma([Preu])*0.08 

On Sum() és una funció (aquesta pot ser definida per l’usuari amb codi o definida per 

Access), [Preu] és un identificador, * un operador i 0.08 una constant. Access 

proporciona un generador d’expressions, com es pot veure a la Figura 9. 
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Figura 9 Generador de expressions. Elaboració pròpia. 

Les macros són un conjunt de comandes, instruccions o patrons predefinits que 

s’executen en ordre. Permeten automatitzar tasques repetitives dins del formulari. 

Access també proporciona un generador de macros.  

Escriure mitjançant codi ens dóna més potència de processament que els dos mètodes 

anteriorment comentats, per aquest motiu, totes les acciones que escriurem les farem 

mitjançant codi, en concret s'utilitza Visual Basic per Aplicacions, un llenguatge orientat 

a objectes desenvolupat per Microsoft.  

VBA permet gestionar la interfície gràfica dissenyada amb Access, però a diferència 

d'Access (que la creació és de manera gràfica també), VBA ho gestiona mitjançat codi. 

Tots els elements són vistos com a objectes amb les seves propietats i característiques, 

les quals coincideixen amb les que es podrien modificar en Access. Això ens 

proporciona més potència en la interacció, ja que ens permet fer càlculs i aplicar una 

lògica que utilitzant només els elements no es podria. En Access cada formulari té 

assignat un fitxer de codi VBA, i es pot accedir a ell amb la directiva Me. Això ens permet 

modificar les propietats del formulari o accedir als seus elements.  

 

Visual Basic permet agrupar les ordres en dos tipus de conjunts: les subrutines i les 

funcions. La principal diferència és que les subrutines no poden retornar valors, mentre 

que les funcions sí. Aquesta diferència es pot veure tant a la seva declaració com en la 

seva crida. Les subrutines es declaren mitjançant l’etiqueta Sub i les funcions utilitzen 

Me.Width = 200 'Modifiquem l'amplada del formulari 

Me.Boto1.Enabled = False 'Desactivem el Boto1 
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l’etiqueta Function. En el següent fragment de codi tenim un exemple de crida a una 

subrutina i la seva declaració: 

 

I en aquest fragment la crida a una funció i la seva declaració: 

 

Des de VBA podem connectar-nos a la base de dades configurada en el programa i 

executar comandes en ella, tant per consultar dades com per modificar-les. Per fer 

aquestes comandes es pot fer de dues maneres: escrivint-les en el codi com un string o 

amb consultes (queries). Les consultes són comandes predefinides amb SQL en Access 

que s’executen en la base de dades. Aquestes poden ser estàtiques o permetre el pas 

de paràmetres. Principalment s’utilitzen quan una comanda es repeteix diverses 

vegades al llarg del programa.  

La connexió amb la base de dades es fa de manera automàtica a l’inici de l’execució del 

programa i Access s’encarrega de tota la configuració, l’únic que ha de fer l’usuari és 

proporcionar les dades necessàries des del menú de configuració d’Access, però només 

el primer cop. En ser la connexió automàtica, quan escrivim el codi podem assumir que 

la connexió s’ha fet correctament i amb l’objecte global CurrentDb podem treballar amb 

la base de dades. 

 

Per utilitzar una consulta, primer l’hem de crear a Access. Aquest ens permet crear-les 

amb codi SQL o de manera gràfica mitjançant caixes amb connexions. Un cop creades, 

les guardem amb un nom, que és el que utilitzarem per accedir a elles des del codi. En 

el següent fragment de codi podem observar com es treballa amb consultes: 

Call SubRutina1(1) 

Sub SubRutina1(ByVal Param1 As Integer) 

    MsgBox("Això és una subrutina") 

End Sub 

 

Dim a As Integer 

a = Function1(3,4) 

Function Funcion1(Param1 As Integer, Param2 As Integer) 

    Funcion1 = Param1 + Param2 

End Function 

 

Dim db As Database 

db = CurrentDb 

 



37 
 

 

Un objecte Recordset és un objecte proporcionat per VBA que permet accedir al resultat 

d’una consulta. És un conjunt de N elements, on cada element conté informació sobre 

una de les files del resultat. Un Recordset pot ser de dos tipus principalment:  

• Snapshot: Fa una còpia estàtica del resultat i no permet editar o eliminar el seu 

contingut. Quan es treballa amb aquest tipus de Recordset, no veiem els canvis 

produïts per altres objectes en la base de dades.  

• Dynaset: En comptes de guardar les dades del resultat, guarda un punter a  

aquestes. Això permet eliminar o modificar les files del resultat, ja que les dades 

només es demanen quan es faran servir. Permet veure els canvis que es 

produeixen en la base de dades.  

Podem navegar per un Recordset mitjançant un bucle o assignar-lo a un element, com 

un formulari o una llista, per veure el seu contingut.   

 

6.3 Entorn de treball GLI 

Els objectes amb els quals es treballa en GLI són quatre: Pacients, peticions, proves 

analítiques i mostres biològiques.  

 

 

Figura 10 Entorn GLI. Elaboració pròpia. 

A la Figura 10 es pot veure de manera gràfica la relació entre els objectes amb els quals 

treballa GLI. A la base de dades s’inclou més informació de cada objecte, però només 

hem inclòs els pertinents pel projecte.  

Dim qdf As DAO.QueryDef 

Dim rs As DAO.Recordset 

Set qdf = db.QueryDefs("Query1") 

qdf.Parameters("ID") = 1 

Set rs = qdf.OpenRecordset 
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Els pacients conten tota la informació relacionada amb un individu, el seu nom i 

cognoms, edat, sexe...  

Una mostra biològica té la informació sobre una mostra física del laboratori, com per 

exemple quin tipus de mostra és (sang, orina...), la data d’extracció i amb quina petició 

es relaciona. 

Una prova analítica és aquell test que es fa en el laboratori amb les mostres 

proporcionades. Una prova podria ser, per exemple, un test ràpid de malària, un test 

ràpid de VIH o una PCR. Aquestes poden tenir un resultat associat i comentaris d’alguna 

persona de l’equip mèdic.  

Les peticions són l’eina principal de treball del programa i fan d’unió entre un pacient, 

les mostres biològiques i diferents proves analítiques. Contenen informació com el 

metge que ha fet la petició, de quina  especialitat és, l’identificador del pacient... Una 

petició pot trobar-se en diversos estats, quan es crea està en processant-se i això vol 

dir que està a la cua de treball per fer les proves demanades. Quan ja s’han fet les 

proves s’entren els resultats i un metge els ha de validar, en aquest cas passa a l’estat 

Validada. En qualsevol moment un metge pot anul·lar una petició i aquesta passa a 

l’estat Anul·lada. En la Figura 11 es pot veure el formulari per crear una petició i els 

camps demanats. 

 

Cada petició ha de tenir un pacient, mentre que cada pacient pot tenir diferents peticions 

actives al mateix moment. Les peticiones poden tenir relacionades diverses proves 

analítiques o mostres biològiques, mentre que aquestes han d’estar relacionades amb 

Figura 11 Formulari de creació de peticions. Elaboració pròpia 
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una petició. Els objectes es relacionen entre si mitjançant identificadors únics per cada 

tipus d’objecte.  

7 Eines utilitzades 

Ara presentarem les eines que utilitzarem durant el projecte, tant per la integració dels 

sistemes com per l'enviament de dades. 

L’intercanvi d’informació amb el smartphone es farà mitjançant Bluetooth. Hem 

considerat Bluetooth com la millor opció per l’intercanvi de dades entre els dos 

dispositius, ja que no necessita cap xarxa, i per tant no requereix cap router o switch. A 

més, les connexions són sense fils i la configuració per part de l’usuari és fàcil. Tots els 

detalls més tècnics els ocultarem de cara l’usuari i farem una interfície gràfica que 

ajudarà a l’usuari a portar a terme l’intercanvi de dades correctament.  

Desafortunadament, Visual Bàsic no inclou la gestió de Bluetooth de manera nativa i la 

instal·lació de llibreries externes podria afectar el rendiment de tot el software. Per 

aquest motiu, hem decidit que tota la gestió de les connexions amb Bluetooth es farà 

utilitzant Python. Hem triat aquest llenguatge per sobre d’altres, ja que l’algoritme de 

predicció està dissenyat amb Python, i per tant garantir una bona integració, utilitzarem 

el mateix llenguatge.   

 

7.1 Python 

La versió que utilitzarem de Python és la 3.8, ja que el Python 3.9  no és compatible amb 

Windows 7.  Python és executat des de la terminal mitjançant la següent comanda: 

.../python.exe codi.py [arguments] 

Amb Visual Basic podem obrir una terminal i executar comandes mitjançant l’objecte 

WScript.Shell i es crea mitjançant la comanda de la Figura 12, 

 

Figura 12 Comanda de creació WScript. Elaboració pròpia. 

Per executar el codi Python ens ofereix dues possibilitats, la funció Exec(...) i la funció 

Run(...) [21]. La principal diferencia entre aquestes dues és que Exec ens retorna en 

temps real tot el que s’escriu en la consola, mentre que Run no, aquest retorna un codi 

al final de l’execució per tal de saber si s’ha fet correctament o hi ha hagut un error. 

Aquest codi es pot personalitzar si s’acaba el programa amb la comanda de Python 

sys.exit(codi). La primera idea era crear un formulari en Access per l’enviament i la 

rebuda de dades, per cap de les dues opcions era convenient per fer-ho. El principal 
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motiu és que un cop comença a executar-se el script de Python, ja no es pot interactuar 

amb aquest. Això era massa restrictiu pel nostre cas, ja que ens interessa que l’usuari 

pugui triar, per exemple, quan les dades s’envien mitjançant un botó.   

Aquest és el motiu pel qual, en comptes de crear els menús de connexió mitjançant un 

formulari d’Access, els crearem mitjançant la llibreria Tkinter de Python. Aquest menú 

s’encarregarà de gestionar tots els errors que sorgeixin de Python i per tant aïllarem 

Visual Basic de Python, l’única interacció que tindran serà durant la invocació i al final 

d’aquest, per si tot el script s’ha executat correctament. 

Tenint em compte això, utilitzarem la funció Run per dues raons: 

1. El que s’escriu per pantalla ja no és del nostre interès, ja que la gestió d’errors 

es farà des de Python. 

2. Run ens permet amagar la consola a l’usuari, i per tant, si dissenyem 

correctament els menús, no hauria de diferenciar un formulari d’Access del menú 

de Python. Exec no permet ocultar la consola i l’usuari la veuria, amb tot el que 

s’escrigui, això suposaria una violàcia de seguretat del software.  

El segon motiu no té cap efecte en el rendiment i és purament estètic, però ens ajuda a 

mantenir a l’usuari aïllat de l’execució del programa. La comanda que utilitzarem és la 

que es pot veure a la Figura 13. 

 

Figura 13 Funció Run. Elaboració pròpia 

On resVal és la variable que guardarà el resultat de la crida, “python codi.py” és la 

comanda que volem executar, el 0 és l’argument que indica a la funció que ha d’amagar 

la consola i True indica a Visual Basic que ha d’esperar que s’acabi l’execució del script 

abans de continuar. Les comandes completes per la integració amb Python es poden 

veure a la Figura 14. 

 

Figura 14 Codi d'integració amb Python. Elaboració pròpia. 

La integració amb Python queda explicada en l’esquema de la Figura 15.  

 
Figura 15 Esquema integració Python. Elaboració pròpia. 
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7.2 Bluetooth 

Abans de començar a escriure el codi per l’intercanvi de dades entre els dos dispositius, 

hem d’estudiar i analitzar com funciona el Bluetooth. 

Bluetooth, estandarditzat per IEEE com a IEEE 802.15.1, és una especificació industrial 

per a xarxes sense fils [22] [23]. Permet la transferència de veu i dades punt a punt 

sense connexió, és a dir, no hi ha un acord previ entre els participants i per tant s’envien 

les dades sense saber si el receptor està disponible i llest per rebre-les. S’especialitza 

a permetre la connexió entre dispositius que es troben a distàncies curtes, el rang pot 

anar des dels 10 metres fins a més d’un kilòmetre en exteriors (en el cas de Bluetooth 

5). Un dels avantatges de Bluetooth és que els dispositius que es connecten no han de 

ser el mateix, permeten que, per exemple, un ordinador i un smartphone intercanviïn 

dades.  

Per la comunicació utilitza una banda sense llicència, en concret una banda Industrial, 

Cientifica i Mèdica o ISM d’entre 2,402 GHz i 2,480 GHz. Sempre que un dispositiu 

compleixi els estàndards de Bluetooth pot enviar dades en aquest rang de freqüències 

en tot el món i sense pagar cap llicencia. Per tal de diferenciar els dispositius, cada un 

té assignada una direcció MAC de 48 bits única.  

Les xarxes Bluetooth solen ser punt a punt o punt a multipunt. En una xarxa es poden 

diferenciar principalment dos rols: master i slave. El master és l’encarregat de buscar 

activament els altres dispositius i d’iniciar les connexions i, mentre aquestes segueixi 

activa, de gestionar-la (enviant informació del rellotge o la informació dels salts de 

freqüència). El slave espera  que un master comenci la connexió.  Un master, en la 

teoria, es pot connectar fins amb set slaves a la vegada. Un mateix dispositiu pot fer de 

master i de slave al mateix temps en dues xarxes diferents. Tot i això, un cop connectats 

els dos poden enviar i rebre dades.  

El procés en el qual un master es connecta amb un slave, se l’anomena pairing o 

emparellament. Com a resultat es crea una xarxa Bluetooth o piconet. Si dos dispositius 

que estan en piconets diferents es connecten, la nova xarxa produïda es diu scatternet, 

com es pot veure a la Figura 14. 
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Figura 16 Xarxa scatternet. Imatge de Analysis Of Packets Delay In Wireless Data Networks [24]. 

La primera versió de Bluetooth va ser la 1.0a, llençada el juliol de 1999. Actualment 

dispositius més moderns podem trobar que treballen amb la versió 5.0, que va sortir el 

desembre del 2016. Tot i això, el portàtil que ens ha proporcionat la fundació Probitas 

funció amb la versió 2.1, així que és en la que ens centrarem. Aquesta versió té un radi 

de transmissió de 2,1 Mbit/s i la distància entre dos dispositius pot ser com a màxim de 

10 metres, més que suficient per al projecte que volem implementar.   

A la Figura 17 podem veure un esquema amb la pila de protocols que s’utilitza en una 

connexió Bluetooth. Com que en aquest projecte ens interessa principalment l’intercanvi  

de dades a nivell d’aplicació, veurem només RFCOMM.   

RFCOMM permet emular el funcionament de ports en sèrie sobre el protocol L2CAP. 

Cada port virtual s’anomena canal RFCOMM. Això permet realitzar múltiples connexions 

amb un dispositiu al mateix temps. RFCOMM treballa per sobre de L2CAP. El protocol 

RFCOMM proporciona aproximadament els mateixos serveis i garanties de fiabilitat que 

TCP.  
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Figura 17 Pila de protocols Bluetooth. 

 

7.3 Llibreries Python 

Durant el desenvolupament del sistema utilitzarem principalment tres llibreries no 

bàsiques de Python: 

• Pybluez: Ens permetrà crear i gestionar les connexions Bluetooth. 

• Tkinter: Llibreria per la creació d’interfícies gràfiques. 

• Psycog2: Gestiona la comunicació amb una base de dades PostgreSQL.  

En aquest aparat explicarem el funcionament de les dues primeres, ja que serà les que 

més utilitzarem i les que tenen més pes en el projecte.  

 

7.3.1 Pybluez 

Pybluez [26] és una llibreria de Python que permet accedir als recursos Bluetooth del 

sistema. Podem instal·lar-la en el sistema de dues maneres: utilitzant pip, l’instal·lador  

de paquets de Python o manualment. En pip s’instal·laria utilitzant la següent comanda 

en la terminal: 

pip install pybluez 

Manualment ens hem de descarregar els fitxers font des del GitHub oficial del 

desenvolupador i un cop tenim extrets els fitxers, executar aquesta comanda a la 

terminal.  

python setup.py install 

En el projecte hem utilitzat el segon mètode, ja que la versió de pip no està actualitzada 

i dòna problemes amb els drives del portàtil.  

Aquesta llibreria ens ofereix l’objecte BluetoothSocket, el qual el seu comportament és 

com un socket qualsevol de Python però mitjançant Bluetooth en comptes de la xarxa 

per defecte. Existeixen dos tipus de BluetoothSocket, els de servidor i els de client. Els 
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de servidor es crea quan un dispositiu fa de servidor i principalment serveix per gestionar 

la connexió, ja que totes les dades s’enviaran pel socket client. Els sockets de clients 

són creats quan un servidor accepta una connexió.  

En Python només implementarem un servidor que escolta connexions entrants i 

processa les dades que enviarà o que rep. El motiu d’aquesta elecció es pot veure a 

l’aparat 11.1 d’aquest document.  

El socket Bluetooth pot treballar utiltizan RFCOMM o L2CAP. En el nostre cap utilitzarem 

RFCOMM, ja que no restringeix els ports amb els quals podem treballar com sí que fa 

L2CAP.  

La llibreria s’importa mitjançat la següent instrucció Python: 

 

A partir d’ara, si volem utilitzar la llibreria, hem de començar sempre amb l’etiqueta 

bluetooth. El primer pas per crear el servidor és aconseguir un socket de servidor. 

Executem la següent seqüència de codi: 

 

La primera instrucció estem especificant que el socket utilitzarà el protocol RFCOMM i 

ens retorna un BluetoothSocket de servidor. Abans d’utilitzar-lo hem d’associar aquest 

socket amb un port del sistema. La funció bind(...) ens fa aquesta associació passant 

com a paràmetres una adreça de l’adaptador Bluetooth que utilitzarem i un port. El 

paràmetre ha de ser una tupla. Com que l’aplicació anirà a dispositius diferents, cada un 

tindrà una adreça Bluetooth diferent, en funció del seu adaptador. Per aquest motiu, en 

comptes d’una adreça passem una string buida “”. La llibreria s’encarregarà de buscar 

l’adreça del nostre adaptador Bluetooth. Tampoc especifiquem el port, ja que no sabem 

quins estan disponibles. Per tant, li indiquem a la llibreria que agafi el primer port lliure 

que trobi. Finalment, li diem al sistema que escolti el socket creat a l’espera de 

connexions entrants mitjançant la funció listen(), on l’1 és el nombre de peticions 

màximes que poden esperar-se a la cua.  

 

Per poder connectar-se, el client necessitaria saber l’adreça i el port on està associat el 

socket. Per trobar l’adreça es pot fer amb Android de manera trivial, ja que buscarà els 

dispositius que té al voltant i aquests li donaran la seva adreça i nom. El port, com hem 

vist, no està fixat i per tant el dispositiu no té manera de saber a quin s’ha de connectar. 

Per solucionar-ho utilitzarem el Service Discovery Protocol o SDP, el qual permet 

import bluetooth 
 

 server_sock=bluetooth.BluetoothSocket( bluetooth.RFCOMM ) 

 server_sock.bind(("",bluetooth.PORT_ANY)) 

 server_sock.listen(1) 
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associar a un servei la informació necessària per fer la connexió amb el servidor. Aquest 

servei se’l pot identificar amb un identificador únic anomenat UUID. L’únic que haurà de 

fer el client és buscar aquest servei amb el UUID i extreure la informació. Llavors, 

independentment de l’adreça i el port del servidor, el client sempre el podrà trobar amb 

l’identificador del servei.  

La UUID és un identificador de 128 bits amb un format com el següent: 

524f4a7a-ca05-11eb-b8bc-0242ac130003 

Podem utilitzar qualsevol UUID sempre que no utilitzem els reservats per serveis 

especials. Aquestes tenen aquest un format: 

0000XXXX-0000-1000-8000-00805F9B34FB 

On XXXX és un valor hexadecimal de 16 bits i cada servei en té un d’associat. 

 

Abans d’escoltar per connexions pendents, el servidor ha de notificar al SDP el servei 

que oferirà, amb un nom i un UUID associats, mitjançant la següent instrucció: 

 

Quan s’acaba d’executar el fragment de codi anterior, el sistema està preparat per 

acceptar peticions dels clients. Les connexions s’acceptaran amb la següent instrucció: 

 

El programa es quedarà bloquejat a l'espera d'una petició en la cua de pendents. Quan 

accepta la petició retorna dos objectes: un BluetoothSocket  client_sock de client, el 

qual utilitzarem per a l'intercanvi de dades, i una tupla client_info, la qual conté la 

direcció del Bluetooth del client i el port del costat del client. Amb aquesta informació 

podem identificar el client i saber qui és mitjançant la següent comanda. 

 

Ara ja podem intercanviar dades amb el client, sigui perquè el servidor rep les dades o 

perquè el servidor les envia. Per rebre dades utilitzarà la següent instrucció, la qual 

retornarà com a màxim un paquet en format byte de 1024 bytes.  

 

uuid = "" 

bluetooth.advertise_service(server_sock, "Bluetooth Service", 

service_id=uuid,  

service_classes=[uuid, bluetooth.SERIAL_PORT_CLASS], 

profiles = [ bluetooth.SERIAL_PORT_PROFILE ] ) 

 

client_sock, client_info = server_sock.accept() 
 

client_address = client_info[0] 

client_pot = client_info[1] 

bluetooth.lookup_name(client_address)

    

 

data = client_sock.recv(1024) 
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Només hi haurà un cas en què recv(...) retorni un paquet de dades buit i és quan el client 

a l’altre costat hagi tancat el seu socket. El codi fet té en consideració aquest fet i tanca 

el seu socket associat al client quan ho detecta. recv(...) és bloquejant, si no hi ha dades 

per llegir, però el client no ha tancat el seu socket, esperarà que hi hagi alguna dada per 

llegir abans de continuar.  

 

En el cas que vulguem enviar dades, utilitzarem aquesta funció: 

 

On message ha de ser un string.  

Finalment, quan l’intercanvi ha acabat hem de tancar els sockets amb les següents 

instruccions: 

 

 

7.3.2 TKinter 

La llibreria Tkinter [27] ofereix un conjunt d'eines per gestionar interfícies gràfiques. És 

una llibreria integrada en Python, per tant no requereix cap instal·lació prèvia. La 

utilitzarem per dissenyar el menú que faran servir els usuaris per l'enviament i la recepció 

de dades per Bluetooth. 

És una llibreria amb molt de contingut, per tant només s’explicaran els recursos 

principals que s’utilitzaran. Els elements que tractarem són la finestra, etiquetes i botons.  

Primer de tot importem la llibreria al nostre arxiu de la següent manera: 

 

 

Una finestra és l’element central d’una interfície gràfica creada amb Tkinter i és d’on 

penjant la resta dels elements. Per crear-la, utilitzem el següent codi que ens crea una 

finestra com la que veiem a la Figura 18. 

 

 

message = "Hello world" 

client_sock.send(message) 

 

client_sock.close() 

server_sock.close() 

 

import tkinter as tk 

 

window = tk.Tk() 

#Codi de personalització 

window.mainloop() 
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Figura 18 Finestra bàsica de Tkinter. Elaboració pròpia. 

Una finestra té diferents atributs que podem modificar, com per exemple l’altura o 

amplada, el color de fons, el títol...  

Les etiquetes són estructures de text que es mostren en la finestra, però que l’usuari no 

pot modificar. Se’ls hi pot modificar la font de la lletra i la mida, el color d’aquesta, el 

color de fons...  

Tkinter ofereix les seves pròpies estructures de dades, que són una variant de les 

essencials de Python com poden ser String, Integer, Float... La principal diferència és 

que en crear una variable amb aquest tipus de dades, es pot assignar a un element de 

text de Tkinter. L’element mostrarà el contingut de la variable i l’actualitzarà en temps 

real si el valor de la variable canvia. Això facilita fer canvis en les etiquetes.  

 

Com es pot veure, per modificar el contingut de la variable s’ha de fer amb la funció 

set(...).  

Finalment els botons són un dels elements que permeten a l’usuari interactuar amb la 

interfície. Un cop creats, se’ls hi pot assignar una acció (que normalment és una funció 

del codi) que s’executarà quan l’usuari fa clic en l’element.  

 

Perquè siguin visibles, els elements s’han d’assignar a la finestra amb una posició. La 

llibreria ofereix 3 maneres de fer-ho, que no es poden barrejar entre elles: 

• Pack(): Organitza els elements en caixes horitzontals i verticals que estan 

limitades a les posicions esquerra, dreta, superior, inferior.  

label1_text = tk.StringVar() 

label1_text.set("Hello World!") 

label1 = tk.Label(window, textvariable= label1_text) 

 

button = tk.Button(window, text= "Click!") 

button.configure(command =  send_data) 
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• Place(): Organitza els elements en una quadrícula de dues dimensions amb 

coordenades X i Y absolutes. 

• Grid(): Organitza els elements en una quadrícula de dues dimensions on les 

coordenades són les files i columnes. 

Per la personalització que ens dóna, al llarg del projecte hem utilitzat Place() per 

col·locar i organitzar els elements.  

 

Si executem tot el codi, ens dóna la finestra de la Figura 19. 

 

Figura 19 Finestra Tkinter de prova. Elaboració pròpia. 

 

8 GLI v3.0 

Per entendre els canvis i el desenvolupament que farem en el projecte, explicarem el 

protocol dissenyat, que explica el comportament del sistema. El descriurem com un 

seguit de passos on, tot i que poden estar temporalment espaiats, l’ordre s’ha de 

mantenir per garantir el correcte funcionament del sistema. 

1. Marcar quines analítiques accepten imatges. 

2. Creació de la petició de laboratori. 

3. Extracció de les mostres. 

4. Creació i enviament de la worklist . 

5. Fer fotografies a les mostres. 

6. Transferir les imatges a GLI 

 

 

button.place(x = 50, y= 20) 

label1.place(x = 50, y= 0) 
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8.1 Marcar quines analítiques accepten imatges 

Aquest pas és de configuració i consisteix a indicar quines proves analítiques poden 

tenir imatges relacionades. En el context d’aquest projecte, per exemple, serien les 

proves relacionades amb la detecció de malària. A la Figura 21 es pot veure el pas 

esquematitzat.  

Aquest pas el portarà a terme un usuari amb rol d’administrador des del formulari de 

configuració que es pot veure a la Figura 20. 

 

 

Figura 20 Menú configuració proves analítiques. Elaboració pròpia. 

 

8.2 Creació de la petició de laboratori 

 L’usuari selecciona tots els camps necessaris per crear una petició, selecciona un 

pacient, les proves analítiques que s’hauran de fer i les mostres associades. La petició 

creada es posa en estat de Processant. A la Figura 22 es pot veure el procediment 

esquematitzat.  

 

8.2.1 Format dels identificadors 

Els identificadors permeten diferenciar objectes del mateix tipus, són únics i dins de la 

base de dades actuen com a clau primària. En la primera versió de GLI l’identificador 

l’havia d’escriure l’usuari a mà. Si l’identificador ja existia, l’usuari rebia una alerta perquè 

el canvies. Aquesta era una tasca carregosa per l’usuari, ja que havia de saber quins 

identificadors havien sigut utilitzats i a l’hora de buscar era poc intuïtiu.  Per aquest motiu, 
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el primer canvi aplicat va ser que els identificadors es generessin automàticament 

mitjançant una consulta a la base de dades per saber quin era l’últim identificador 

assignat i, seguidament, augmentar el valor d’aquest. 

Seguint en aquesta línia de facilitar a l’usuari la feina de buscar peticions mitjançant 

l’identificador, s’ha canviat el format d’aquest. Inicialment tenia un valor enter positiu, 

però per facilitar l’organització i la cerca, el nou format és el següent: 

 

YYYYMMDDR0...0X 

On YYYYMMDD és la data de creació de la petició (sent YYYY l’any, MM el mes i DD el 

dia), i X un nombre enter positiu. Així doncs, la sisena petició creada el dia 20 d’abril del 

2021 tindrà el següent identificador: 20210420R06.  

Aquest canvi també s’ha dut a terme en les proves analítiques, ja que també utilitzaven 

un format enter. El nou format proposat és el següent: 

𝐼𝐷𝑝𝑒𝑡𝑖𝑐𝑖ó𝑇0 … 𝑋𝐿𝑙𝑒𝑡𝑟𝑎 

L’inici està format per l’identificador de la petició amb la qual està relacionada, la X és 

un nombre enter positiu i Lletra és el caràcter de control. El caràcter de control 

s’aconsegueix aplicant agafant tots els caràcters numèrics de l’identificador en ordre 

com un sol número i l’expressem en mòdul 23. Aquest número és la posició de la lletra 

en la Taula 11. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

T R W A G M Y F P D X B N J Z S Q V H L C K E 

Taula 11 Lletres de control. Elaboració pròpia. 

Aquest algoritme té altres aplicacions, com per exemple, aconseguir la lletra del NIF. 

Aquest nou format permet veure millor la relació entre les peticions i les proves 

analítiques. A més, com que aquestes proves estan relacionades amb mostres físiques, 

en el cas que hi hagi un error a l'hora d'introduir l'identificador al sistema, la lletra de 

control permetrà identificar l'error. 
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Figura 21 Protocol 1. Elaboració pròpia. 

 

Figura 22 Protocol 2. Elaboració pròpia.
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8.3 Extracció de les mostres 

En el laboratori s’extrauran les mostres indicades en la petició creada. Primerament 

l’usuari haurà d’extreure la informació de les peticions del sistema i etiquetar els 

contenidors on hi haurà les mostres amb els identificadors de les peticions. Finalment 

extraurà la mostra desitjada del pacient. A la Figura 23 es veu el procés a dur a terme 

en aquest pas.  

 

 

Figura 23 Protocol 3. Elaboració pròpia. 

 

8.4 Creació i enviament de la worklist 

L’usuari haurà de triar les proves analítiques que formaran part de la worklist. La worklist 

s’enviarà a l’aplicació mòbil mitjançant una connexió Bluetooth. La Figura 25 és una 

representació del procediment a seguir per fer aquest pas. 

  

8.4.1 Definició de worklist 

Tenint en compte que la descàrrega de dades es farà mitjançant Bluetooth, trobem 

pertinent que només s’enviïn les dades que siguin estrictament necessàries per estalviar 

temps i banda d’ampla. Per aquest motiu hem definit el concepte de worklist o llista de  

treball, que conté tota la informació necessària que l’equip mèdic pugui necessitar per 

tal d’identificar ràpidament les proves analítiques.  

La worklist es defineix com un conjunt de proves analítiques de les quals tenim aquesta 

informació:  

• Identificador de la prova analítica. 

• Identificador de la petició. 

• Tipus de prova analítica. 

• Data de registre de la prova analítica.  

• Nom i cognoms del pacient. 

Aquesta definició és fàcilment convertible a format JSON, cosa que facilitat l’enviament 

de les dades. 
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En la Figura 24 es pot veure un exemple real de la worklist en format JSON. 

 

Figura 24 Exemple real de worklist. Elaboració pròpia. 
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Figura 25 Protocol 4. Elaboració pròpia.
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8.4.2 Protocol intern d’intercanvi de dades 

Bluetooth ens proporciona el medi per l’enviament de dades sense connexió, però per 

facilitar el tractament en cas de pèrdua de dades o desconnexions, dissenyarem un 

protocol sobre Bluetooth que ens permetrà controlar el pas de dades. El nostre objectiu 

és crear un protocol que sigui universal per les dues següents operacions: 

1. Enviament de la worklist des del software GLI fins a l’aplicació del smartphone. 

2. Enviament de les imatges des de l’aplicació del smartphone fins al software GLI. 

Primer de tot, per facilitar que el protocol es pugui utilitzar en les dues operacions, 

definirem quin objecte de dades enviarem. Convenientment ens aniria bé que enviessin 

els dos el mateix format de dades, independentment del seu contingut i a més, que 

aquest format pugui ser entès tant pel software GLI com per l’aplicació Android. També 

ens permetrà diferenciar millor quan comença un conjunt de dades i quan acaba. Les 

millors opcions són utilitzar XML o JSON. JSON és més fàcil de llegir i és més 

comprensible per l’usuari estàndard, així que hem seleccionat JSON. A la Figura 24 

podem veure com és la worklist en format JSON i a la Figura 26 com és el conjunt 

d’imatge i identificador de prova analítica en format JSON. Seguint aquest format, només 

serà necessari fer un codi que sigui capaç de treure les dades que l’interessen d’un 

JSON.  

 

 

Figura 26 Contingut imatge en format JSON. Elaboració pròpia. 

Una primera opció que es va plantejar va ser que l’operació 1 es fes mitjançant un codi 

QR, on cada worklist tindria un codi QR associat generat amb un script Python i l’usuari 

hauria d’escanejar el QR per descarregar la worklist.  Es va estudiar aquesta opció 

perquè la quantitat de dades era petita (la majoria de camps són strings) i la 

implementació en un principi era fàcil. Més endavant es va descartar la idea, ja que fer-

ho d’aquesta manera podria produir confusió en l’usuari i no hi ha cap avantatge pràctic 

en tenir dos protocols diferents per l’intercanvi de dades. A la Figura 27 es pot veure un 

esquema d’aquesta arquitectura. 
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Figura 27 Arquitectura amb QR. Elaboració pròpia. 

Ara que tenim quina és la unitat mínima de dades que s’enviarà per Bluetooth, hem de 

dissenyar un protocol que ens permeti saber quan comença o acaba un flux de dades. 

No és necessari dissenyar un protocol que sigui capaç de resoldre quan hi ha hagut un 

error en l’enviament, ja que la quantitat de dades és relativament petita i no volem que 

això afecti el rendiment. Per aquest motiu, deixarem aquesta feina a l’usuari. El protocol 

serà capaç de detectar quan algun dels paquets JSON s’ha perdut i notificar-ho a 

l’usuari, però no pararà l’intercanvi i seguirà fins al final.  

Aprofitant que Bluetooth fa servir un model de master-slave per les connexions, 

implementarem el nostre protocol de manera semblant, en concret ens basarem en un 

protocol de tipus Client-Servidor, on un dispositiu actuaria com a client i l’altre com a 

servidor. El servidor s’encén i espera que un client el trobi i demani una connexió. Una 

primera implementació es basa en el fet que el rol de client o servidor anava canviant 

en funció de qui enviava les dades. El que tenia dades per transmetre era el client i el 

receptor era el servidor. L’usuari feia la connexió mitjançant la implementació 

proporcionada i començava l’enviament. El problema principal és que el client ha de 

tenir una llista dels dispositius vinculats que potencialment poden ser servidors i per tant, 

saber el seu nom i la seva direcció MAC. Això perjudica l’usuari, ja que s’haurà de saber, 

almenys, el nom de cada dispositiu que utilitza, i a la implementació perquè en el cas de 

Python la gestió Bluetooth no és nativa i per tant és limitada. A la Figura 28 es pot veure 

un esquema d’aquesta arquitectura.  

 

Figura 28 Primera implementació arquitectura. Elaboració pròpia. 
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Vista aquesta situació, es va decidir canviar la implementació a un model on un dels 

dispositius sempre fes de servidor i l’altre sempre de client. Concretament es va decidir 

que el portàtil on hi ha el software GLI sempre fes de servidor i els mòbils que es 

connectessin fessin de client.  

Això es va triar d’aquesta manera principalment perquè Android Studio gestiona les 

connexions Bluetooth de manera nativa i per tant la gestió dels dispositius vinculats és 

més fàcil. Podem canviar de servidor sense dificultats. També afecta el cas que un 

smartphone només es connecta a un portàtil en un moment temporal, mentre que un 

portàtil hauria de ser capaç d’acceptar diverses connexions. A la Figura 29 es pot veure 

un esquema de l’arquitectura resultant.  

 

 

Figura 29 Arquitectura definitiva del protocol. Elaboració pròpia. 

Amb l’arquitectura ja especificada, només ens falta indicar com s’han d’enviar les dades. 

El principal objectiu és que el receptor sigui capaç de saber quan comença un flux de 

dades i quan acaba, i la quantitat de dades esperada dins del flux. Com hem dit 

anteriorment, l’algoritme no ha de ser capaç de resoldre possibles pèrdues, només 

detectar-les i informar a l’usuari. La manera més fàcil per detectar quan comença un flux 

i quan acaba és mitjançant etiquetes. Definirem dues etiquetes: 

• DATA: Indica que comença un nou flux de dades i quan el receptor la detecta 

ha de començar a guardar i processar les dades del seu interior.  

• STOP: Marcar el final d’un flux de dades, quan és detectada pel receptor aquest 

mirarà si ha rebut totes les dades esperades i començarà a escoltar el canal per 

detectar el començament d’un altre flux de dades.   

Dins de cada flux de dades hi haurà diferents conjunts de dades els quals anomenarem 

paquets i podran ser de mida variable, en funció del contingut del JSON que continguin. 

Cada paquet contindrà un i només JSON al seu interior, independent del que aquest 

contingui, per tal de mantenir la independència del sentit de l’enviament. D’aquesta 

manera ens surt un nou problema a resoldre, i és que no sabem quan comença un 

paquet i quan acaba. En aquest cas utilitzarem separadors i no etiquetes. Un separador 

ha de complir la propietat de què no es pugui trobar mai dins d’un paquet de dades, per 

tal de no detectar un fals fi de paquet. Tenint em compte que la majoria de dades que 

enviarem són strings (principalment noms), nombres enters o dates, hem optat per un 
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caràcter que no es pugui trobar en aquests. El caràcter triat ha sigut @ i per assegurar 

que no hi hagi detecció errònia, el separador estarà format per @@@.  

Perquè el receptor pugui saber quan s'ha produït una pèrdua de dades, a l'inici de cada 

flux enviarem la quantitat de paquets que conté. Per tant, l'emissor serà l'encarregat de 

ficar el nombre de paquets que enviarà abans de començar a l’enviament. A la Figura 

30 es pot veure l’estructura que té el flux de dades. 

 

 

 

 

8.5 Fer fotografies a les mostres 

Aquest pas es porta a terme en l’aplicació mòbil, i com hem dit anteriorment, no està 

dins de l’abast d’aquest projecte. Tot i això, explicarem el procediment a seguir perquè 

s’entengui millor el protocol i com es relacionen totes les parts.  

Primer de tots l'usuari haurà de seleccionar de quina prova analítica vol prendre 

fotografies. Per confirmar que és la que vol, el sistema preguntarà la lletra de control a 

l'usuari. Si l'introdueix correctament passarà al següent pas si no, haurà d'introduir-la de 

nou o canviar de prova analítica. 

Amb l’aplicació i mitjançant una placa Arduino que incorpora una lent que fa la funció de 

lupa, es faran les fotografies pertinents a les mostres de sang. Per cada mostra hi haurà 

diferents fotografies.  

Cada imatge serà exposada a dos algoritmes predictius, el primer per saber si la imatge 

té prou qualitat i el segon per saber si la imatge té prou informació per fer un diagnòstic 

a partir d’aquesta.  

En la Figura 31 es pot veure el procediment d’aquest pas de forma esquemàtica.  

 

8.6 Transferir les imatges a GLI 

Les imatges s’enviaran al software GLI mitjançant Bluetooth, s’enviarà el contingut de la 

imatge i l’identificador de la prova analítica en format JSON. Un cop el software tingui 

les imatges, els hi associarà un identificador únic, abans de guardar la informació a la 

base de dades, executarà l’algoritme de predicció de deep learning sobre la imatge i 

finalment guardarà tota la informació de la imatge.  

Figura 30 Estructura flux de dades. Elaboració pròpia. 
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Un cop acabat aquest procediment per cada imatge, l’usuari especialista haurà de 

validar que la predicció és correcte i marcar-ho. També podrà marcar que una imatge 

és representativa i que destaca per sobre de les altres de la mateixa prova analítica.  

El procediment es pot veure a la Figura 32. 

 

8.6.1 Tractament d’imatges 

Per poder gestionar les prediccions amb l’algoritme de detecció, és necessari que GLI 

sigui capaç de tractar les imatges de les mostres de laboratori. La versió base amb la 

qual treballem no té aquesta funcionalitat, així que és necessari implementar-la.  

GLI ha de ser capaç de guardar imatges noves, mostrar-les a l’usuari i que aquest pugui 

navegar per elles. A més, l’usuari ha de ser capaç d’eliminar aquelles imatges que creu 

convenient.   

Després de veure diferents opcions, i intentar pensar com es faria en un cas real, s’ha 

decidit que les imatges de les mostres es relacionarien amb les proves analítiques. 

L’objectiu de l’algoritme que es vol integrar és facilitar la feina del laboratori detectant el 

paràsit en les mostres, sense fer el procés en el laboratori. Per tant des del punt de vist 

del software, aquest procediment és una prova analítica que es porta a terme i s’obté un 

resultat.
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Figura 31 Protocol 5. Elaboració pròpia. 
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Figura 32 Protocol 6. Elaboració pròpia.



62 
 

En la Figura 33 podem veure com queda el nou entorn amb la incorporació de les 

imatges.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per entendre millor les opcions triades a l’hora de desenvolupar la gestió d’imatges, 

primer és necessari veure quin serà el recorregut d’una imatge qualsevol dins del cicle 

del programa. 

 

8.6.2 Emmagatzematge de les imatges 

Abans de dissenyar qualsevol cosa hem de prendre la decisió d'on guardar les imatges 

que introdueix l'usuari. Les metadades de la imatge, tals com l’identificador, el nom de 

fitxer o l’identificador de la prova analítica a la qual està relacionada es guardaran a la 

base de dades, es guardaran a la base de dades en una nova taula anomenada Imatges. 

Per guardar el contingut o el fitxer amb la imatge tenim dues opcions: a la base de dades 

o al disc dur del portàtil. Per triar la millor opció veurem els punts a favor i els punts en 

contra de cada opció i triarem un en funció de les necessitats del sistema [20]. 

 

Guardar les imatges en la base de dades ens assegura totes les propietats ACID 

(Atomicity, Consistency, Isolation, Durability) i ens dóna més seguretat, ja que per poder 

accedir a la base de dades o per operar amb ell es necessita la contrasenya d’aquesta, 

a la qual l’usuari estàndard que utilitzarà el programa no té accés. A més, el contingut 

de la imatge sempre anirà conjuntament amb les metadades d’aquesta dins de la base 

de dades, i per tant no podrem tenir entrades a la taula d’imatges que no estiguin 

relacionades amb una imatge “real”. Guardar-ho a la base de dades ens permetrà fer 

una còpia de seguretat d’aquestes quan es faci el de la base de dades, però això també 

farà que el procés sigui més lent (tant per fer la còpia com per restaurar-la) i l’arxiu 

resultant serà més pesat. El principal desavantatge de guardar els fitxers en la base de 

Figura 33 Nou entorn GLI. Elaboració pròpia. 
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dades és que aquesta no està preparada de manera nativa per fer-ho, en altres 

paraules, no conté cap tipus de dades que permeti guardar fitxers. Això provoca que 

abans de guardar-ho a la base de dades hàgem de transformar el contingut de la imatge 

a un altre format, concretament en bytes i guardar-ho a la base de dades com un array 

de bytes. 

 

Si guardem el contingut en el sistema de fitxers, en altres paraules, en una carpeta en 

el directori del programa, millorem significativament el rendiment, ja que no és 

necessària la connexió amb la base de dades i l'accés és molt més ràpid. Al mateix 

temps, fer una còpia de seguretat de les imatges també serà més ràpid i es farà amb tot 

el programa al complet. El principal desavantatge de fer-ho d’aquesta manera és que 

les imatges quedaran exposades als usuaris, aquests podran accedir fora de l’aplicació 

i modificar-les o esborrar-les. Això provocarà una pèrdua de consistència entre les 

metadades i els fitxers amb les imatges, trobant-nos en el cas que tinguem metadades 

d’un fitxer, però aquest no existeixi en el sistema.  

 

La solució triada ha de ser capaç de treballar amb diferents usuaris a la vegada i treballar 

amb centenars d’imatges a la vegada, canviant d’una a l’altre en un instant. Amb 

aquestes condicions, ens hem decantat per guardar les imatges en el sistema de fitxers. 

La seva velocitat permetrà a l’usuari moure’s més ràpidament entre fitxes i la gestió dels 

fitxers és molt més simple. No ens hem de preocupar per les propietats ACID ja que la 

base de dades és local, només accedirà un usuari al mateix temps i totes les consultes 

o modificacions que fem es fan de manera seqüencial. Per tal d’amagar les imatges el 

màxim possible al sistema, a l’hora de guardar-les guardarem un fitxer sense extensió, 

així Windows no ho detectarà com una imatge i no es mostrarà, per exemple, a la galeria. 

 

Perquè aquest sistema funcioni hem de trobar la manera de relacionar les metadades 

de la base de dades amb el seu fitxer físic. Això ho farem incloent una ruta relativa del 

fitxer en les metadades. Aquesta ruta relativa començarà en un directori arrel que 

l’usuari ha de definir prèviament. Això ens permet tenir dependència d’on es trobi el 

directori amb les imatges. Per exemple, la ruta  on hi ha la imatge 1 és: 

C:\PROBITAS\GLI\IMAGES\imatge1 

Però per algun motiu, s’ha canviat el disc i ara és la unitat D:, la ruta hauria de ser la 

següent: 

D:\IMAGES\imatge1 

El text marcat amb negreta correspon al directori arrel, simplement fent aquest canvi, el 

programa sempre serà capaç de trobar les imatges. L’usuari serà capaç de modificar 



64 
 

aquesta ruta des del menú de configuració del programa i es guardarà en forma de string 

en la base de dades en la taula de configuració. 

 

Figura 34 Primera versió Objecte imatge. Elaboració pròpia 

En la Figura 34 podem veure les metadades de les imatges que es guarden a la base 

de dades, es pot veure que inclou tots els camps necessaris per complir el protocol 

mencionat anteriorment.  

 

8.6.3 Visualitzador d’imatges 

L’usuari no hauria de veure ni gestionar les metadades de les imatges directament de la 

base de dades. Per aquest motiu, crearem un visualitzador d’imatges mitjançant un 

formulari d’Access que permetrà a l’usuari veure les imatges d’una prova analítica en 

concret i gestionar-les. En concret, el formulari haurà de permetre a l’usuari fer les 

següents accions: 

• Veure la imatge. 

• Navegar entre les imatges d’una mateixa prova analítica.  

• Veure la predicció associada a la imatge. 

• En el cas que l’usuari sigui l’especialista, ha de ser capaç de validar la predicció 

i marcar-la com a representativa, si fos el cas. 

• Eliminar la imatge del sistema.  

En la Figura 35 es pot veure el formulari en la seva versió final.  
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Figura 35 Formulari imatges. Elaboració pròpia. 

El formulari rep com a paràmetre del formulari que l’ha invocat l’identificador de la prova 

analítica de la qual es volen veure les imatges. Amb aquest, buscarà en la taula 

d’imatges els identificadors de les imatges relacionades i les guardarà en una variable 

global, que es pot accedir en qualsevol punt del codi.  

 

Amb els identificadors d’imatge, carregarà les imatges i les mostrarà en pantalla. Access 

ens proporciona un objecte tipus Image, el qual permet visualitzar arxius que tinguin un 

format d’imatge, com per exemple, *.jpg o *.png. Per fer-ho, hem d’indicar la ruta de 

l’arxiu. 

Private Function GetImagesID() As DAO.Recordset 

    Query = "SELECT idImagen, URL FROM TD_Imagenes WHERE IdRegMetodo

 = '" & IdRegMetodo & "'" 

    Set rsImagesID = DoQuery(Query) 

    If rsImagesID.RecordCount = 0 Then 

            MsgBox ("No images associated to this test.") 

            DoCmd.Close acForm, Me.Name, acSaveNo 

    End If 

End Function 
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Com hem dit anteriorment, les imatges es guarden al sistema sense extensió i Access 

no ho detecta com una imatge. Per aquest motiu, abans de mostrar-la, hem de fer una 

còpia temporal de l’arxiu i canviar-li el format.  

 

Finalment, mostrem totes les dades relacionades amb la imatge, com la seva predicció, 

si aquesta és vàlida o si és representativa.  

Els checkboxes de validació i representativa s’actualitzen en temps real a la base de 

dades quan el seu valor és actualitzat per l’usuari. 

El botó de Delete Image, elimina de la base de dades i l’arxiu de la imatge que s’està 

ensenyant en aquell moment i càrrega la següent, si existeix.  

 

8.6.4 Model de predicció 

El model està dissenyat mitjançant tècnica de Deep Learning. En concret utilitza la 

llibreria TensorFlow [28] és una llibreria de codi oberta per desenvolupar software de 

Machine Learning. Permet construir i entrenar xarxes neuronals perquè tinguin la 

capacitat de detectar i desxifrar patrons. TensorFlow inclou Keras, una llibreria que va 

ser dissenyada com una API d’alt nivell, per facilitar la programació sense la necessitat 

de tenir coneixement de les capes internes d’una xarxa neuronal.  

Dim abBytes() As Byte 

If Dir(pathImages & rs("URL")) <> "" Then 

            Open pathImages & rs("URL") For Binary As #1 

                lFileLength = LOF(1) 

                ReDim abBytes(lFileLength) 

                Get #1, , abBytes() 

                Open pathTemp & "temp.jpg" For Binary As #2 

                    Put #2, , abBytes() 

                    Close #2 

            Close #1 

Me.Imagen.Picture = pathTemp & "temp.jpg" 

Me.LImageName.Caption = rs("Nombre") 

Me.Representative = rs("Representative") 

Me.Prediction.Caption = rs("Predicion") 

Me.Valid = rs("Validada") 
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Per dur a terme el projecte, se’ns ha donat una primera versió del model de predicció. 

Els  resultats que proporciona encara no són correctes, però ens és útil per comprovar 

que la integració funciona correctament.  

En el projecte no entrarem en programació mitjançant TensorFlow o Keras, ja que no és 

la nostra competència. Però utilitzarem la llibreria per carregar el model proporcionat al 

sistema i enviar-li les dades necessàries. Per tant, només ens interessa saber quines 

dades d’entrada accepta i quins resultats en dons, independentment de com estigui 

programat i la lògica que faci servir el model.  

El model que se’ns ha donat està en un fitxer .pb, que conté la definició del graf a utilitzar 

i els pesos del model. Per carregar-lo en el sistema utilitzarem la llibreria Keras, com es 

veu a continuació.  

 

On filepath és un string amb una ruta a l’arxiu que conté la definició del model. Un cop 

el model està carregat, li passem el paràmetre demanat per fer la predicció i recollim el 

resultat.  

 

Img és un array que conté les dades procedents d’una imatge. Aquesta imatge ha de 

tenir unes dimensions concretes perquè el model l’accepti. Aquestes dimensions són 

(1,96,96,3). On (1,96,96) indica que tindrem un vector d’un sol element que conté una 

matriu de 96 files per 96 columnes. L’últim element indica que està formada per 3 canals 

de color, en concret RGB.   

9. Implementació 

9.1 Arquitectura del sistema 

Abans de començar a programar el comportament del sistema hem de veure com el 

dissenyem. Principalment el sistema tindrà quatre elements fonamentals:  

1. Menús 

2. Servidor Bluetooth  

3. Base de dades. 

4. Model predicció. 

Els menús són la part gràfica amb la qual l’usuari interaccionà i ens permetran aïllar-lo 

del comportament del servidor. Els hem dissenyat de tal manera que la seva estètica 

s’assembli el màxim possible a la del software GLI, per evitar confusions en l’usuari. El 

import tensorflow as tf 

model = tf.keras.models.load_model(filepath) 

 

predication = model.predict(img) 
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servidor Bluetooth s’encarregà del tractament de les dades que s’han d’enviar o que 

s’han de rebre. La  base de dades manté totes les dades de manera permanent. 

Finalment el model és el que carregarà la imatge que enviï el servidor i farà una 

predicció. 

Hem dissenyat dos menús, un per l’enviament de la worklist i l’altre per la rebuda de les 

imatges. Això implica tenir un arxiu més al sistema i més línies de codi, però hem trobat 

que és un bon preu a pagar a canvi de més simplicitat en el codi i poder tractar els errors 

millor.  

El servidor és comú pels dos menús, ja que moltes de les funcionalitats es comparteixen 

entre els dos i l'única diferència és que un treballarà amb una funció per llegir les dades 

i l'altre per enviar dades. Com mencionarem més endavant, el servidor no es connectarà 

directament a la base de dades, sinó que ho farà mitjançant una interfície que 

dissenyarem. De la mateixa manera, el servidor no serà l'encarregat de carregar el 

model directament, sinó que delegarà aquesta funció a una interfície dissenyada per fer 

aquesta feina. A la Figura 36 podem veure l’esquema amb tota l’arquitectura del sistema.  

 

 

Figura 36 Arquitectura del sistema. Elaboració pròpia. 
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9.2 Connexió amb la base de dades 

Access permet una connexió de manera nativa amb la base de dades, però Python no. 

Per aquest motiu hem d’utilitzar una llibreria externa per connectar-nos a la base de 

dades amb Python quan enviem o rebem les dades.  La llibreria que utilitzem és 

Psycopg2 [25], una llibreria que funciona com un adaptador per llenguatge Python 

implementat utilitzant libpg, la llibreria oficial del client PostgreSQL.  

 

Per facilitar la feina a futurs canvis i implementacions, hem fet que el codi encarregat de 

l'intercanvi de dades no sigui el que utilitza la llibreria directament, sinó que cridi un DAO 

(Data Access Object) o una interfície que s'especialitzà a invocar la llibreria Psycopg2, i 

per tant, en la gestió de la base de dades. El principal avantatge que ens dóna aquest 

component software és que ens aïlla l’aplicació de la part d'emmagatzematge de dades. 

El codi que utilitzem en el servidor no necessità saber en quin llenguatge està la base 

de dades ni quines funcions ha d'invocar. Ell envia les dades mitjançant les funcions que 

proporciona el DAO i aquest s’encarrega de la comunicació amb la base de dades 

pertinent. A la Figura 37 es pot veure un esquema amb aquesta implementació.  

 

Figura 37 Esquema amb DAO. Elaboració pròpia. 

Aquest tipus d’implementació està contraindicada en sistemes crítics amb el rendiment, 

ja que estem afegint codi de més i una capa de persistència addicional. En el nostre cas 

no ens afecta, ja que l’impacte en el rendiment general serà mínim.  

Hem creat una classe en Python anomenada Database, i el servidor serà l’encarregat 

de crear una nova instància d’aquesta classe al principi de l’execució i guardar-la fins al 

final, ja que serà la que utilitzarà al llarg de l’execució.   

Quan es crea per primer cop una instància, la classe intentarà connectar-se a la base 

de dades mitjançant la funció connect() que ens ofereix Psycopg2, com es pot veure a 

la Figura 38. 
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Figura 38 Connexió a la base de dades mitjançant Psycopg2. Elaboració pròpia. 

La classe guarda l’objecte connection fins que deixi d’existir la instància Database. Les 

dades per fer una connexió estan guardades en la classe com a constants i valors 

privats, per tant cap classe exterior pot accedir a elles i des de dins la  mateixa classe 

no es poden modificar. Un cop tenim la connexió ja podem interactuar amb la base de 

dades. Primer és necessari obtenir l’objecte cursor, que ens permet la interacció amb la 

base de dades mitjançant comandes com execute() o extreure dades d’aquest 

mitjançant funcions com fetchone(), fetchmany() o fetchall().  

Les funcions que hem implementat dins la classe i a les quals es pot accedir des de fora, 

són les següents:  

• select_url(): Ens retorna un string amb la ruta de la carpeta on es guarden les 

imatges.  

• select_worklist(ids): Retorna la informació de la worklist associada als 

identificadors de la llista ids.  

• insert_image(url,IdRegMetodo,prediction): Guarda una nova imatge a la base 

de dades amb el nom del fitxer, l’identificador de prova analítica IdRegMetodo 

amb la qual està relacionada i la seva predicció prediction de malària.  

• update_enviada(id): Marca la prova analítica amb identificador id com a enviada 

per Bluetooth.  

• close(): Tanca la connexió amb la base de dades.  

 

9.3 Selecció de les proves 
Abans de fer qualsevol enviament l’usuari ha de seleccionar quines proves analítiques 

vol que formin part de la worklist. La selecció la fa des del mateix software GLI mitjançant 

un formulari creat per aquesta funció. Hem trobat convenient que la selecció es faci aquí 
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i no a Python, ja que aquest pas no requereix cap connexió externa i el tractament de 

les dades és més còmode en Access.  

 

Figura 39 Formulari per crear la worklist. Elaboració pròpia. 

A la Figura 39 es pot veure el formulari ja dissenyat. L’usuari tria les proves analítiques 

que vol que formin part de la worklist fent clic en les files. Per facilitar la feina de trobar 

proves en el cas que hi hagi moltes, l’usuari pot filtrar en funció dels següents valors: 

• Si la prova ja ha sigut enviada amb anterioritat. Aquest camp l’hem afegit pel 

tractament d’errors, l’usuari podrà saber quines ha enviat i quines no.   

• Una data d’inici i una data de fi. Les peticiones que es mostren es troben entre 

aquestes dues dates. Això permet ensenyar a l’usuari proves d’un dia en concret 

per exemple.   

Un cop seleccionades, en fer clic al botó Confirm, el formulari primer comprovarà que 

almenys una fila ha sigut seleccionada, si és així, examinarà les files seleccionades per 

l’usuari mitjançant un bucle i agafarà l’identificador de la prova analítica, com es pot 

veure al següent fragment de codi:   
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La variable IDs conté els identificadors de les proves separades per una coma, després 

el servidor processarà aquesta string i els separarà. Quan fem clic al botó Confirm fem 

que ell mateix es deshabiliti, per evitar que l’usuari pugui fer múltiples clics i obrir més 

d’un menú. Això és una mesura de protecció, ja que hem observat que tenir diversos 

menús (i per tant, servidors) actius provoca errors en les connexions perquè tenim ports 

RFCOMM diferents amb el mateix servei. Això ho fem mitjançant la següent seqüència 

de codi:  

 

Finalment fem la crida a l’arxiu Python on hem dissenyat el menú per l’enviament de la 

worklist i quan aquest acaba la seva execució tornem a habilitar el botó de Confirm.  

 

La rutina Update és l’encarregada d’actualitzar el contingut de la llista quan s’ha canviat 

un dels filtres o després d’enviar dades el camp Send via Bluetooth. Per fer-ho utilitzem 

una consulta predefinida en el sistema i li passem els paràmetres de les dates.  

IDs = "" 

For Each varItm In Me.LPeticiones.ItemsSelected 

IDs = IDs & Me.LPeticiones.Column(0, varItm) & "," 

      Next varItm 

 

Me.LPeticiones.SetFocus 

Me.bConfirm.Enabled = False 

 

Set oShell = CreateObject("WScript.Shell") 

    resVal = oShell.Run("cmd /c C:\PROBITAS\SOFTGLI\PYTHON\MenuSend.py " & IDs,

 0, True) 

    Me.bConfirm.Enabled = True 

    Call Update 
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9.4 Menú d’enviament i recepció 

Són els menús que permetran veure a l'usuari com avança l'enviament de dades i si hi 

ha hagut algun error durant el procés.  

El menú d'enviament s'encarregarà de transmetre les dades que rep d'Access amb els 

identificadors de les proves analítiques al servidor i esperarà que l'usuari emparelli els 

dos dispositius per avisar al servidor que pot començar l'enviament. Mentre que el menú 

de recepció mostrarà a temps real com va el procés de recepció d'imatges. Volem que 

sigui l'usuari qui inici expressament el procés d'intercanvi de dades, per tant serà sempre 

ell qui, mitjançant un botó, avisí al sistema que pot començar amb l'enviament. 

Per tal d’ajudar a l’usuari amb l’emparellament dels dispositius, hem ficat unes etiquetes 

amb la informació que necessita per identificar els dispositius. Entre aquest s’inclou la 

informació  del servidor (és a dir, la del portàtil) amb la seva adreça MAC i el nom amb 

el qual se’l coneix. Un cop els dispositius estiguin emparellats, també es mostra l’adreça 

MAC i el nom del telèfon mòbil.  

Hem afegit una etiqueta que va actualitzant constantment l’estat en el qual es troba el 

servidor:  

• Connected: Indica que el servidor s’ha posat en marxa correctament i esperar 

l’emparellament amb el dispositiu mòbil. 

If (Me.Hide.value = "No") Then 

        Set qdf = CurrentDb.QueryDefs("TP_Peticiones_Enviadas") 

        qdf.Parameters("Enviada:") = 0 

        qdf.Parameters("FI") = fINI 

        qdf.Parameters("FE") = fFIN 

    ElseIf (Me.Hide.value = "Yes") Then 

        Set qdf = CurrentDb.QueryDefs("TP_Peticiones_Enviadas") 

        qdf.Parameters("Enviada:") = 1 

        qdf.Parameters("FI") = fINI 

        qdf.Parameters("FE") = fFIN 

    Else 

        Set qdf = CurrentDb.QueryDefs("TP_Peticiones_Enviar_Query") 

        qdf.Parameters("FI") = fINI 

        qdf.Parameters("FE") = fFIN 

    End If 
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• Disconnected: Aquest estat només es veurà si hi ha algun error durant 

l’execució del servidor: no es pot connectar amb la base de dades, no troba un 

adaptador Bluetooth en el sistema... 

En l’operació de recepció de dades es poden trobar els dos estats nomenats 

anteriorment, més tres addicionals: 

• Loading Model: El servidor està carregant el model predictiu al sistema, per tant 

encara no es poden enviar dades. 

• Waiting for data: El servidor ja ha carregat el model i està esperant per rebre 

les dades de l’aplicació mòbil.  

• Downloading: El servidor ha detectat que arriben dades i les està descarregant. 

En pot veure el menú en aquest estat en la Figura 40.  

Si l’operació és la d’enviar la worklist, també es pot trobar en el següent estat: 

• Sending: El servidor està enviant les dades a l’aplicació mòbil. A la Figura 41 es 

pot veure el servidor un cop la worklist ha sigut enviada.  

Per tal d’ajudar a l’usuari a veure com va el procés de l’intercanvi hem afegit una barra 

de progrés que el servidor va actualitzant cada vegada que envia un element de la 

worklist o que rep una imatge.  

 

Figura 40 Servidor en estat de descàrrega. Elaboració pròpia. 
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Figura 41 Servidor en estat de transmissió completada. Elaboració pròpia. 

Al final de l’execució, surt un missatge que avisa quants paquets de dades hem rebut i 

quants tenim previstos rebre, en el cas de la recepció d’imatges.  

Per facilitar la comunicació entre un menú i el servidor, hem creat la classe Menu. Això 

ens permet aïllar la complexitat de la interfície del servidor, fent que aquest no sàpiga 

que passa quan hi ha un canvia en la GUI. El servidor té una instància del menú al qual 

està associat i es comunica amb ell mitjançant les següents funcions: 

• start(window): Inicia la classe Menu. Aquest guardà la instància de window dels 

paràmetres per poder-la modificar quan el servidor ho necessiti. 

• communication_server(mtype,message,color): El servidor indicarà al menú 

quins missatges ha de mostrar a l’usuari amb aquesta funció. El paràmetre mtype 

indica el tipus de missatge que és, message inclou el missatge i color indica de 

quin color ho ha de mostrar. 
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• update_progress(value): Funció que actualitza la barra de progrés. El 

paràmetre value ha d’estar expressat en %. 

• alert(message) i error(message): Funcions que creant una finestra d’alerta per 

avisar a l’usuari d’un error o d’un missatge important i que necessita ser revisat.   

L’execució del codi Python és seqüencial, però perquè l’intercanvi de dades funcioni 

correctament necessitem que el menú i el servidor funcionin paral·lelament. Per aquest 

motiu, mitjançant la llibreria threading de Python, iniciem un thread perquè executi el 

codi del servidor de manera concurrent, com es pot veure en el codi que hi ha 

continuació.  

 

 

9.5 Servidor 

El servidor és l’encarregat de fer la major part de la feina, les seves funcions són: 

• Comunicar-se amb el DAO per treballar amb la base de dades. 

• Gestionar les connexions Bluetooth. 

def communication_server(self, mtype ,message, color): 

        if (mtype == 1): #Status 

            label_text_status.set(message) 

            label_status.configure(fg= color) 

        elif (mtype == 2): #Error 

            label_text_error.set(message) 

            label_error.configure(fg= color) 

        elif (mtype == 3): #Client name 

            label_text_name.set(message) 

            label_t_name.configure(fg= color) 

        elif (mtype == 4): #Client address 

            label_text_address.set(message) 

            label_t_address.configure(fg= color) 

        elif (mtype == 5): #Download progress 

            label_text_download.set(message) 

            label_download.configure(fg= color) 

 

server_thread = threading.Thread(target=s.get_client_socket, name="server") 

server_thread.setDaemon(True) 

server_thread.start() 
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• Gestionar l’intercanvi de dades. 

• Actualitzar el menú amb missatge per l’usuari. 

• Carregar el model de prediccions.  

Per tenir un major control i que cada menú tingui una instància de servidor amb la qual 

comunicar-se, s’ha creat la classe server. Aquesta classe té les funcions necessàries 

per fer la gestió de les comunicacions. A continuació es veuran aquestes funcions i es 

descriuran com funcionen. 

 

9.5.1 Start() 

La funció start() és l’encarregada d’iniciar el servidor. Els seus paràmetres són els 

següents: 

• Menu: Una instància de la classe Menu amb la qual està relacionada el servidor. 

La guardarà en un atribut privat durant tota l’execució. 

• Ids: String amb els identificadors de les proves analítiques, separats per comes, 

que pertanyen a una worklist. Serveixen perquè el servidor busqui la informació 

que estarà dins de la worklist.  

• Operation: Indiqui quina funció portarà a terme el servidor. És un valor enter, on 

1 indica que haurà d’enviar dades i 2 indica que haurà de rebre dades.  

El primer que farà el servidor és iniciar el socket de servidor i guardar-se l’adreça i el 

port que tenen associats. Seguidament aconseguirà el nom del dispositiu on s’està 

executant. Aquesta no és una funció que ens proporcioni la llibreria pybluez, però si la 

llibreria socket integrada en Python. 

 

Seguidament anunciarà el servei que ofereix en el socket creat, amb el nom GLIServer 

i UUID 94f39d29-7d6d-437d-973b-fba39e49d4ee: 

 

self.server_socket = self.__get_server_socket() 

self.port = self.server_socket.getsockname()[1] 

self.address = self.server_socket.getsockname()[0] 

self.name = socket.gethostname() 

 

uuid = "94f39d29-7d6d-437d-973b-fba39e49d4ee" 

bluetooth.advertise_service(self.server_socket, "GLIServer",

 service_id=uuid, service_classes= 

[uuid, bluetooth.SERIAL_PORT_CLASS], 

profiles=[bluetooth.SERIAL_PORT_PROFILE] ) 
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Un cop fet això, aconsegueix una instància del Database i canvia el seu estat a 

connectat. Finalment, demana a la base de dades que li retorni la ruta que té guardada 

per les imatges i el guardà a un valor privat pel seu ús posterior.  

 

Si ha sigut iniciat per enviar la worklist, abans de retornar el control al menú, recuperarà 

la informació que anirà dins la worklist per cada identificador del paràmetre ids. Ho fem 

a l’inici, així l’enviament serà més ràpid arribat el moment.  

 

La funció get_data() ens dóna la informació de la worklist per cada identificador.  

En el cas que algunes d'aquestes funcions fallin, capturem l'excepció que es llença i 

anul·lem els canvis fets, avisant al menú perquè informi l’usuari.  

9.5.2 Get_port(), Get_address() i Get_name() 

Funcions que serveixen per retornar la informació sobre el servidor, respectivament: el 

port on està connectat, l’adreça assignada i el nom amb el qual els altres dispositius el 

coneixen. Aquestes funcions existeixen, ja que els atributs on es guarda aquesta 

informació són privats i per tant des de fora de la classe no es pot accedir.  

El menú les utilitza per ensenyar la informació a l’usuari. 

 

9.5.3 Get_server_socket() 

Funció que retorna un socket de servidor que utilitza el protocol RFCOMM. La 

implementació d’aquesta funció es pot veure a l’apartat 7.3.1 Pybluez.  

 

9.5.4 Get_client_socket() 
Funció que assigna un socket de client connectat amb el dispositiu mòbil a l’atribut privat 

de la classe. Just després d’acceptar la connexió, avisa al menú perquè informi l’usuari 

del dispositiu que s’ha connectat.  

self.connection = daosql.Database() 

self.connect = True 

self.URL = self.connection.select_url() 

self.operation = operation 

 

if (self.operation == SEND): 

self.idsnocomma = get_IDs(ids) 

self.worklist= self.get_data(self.idsnocomma) 
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Si l’operació que ha de fer el servidor és la de rebre imatges, cridarà a la funció de rebre 

dades.  

 

 

9.5.5 Receive_data() 

Aquesta funció s’encarrega de la recepció de les dades de les imatges i de la seva 

gestió.  És cridada durant la iniciació del servidor i està constantment escoltant el socket 

per si arriben paquets de dades. 

Abans de començar la recepció de dades, carreguem el model. És una acció que el seu 

temps d'execució dependrà de la potència de computació de l'ordinador, per aquest 

motiu ho fem al principi de tot, evitant temps d'espera durant la descàrrega més 

endavant. Guardem una instància d'aquest per futurs usos. 

 

L’execució d’aquesta funció només acabarà si detecta que el client ha tancat el seu 

socket.  

 

La funció es bloqueja a la funció recv(READ) fins que hi ha dades per llegir, i 

seguidament es comprova el contingut per si conté l’etiqueta DATA. La funció no 

    def get_client_socket(self): 

        try: 

            client_sock,address = self.server_socket.accept() 

            name = bluetooth.lookup_name(address[0])             

            self.client_socket = client_sock 

            self.menu.communication_server(ERROR, "Accepted connecti

on from " + name, "green") 

            self.menu.communication_server(NAME, name , "black") 

            self.menu.communication_server(ADDRESS, str(address[0]) 

, "black") 

            if (self.operation == RECEIVE): 

                self.receive_data() 

        except Exception as e: 

            return "-1","" 

 

import load_model 

self.model = load_model.load_model() 

 

data = self.client_socket.recv(READ) 

if data == b"": 

self.client_socket.close() 

break 
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distingeix si les dades han sigut enviades en una mateixa moment o hi ha una diferència 

de temps entre ells, per tant és probable que ens trobem l’etiqueta DATA amb dades del 

flux durant aquesta primera lectura del socket. Per aquest motiu, abans de començar a 

identificar els paquets, hem de comprovar que no tinguem dades. El que fem és eliminar 

l’etiqueta DATA del contingut i separar el nou contingut mitjançant el separador @@@. 

Això ens donarà un array on el primer contingut serà el nombre d’imatges que rebrem. 

Si la mida d’aquest array és més gran que 1, significa que tenim dades del primer paquet. 

Guardem aquestes dades per processar-les després.  

 

 

Count és la variable que utilitzem per contar els paquets rebuts i stringImg és la variable 

que analitzarem per trobar els paquets. Data serveix per anar llegint el contingut del 

socket i el seu contingut és guarda en stringImg seguidament.  

La lectura es fa dins d’un bucle que primer llegeix del socket, comprova que no estigui 

tancat a l’altre costat i, si no ho està, processa les dades rebudes.   

count = 0 

data = data.replace(b"DATA", b"") 

arr = data.split(b"@@@") 

nimages = int(arr[0]) 

if len(arr) > 1: 

data = arr[1] 

stringImg = b"".join([stringImg, data]) 
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Les imatges es processen a mesura que van arribant, ja si hi hagués un error en la 

connexió, les anteriors aquest error estarien ja guardades i no seria necessàries 

reenviar-les.  

En cada iteració comprovem que l’etiqueta STOP no estigui present, en el cas que ho 

estigui significa que ja no arribaran més dades d’aquest flux i acabem les iteracions.  

Un cop acabat amb el flux de dades actual, comprova si ha arribat el nombre d’imatges 

esperat i ho notifica a l’usuari.  Seguidament es posa a escoltar per un altre flux de 

dades.  

 

9.5.6 Send_data() 

Funció que s’encarrega d’enviar les dades de la worklist al dispositiu mòbil. Com que en 

iniciar al servidor ja hem carregat les dades de la worklist, no és necessari fer-ho ara.  

Primer enviem l’etiqueta DATA amb la mida de la worklist.   

 

Seguidament actualitzem el menú per indicar que enviem la worklist i comencem 

l’enviament. Es farà mitjançant un bucle de cada prova analítica dins de la worklist. A 

data = self.client_socket.recv(READ)                        

if data == b"": 

self.client_socket.close() 

endWithStop = True 

else : 

stringImg = b"".join([stringImg, data]) 

if b"@@@" in stringImg: 

aux = stringImg.split(b"@@@") 

stringImg = aux[1] 

self.save_image(aux[0]) 

count += 1 

self.menu.update_progress(count/nimages * 100) 

self.menu.communication_server(DOWNLOAD , str(count)

 + "/" + str(nimages) , "black") 

 

self.client_socket.send("DATA" + str(len(self.worklist)) + "@@@") 
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cada iteració enviem les dades i actualitzem el menú, notificant que hem enviat una altra 

part de la worklist.  

 

Finalment enviem l’etiqueta STOP per indicar que hem acabat l’execució. 

 

9.5.7 Save_image() 

Aquesta funció s’encarrega de guardar les metadades de la imatge rebuda com a 

paràmetre a la base de dades i el seu contingut a la carpeta corresponent. Primer 

descodifica el contingut, ja que venia codificat en base 64 per poder-lo enviar.  

Seguidament es guarda el contingut en un arxiu, que tindrà un nom en funció del moment 

temporal creat (amb una precisió de mil·lisegons).  

Un cop guardat, es passa la ruta d’aquest arxiu al model carregat prèviament i s’espera 

al resultat. Finalment, es guarda el nom, l’identificador de la prova analítica i el resultat 

de la predicció a la base de dades.  

 

for j in range(len(self.worklist)): 

            self.client_socket.send(self.worklist[j] + "@@@") 

            count +=1 

            self.menu.update_progress(count/nworklist * 100) 

            self.menu.communication_server(DOWNLOAD , str(count) + 

"/" + str(nworklist) , "black") 

            self.connection.update_enviada(self.idsnocomma[j]) 

 

self.client_socket.send("STOP") 

 

    def save_image(self,j): 

        import load_model 

        data = json.loads(j) 

        img = base64.b64decode(data["Data"].encode()) 

        name = datetime.now().strftime('%Y%m%d%H%M%S%f') 

        img_result = open(self.URL + name,'wb') 

        img_result.write(img) 

        img_result.close() 

        prediction = load_model.prediction(self.model, self.URL 

+ name) 

        self.connection.insert_image(name, data["IdRegMetodo"], 

prediction[0]) 
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9.6 Interfície del model de predicció 

Aquesta part del codi s'encarrega de fer la predicció a partir d'una imatge i retorna un 

resultat. Hem dissenyat una interfície per tal d'aïllar el servidor de la complexitat que té 

interactuar amb aquest model. Les funcions principals que farà aquesta interfície són la 

de preparar la imatge perquè compleixi els requeriments del model, enviar la imatge un 

cop ha sigut modificada i finalment recollir els resultats. 

La interfície es crida mitjançant la funció prediction()¸ que accepta com a paràmetres 

una instància del model ja carregat i un string que conté la ruta cap a la imatge. 

 

La funció prepare() ajusta la mida de la imatge i les seves dimensions. Això és possible, 

ja que utilitzem la llibreria cv2. Aquesta ens permet llegir un arxiu i ens transforma el 

contingut en una matriu de dades. Les modificacions, tant de la mida com de la dimensió 

es porten a terme canviant les propietats de la matriu.  

 

 

9.7 Aplicació mòbil 

L'aplicació que desenvolupem pel dispositiu mòbil serà una simulació de la qual 

s'utilitzarà quan el projecte estigui finalment acabat. Les funcions que ha de simular són 

la recepció de la worklist i l'enviament de les imatges. A més, hem afegit l'opció que 

permet a l'usuari vincular dels identificadors de proves analítiques rebuts amb les 

imatges. Actualment només es pot enviar un identificador per flux, però l’aplicació 

permet enviar diferents fluxos amb diferents identificadors un cop s’ha acabat 

l’enviament d’un. A la Figura 42 es pot veure l’aplicació. 

def prediction(model,imagepath): 

    img = prepare(imagepath) 

    prediction = model.predict(img) 

    return prediction[0] 

 
 

def prepare(imagepath): 

    IMG_SIZE = 96 

    img_array = cv2.imread(imagepath) 

    new_array = cv2.resize(img_array,(96, 96)) 

    new_array = new_array.reshape(-1,IMG_SIZE, IMG_SIZE, 3) 

    return new_array 
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Figura 42 Aplicació mòbil. Elaboració pròpia. 

El primer pas que ha de fer l’usuari és seleccionar a quin dispositiu es vol connectar. 

Internament, l’aplicació demana al sistema operatiu Android la informació de tots els 

dispositius que s’han emparellat algun cop amb el dispositiu. La informació conté la 

direcció MAC i el nom d’aquests. Després crea una llista on l’usuari triarà a quin 

dispositiu es vol connectar.  

 

Quan l’usuari fa clic a Connect, el sistema prova d’iniciar una connexió amb el dispositiu 

seleccionat fent el rol de client. Per fer-ho, crea un socket i comença la connexió. La 

variable myDevice és un objecte del tipus BluetoothDevice, el qual representa un 

dispositiu Bluetooth remot i ens permet accedir a la seva informació i crear connexions 

amb ell. La variable Uuid ha de coincidir amb la del servidor.  

 

BluetoothAdapter blueAdapter = BluetoothAdapter.getDefaultAdapter(); 

bondedDevices = blueAdapter.getBondedDevices(); 

socket = 

myDevice.createRfcommSocketToServiceRecord(UUID.fromString(Uuid)); 

socket.connect(); 
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Un cop connectat, l’aplicació és capaç d’executar les dues funcions principals: enviar les 

imatges i rebre la worklist. La primera es fa de manera activa i decideix l’usuari en 

l’aplicació quan es fa, però la segona es fa de manera passiva i l’aplicació no sap en 

quin moment pot rebre les dades, per tant ha d’estar escoltant constantment el socket. 

Com passa a Python, llegir d’un socket és una acció bloquejant i no continuarà l’execució 

fins que no hi hagin dades o l’altre costat del socket estigui tancat. En Android, bloquejar-

se en aquesta part del codi, significa bloquejar la GUI, ja que els dos s’executen en el 

mateix thread. Això impedeix a l’usuari enviar les imatges quan vulgui. Per evitar que 

això passi, la recepció de la worklist s’executarà en un thread diferent, que funcionarà 

amb paral·lel amb el principal.  

 

La classe ReceiveRunnable és una implementació de la classe nativa de Java Runnable 

que ens proporciona una interfície per crear un nou thread que es pot compartir entre 

altres threads.  

Quan enviem la worklist des del portàtil, l’aplicació detectarà que hi han dades amb la 

detecció de l’etiqueta DATA i mentre no detecti l’etiqueta STOP seguirà llegint i guardant 

les dades, per processar-les després.  

 

Quan processem l’identificador de la prova analítica, traiem la lletra de control. Això ho 

fem perquè en la versió real, l’usuari l’haurà d’introduir per validar que l’identificador és 

correcte.   

La variable adapter és un array que més endavant s’assignarà a la llista desplegable 

dels identificadors de proves analítiques. 

ReceiveRunnable st = new ReceiveRunnable(); 

receive= new Thread(st); 

receive.start(); 

 

for (int i = 1; i <= n; ++i) { 

    String strj = requests[i]; 

    JSONObject obj = new JSONObject(strj); 

    jsons[i-1] = obj; 

    String id = obj.getString("IdRegMetodo"); 

    id = id.substring(0, id.length()-1); 

    adapter.add(id); 

} 
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Un cop ha rebut la worklist, l’usuari ja pot enviar les imatges associades a les proves 

analítiques. Per fer-ho, primer ha de fer clic al botó Select Image, el qual obre el 

navegador d’arxius d’Android per defecte i permet seleccionar a l’usuari les imatges que 

vol enviar. Un cop seleccionades, agafem el seu contingut convertint-les en una variable 

del tipus bitmap.    

 

Seguidament, se selecciona amb quin identificador de prova analítica es vol enviar les 

imatges i es fa clic en Send. Internament, l’aplicació agafarà les dades i les comprimirà 

en el format JPEG en un array de bytes. Per poder convertir-lo en format JSON, 

necessitem que aquests bytes siguin un string. Per aquest motiu, primer els codifiquem 

en base 64 i després els ajuntem en un JSON com el de la Figura 26, per enviar-los un 

per un més endavant. 

 

Quan acabi d’enviar totes les imatges, enviarà l’etiqueta STOP per indicar que el flux de 

dades ha acabat. 

 

 

 

 

 

bitmaps[currentItem] = 

MediaStore.Images.Media.getBitmap(this.getContentResolver(), uri); 

 

ByteArrayOutputStream byteArrayOutputStream = new 

ByteArrayOutputStream(); 

bitmaps[i].compress(Bitmap.CompressFormat.JPEG, 100, 

byteArrayOutputStream); 

byte[] byteArray = byteArrayOutputStream.toByteArray(); 

String encoded = Base64.encodeToString(byteArray, Base64.DEFAULT); 

Map<String, String> map = new HashMap<String, String>(); 

map.put("IdRegMetodo", id); 

map.put("Data", encoded); 

JSONObject json = new JSONObject(map); 

toSend = json.toString() + "@@@"; 
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10 Conclusió 

L'objectiu d'aquest projecte era preparar el software GLI perquè en un futur pogués 

integrar amb un algoritme deep learning de detecció de malària. Per fer-ho ha sigut 

necessari dissenyar tot un sistema i desenvolupar-lo mitjançant diferents llenguatges de 

programació. A més s'han comparat  i estudiat amb profunditat  diferents tecnologies 

que es veuen al llarg de l'especialització en tecnologies de la informació i s'han pogut 

aplicar en un cas real.  Hem aconseguit que el software GLI sigui capaç de comunicar-

se tant amb l’algoritme de predicció com el dispositiu mòbil, i que compleixi totes les 

funcions que s’esperaven des d’un principi. El projecte va ser presentat recentment 

davant el consorci IMAGING, on els seus integrants treballen en el software GLI o  en 

els projectes que l’envolten. En la reunió es va donar el vistiplau a la feina feta i es va 

parlar de noves implementacions i possibles canvis.  

 

El projecte podria millorar en el futur si implementéssim un sistema de llenguatge entre 

castellà o angles, a més d'altres llenguatges si fos necessari. També es podria intentar 

millorar l'eficiència a l'hora d'executar l'algoritme de predicció, perquè l'usuari hagi 

d'esperar menys temps en enviar una imatge. Això es podria millorar si el servidor 

s'executés quan el software GLI s'obris i es mantingues en segon pla fins que s'hagi de 

fer servir. 

 

Com a conclusions personals, he quedat satisfet amb el desenvolupament del projecte. 

És el primer cop que treballo en un projecte amb aquesta magnitud i que té un impacte 

important en la societat. Els consells dels tutors per millorar les meves idees inicials de 

desenvolupament m’han sigut de gran ajuda per dissenyar un sistema amigable cap a 

l’usuari i que compleixi les seves funcions. A més, he adquirit un grau d’experiència, tant 

de coneixement informàtica com de gestió de projecte, que em serviran per a un futur 

aplicar-ho en altres treballs o projectes.  
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