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Resum
El projecte té com a objectiu oferir una solució de baix cost a persones que

tenen la malaltia de l'ELA[3]. Aquest es centrarà en la investigació i recerca per

l'adhesió de sensors als pacients que puguin mantenir la qualitat de vida, tant a

ells com als cuidadors monitoritzant dades biomètriques i en la creació d’una

aplicació basada en Android que les mostri.

Resumen
El proyecto tiene como objetivo ofrecer una solución de bajo coste a personas

que tienen la enfermedad de la ELA[3]. Este se centrará en la investigación y

búsqueda para la adhesión de sensores a los pacientes, para que estos puedan

mantener la calidad de vida, tanto ellos como a los cuidadores, monitorizando

datos biométricos y en la creación de una aplicación basada en Android que las

muestre.

Abstract
The project aims to provide a low-cost solution to people with ALS[3]. This will

focus on investigation and research for the adhesion of sensors to patients who

can maintain their quality of life, both them and caregivers, by monitoring

biometric data and the creation of an Android-based application that displays it.
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Context

Introducció
Aquest projecte és un Treball Final de Grau de l’especialitat d’Enginyeria de

Computadors a la Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB)[1], pertanyent a la

Universitat Politècnica de Catalunya[2]. Aquest treball final de grau s’inclou, dins

de les modalitats que té la FIB, en la modalitat A, que compren els projectes

elaborats en la mateixa UPC.

Conceptes propis
Per a situar el tema de la recerca, en aquest apartat intentarem tractar i explicar

els conceptes claus que anirem veient i cal saber per a entendre el context del

projecte. A continuació seran descrits breument alguns d’aquests termes.

● Software: Es coneix com a software al suport lògic d'un sistema

informàtic, que comprèn el conjunt dels components lògics necessaris que

fan possible la realització de tasques específiques, en contraposició als

components físics que anomenem hardware.

● Reconeixement facial: En termes informàtics ens referim a una

tecnologia capaç d'identificar o verificar a un subjecte a través d'una

imatge, vídeo o qualsevol element audiovisual del seu rostre.

● Constants vitals: Les constants vitals són els indicadors que ens

informen sobre l'estat de salut d'un pacient. Són cinc els principals signes

que es mesuren: Temperatura, Freqüència Cardíaca, Freqüència

Respiratòria, Tensió Arterial i Pressió Arterial.

● ELA: L'esclerosi lateral amiotròfica (ELA), sovint coneguda com la

"malaltia de Lou Gehrig", és una malaltia neurodegenerativa progressiva

que afecta les cèl·lules nervioses del cervell i de la medul·la espinal. Les

neurones motores van de cervell a la medul·la espinal i de la medul·la

espinal als músculs de tot el cos. Amb el temps, la degeneració

progressiva de les neurones motores produïda per l'ELA ocasiona la mort
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d'aquestes. Quan moren les neurones motores, el cervell perd la capacitat

d'iniciar i controlar el moviment dels músculs. A causa de l'efecte

progressiu sobre l'acció dels músculs voluntaris, els pacients en les etapes

finals de la malaltia poden quedar totalment paralitzats.

Identificació del problema a resoldre. El perquè del meu TFG
Avui dia més que mai el camp de la informàtica està en constant

desenvolupament. A més, a mesura que passen els anys, aquests canvis són

més ràpids. El preu de la tecnologia també es veu afectat i aquest baixa, així

doncs aquesta es torna més accessible per a tothom però no el suficient.

El perquè del meu TFG doncs respon a aquesta necessitat de buscar alternatives

en una branca on la tecnologia segueix sense estar a l'abast de les persones en

risc d'exclusió social encara que aquesta estigui enfocada en millorar la qualitat

de vida de persones amb problemes greus de salut.

Stakeholders

Per situar bé un projecte cal saber quines seran les parts implicades. En el

nostre cas, podem considerar que hi ha punts més importants a tractar, però no

s’ha de deixar de banda aquest apartat per tenir clar quin paper poden jugar les

diferents parts dins del desenvolupament d’aquest treball.

Desenvolupador

Primer de tot trobem el desenvolupador que, guiat pel director durant el

transcurs del projecte, serà l'encarregat de realitzar la recerca i la documentació,

així com de dur a terme un model pràctic aplicant els coneixements adquirits

durant la fase de recerca. Serà un dels principals beneficiaris per tot el procés

d'aprenentatge que suposa un projecte d'aquestes característiques.

9



A més a més, s'encarregarà també d'ensenyar al següent implicat que

explicarem com instal·lar i manipular el treball i prototip que es realitzarà.

Fundació Miquel Valls

En segon lloc trobem a la fundació Miquel Valls[4], aquesta és una de les

fundacions que dona suport a pacients que pateixen la malaltia de l’ELA a

Catalunya. Aquesta és l’única que treballa per millorar la qualitat de vida de les

persones afectades d’ELA i altres malalties de motoneurona i oferir suport a les

seves famílies, i que lluita contra la malaltia promovent la investigació d'aquesta.

S’encarregaran de brindar contactes entre el desenvolupador amb cuidadors i

pacients que pateixen la malaltia per poder recavar informació sobre quines són

les necessitats dels pacients. Com a fundació també aportaran coneixements

sobre quina serà línia a seguir en el marc de les necessitats econòmiques.

Finalment donaran accés a l'hospital de Bellvitge on la fundació és col·laboradora

per poder obtenir informació i entendre el problema per part dels metges que hi

lluiten cada dia.

Director

El director ENRIC X. MARTIN RULL jugarà un paper clau en el desenvolupament

del projecte, ja que estarà en constant comunicació amb el desenvolupador per

a aconseguir que el resultat final sigui el millor possible.

S'encarregaran tant de guiar com d'aconsellar al desenvolupador com suggerir

millores o canvis en el desenvolupament.
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Justificació

Analitzant i buscant informació sobre aquesta malaltia trobem que cada any sols

a Espanya es diagnostiquen prop de 900 casos d’ELA[5] tal com indica el SEN[6].

Aquestes persones a poc a poc van perdent la mobilitat i arribat a un punt, la

possibilitat de comunicació amb el seu entorn.

Com bé coneixem existeixen ja sistemes que permeten a gent amb ELA que han

perdut la capacitat de la comunicació poder-se comunicar a partir de moviments

en músculs o el moviment dels ulls a través de sensors i detectors. Arribats

aquest punt, aquests sistemes tendeixen a ser costosos degut el nivell del cost

que suposa, tant pel que fa a software com hardware poder adquirir aquests

equips. Això genera que persones en risc d'exclusió social o classes obreres

tinguin dificultats per adquirir equips costosos. També tenint en compte l'ús que

se li donarà, doncs l'esperança de vida de qui pateix aquesta malaltia és de 2-5

anys, aquest implica un cost elevat pel poc temps. En aquest punt la Fundació

Miquel Valls brinda equips comprats els quals són retornats quan la malaltia

guanya la lluita. Com a fundació no disposen de material suficient i com a

conseqüència s'ha generat llista d'espera per adquirir el préstec d'aquests

equips.

El projecte doncs, va enfocat a brindar una eina de suport als cuidadors a partir

de la monitorització de les constants vitals a través de sensors de baix

pressupost i també a oferir una alternativa de comunicació codi obert. Aquesta

alternativa de comunicació es presenta més endavant com una idea de futur i

millora sobre el treball realitzat.
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Abast

Objectius
Abans de definir els objectius hem de ser conscients del tipus de projecte que

estem realitzant. En molts projectes l’objectiu és més senzill i s’assoleix amb la

realització d’un giny o una funcionalitat. En el nostre cas es tracta d’un projecte

d’un prototip.

L’objectiu del projecte serà el disseny d’un prototip que sigui una eina de suport

de baix cost per a persones que pateixen la malaltia de l’ELA.

Considerarem assolits els objectius quan completem els següents punts:

● Entendre quines necessitats tenen els cuidadors.

● Definir i estudiar les necessitats que podem assolir i incloure.

● Estudiar les diferents solucions i tipus de dispositius que trobem en el

mercat per tal d'oferir una bona alternativa fiable.

● Costos i estudi de les solucions. Que podem arribar a oferir amb aquell

preu i el com.

● Implementació del disseny i mòduls (sensors etc.) seleccionats.

● Implementació de l'aplicació que permet connectar aquests mòduls amb

un sistema on poder ser mostrat i configurat de forma fàcil.

Tot i això, si el temps ho permet s’intentarà aprofundir en alguns aspectes que

es creguin oportuns durant el desenvolupament i que no han estat mencionats

anteriorment. El projecte no es limitarà únicament a aquests punts sinó que,

donada la naturalesa d'aquest, podrà tractar altres temes que puguin sorgir

durant la seva realització.
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Subobjectius
Es consideren objectius secundaris del projecte aspectes relacionats amb

l’aprenentatge i la formació del desenvolupador. Primer de tot la millora de la

tercera llengua, ja que s’estudiaran i s’extraurà informació de fonts en català i

castellà, però també en anglès. En segon lloc es formarà tant en l’aspecte de

desenvolupament de projectes com en el camp de la informàtica i adquirirà

coneixements per al futur. També el fet de saber preparar presentacions orals i

saber explicar als altres i que entenguin i aprenguin conceptes nous. I per últim,

però no menys important, la finalització amb aquest treball del grau d’enginyeria

informàtica.

Requisits funcionals i no funcionals
Els requeriments, en ser propis de sistemes i aplicacions software són una mica

difícils de determinar en aquest projecte. Més aviat tractarem alguns

requeriments no funcionals però no funcionals. Així doncs aquest projecte tindrà

com a requeriments de la part teòrica:

● Qualitat de la informació: Informació contrastada amb diferents fonts que

tractin tots els punts que són objecte d’estudi i que els expliqui de manera

que quedin clars, inclús per a gent que no en sigui experta.

● Claredat: La informació i els conceptes que es tractin han de ser clars.

● Ordre: És important que la cronologia que segueixi la informació sigui la

correcta per tal que es pugui seguir el fil del projecte i es puguin entendre

tots els punts.
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Metodologia i rigor

Scrum
Per a la realització del projecte s’utilitzarà SCRUM[7], una metodologia àgil que, si

ve esta pensada per a petits treballs en grup, se’n podrà treure gran part de

l’essència i adaptar-la a aquest projecte individual. En què consisteix aquesta

metodologia i com l’aplicarem és el que tractarem a continuació.

Les metodologies àgils recullen unes tècniques per a la gestió de projectes en les

que s’utilitza un enfocament incremental i iteratiu. Aquest tipus de

metodologia segueix un cicle de vida adaptatiu davant els canvis i ens permet

tenir bastant flexibilitat.

En concret dividirem el nostre projecte en sprints i, a cada un d’ells, tindrem

unes fites definides a les quals arribar. A més, durant el transcurs del projecte el

desenvolupador es reunirà amb el director una o dues vegades al mes amb

regularitat per al seguiment de les entregues o Springs. Aquesta metodologia

ens permetrà mantenir un ordre, tenir clar el fil del projecte i permetrà anar

entregant petites parts de feina ja acabada cada cert temps.

S’ha escollit aquesta metodologia, ja que és una de les més utilitzades durant la

carrera i pel que fa al desenvolupament de projectes considero que és de les

millors.
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Seguiment del projecte

El fet que la primera part del projecte sigui de recerca fa que no sembli necessari

utilitzar eines per a l’organització de tasques com ara Trello. El seguiment serà

dut a terme mitjançant reunions amb el director per tal de comprovar que la

feina es fa de manera correcta i a fi de corregir errors i no desviar-se dels

objectius marcats.

Per a la segona part, pel disseny del prototip a coneixements adquirits, sí que

utilitzarem la plataforma Trello per a les diferents tasques a realitzar i GitHub

per al control de versions per tal que el desenvolupament de la part pràctica

sigui el correcte i no hi hagi imprevistos i, si es donés el cas, es poguessin

corregir.
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Descripció de les tasques

Planificació general

Abans de parlar de planificar cada tasca de forma més específica es concreta la

durada total estimada del projecte. Aquesta durada estimada és de quatre

mesos compresos entre el dia 15 de febrer i 24 de juny, data en la qual es

dipositarà el projecte.

En la durada definida es dividirà seguint la metodologia scrum el

desenvolupament en diversos sprints, cada un d'ells amb una durada concreta i

uns objectius assolir en cada un d'ells. A cada sprint els objectius marcats aniran

des d'investigació i recerca com desenvolupament o integració entre d'altres.

Així doncs, tenint en compte que les dues primeres setmanes estaran enfocades

en investigació i recerca i que l’última es reservarà per a la revisió i correcció

d’errors, disposarem d’unes 15 setmanes que dividirem en sprints. Així mateix,

els sprints seran de dues setmanes. El total doncs serà de 7 sprints i un final

d’una setmana per depuració d’errors. Tenint en compte el temari del projecte,

el treball d’investigació també serà inclòs no sols en les dues primeres setmanes

si no també en altres sprints doncs es requerirà d’anar a l’hospital de Bellvitge

per mantenir reunions amb els neuròlegs i altres metges que treballen en la

unitat d’ ELA de l’hospital que oferiran suport al desenvolupador.

Finalment tindrem una o dues setmanes post entrega per a preparar la defensa

del projecte.
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Definició de tasques

A continuació es defineixen les tasques que es duran a terme i la seva estimació

en hores. En aquesta estimació es tindrà en compte tant la part teòrica i

investigació com la part pràctica que inclou el desenvolupament i testeig del

prototip.

Context i justificació del projecte (T1): Se situa el projecte en el context de

la universitat i la situació actual què hi ha respecte a la malaltia de l'ELA. Es

tracten conceptes propis i quins actors hi haurà en el desenvolupament del

projecte. Durada estimada de 8 hores.

Definició del seu abast (T2): Es defineix l'abast que tindrà el projecte, quins

són els objectius a assolir i quins aspectes inclourà. Es decideix la metodologia a

seguir. S'estima una durada de 8 hores.

Planificació del projecte (T3): Es realitza una estimació de les hores que

requeriran cada tasca. També es realitza la planificació per cada sprint i quines

tasques seran realitzades en cada una d'elles. S'estima una durada de 7 hores.

Diagrama de Gantt i gestió de risc (T4): S'inclouen les tasques definides

prèviament en un diagrama de Gantt. Es fa un estudi i es tracten imprevistos

que puguin aparèixer al llarg del projecte i com afectarien el desenvolupament

d'aquest i a la seva planificació. S'estima una durada de 6 hores.

Pressupost i informe de sostenibilitat (T5): Es realitza una estimació del

pressupost d'aquest prototip conjuntament amb un estudi de sostenibilitat.

S'estima una durada de 8 hores.

Documentació i coneixements previs (T6): El desenvolupador s'informa i

adquireix els coneixements previs. En aquesta part s'inclouen coneixements

previs que han sigut ja adquirits prèviament a consciència pel desenvolupament

del treball. Així també es realitza un estudi de documentació sobre el tema que

es tracta. S'estima una durada de 60 hores.
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Nota: Aquesta durada inclou un estudi prèviament realitzat per l'adquisició del

coneixement sobre el llenguatge de programació en el que serà desenvolupat el

projecte d'unes 40 hores .

Investigació i recerca (T7): El desenvolupador investiga quines mancances

tenen els sanitaris i quines opcions es poden presentar per cobrir aquestes. La

tasca inclou visites a centres sanitaris així com entrevistes amb pacients.

S’estima una durada de 60 hores.

Comparativa entre dispositius i sensors (T8): El desenvolupador realitzarà

comparatives entre sensors i dispositius que hi ha en el mercat. En aquesta

tasca es durà a terme l'elecció dels dispositius i sensors. Durada estimada de 10

hores.

Disseny dels mòduls (T9): Es defineix el circuit de connexió entre mòduls i

sensors. Durada estimada de 10 hores.

Compra de dispositius (T10): Es fa la compra del material pel

desenvolupament físic del prototip. Estimació de 4 hores.

Disseny de l'arquitectura del software (T11): El desenvolupador realitza un

disseny UML sobre el qual es basarà el desenvolupament del programa. S'estima

una durada màxima de 4 hores.

Desenvolupament del software (T12): Es desenvolupa el software. En

aquesta tasca trobem dues subtasques:

● Desenvolupament de l'aplicació (T12.1): Es desenvolupa l'aplicació

que registrarà i mostrarà les dades així com altres activitats. Es fa una

estimació de 60 hores.

● Desenvolupament del software i connexió del circuit (T12.2): Es

realitza el muntatge dels sensors a la placa i es programa el codi

d'aquests. Estimació de 25 hores.
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Correcció d'errors i testeig (T13): El desenvolupador realitzarà múltiples

tests d'usabilitat així com cerca d'errors. S'inclouen en aquesta tasca tant la

cerca d'errors com la seva correcció. Estimació de 60 hores.

Prova pràctica del prototip (T14): El desenvolupador realitzarà una demo

pràctica del prototip en funcionament. En aquesta es posaran a prova tots els

sensors així com funcionalitats de l’aplicació. Estimació de 20 hores.

Millores en usabilitat (T15): El desenvolupador a partir del feedback rebut

implementarà millores en la usabilitat del prototip i l’aplicació. Estimació de 20

hores

Correcció d’errors i testeig (T16): Es realitzarà cerca i correcció d’errors en

les millores implementades en la usabilitat. Estimació de 20 hores.

Documentació i memòria del prototip (T17): El desenvolupador documenta

el treball realitzat amb el prototip, quines funcionalitats incorpora i quin és el seu

mètode d'ús. Estimació de 30 hores.

Reunions amb el director (T18): El desenvolupador es reunirà amb el director

al llarg de la durada d'aquest treball per tal d'assegurar el correcte

desenvolupament així com aportar suggeriments i millores a introduir abans de

la fase de testeig. Durada estimada de les reunions: 10 hores.

Presentació i defensa del treball (T19): És preparar la presentació que es

realitzarà durant la presentació del treball i es mostra al director per correcció

d'errors. Estimació de 35 hores.

Dependència entre tasques

A causa que es tracta d'un disseny d'un prototip i que aquest depèn de la

investigació així com de la contínua retroalimentació de suggeriments i millores

a introduir es genera una breu dependència entre tasques. Per altra banda a
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causa que el prototip és dissenyat per una única persona se seguirà l'ordre

seqüencial establert en les tasques. A causa que requerim la realització de

proves físiques així com de visites a centres mèdics i entrevistes amb sanitaris

es podran executar múltiples tasques en diferent ordre cronològic o en tal cas en

paral·lel mentre una d'elles està en fase de proves o en espera de poder ser

provada. Per tant obtindrem el següent ordre T1 > T2 ... > T19. Dins d'aquestes

tal com s'ha mencionat es podrà realitzar de forma paral·lela les tasques T12.1 i

T12.2 entre altres.

Recursos necessaris

Es considera recursos tot el necessari per a la realització del prototip i projecte

conjuntament amb les seves tasques. Per una banda tenim els recursos humans,

que es principalment al desenvolupador i, per altra banda, una sèrie de recursos

materials que es mencionen a continuació.

Recursos humans

Com hem dit, es tracta del desenvolupador. En aquest cas un estudiant de la FIB

que desenvolupa el prototip a partir de la investigació i recerca de problemes i

mancances en la unitat sanitària què s’ocupa de lluitar contra la malaltia de

l’ELA.
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Recursos materials i software

Dins dels recursos materials s’inclouen:

● Un ordinador: que serà utilitzat per realitzar el desenvolupament de

l’aplicació i disseny del prototip.

● Una tablet amb SO Android: aquesta serà utilitzada per realitzar les

proves en un entorn real de l’aplicació.

● Placa Arduino: emprada pel disseny del circuit que connectarà tots els

sensors i serà el nucli del prototip.

● Sensors: sensors diversos com ara oxímetre, sensor de ritme cardíac

entre altres.

Dins dels recursos de software s’inclouen:

● Github: Repositori on anirà allotjat tot el codi.

● Trello: Software per la gestió de tasques

● Android Studio: IDE per Android.

● Altres: Navegador, Google Docs , Drive
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Diagrama de Gantt

A continuació es mostra un diagrama de Gantt i la seva cronologia.

Figura 1. Diagrama de Gantt
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Gestió de risc

Obstacles i plans alternatius
En tot projecte és important prevenir situacions que puguin suposar un problema

durant el transcurs d'aquest. Per això s'identificaran a continuació els possibles

riscos que presenta el disseny del prototip i com afrontar i reaccionar davant

d'ells.

Mala planificació

Davant de qualsevol projecte pot passar que les hores estipulades no siguin les

correctes per cada tasca, encara que s'intenti fer les coses de la millor manera

possible, és possible que sorgeixin problemes no previstos o errors que ens

portin més temps de l'esperat corregir i detectar. El projecte ha estat planificat

ajustant les dates i deixant clara la feina per a cada un dels sprints des de l'inici

fins a l'entrega. Tot i aquesta bona pràctica pot ser que les estimacions no siguin

del tot correctes alhora del desenvolupament, sigui per falta de temps o perquè

en sobra.

Si es dona el cas que sobra temps es milloraran les funcionalitats implementades

així com millores en el disseny del prototip i una millora de l'estudi realitzat

sobre els sensors emprats. En cas que falti temps, ja s'ha deixat marge les dues

últimes setmanes de maig.

Imprevistos

Imprevistos n'hi ha de tota mena. Tot i que estem parlant del desenvolupament

d'un prototip podem trobar-nos amb imprevistos que puguin afectar el nostre

projecte, aquests són els següents:

● Pèrdua d'informació. És un cas que es podria donar, però per això usem

eines com Google Drive o GitHub, eines d'emmagatzematge i gestió al

núvol. Podem perdre l'ordinador o tota la informació que conté, però

seguirem tenint còpies actualitzades en tot moment.
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● Mòduls defectuosos. És un cas que es podria donar. Estem parlant de

sensors que no són produïts a Espanya pel que en alguns casos aquests

podrien venir deteriorats o trencar-se en les proves del prototip. En cas

que això succeís com es farà una compra inicial d'unes quantes unitats

d'aquest, en cas de fallada d'un en tindrem de recanvi.

● Errors no previstos en la implementació dels codis. En aquest cas estem

parlant que s'està utilitzant una tecnologia de la qual el desenvolupador

no té molts coneixements. Per tant és probable que sorgeixin múltiples

errors en la implementació del codi. Per evitar aquest risc s'han

incrementat les hores de testatge i depuració d’errors.

● Errors en el prototip. Un cas molt probable és que puguin sorgir errors en

el disseny del prototip i a causa de l'ajust d'hores pot passar que no

s'arribi a completar una versió física. Per solucionar aquest problema es

prepararà una simulació virtual.

Pressupost

En aquest apartat es tracta l'àmbit econòmic i impacte que tindrà el nostre

projecte. Per fer-ho el més acurat possible tindrem en compte diversos factors

fixant unes variables com bé són el sou estàndard d’un estudiant (aquest vindrà

determinat pel sou fixat per la UPC per la realització de pràctiques en empresa

en l’any 2021). També determinar quins són els factors, elements i activitats

que requereix el nostre projecte.

Identificació i estimació dels costos

Primer de tot identifiquem quins són els costos de personal, costos de

contingència davant d’imprevistos i costos materials. En aquest cas donat què es

tracta d’un desenvolupament d’un prototip on primer es realitzarà una prova de

concepte s’estima que la fiabilitat dels sensors emprats no sigui l'adequada per

causes mèdiques. Un cop efectuada la prova de concepte així com altres tests es

realitzaria novament un nou pressupost aquest cop adequant a les necessitats

mèdiques.
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Cost de personal

Si el treball es desenvolupat per una única persona i es té en compte el sou de

becari que marca la UPC a data 14/03/2021[7] que és de 9 euros l'hora per

estudiants de grau obtenim la següent taula de costos.

Tasca Hores Cost

Context i justificació del projecte (T1) 8 72,00 €

Definició del seu abast (T2) 8 72,00 €

Planificació del projecte (T3) 7 63,00 €

Diagrama de Gantt i gestió de risc (T4) 6 54,00 €

Pressupost i informe de sostenibilitat (T5) 8 72,00 €

Documentació i coneixements previs (T6) 60 540,00 €

Investigació i recerca (T7) 60 540,00 €

Comparativa entre dispositius i sensors (T8) 10 90,00 €

Disseny dels mòduls (T9) 10 90,00 €

Compra de dispositius (T10) 4 36,00 €

Disseny de l'arquitectura del software (T11) 4 36,00 €

Desenvolupament del software (T12) -

Desenvolupament de l'aplicació (T12.1) 60 540,00 €

Desenvolupament del software i connexió del circuit (T12.2) 25 225,00 €

Correcció d'errors i testatge (T13) 60 540,00 €

Prova pràctica del prototip (T14) 20 180,00 €

Millores en usabilitat (T15) 20 180,00 €

Correcció d’errors i testatge (T16) 20 180,00 €

Documentació i memòria del prototip (T17) 30 270,00 €

Reunions amb el director (T18) 10 90,00 €

Director de projecte / Analista (T18.1) 10 170,00 €

Presentació i defensa del treball (T19) 35 315,00 €

Total 475 4.355,00 €

Taula 1: Costos de personal
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A causa que assumim que és feina d'investigació i que no està subvencionat per

cap entitat així com tampoc requereix ser donat d'alta a la Seguretat Social

aquest representa el cost net que costarà el personal.

A més en aquesta taula també si afegeix el cost del director del projecte i les

hores que aquest hi dedicarà en les reunions indicades en la tasca T18.1 . Pel

càlcul d'aquest cost es fa una estimació prenent com a referència el sou mitja en

Espanya[8] de 17 euros l’hora.

Cost de materials

Per aquest càlcul es fa una estimació tenint en compte la gestió de riscos. Pel

disseny del prototip s'han optat pels següents components.

Nom Unitats Preu/u Total

ARDUINO MKR WIFI 1010 2 27,90 € 27,90 €

Cable de soldadura PCB (100 u) 1 1,55 € 1,55 €

V-303 PLACA VIRGEN BAQUELITA BUNGARD 1 CARA
100x200mm 4 2,36 € 9,44 €

Sensor de pulso con oxímetro MAX30101/MAX32664 2 36,95 € 73,90 €

Cable eléctrico libre de halógenos 2,5mm H07Z1-K 4 0,31 € 1,24 €

Goma de silicona electrónica aislante 705 2 1,42 € 2,84 €

Protector de dedos 4 0,71 2,84

Total 18 147,61 €

Taula 2: Cost dels materials.

Aquest és un cost estimat. Com s'observa en la taula es compra diverses unitats

en diversos elements que seran emprats. Això tal com s'indicava en la gestió de

riscos és definit pel fet d'evitar que en cas de pèrdua, ruptura o fallada d'algun

component puguem disposar ràpidament d'un de recanvi evitant així doncs

pèrdua d'hores i pausa en el desenvolupament del projecte.
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Costos genèrics
En aquests costos es realitza una estimació on s’inclouen els costos de transport

i els costos relacionats amb l’aigua llum i internet.

Nom Cost Aclariment

Transport 0,00 €
El desenvolupador té una minusvalidesa lo que li
permet disposar de transport públic gratuït en la
zona de Barcelona

Lloc de treball i recursos 200,00 € Inclou aigua, llum i internet durant 4 mesos

Total 200,00 €

Taula 3: Costos genèrics
Contingència
Per tal de fer front als possibles imprevistos que puguin aparèixer s'inclouen en

el pressupost del projecte una partida de contingència, aquesta es tracta d'una

part reservada per problemes o obstacles no previstos. Ja que es tracta d'un

projecte d'informàtica i aquest inclou una part de hardware, la contingència es

calcula entre el 10% i el 20% dels costos totals calculats prèviament. A causa de

que es tracta d'un prototip i s'espera que sorgeixin possibles errors no previstos

es farà sobre un 20% del cost total.

Nom Cost Percentatge Cost de contingència

Costos de personal 4.355,00 € 20% 871,00 €

Costos del prototip 119,71 € 20% 23,94 €

Costos genèrics 200,00 € 20% 40,00 €

Total 934,94 €

Taula 4. Costos de contingència

Pressupost final del projecte

Per calcular el pressupost total del projecte es realitza la suma dels quatre punts

tractats anteriorment que són costos de personal, costos de hardware, costos

genèrics i costos de contingència.
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Així doncs tenint en compte aquests quatre punts el pressupost final del projecte

és de 5637,55€

Nom Cost

Costos de personal 4.355,00 €

Costos del prototip 147,61 €

Costos genèrics 200,00 €

Costos de contingència 934,94 €

Total 5.637,55 €

Taula 5. Costos totals

Control de gestió

En aquesta secció, s'explica el control que és dura a terme sobre les possibles

desviacions en el pressupost que ens podem trobar al llarg del projecte.

Per tal de poder mantenir un bon control respecte a les hores emprades es

realitzarà el següent sistema de control:

● Es computaran totes les hores dedicades a cada tasca.

● Un cop la tasca sigui finalitzada revisarem el diagrama de Gantt per

comprovar si ha sorgit desviació respecte a les hores estimades. En cas

que s'hagi produït una desviació aquesta serà anotada per tal de poder

aplicar un pla d'acció a posterior.

Respecte a la desviació del pressupost es mantindrà una fulla de gastos on

s'anirà anotant i actualitzant amb totes les factures de compres que es vagin

creant. D'aquesta forma podrem comprovar fàcilment un cop el projecte estigui

finalitzat la diferència entre l'estimació i el cost final.

El càlcul de la desviació en el pressupost de hardware serà doncs:

cost_final - cost_estimat

El càlcul de la desviació respecte a les hores serà doncs:

(hores_estimades - hores_reals) * cost_hora
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Sostenibilitat

Quan parlem de sostenibilitat en el camp de la informàtica aquests es un camp

ampli a tenir en compte. Aquests anàlisis ho agruparem en tres grans blocs que

analitzarem que són l'impacte ambiental, impacte econòmic i l'impacte social.

Impacte ambiental

En aquest aspecte per tal de ser analitzat hem de tenir en compte el següent

factor que ens ajudarà a entendre quin impacte ambiental pot tenir. Quan un

pacient d'ELA té visita, aquest se li demana que una persona o ella vagi uns dies

abans a l'hospital a recollir l'equip mèdic que ha d'emprar per a recavar dades

que seran recollides el dia de la visita (normalment 2-3 dies després de la

recollida del material). Aquí podem detectar que a partir del desenvolupament

d'aquest Kit que serà entregat en determinat estat de la malaltia i el metge com

a tal determini que requereix el coneixement d'aquestes dades. Això permetrà

evitar desplaçaments reduint les emissions de CO₂ . Partim de l'exemple d'on

s'està recavant informació que és l'hospital de Bellvitge. Aquest rep pacients

d'arreu de Catalunya. Estem parlant doncs de trajectes Tarragona - Barcelona

entre altres. En aquest cas podem obtenir el següent càlcul per saber quantes

emissions reduiríem.

● Distància Barcelona - Tarragona: 98.5 km .

● Suma total anada - tornada: 197 km.

● Emissions de CO₂ en cotxe estàndard: 140 g/km

● Càlcul d’emissions total: E_gkm * dist_total = 27.58Kg d’emissions CO₂
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Nota: Aquest càlcul ha sigut realitzat emprant una calculadora[9] d'emissions CO₂

en funció de la distància i on s'indica una aproximació del que consumeix cada

tipus de vehicle.

Respecte a l'impacte ambiental que generaria el nostre prototip partim d'un

impacte ambiental que ve determinat per la producció de les plaques Arduino i

sensors. També hem de tenir en compte l'impacte ambiental produït per

l'obtenció de dispositius hardware (Tablet) per emprar el software. Malgrat que

tenim clar quins impactes ambientals afecten el nostre prototip no tenim prou

coneixements per quantificar de forma estimada aquestes dades.

Si parlem del factor reutilitzable el que es pretén aconseguir és que aquest Kit

sigui retornat posteriorment el metge consideri que ja no és necessari que el

pacient disposi d'ell. En aquest cas es realitzarà un manteniment i es preparà

per ser entregat a un altre pacient.

Ara a partir d'un breu qüestionari es dona resposta a diverses preguntes que ens
ajuden a entendre millor quin impacte té el nostre projecte.

Quins recursos es necessitaran en les diferents fases del projecte?

Sobre els recursos emprats en les diferents etapes del projecte partim de la

necessitat d'emprar el hardware que és l'ordinador pel desenvolupament total

del projecte.

Quin consum tindran aquests recursos durant el desenvolupament

del projecte i posteriorment durant la seva posada en marxa i vida

útil? Quin és l'impacte ambiental d'aquest consum (mesurat en

tones de CO₂, per exemple?)

Realitzant el càlcul de consum per hora d'un portàtil (0,88 kWh) per les hores

totals del projecte obtenim que al llarg del desenvolupament d'aquest projecte

es realitzarà un consum de 418 kW. Si l’energia consumida es subministrada per

centrals de cicles de gas que emeten 430-450 grams de CO₂/kWh produït.

Obtenim doncs 200,64 kg CO₂ emesos.
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Quin consum i impacte ambiental tindria realitzar la mateixa

activitat sense l'existència del teu TFG (estalvi de paper i altres

materials i/o energia?)

L'impacte que aquest tindrà com ve s'ha indicat anteriorment serà la continuació

d'emissions de CO₂ en trajectes emprats per recollir material mèdic.

Quins recursos poden reaprofitar d'altres projectes?

Es poden reutilitzar plaques i sensors que compleixin les funcions que han sigut

descrites en aquest projecte. En aquest cas serien sensors i el model d'Arduino

seleccionat.

Quanta energia es requereix en el procés de fabricació del

producte (si existeix)? Pot realitzar-se amb menys?

A causa que es tracta de la compra a altres empreses es fa difícil quantificar

l'energia requerida per la fabricació dels components necessaris.

S'ha tingut en compte el desmantellament una vegada acabi la

vida útil del TFG? Com afectarà el desmantellament del procés /

producte el medi ambient? Si és un producte, s'han tingut en

compte en el seu disseny criteris de facilitació del seu posterior

reciclatge?

A causa que es tracta del disseny inicial d'un prototip encara no s'ha tingut en

compte el seu reciclatge així com la cerca de materials que ho puguin facilitar.
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Durant el desenvolupament del teu producte es generarà algun

tipus de contaminació?

Sí. Contaminació en la fabricació del hardware requerit així com emissions de

CO₂ de forma indirecta en l’ús d’energia elèctrica per utilitzar els dispositius

elèctrics com l’ordinador.

Requereix el projecte de material manufacturat i en quina

quantitat? És ètic el seu origen i desenvolupament? Ho és la seva

empresa fabricant o distribuïdora?

Aquest punt representa una idea encara no plantejada en el desenvolupament i

que serà revisada en etapes posteriors si es determina que el prototip pot tenir

ús real.

Quines primeres matèries es faran servir per a la producció del

teu projecte i en quina quantitat?

En la producció del meu prototip es fan servir materials emprats en la indústria

tecnològica (estany, coure, silici, etc.) i creació de xips pel que es fa difícil

quantificar de forma precisa la quantitat.

Les fonts d'extracció d'aquestes matèries tenen alguna implicació

ètica? (males condicions de treball, riscos laborals, etc.)

Sí. Un exemple el trobem en l’extracció del cobalt on s’utilitza mà d’obra infantil

tal com explica un article de la BBC news[10]
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Amb la implantació del projecte s'augmenta o es disminueix la

petjada ecològica?

L'estimació és que a causa de l'ús d'equips reutilitzables i l'estalvi de trajectes a

centres sanitaris per recollir equip mèdic aquest redueixi.

Quines parts del projecte podran reciclar-se o reutilitzar-se en

altres projectes?

En si tot el prototip podrà ser integrat en altres entorns o reutilitzat sempre que

es conegui el codi font i es tingui coneixement de les dades que són transmeses

via Bluetooth o en cas de parts concretes els sensors, ja que aquests aniran

connectats per cables, fet que permetrà reutilitzar-los en altres dispositius.
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Impacte econòmic

En el que respecta en la dimensió econòmica és un factor clau en el

desenvolupament del projecte. A partir de les següents qüestions es donarà

resposta a diverses preguntes que ens ajudaran a entendre millor el perquè del

projecte.

Existeix una avaluació de costos, tant de recursos materials com

humans?

En el punt de pressupost s'ha indicat de forma clara i per separat per tasques

quin cost tindrà cada una d'elles així com el material emprat. No obstant

recordem que són estimacions i que poden haver-hi desviacions durant el

desenvolupament.

S'ha tingut en compte el cost dels ajustaments / actualitzacions /

reparacions durant la vida útil del projecte?

Ja que ara per ara es troba en fase de desenvolupament i disseny encara no

s’han tingut en compte aquests factors.

El cost del projecte ho faria viable si hagués de ser competitiu?

La idea inicial d'aquest projecte neix d'oferir una alternativa sostenible i

econòmica per persones que no es poden permetre comprar equips amb preus

més elevats o que es troben en risc d'exclusió social. La filosofia d'aquest

projecte és intentar donar suport mèdic a tothom indiferentment de la seva

economia.
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Es podria dur a terme un projecte similar en molt menys temps o

amb molts menys recursos i, per tant, menor cost?

No. El fet rau en el fet que es pretén impulsar una comunitat col·laborativa amb

codi obert on tothom pugui aportar idees i millores i aquest sigui de domini

públic. Si parlem d'una empresa podem afirmar que requeriran menys temps,

però a causa que requereixen rendibilitat en l'àmbit econòmic serà superior.

El temps dedicat a cada tasca és proporcional a la seva

importància (s'ha dedicat molt de temps a desenvolupar parts del

projecte que podien haver estat reutilitza-des de tecnologies /

projectes / coneixements existents)?

S'ha realitzat recerca d'equips ja creats per evitar dissenys implementats. Un

exemple el trobem en el sensor d'oxímetre que inclou ja també sensor de ritme

cardíac el que evita realitzar el disseny d'un circuit per unir aquests dos sensors

a la placa.

Està prevista o hi ha col·laboració amb algun altre projecte

(acadèmic, empresa, associació, etc.?

La Fundació Miquel Valls[4] dona suport al desenvolupador oferint la possibilitat

de visitar centres mèdics com a voluntari per tasques de recerca i posant el seu

coneixement a l'abast d'ell.

35



Impacte social

En l'àmbit i dimensió social del projecte queda descrit en les següents respostes

a les preguntes que es formulen per intentar oferir i donar una visió del que es

vol aconseguir socialment.

Quina és la situació social i política del país / lloc / ciutat / ... On

duràs a terme el teu projecte? I la del sector a què inclou el teu

projecte?

La situació com ve s'ha descrit en altres punts és la que cada any es

diagnostiquen més de 900 casos de la malaltia de l'ELA. Ens trobem davant d'un

panorama on la sanitat s'ha convertit en un negoci i on certes persones no

poden arribar a ella impossibilitant millores en la qualitat de vida dels pacients

així com tractaments.

Creus que la teva activitat podria afavorir o empitjorar aquesta

situació?

Crec que aquesta activitat pot millorar la situació en oferir una alternativa

econòmica tant als hospitals que tenen falta de pressupost així com a les

persones amb problemes econòmics.

Hi ha una necessitat real del teu producte / servei?

Sí. Un exemple el trobem en un problema referent a uns oxímetres que disposa

l'hospital de Bellvitge. Aquest oxímetre en qüestió disposa d'una memòria

permet guardar les dades durant un cert període de dies. El preu d'aquest

oscil·la en torn els 500 euros. Per tal de poder descarregar les dades de la

memòria requereix una llicència de software la qual sols es proporciona una amb

la compra de l'equip. Això implica a l'hospital que el fet de voler poder
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descarregar les dades en diversos equips informàtics o paguin múltiples

llicencies o el pirategin com és el cas de l'hospital.

Satisfer aquesta necessitat millora la qualitat de vida dels

consumidors?

Tal com s'ha expressat amb l'exemple anterior qui surt guanyant és el

consumidor amb aquesta nova implementació i redisseny d'un producte ja

existent.

El resultat del projecte, En què / Com canviarà la vida de l'usuari?

Canviarà en el fet que podrà adquirir equip mèdic per controlar les seves dades i

constants vitals de forma gratuïta. Respecte a l'usuari referint-nos com a tal a

l'hospital se li brindarà un canvi econòmic a millor reduint despeses en equip

mèdic.

Hi ha algun col·lectiu que es vegi perjudicat pel TFG, i en quina

mesura?

No. Sols es veuran afectades empreses que ofereixen productes com el de

l'exemple mostrat que disposen de software obsolet i el venen a un preu que no

es correspon realment al que estan oferint.
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Estudi de requeriments

Quan parlem de requeriments en l'àmbit de software ens estem referint a una

propietat o restricció determinada que el software o hardware ha d'assolir i

satisfer.

En els següents apartats ens centrarem en l'anàlisi i estudi de quins

requeriments hem de satisfer i el com s’han analitzat. Primer de tot toca

analitzar quines mancances tenen els sanitaris.

En aquest punt gràcies a la Fundació Miquel Valls s’ha tingut accés a la unitat

d’ELA de l'hospital mèdic de Bellvitge. En aquest centre hospitalari s’ha realitzat

diverses entrevistes amb el personal que hi treballa i assisteix a pacients.

Requisits de software

L’aplicació haurà de satisfer els següents requeriments que els mateixos

neuròlegs han demanat.

● L’aplicatiu ha de poder mostrar per pantalla diverses frases preestablertes

i analitzades prèviament perquè el pacient les llegeixi i el temps emprat

total en llegir la frase ha de ser guardat.

● El pacient ha de poder registrar el temps que triga a realitzar determinats

àpats

Nota: Més endavant es profunditzarà sobre aquests requeriments a causa

del seu abast.
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● El pacient ha de poder visualitzar les seves constants vitals així com el

nivell d'oxigen en sang i el ritme cardíac i ser emmagatzemades en una

base dades per poder fer un seguiment.

● El pacient ha de poder enviar aquestes dades a l'hospital per tal de

realitzar un seguiment sobre l’evolució de la malaltia.

● El centre hospitalari un cop rep les dades ha de poder transformar-les en

gràfiques que mostrin màxims i mínims d’aquestes.

Requisits de hardware

L’aplicació haurà de satisfer els següents requeriments que els mateixos

neuròlegs han demanat i requeriments acordats amb el director de TFG en

l’aspecte de hardware.

● El pacient ha de poder obtenir les seves constants vitals així com oxigen

en sang i ritme cardíac.

● Les dades dels sensors han de poder ser enviades i guardades a una base

de dades conjuntament amb una memòria interna.
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Estudi i justificació dels requeriments

En aquest apartat es justifiquen els requeriments i el perquè són necessaris.

Software

1. Un dels requeriments més importants que ens trobem en aquest apartat

és el de conèixer el temps emprat en la pronunciació de determinades

frases.

Aquest requeriment sorgeix de la necessitat de poder realitzar un

seguiment sobre l'evolució de la malaltia en la part superior del cos com

són la mandíbula i ús dels músculs que intervenen en la parla. En aquesta

malaltia arribats a un punt, els pacients han de ser intubats i alimentats

per sonda per tant és interessant i ajudaria al tractament dels pacients a

poder anar avaluant com evoluciona la malaltia en aquesta part del cos.

Per fer-ho s'han agafat 8 frases (per al moment on en un futur aquest

número serà incrementat). Cada frase conté un nombre de lletres

diferents de l'abecedari. L'objectiu és cronometrar quant triga a llegir cada

frase diàriament i anar guardant els temps. Per evitar l'ús repetitiu i què

el pacient es pugui adaptar cada dia serien mostrades X (aquest valor

queda pendent de ser analitzat amb els neuròlegs) nombre de frases i no

totes. Això evitarà que es generi una repetició constant i porti al fet que

de forma inconscient el pacient memoritzi en l'àmbit muscular entre

d'altes com pronunciar en veu alta la frase.

Aquest temps serà recopilat i podrà ser estudiat. L'ús immediat en el qual

es vol centrar és en poder emprar l'escala de la disàrtria CNS-FBS.

La disàrtria és la dificultat per articular sons i paraules causades per una

paràlisi o una atàxia dels centres nerviosos que regeixen els òrgans

fonatoris.
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Altrament l'atàxia és un símptoma descriu la manca de control muscular o

de coordinació dels moviments voluntaris.

En el document “Assessment of bulbar function in amyotrophic

lateral sclerosis: validation of a self‐report scale (Center for

Neurologic Study Bulbar Function Scale)”[11] s’explica com aplicar les

escales. Les funcions bulbars de la parla i de la deglució es troben entre

les conseqüències més greus de l’esclerosi lateral amiotròfica (ELA).

Malgrat això, els assaigs clínics en ELA poques vegades han posat èmfasi

en la funció bulbar com a punt final. L’escala de classificació funcional

amiotròfica lateral administrada per un avaluador, revisada (ALSFRS ‐ R)

o diverses mesures de qualitat de vida, s’utilitzen habitualment per

mesurar el benefici simptomàtic. En conseqüència, s’ha intentat avaluar la

utilitat de les mesures específiques de la funció bulbar en l'ELA.

Per tal de poder aplicar l'escala primer es realitza un qüestionari com el

que es mostra en la següent imatge.
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Figura 2: Qüestionari per l'avaluació i estudi de la funció Bulbar

La figura anterior mostra una part del qüestionari, ja que aquest també

profunditza en aspectes com el deteriorament de la deglució o salivació.

Com a menció indicar que un dels símptomes que presenta també l'ELA és

un excés de salivació fet que implica que els pacients hi hagin de prendre

medicació per reduir la quantitat de saliva que generen. Per tant també és

un aspecte que s'avalua en aquest qüestionari.

Nota: En l'annex Qüestionari per l’estudi de la funció bulbar es pot

visualitzar el qüestionari complet.

Un dels objectius és poder realitzar un estudi a futur on s'intenti aplicar

Intel·ligència Artificial per poder fer prediccions sobre l'evolució del

pacient a partir de dades com el temps entre paraules o l'increment del

temps en la pronunciació de determinades frases.
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● El segon requeriment que tenim és poder registrar el temps que es triga a

menjar. El formulari que es presenta en aquesta versió prèvia és un

formulari on sols se sol·licita el temps emprat, però no es té en compte si

es tracta d'un esmorzar, dinar o sopar així com tampoc el tipus de

menjar, sòlid, líquid, etc. ni si les dificultats presentades o si ha de ser

ajudat o no. Més endavant es presenta la UI on es profunditza en aquest

aspecte.

● Tercer requeriment és poder visualitzar les constants vitals captades per

un sensor en temps real. Aquest requeriment és complementat per un

requisit de hardware que s'explica en la secció posterior.

● Quart requeriment és poder enviar les dades via internet al doctor o

hospital. Aquestes dades són les recaptades del primer, segon i tercer

requeriment explicats anteriorment. En un posterior apartat es profunditza

en el flux que segueix aquest requeriment així com millores de futur.
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Hardware

En aquest punt ens centrarem en el requeriment que s’ha establert i els

objectius a assolir.

● El primer requeriment és la implementació d'un oxímetre. Aquest ha de

ser capaç d'enviar dades cap a un dispositiu. Posteriorment aquest

dispositiu ha de poder emmagatzemar les dades en una targeta de

memòria extraïble i simultàniament transmetre aquestes dades via

Bluetooth.

● Segon requeriment és que aquest dispositiu ha de disposar de connexió

Bluetooth per la transferència de dades cap a l’aplicatiu desenvolupat per

poder visualitzar les constants vitals captades pel sensor en temps real.
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Fases del projecte

En una primera planificació inicial el projecte queda dividit en tres fases de

desenvolupament que seran explicades a continuació. Aquest treball final de

grau cobreix tota la Fase 1 del projecte i es deixen Fase 2 i Fase 3 com a treballs

de futur. Dins de cada fase es descriuen les arquitectures desenvolupades o qué

es pretenen desenvolupar així com tot el treball realitzat o analitzat per fer de

cara un futur. Per tant el treball final de grau queda completament explicat en

aquesta primera Fase 1.

Fase 1

En aquesta fase es cobreix el desenvolupament inicial del projecte. Es

desenvolupa l'esquelet de l'aplicatiu, de hardware i es defineix el Road Map i

objectius assolir.

En els següents apartats es mostren múltiples diagrames així com el treball

realitzat en aquesta fase. L'estudi de requeriments explicat prèviament entra en

aquesta fase, ja que és l'estudi inicial de les necessitats a cobrir.
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Arquitectura del software

En aquesta secció s'explica l'estructura i el diagrama que s'ha dissenyat i

planificat per la implementació de tots els requeriments sol·licitats en l'aplicatiu.

Cada diagrama que es mostra a continuació representa el flux d'una

funcionalitat.

Frases

Figura 3: Esquelet per la implementació de l’aplicatiu frases

En el diagrama s'observa les transicions en aquesta Fase inicial. L'aplicatiu

mostrarà per pantalla un seguit de frases preestablertes. Un cop la frase apareix

s'inicia el cronòmetre i el pacient l'ha de pronunciar. Un cop ha acabat l'aplicatiu

guarda el temps emprat en una base de dades. Posteriorment aquestes dades

poden ser enviades via correu electrònic cap al correu del doctor associat.
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Figura 4: Visualització de la pantalla Frases

En la Figura 4 es pot observar la UI que es mostra al pacient.  Aquesta presenta

un botó de “Play” i un altre de “Stop”. Aquest canvia al prémer. Un cop es prem

aquest inicia el cronòmetre.
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Menjar

Figura 5: Esquelet per la visualització de la pantalla Menjar

En aquest diagrama s'observen les transicions en aquesta fase inicial. L'aplicatiu

disposarà d'una finestra per introduir el temps del menjar emprat. En aquesta

fase únicament es pot introduir el temps. Un cop el temps ha sigut introduït és

guardat en una base dades de l'aplicatiu. Posteriorment aquestes dades poden

ser enviades via correu electrònic cap al correu del doctor associat.

48



Figura 6: Visualització de la pantalla Menjar

En la figura 6 es pot observar com ens permet introduir el temps. Un cop aquest

ha sigut guardat es notifica al pacient que aquest temps ha sigut guardat

correctament a la base de dades.
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Constants vitals

Figura 7: Esquelet per la implementació de l’aplicatiu Constants vitals

En aquest diagrama s'observen les transicions en aquesta fase inicial. L'aplicatiu

disposarà d'una finestra visualitzar les constants vitals en temps real de forma

constant. En aquesta fase el sistema queda totalment finalitzat. En les properes

fases del desenvolupament els canvis que s'introduiran serà en l'arquitectura del

hardware que més endavant explicarem.
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Figura 8: Visualització de la pantalla Constants vitals

En la figura 8 es pot observar com ens permet monitorar les nostres constants

vitals. Per iniciar el monitoratge aquest realitza una connexió inicial amb el

Bluetooth del dispositiu hardware extern. Un cop connectat al prémer el botó

Start comença a mostrar els valors captats pel sensor extern.
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Enviament de Dades

Figura 9: Enviament de dades en l’aplicatiu

En la figura 9 es pot observar com l’enviament de dades es realitzat en aquesta

prova de concepte. Primer de tot l’aplicatiu ofereix la possibilitat de decidir

quines dades envies. Un cop es prem el botó d’enviar aquest t’obre una finestra

per escollir el tipus de servei que vols fer servir. En aquest cas es decideix per

Gmail. Un cop es clicat totes les dades són omplertes de forma automàtica pel

que únicament cal prémer el botó enviar. Més endavant a la Fase 2 es detalla un

canvi important sobre la transferència d’informació.

Per tal de poder obtenir redundància el pacient també disposa de la targeta

microSD incorporada en el sensor. Aquesta pot ser brindada al doctor que podrà

extreure les dades i transformar-les en un document generat automàticament a

partir d’un CSV.
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Conversió i interpretació de les dades

Figura 10: GUI del aplicatiu CSV TRANSFORMATION

Figura 11: Document generat per l’aplicatiu CSV TRANSFORMATION
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En les figures 10 i 11 S’observa l’aplicatiu desenvolupat per la transformació de

les dades. En aquesta prova de concepte el Doctor disposarà de la GUI

(graphical user interface ) de la figura 10. En ell pot seleccionar el fitxer CSV de

qualsevol carpeta. Un cop seleccionat haurà d'indicar la carpeta destí on

s’enviarà.

Finalment un cop es premut el boto “Submit” l’aplicatiu genera dues gràfiques

com les que es poden observar en la Figura 10. Aquests mostren els valors

obtinguts i guardats en el CSV del ritme cardíac i el nivell d’oxigen en sang.

També es calculen els valors màxims, mínims i mitjans per cada un d’ells.

D’aquesta forma gràcies a l’obtenció de dades del sensor el doctor pot disposar

d’un informe generat de forma automàtica que li permet visualitzar l’estat del

pacient en determinades situacions o moments del dia.
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Arquitectura del hardware

En aquesta secció s'explica l’arquitectura i circuit que s'ha dissenyat i planificat

per la implementació de tots els requeriments sol·licitats en el dispositiu

hardware.

Selecció de components

Primerament exposarem els pros i contres de cada placa. Per tal de poder fer

una aproximació inicial del cost en la primera fase del treball es presentava

l'Arduino MKR Wifi 1010 que representa un dels components més costosos sobre

els que avaluarem a continuació.

Arduino Uno

Avantatges:

Fàcil connexió de cablejat

Fàcil de programar

Fàcil de testejar

Gran comunitat de projectes i mòduls compatibles

Desavantatges:
Alt preu ( 24  € )

Dimensions elevades

Pic
Avantatges:

Dimensions petites

Preu econòmic ( 2.88 € )

Desavantatges: Complex de programar

Raspberrypi

Avantatges:

Admet múltiples llenguatges de programació

Fàcil de programar

Fàcil de testejar

Desavantatges:
Alt cost ( 35  € )

Dimensions elevades

Arduino MKR
Wifi 1010

Avantatges:

Fàcil connexió de cablejat

Fàcil de programar

Fàcil de testejar

BLE incorporat

Desavantatges:
Cost més elevat que l'Arduino Uno ( 35  € )

BLE difícil de programar i configurar en Android

Taula 6: Avantatges/Desavantatges de Plaques
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Tal com s'observa en la taula anterior si bé l'Arduino MKR Wifi incorpora ja el

mòdul de Bluetooth aquest és de tipus Low Energy que té un sistema de

programació diferent. A causa de la seva complexitat en la programació en la

part d'Android aquest queda descartat en aquesta primera fase a causa del poc

marge de temps del que es disposa.

Components emprats

Arduino uno

La placa base on es realitzaran els càlculs així com les múltiples connexions en

aquesta primera fase de desenvolupament del projecte serà un Arduino Uno. En

aquesta primera fase es busca realitzar la prova de concepte pel qual en fases

posteriors, aquesta placa serà canviada per una més eficient i un disseny més

petit.

Els motius que ens han fet seleccionar aquesta placa respecte a altres són les

múltiples llibreries de les quals disposa que permet una implementació fàcil a

partir de múltiples crides a funcions ja implementades així com la fàcil

implementació del circuit. Respecte a les altres plaques que es presenten a la

Taula 6: Avantatges/Desavantatges de Plaques aquest model presenta el més

còmode de programar i generar un prototip de prova.

Figura 12: Placa Arduino UNO R3
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Bluetooth HC-05

El sistema emprat per la comunicació entre el hardware i el dispositiu on es trobi

l’aplicatiu serà via Bluetooth. El mòdul seleccionat és el Bluetooth HC-05. En

aquesta fase de desenvolupament s’ha optat per una implementació senzilla

d’implementar en els dos extrems del projecte. Per una banda la seva

implementació en la placa Arduino UNO R3 emprant el port Serial, fa que sigui

senzill de programar i transmetre / rebre dades. Altrament en el sistema

operatiu Android la programació per rebre i transmetre dades via Bluetooth és

senzilla i còmode de realitzar.

Figura 13: Mòdul Bluetooth HC-05
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SparkFun Pulse Oximeter and Heart Rate Sensor - MAX30101 &
MAX32664

El sensor emprat per aquesta fase inicial és el SparkFun MAX30101 &

MAX32664. Aquest xip disposa de dos sensors, un per mesurar el ritme cardíac i

un segon per mesurar el nivell d’oxigen en sang. Aquest disposa d’una connexió

per la transferència d’informació de tipus I2C. En el seu manual d’usuari [12] es

mostra com realitzar totes les connexions i la seva programació essencial per

una implementació ràpida. Disposa d'una llibreria pròpia gratuïta per dispositius

Arduino. Aquesta disposa de funcions de fàcil ús encarregades de realitzar tots

els càlculs matemàtics necessaris per transformar les dades captades pel sensor.

Figura 14: Pulse Oximeter and Heart Rate Sensor - MAX30101 & MAX32664
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Mòdul de Targeta Micro SD para Arduino

Per la persistència de les dades s'ha decidit optar per un mòdul de L/E de tipus

SD. El mòdul escollit és per targetes MicroSD. Actualment els preus d'aquests

mòduls són relativament baixos i una targeta de tipus MicroSD de 32 GB oscil·la

entorn els 4 euros en diferents tendes. Per tant és una bona opció assequible.

Figura 15: Mòdul de L/E de targetes MicroSD

Per tal de poder quantificar l'espai necessari s’ha realitzat el següent càlcul per

obtenir una estimació necessària del que ocupen les dades.

En aquesta fase de desenvolupament s’estan guardant valors amb el format de

tipus String. Aquests estan sent codificats amb ASCI per tant cada caràcter

ocupa 1 byte.

El nostre String estarà format per les següents dades:

1. Valor en format String del valor del nivell d'oxigen. En aquest cas el valor

màxim serà de 3 caràcters. Per tant podem determinar que màxim

ocuparà 3 bytes.

2. Un separador de tipus caràcter per separar les dues dades. En aquest cas

el caràcter emprat serà la coma ' , ' . La seva mida doncs serà d'un byte.
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3. Com a segon valor de les dades tindrem el ritme cardíac. Aquest igual que

amb el primer el seu valor màxim serà de 3 caràcters. Per la seva

ocupació màxima serà de 3 bytes.

Un cop havent fet l'estimació del que ocupa un String de dades podem calcular

el nombre total d'hores que ens permet realitzar un seguiment la nostra

memòria de 32 GB. Tenint en compte que es produirà un refresc de les dades

cada mig segon obtenim la següent fórmula. Sigui Ch capacitat d'hores

Ch = (Mida memòria ) /( (3600s * 2 * 7)

Espai de memòria en una hora en Bytes = 3600 s * 2 * 7 B = 50400

(32GB) / (50400B) = total h / 24h = dies / 365 = anys.

(32GB) / (50400B) = 681740.84 / 24 = 28405 / 365 = 77 anys.

Per tant com podem observar tenim memòria suficient per realitzar un

seguiment constant sobre el pacient durant dies seguits inclús anys de forma

ininterrompuda.
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Esquema de connexió

Circuit 1: Esquema del circuit base

En el circuit “Esquema del circuit base” es poden observar totes les connexions

realitzades pel funcionament correcte d’aquest projecte.

Connexions

● Bluetooth: Aquest mòdul fa servir el bus serial del propi Arduino. Es

connecten els dos senyals RX bluetooth → TX arduino pin D1. TX

bluetooth → RX arduino pin D0
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● SD: Aquest mòdul fa servir protocol SPI per la qual cosa requereix estar

connectat als pins D11, D12, D13 que seran els pins que faran de MISO,

MOSI i SCK i el CS del SD se li ha assignat el pin D9.

● Pulse Oximeter and Heart Rate Sensor: Aquest mòdul fa servir protocol

I2C el que implica de la connexió cap als pins SDA i SCL de la placa

Arduino per la transferència de dades

Cost final dels components del prototip

El cost final del disseny e implementació del prototip es pot observar en la

següent taula.

Nom Unitats Preu/u Total

Arduino Uno 1 20,00 € 20,00 €

Kioxia 32Gb Exceria U1 Class 10 Microsd 1 4,63 € 4,63 €

Mòduls de Targeta Micro SD per Arduino 1 6,99 € 6,99 €

Sensor de pulso con oxímetro MAX30101/MAX32664 1 51,64 € 51,64 €

Cable DuPont, 40 Pines Mascle-Femella, 40 Pines
Mascle-Mascle, 40 Pines Femella-Femella, Cables
Pont per Plaques Prototip (Protoboard) per Arduino

1 6,99 € 6,99 €

DSD TECH HC-05 Clàssic Bluetooth 2.0 Serial Mòdul BT
sense fil per Arduino UN R3 Nano Pro Mini MEGA 1 9,99 € 9,99 €

Total 6 100,24 € 100,24 €

Taula 7: Costos finals del prototip

Tal com s'observa el cost més elevat es troba en el sensor. Aquest cost

representa més del 50% del cost del projecte sense tenir en compte la mà

d'obra.
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Problemes o incidències en el hardware i gestió de riscos

Bluetooth

Durant el transcurs del desenvolupament del projecte s’han trobat les següents

incidències així com canvis en el hardware que s’exposen a continuació.

En una primera instància el model de placa i que va ser adquirit havia de ser

l'Arduino MKR Wifi 1010. La selecció d'aquest model respecte a l'Arduino Uno era

causada per la integració en la mateixa placa d'un mòdul Bluetooth així com la

seva mida reduïda que el convertia en una opció més portàtil.

Durant el transcurs del desenvolupament tot va ser correcte fins al punt de la

configuració de Bluetooth. Aquest fa servir el Bluetooth Low Energy conegut

també com a BLE [13]. La principal diferència respecta el Bluetooth estàndard és

que aquest està pensat per dispositius que no requereixin un Bus de dades

continuo per transmetre informació i no requereix ser aparellat entre dos

dispositius. En la següent figura es mostra un exemple de les seves utilitats

respecte al Bluetooth estàndard.

Figura 16: Comparativa entre Bluetooth i Bluetooth Low Energy
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Com es pot observar en la Figura 16 "Comparativa entre Bluetooth i Bluetooth

Low Energy" el segon està pensat per sensors o dispositius que no transfereixen

un gran volum de dades. Això el feia perfecte pel nostre disseny de prototip, ja

que el volum de dades a enviar és petit i no requereix una connexió constant.

La incidència i que va fer aplicar un canvi de disseny cap a Arduino Uno va ser

causada per la seva complexitat en la integració i programació en Android.

Actualment el sistema Android no presenta moltes facilitats per la configuració

d'aquest tipus de Bluetooth, per la qual cosa la seva programació era complexa i

tediosa. A causa d'aquests motius i què es tracta d’una prova de concepte es va

optar per l'Arduino Uno.

Pulse Oximeter

En aquest mòdul la incidència es va trobar en els múltiples zeros quan s'estaven

prenent valors per part del sensor. Després de consultar amb el mateix fabricant

es va saber que la principal causa d'aquesta incidència rau en la mateixa

sensibilitat del sensor. Massa pressió fa que no prengui correctament les dades i

amb poca pressió succeeix el mateix pel qual s'ha de buscar una alternativa a

aquest component o d'un altre fabricant o crear un disseny propi.

Per poder resoldre aquesta incidència de forma temporal s’ha optat per una

solució per software i és la de mantenir els valors i no ser sobreescrits si els

nous valors que arriben són zeros.
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Resultats i funcionament en equips.

En aquest apartat es mostren imatges del muntatge físic realitzat així com la

visualització de l’aplicació en una tablet.

Figura 17: Muntatge físic del prototip
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Figura 18: Captures del  Registre i pantalla principal

Figura 19: Captura de la pantalla Frases i menú lateral
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Figura 20: Captura de la pantalla Temps de menjar i Enviament de dades
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Figura 21: Fotografia mesurant el nivell d’oxigen en sang i el ritme cardíac.

68



Anàlisi final del projecte en Fase 1

Hores totals finals invertides

Tasca Hores Cost

Context i justificació del projecte (T1) 8 72,00 €

Definició del seu abas (T2) 8 72,00 €

Planificació del projecte (T3) 7 63,00 €

Diagrama de Gantt i gestió de risc (T4) 6 54,00 €

Pressupost i informe de sostenibilitat (T5) 8 72,00 €

Documentació i coneixements previs (T6) 60 540,00 €

Investigació i recerca (T7) 60 540,00 €

Comparativa entre dispositius i sensors (T8) 10 90,00 €

Disseny dels mòduls (T9) 10 90,00 €

Compra de dispositius (T10) 4 36,00 €

Disseny de l'arquitectura del software (T11) 4 36,00 €

Desenvolupament del software (T12) -

Desenvolupament de l'aplicació (T12.1) 120 1.080,00 €

Desenvolupament del software i connexió del circuit (T12.2) 45 405,00 €

Correcció d'errors i testeig (T13) 40 360,00 €

Prova pràctica del prototip (T14) 20 180,00 €

Millores en usabilitat (T15) 35 315,00 €

Correcció d’errors i testeig (T16) 20 180,00 €

Documentació i memòria del prototip (T17) 30 270,00 €

Reunions amb el director (T18) 10 90,00 €

Hores dedicades per part del director de Projecte (T18.1) 10 170,00 €

Presentació i defensa del treball (T19) 35 315,00 €

Total 550 5.030,00 €

Taula 8: Hores Finals invertides i cost de personal
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En la taula 8 es desglossen les hores totals finals invertides en el

desenvolupament del projecte. Si es compara amb la "Taula 1: costos de

personal" es pot observar una desviació en les hores. Tot i deixar un ampli

marge d'hores en el desenvolupament de l'aplicació. La complexitat de la

programació del Bluetooth Low Enerrgy així com els múltiples canvis en la part

gràfica de l'aplicació han fet que es produeixi una desviació d'hores en les

tasques de desenvolupament.

Nom Cost

Costos de personal 5.030,00 €

Costos del prototip 100,24 €

Costos genèrics 200,00 €

Total 5.330,24 €

Taula 9: Cost total del projecte

Finalment el cost total del projecte és el que es pot observar en la Taula 9. Si es

compara amb el cost estimat inicial veiem sols una desviació de 300 euros. El

cost doncs ha sigut menor a l’esperat.
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Fases 2 i 3. Treball futur

Fase 2

Aquesta fase del projecte un cop validada i testejada la Fase 1 que és la que

queda englobada en aquest primer treball es centraria en un canvi en

l’arquitectura en l’enviament de les dades i un canvi en els components.

Els objectius d’aquesta fase se centren en:

1. Canvi en la transferència d’informació entre l’aplicatiu del pacient i

l’hospital.

2. Canvi en el hardware.

Canvi en l’enviament i tractament de les dades

L’objectiu a seguir en aquest canvi que es produirà en la Fase 2 és la

implementació d’una base de dades i un servidor centralitzat. L’aplicatiu enviaria

peticions a la base de dades per afegir informes generats pel propi aplicatiu.

Per l’altra banda tindríem l’hospital i els doctors associats on a partir d’un

compte personal podran accedir aquesta base de dades i obtenir els informes

dels pacients.
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Figura 22: Disseny i estructura per la transferència de dades de l’aplicatiu

Tal com s’observa en la figura anterior es pot observar un canvi en l’estructura.

Per la part de l’aplicatiu es farien peticions al servidor únicament de tipus Post

per temes de seguretat. D’aquesta forma evitaríem que el pacient hagi

d’introduir en l’aplicatiu dades dels doctors.

Per l’altre costat tindríem el servidor que seria gestionat amb Firebase en una

primera instància. Es generarien comptes per tots els doctors involucrats i

tindrien accés a la base de dades. Un cop accedit cada doctor podria accedir als

informes dels seus pacients i descarregar-los per afegir-los al seu historial clínic.

En aquest punt, ja que es tracta de dades que podrien tenir informació mèdica

s’hauria de realitzar un estudi de lleis de protecció de dades i sistemes de

seguretat informàtica.
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Canvi en el hardware

En aquesta fase l’objectiu serà migrar d'Arduino UNO a xips més petits així com

un canvi de sensor d’oxigen en sang i ritme cardíac.

També es realitzaria un canvi en el Bluetooth. En aquesta fase s’utilitzaria el

Bluetooth Low Energy per tal de reduir el consum energètic.

Noves funcionalitats en l’aplicatiu i canvis

Un dels principals canvis seria la modificació de la pantalla Menjar que permeti

indicar el tipus de menjar, àpat si havia sigut esmorzar, dinar o sopar, etc.

En aquesta fase l’objectiu seria introduir també el qüestionari per l'avaluació i

estudi de la funció Bulbar que es pot veure en l’Annex.

En la part del servidor seria interessant en aquesta fase iniciar l’estudi i

investigació per la creació d’una IA que permetis predir l’evolució del pacient un

cop detectada la malaltia. Recentment es va publicar un estudi realitzat la UdL i

l’hospital de Bellvitge [14] on s’ha creat i desenvolupat un model que permet

predir l’afectació bulbar en pacients amb ELA. A diferència d’aquest estudi

mencionat la idea seria comprovar si es pot predir i analitzar un cop la malaltia

ha sigut ja detectada per poder aplicar mesures o tractaments de forma

anticipada.

Finalment introduir un teclat òptic completament gratuït. Actualment els

sistemes de teclats òptics oscil·len les llicències prop dels 500 euros. La fundació

Miquel valls disposa d’algunes llicències, però no estan a l’abast de tothom.

L’objectiu es poder tornar a donar veu aquells que l’han perdut a cost zero

gràcies a codi obert.
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Fase 3

Si l’apartat de canvi de hardware de la Fase 2 ha sigut completada, s’iniciaria la

fase de proves i avaluació en diverses persones.

Es realitzaria l’estudi de les llicències necessàries a obtenir per poder

comercialitzar el dispositiu. A causa que va enfocat a hospitals i es pot

considerar material sanitari, aquest és possible que requereixi la sol·licitud de

diverses llicències i controls.

Finalment s’iniciaria l’estudi per establir controls de qualitat i manuals per ei

calibratge.
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Conclusió

Durant el disseny i desenvolupament d’aquest projecte s’ha demostrat com es

pot crear una alternativa assequible i barata per software i amb components de

cost reduït de hardware. Si bé queden problemes de perfeccionament, podem

observar com és possible fer software i hardware adient oferint noves

alternatives al sistema sanitari públic.

Gràcies a l’adhesió als sensors i l’estudi de les dades s’espera que es pugui

realitzar un millor seguiment del pacient i es permeti avaluar millor l’evolució de

la seva malaltia evitant que pateixi situacions que podrien haver sigut previstes

o evitades. Tal com es mencionava en l’inici del projecte, els pacients cada cert

temps s’havien de realitzar proves de nivell d’oxigen mentre dormien per avaluar

si el pacient requeria respiració assistida. Gràcies a aquest prototip, el pacient i

el metge disposaran sempre d’un seguiment constant i no requerirà que

l'hospital cedeixi l’equip durant 48 - 168 hores tal com es fa actualment. L’elevat

cost dels dispositius actuals fa que l’hospital tingui mancances d’ells. El pacient

doncs podrà disposar d’ell durant tot el transcurs de la malaltia pel fet que

l’hospital serà capaç d’adquirir un gran volum d’ells a baix cost o el mateix

pacient podrà comprar el seu.

Finalment si bé queda molt de desenvolupament per endavant, les parts fetes a

nivell d’aplicació (control de temps de menjar, evolució de la parla) permeten

analitzar la progressió del pacient i mencionar que l’alternativa que es presenta i

els canvis que es desitgen aplicar en les fases 2 i 3, com és la d’un servidor

centralitzat, permetran una millor comunicació pacient-doctor. També l’objectiu

d'intentar crear un teclat òptic de codi lliure i obert a tothom pensat per

persones amb necessitats especials permetrà a persones que no poden adquirir

la llicència del software, puguin recuperar una part de la seva veu que la

malaltia els hi ha tret.
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Com a conclusió final després d’haver realitzat durant aquests quatre mesos

l’estudi i anàlisis es pot afirmar que queda un llarg recorregut per recórrer, però

que si es viable reduïr costos en el sistema sanitari pel que fa a respecte nivell

de hardware i seguiment del pacient.

Integració de coneixements

Per tal de demostrar que s’han assolit les competències tècniques establertes

s’exposa un resum de cada una d’elles i com han sigut assolides.

1. CEC1.1: Dissenyar un sistema basat en microprocessador/

microcontrolador. [En profunditat]

Assoliment: Assolit a través del disseny que integra tots els sensors

connectats a una placa Arduino UNO.

2. CEC2.1: Analitzar, avaluar, seleccionar i configurar plataformes hardware

per al desenvolupament i l'execució d'aplicacions i serveis informàtics. [En

profunditat]

Assoliment: Elaborat l'anàlisi de requisits que demanaven els doctors

consultats de la unitat de pacients amb ELA de l’hospital de Bellvitge. Un

cop elaborat l'anàlisi s’ha desenvolupat, dissenyat i provat un software i

un hardware que compleixen aquests requeriments.

3. CEC2.3: Desenvolupar i analitzar software per a sistemes basats en

microprocessadors i les seves interfícies amb usuaris i altres dispositius.

[En profunditat]

Assoliment: Assolit a través del software que integra l’Arduino UNO que

permet la lectura de les dades dels sensors, guardat en targetes microSD i

enviament d’aquestes dades de forma simultània via Bluetooth.
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4. CEC3.1: Analitzar, avaluar i seleccionar les plataformes hardware i

software més adients per al suport d'aplicacions encastades i de temps

real. [Bastant]

Assoliment: Assolit a través de la selecció de components que integren el

primer prototip d’aquest projecte així com l'anàlisi de canvis que

s’aplicaran de cara a la següent fase de desenvolupament.

5. CEC4.2: Demostrar comprensió, aplicar i gestionar la garantia i la

seguretat dels sistemes informàtics. [Una mica]

Assoliment: Analitzada la gestió que requerirà ser aplicada com són

l’encriptació de les dades en la fase 2 del projecte i com han de ser

aplicades.
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Annex

Qüestionari per l’estudi de la funció bulbar
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