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  FITXA DEL TREBALL FINAL 

 

Títol del treball: ReMemoryDroid 

Nom de l’autor: Oriol Secall Gasulla 

Nom del consultor/a: Joan Vicent Orenga Serisuelo 

Nom del PRA: Carles Garrigues Olivella 

Data de lliurament (mm/aaaa): 06/2017 

Titulació o programa: Grau en Enginyeria Informàtica 

Àrea del Treball Final: 
Desenvolupament aplicacions dispositius mòbils 

(Android) 

Idioma del treball: Català 

Paraules clau Memòria cognitiva, usabilitat, vivències. 

  Resum del Treball (màxim 250 paraules): Amb la finalitat, context d’aplicació, metodologia, 

resultats i conclusions del treball 

L’aplicació cobrirà la necessitat d’emmagatzemar les dades de forma centralitzada als doctors 

que tracten pacients que tenen la malaltia de l’Alzheimer en fase 1. Actualment, els usuaris 

utilitzen material físic per elaborar l’avaluació, diagnòstic i els tractaments per millorar les 

capacitats del pacient. Amb l’aplicació s’aconseguirà facilitar l’administració dels tractaments 

personalitzats (canvis potencials) i de l’historial dels pacients, com també una plataforma d’ús 

més amigable i fàcil gràcies a la interacció amb dispositius mòbils (tableta) que son tàctils, 

doncs més ràpids i còmodes en l’experiència d’ús.  

S’ha optat pel sistema operatiu de Android ja que és el més usat en dispositius mòbils i està 

implementat en aparells de baix cost comparats amb les alternatives reals. Cal afegir que el 

SDK de Android és molt potent i existeix una molt bona documentació al respecte. Les 

funcionalitats de l’aplicació no requereix una alta potència de càlcul ni característiques 

específiques que no podem trobar en tauletes de baix cost.  

Es realitzarà un estudi per adquirir els requisits de l’usuari en detall com també l’ús d’una 

maqueta (mockup) per evitar la recodificació innecessària. Existeixen aplicacions per exercitar 

la memòria i capacitats cognitives però són diverses en el tractament precís, en aquest cas 

concret els doctors del projecte que participen disposen d’uns tractaments per tal d’avaluar i 

tractar el pacient doncs les funcions són molt concretes i sota demanda.  

  Abstract (in English, 250 words or less):  
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The app will cover the need of storing data in a centralized method to doctors whom treat 

patients with the Alzheimer illness in phase 1. Nowadays doctors don’t use computerized 

methods to assess, diagnose and treat the patients to get their capabilities better. The 

customized treatment administration and the history tracking will be easier; furthermore, the 

app will provide a better and more friendly environment to do the exercises and the 

consulting thanks to the ease of use of mobile devices such as tablets, faster in loading and a 

better user experience in general basis. 

 

Android is the operating system chosen due to be the main one in mobile devices in quantity 

basis; this fact will make easier to fit the project budget to devices. The app doesn’t require a 

high powerful CPU nor any extra ordinary specification either. Nevertheless, Android SDK is 

powerful and documentations for developers are rich and wide over the Internet community.  

 

A study will be taken to gather the user requirements in detail and a mock-up will be shown 

to discuss the potential final product and trying to avoid the re-coding as much as possible.  

There are several applications to exercise the cognitive capabilities and the brain memory but 

there are not as specific in the treatment as this project does. The treatment is made by a 

union of doctors and it’s very specific so in the official repository of the main mobile OS there 

is no app like this project intends to do and no records are found. 
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Introducció 
 

En aquest document farem un recorregut complet del treball de final de grau realitzat des del 

inici fins al final. Es descriuran els objectius i plantejaments inicials, el disseny realitzat, procés 

d’anàlisi, arquitectura proposada, desenvolupament i les seves decisions, entre altres. 

El treball realitzat ha estat molt extens, doncs, amb la finalitat de ser concís i captar l’atenció 

del lector s’intentarà sintetitzar al màxim la informació destacant les parts més importants, 

sobretot en l’apartat de desenvolupament. 

Android 

Android és el sistema operatiu per a dispositius mòbil amb més quota (aprox. 80%) de mercat, 

inicialment desenvolupat per “Android Inc.” Amb el suport de Google, que posteriorment va 

ser comprada per aquesta mateixa (any 2005). 

Android, és un sistema operatiu basat en el nucli de Linux, dissenyat principalment per a 

dispositius mòbils com els telèfons intel·ligents o tauletes, però amb el pas del temps s’ha 

adaptat per a nous dispositius com per exemple televisions o rellotges. 

Malaltia de Alzheimer 

Malaltia neurodegenerativa que es manifesta com deteriorament cognitiu i trastorns de 

conducte. Es caracteritza en la seva forma típica per una pèrdua de la memòria immediata i 

d’altres capacitats mentals. La malaltia sol tenir una duració mitja d’aproximadament després 

del diagnòstic de 10 anys. La forma més comuna és la demència, és incurable i terminal, i 

apareix amb major freqüència en persones majors de 65 anys d’edat. 

Motivació 

És per a mi una gran motivació aprendre i produir una aplicació de utilitat per a la societat; des 

del punt de vista de la formació considero que m’introdueix en un sector de creixement i molt 

innovador on els límits són pràcticament inexistents. 

M’ha portat a plantejar-me motivar-me a formar-me per entrar en el món laboral, mercat 

interessant pel creixement que he comentat. També cal considerar la part emocional i de 

gratificació, s’obté un producte que s’usarà i que és públic on l’autor original ets tu, i això té 

valor per a mi.  Per altre banda l’aplicació intentarà ajudar als malalts d’Alzheimer a poder 

tenir una lleugera millor qualitat de vida o, si més no, a intentar reviure experiències que 

d’altre manera no podrien. 
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Resum 
 

El projecte està liderat pel consorci sanitari de Terrassa i finançat per la marató de la televisió 

de TV3,  té com a objectiu principal desenvolupar un programa d’entrenament cognitiu basat 

en el registre de la vida diària (lifelogging) capturat per una càmera portàtil gravant episodis 

autobiogràfics per estimular posteriorment la memòria episòdica.  

Doncs, s’ha desenvolupat l’estructura de l’aplicació i l’activitat principal de l’aplicació, per 

deixar el codi obert i posteriorment es segueixin desenvolupant activitats (tercers) per agregar-

les i potenciar aconseguir l’objectiu del projecte. 

La idea principal és que l’aplicació permeti per una banda als avaluadors gestionar el contingut 

multimèdia i l’estructura dels episodis dels pacients (ja sigui a través directament de l’aplicació 

i/o des de d’un ordinador) i que els pacients puguin reviure un episodi de la seva vida, i 

d’aquesta manera extreure dades per obtenir informació de la re-experimentació de l’episodi. 

S’ha passat per totes les etapes necessàries: anàlisi, disseny, implementació i proves, de forma 

iterativa, amb reunions periòdiques amb el client per elaborar el producte el més pròxim 

possible als requisits sol·licitats i les possibilitats amb els recursos que disposava. 

La plataforma seleccionada ha estat Android degut a les restriccions pressupostàries del 

projecte, on el dispositiu que s’usarà ha de ser de molt baix cost, doncs en principi, en el 

mercat no trobem dispositius d’aquestes característiques en altres plataformes, tals com iOS o 

Windows. 
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Pla de treball 
 

Context i justificació 

El consorci sanitari de Terrassa actualment utilitza un mètode per avaluar i tractar pacients que 

pateixen la malaltia d’Alzheimer però no està informatitzat. Aquest consorci ha demanat 

portar la metodologia a ordinador per poder tractar les dades dels pacients que atengui cada 

doctor i fer més fàcil l’administració, la consulta de les dades com també la usabilitat amb el 

programari. 

No obstant, s’ha proposat realitzar una aplicació per a tableta per tal que el tractament sigui 

més plausible de realitzar pel pacient amb la interacció de qüestionaris i reproduccions 

multimèdia (vídeo i so), ja que gràcies a la mobilitat del dispositiu permetrà no limitar a fer ús 

de l’aplicació en un entorn determinat i reduir la complexitat de l’ús en si per les 

característiques físiques del dispositiu.  

Els doctors també necessiten poder administrar els pacients i els seus resultats en els 

tractaments que es realitzin a través de la metodologia emprada; doncs es fa necessari recollir 

les dades de l’exercici en una base de dades centralitzada on es guardarà per pacient els 

resultats obtinguts del tractament i dades bàsiques d’aquest. 

Al ser un cas real sota demanda i amb un estudi de requisits d’usuari no existeix una aplicació 

per a dispositius mòbils actualment que faci exactament el mateix; en el mercat podem trobar 

aplicacions per exercitar capacitats cognitives tals com la memòria, però en cap cas s’empra 

tot el tractament i metodologia que s’ha requerit pel client en qüestió. 

Objectius treball 

Els requeriments funcionals de l’aplicació es basaran en la metodologia emprada pel consorci 

sanitari de Terrassa pel tractament de l’Alzheimer; l’aplicació a alt nivell ha de poder mostrar 

imatges, vídeos, texts i elements interactius tals com qüestionaris i jocs. Les dades recollides 

del pacient s’han d’emmagatzemar a una base de dades en temps real simple d’administració 

(‘NoSQL’) i consulta a nivell d’usuari. La mida dels dispositius haurà de ser d’un mínim de 9 

polsades en diagonal de la pantalla per tal que l’usuari potencial no tingui problema de 

visualització ni d’usabilitat. 

Llistat funcionalitats a alt nivell: 

1. Creació d’usuari doctor. 

2. Creació d’usuari pacient. 

3. Reproduir vídeo. 

4. Reproduir imatges. 

5. Realització de qüestionaris. 

6. Processament de dades. 

7. Emmagatzematge de dades. 

8. Sincronització de dades amb base de dades remota. 

9. Activitats (ex.: Revisió de l’episodi). 
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La plataforma que s’adreça és Android de Google Inc., ja que és un sistema operatiu obert que 

molts fabricants implementen en els seus dispositius, doncs permet obtenir un gran quantitat 

de models de tauletes en comparació amb la competència. L’aplicació no requereix potència 

de càlcul i juntament amb un pressupost reduït fa que s’hagi de buscar dispositius de baix cost 

en el mercat. Cal afegir també que la documentació de Android és molt extensa i les eines per 

desenvolupar són potents i no tenen cap cost. 

Enfocament i mètode seguit 

Per a poder assolir els objectius de treball s’ha fet un estudi exhaustiu de requisits d’usuari i es 

partirà d’un desenvolupament de l’aplicació des de zero; a partir dels requisits s’ha de definit 

què es pot implementar i què no.  

S’ha realitzat un estudi de possible codi obert a Internet per tal d’adaptar les funcionalitats al 

codi existent de les interfícies però s’ha determinat que és més complex trobar un projecte 

que començar-lo des de zero ja que la part de les interfícies és la més fàcil de implementar a 

nivell de codi. No obstant, no s’ha trobat cap projecte potencialment adaptable a les 

necessitats i requisits del client. Les interfícies gràfiques seran proposades amb el client i 

pactades segons les necessitats. 

S’usaran plataformes de desenvolupament contrastades i de qualitat per evitar complexitat en 

el codi de backend per implementar funcionalitats tals com la de connexió a Internet i 

interacció amb servidors. S’usarà el IDE que integra el SDK de Android anomenat ‘Android 

Studio’ per desenvolupar l’aplicació i usar l’assistent en algunes funcionalitats determinades en 

la interfície.  

Es farà ús de la documentació oficial per a desenvolupadors del sistema operatiu Android i els 

que ofereix la UOC, fòrums relacionats, vídeos públics a la xarxa i recursos per tal de conèixer i 

tenir un suport per a implementar el codi per a la funcionalitat en qüestió. Es crearà un 

diagrama de Gantt per controlar les etapes del projecte en un enfocament de ‘Waterfall’ 

(cascada); investigació, definició requisits, disseny, codificació, proves, operacions. 

Per la part de investigació de requisits es realitzarà una entrevista i per la de disseny s’usarà 

programari per tal de crear una maqueta (mock-up) i tenir un acord amb el client i no haver de 

re-codificar per tal de no mal gastar el temps limitat del projecte. El desenvolupament es 

començarà amb el vist i plau del client i amb l’acord tancat; és per aquest motiu que s’usarà el 

mètode en cascada ja que no es repetiran les entrevistes ni hi haurà diàlegs constants entre les 

parts. 

Planificació del treball 

Recursos necessaris: 

1. Ordinador personal amb sistema operatiu compatible IDE Android Studio (Windows, 

Linux o Mac OS X). 

2. Android Studio. 

3. Dispositiu mòbil amb sistema operatiu Android 5.1+ (Tauleta o mòbil) per fer proves de 

codi. 

4. SDK Android (integrat a Android Studio) 
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5. Software obert per gestionar Diagrama de Gantt (‘GanttProject’) 

6. Microsoft Excel o equivalent (ex.: SpreadSheets de LibreOffice o eines online al Cloud 

com els de ‘Google docs’). 

7. Documentació oficial ‘Android development’ en línia. 

 

Planificació per fites: 

 

1 Planificació per fites 

 

2 Diagrama de Gantt 

 

Breu sumari de productes obtinguts 

1. Aplicació Android ReMemoryDroid  

2. Codi font ReMemoryDroid 

3. Memòria Treball Final de Grau 

4. Manual d’instruccions 

5. Presentació del TFG 

 



13   

Breu descripció altres capítols memòria 

1. Introducció: En aquest capítol es fa una breu explicació del sistema operatiu 

Android i perquè és l’escollit, una molt breu explicació del Alzheimer i comentari 

de la motivació per realitzar aquest projecte. 

2. Resum: un resum del projecte amb una justificació de la demanda del producte. 

3. Calendari del projecte: Mostra del calendari amb les fites per assolir l’objectiu del 

projecte. 

4. Recursos de programari i maquinari emprats pel projecte: taula amb els recursos 

per poder portar a terme el treball final de grau i una breu explicació per a que 

m’ha servit cadascun.  

5. Tecnologies implicades: També es farà una explicació de les tecnologies principals 

implicades per obtenir l’aplicació i el desenvolupament. 

6. Riscos del projecte: exposició dels possibles riscos per endarrerir la planificació i/o 

no acabar el projecte en si, com també les accions mitigadores per reduir-los.  

7. Usuaris i context d’ús: explicació de quins mètodes d’indagació s’han dut a terme, 

investigació del context d’ús amb una descripció dels perfils potencials d’usuari i 

una anàlisi comparativa altres possibles aplicacions. 

8. Disseny conceptual: Definició dels diferents casos d’ús amb els fluxos d’iteració 

corresponents de forma gràfica. 

9. Prototip horitzontal: es podran visualitzar les pantalles principals amb els elements 

de l’aplicació en alta fidelitat. La idea es exhibir un ampli espectre de les 

característiques del producte. 

10. Definició dels casos d’ús: es definiran els casos d’ús amb una descripció, els actors i 

altres atributs de rellevància per a la definició. 

11. Disseny de l’arquitectura: s’explicarà l’arquitectura del sistema i de la base de 

dades. 

12. Implementació: es detallaran decisions més importants sobre com s’ha codificat i 

quins recursos de Android s’han usat. 

13. Manual d’instruccions: descripció detallada de com realitzar cada funció que 

ofereix l’aplicació. 

14. Possibles millores: redacció de possibles millores que s’han detectat en el 

transcurs del projecte i que podrien ser una opció per una següent versió o 

solament a nivell informatiu si no es pot portar a terme. 

15. Conclusions: conclusions d’àmbit personal i sobre l’elaboració del producte. 

16. Bibliografia 
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Riscos del projecte 

Per tal que el projecte es desenvolupi correctament i s’assoleixin els objectius s’ha de tenir en 

compte els possibles riscs; podem definir les accions mitigadores que permetran que el 

projecte tiri endavant de manera satisfactòria. 

Podem dividir els riscs en dos tipus: interns (propis del projecte en si) i externs (factors laborals 

i personals externs al projecte i la universitat). 

1. Indisposició del desenvolupador per causes alienes.  

Indisposició del desenvolupador per causes alienes; compromisos laborals o baixa per 

malaltia greu.  

Mitigació: Planificar acuradament el projecte i les fites per tal de ser realista i complir els 

objectius establerts. Recuperar les hores perdudes en temps no previstos. 

2. Indisposició de Hardware 

Maquinaria per programar l’aplicació i documentar-lo falla totalment o parcialment.  

Mitigació:  Codi del projecte amb còpia de seguretat al acabar cada sessió de programació. 

També es farà ús de un control de versions per tenir el projecte a núvol i poder continuar 

en una màquina alternativa en cas de fallada (ex.: GitHub). La documentació estarà 

sincronitzada amb un espai al núvol (ex.: Google Drive, DropBox). 

3. Indisposició de Hardware pel test de de l’aplicació.  

Dispositiu electrònic (tauleta) per fer els tests no funciona o deixa de funcionar. 

Realitzar totes les proves en dispositius virtuals i, a ser possible, fins que el dispositiu 

estigui disponible per a funcionar correctament, en cas contrari només realitzar-les amb 

els virtuals. 

4. Manca de coneixements sobre les tecnologies.  

No superació de la corba d’aprenentatge o falta de nivell per certes funcionalitats. 

Mitigació: Buscar alternatives en la implementació, renegociar requisits o buscar altres 

fons d’informació més enfocades en una funció en concret, tals com vídeos públics 

explicatius. 

Recursos maquinari i programari 

Recursos de hardware: 

Nom Producte Característiques tècniques 

HP Pavilion 13” s-128nr Memòria del treball, còpies 

de seguretat, programació 

aplicació, recerca de 

recursos i informació, edició 

CPU: Intel Core i5 6200U. 

RAM: 8GB RAM DDR3. 

Memòria: 128GB HDD. SO: 

Windows 10. 
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de imatges, emulació 

tauleta Android (proves). 

Pantalla: 13” 1920 x 1080. 

Lenovo Yoga Tab 3 Plus Proves de l’aplicació. CPU: Qualcomm Snapdragon 

652 Octa-Core de 64 bits 4x 

Cortex-A72 1,8GHz + 4x 

Cortex-A53 1.47GHz GPU 

Adreno 510 (600 MHz). 

RAM: 3 GB 

Memòria: 32 GB interna 

microSD hasta 128 GB 

Pantalla: 10.1“ 2.560 x 1.600 

 

Recursos de software: 

Nom Usat per a 

Balsamiq 3.5.9 MockUp de l’aplicació ReMemoryAndroid. 

Android Studio 2.3.2 Aplicació ReMemoryAndroid 

GitHub Control de versions, còpia de seguretat 

implícita del codi. 

(https://github.com/osecall/ReMemoryDroid) 

Dropbox Copia de seguretat de tot el projecte. 

Microsoft Office 2013 (Word, PowerPoint i 

Excel) 

Memòria del treball final de grau (Word) 

Presentació del treball final de grau 

(PowerPoint) 

Planificació per fites pla de treball (Excel) 

Camtasia 9 Gravació vídeo presentació. 

Gimp 2 Edició de imatges. Escalatge. 

ProjectLibre 1.7 Elaboració Diagrama Gantt, pla i control 

projecte. 

FireBase Base de dades, emmagatzematge contingut 

multimèdia aplicació, autenticació 

avaluadors. 
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Tecnologies principals implicades 

- Java: un dels llenguatges de programació més usats, com a característica més 

important es pot destacar que és multi-plataforma. Es farà ús per programar la part de 

la lògica del programa, a través del IDE (Android Studio) que conté el SDK per així 

obtenir un entorn de desenvolupament integral. 

- XML: un dels estàndards més usats en l’actualitat per a realitzar la codificació de la 

informació, es fa ús per determinar la disposició dels elements en les interfícies 

gràfiques i especificar tots els recursos (texts, configuració...). 

- JSON: format de text lleuger per a l’intercanvi de dades. 

- NoSQL: la base de dades és en forma d’arbre que ens proporciona un bon rendiment i 

escalabilitat, com també una fàcil administració de les dades (tecnologia integrada a la 

plataforma FireBase). 

- Git: sistema de controls de versions seleccionat, m’ha permès sincronitzar el projecte 

amb una ubicació remota (GitHub: https://github.com/osecall/ReMemoryDroid) i 

controlar els canvis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://github.com/osecall/ReMemoryDroid
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Disseny i Arquitectura 
 

Anàlisi 

 

Usuaris i context d’ús 

Situació inicial: 

 

El consorci sanitari de Terrassa en l’actualitat usa un programari per crear i realitzar la primera 

avaluació als pacients d’Alzheimer, però la segona part d’aquesta avaluació on aquest, ha 

d’interactuar es complica degut a que no hi ha ordinadors disponibles i les dades no estan 

centralitzades en una base de dades, doncs aquests fets fan necessari un recurs versàtil i 

flexible en el funcionament, com una tauleta amb connectivitat. 

 

L’entitat m’ha proporcionat els requisits, estructura general i funcionalitats mínims que hauria 

de disposar la solució, aquests són:  

 

 Avaluador ha de poder controla l’accés a l’ús de l’aplicació per part dels 

pacients. 

 Gestionar des de la tauleta característiques del tractament ‘Revisió de 

l’episodi’ (nom episodis, imatges, vídeos). 

 Disseny totalment enfocat a usabilitat en detriment estètica. 

 L’aplicació ha de permetre seleccionar l’idioma (català, castellà i anglès). 

 Botons grans i pantalles poc carregades d’elements. 

 S’entrega el contingut i estructura base que tindrà tractament (URL d’un Prezi) 

anomenat ‘Revisió de l’episodi’: http://prezi.com/v0xgepw-

ab8j/?utm_campaign=share&utm_medium=copy 

(constant modificació i millora). 

 El tractament ‘Jocs d’atenció i memòria’ estarà obert a futures implantacions  

ja que s’usarà intel·ligència artificial sobre fotografies i altres possibles 

elements per mostrar els elements dels jocs (es desenvoluparà a part) i 

s’integrarà a l’aplicació. 

 El tractament ‘Revisió sobre l’episodi’ ha d’emmagatzemar les respostes de 

l’usuari en un fitxer format CSV, com també el so gravat del pacient (en certes 

ocasions específiques) i que tots aquests es puguin recuperar des de la base de 

dades externa. 

 S’ha de poder valorar i emmagatzemar els sons enregistrats per part de 

l’usuari. 

 Restringir opcions en la mesura del possible. 

 L’avaluador ha de poder pujar imatges i vídeos del pacient que després es 

visualitzaran a l’aplicació. 

 Enfocar el disseny en la simplicitat. 

 Les tauletes seran de 10 polsades i no han de superar els 150€ de cost. 

 Es demana un mock-up per poder valorar disseny de forma iterativa. 

http://prezi.com/v0xgepw-ab8j/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
http://prezi.com/v0xgepw-ab8j/?utm_campaign=share&utm_medium=copy


18   

 Poder realitzar tractaments fora de la consulta. 

 

El procés es basarà en tres fases; la primera el doctor corresponent recull dades del pacient 

des d’un ordinador (programari específic) per crear el perfil i s’exporta en un fitxer (format 

CSV), la segona fase es farà a partir de l’aplicació per part del pacient amb el tractament 

anomenat ‘Revisió de l’episodi’ que prèviament l’avaluador haurà preparat, i la tercera 

l’avaluador podrà consultar resultats des de l’ordinador en el mateix format que la primera 

fase (CSV). 

 

El programari per a l’ordinador no es desitja portar a l’aplicació per motius de direcció, doncs 

s’ha d’elaborar un sistema per emmagatzemar les dades que el pacient deixa usant l’aplicació 

a la tauleta; els avaluadors han de poder consultar els resultats des de qualsevol ordinador 

(base de dades centralitzada). 

 

Per a dissenyar l’aplicació per tal que el concepte d’usabilitat estigui maximitzat dintre de les 

possibilitats i recursos que es tenen s’ha optat pel mètode DCU (Disseny Centrat en l’Usuari). 

Així doncs, un cop rebut els requisits per part del client es farà una recollida de dades inicials 

amb mètodes d’indagació adients per tal d’entendre,  interpretar i possiblement ampliar les 

necessitats de l’usuari al detall. 

 

Revaloració abast després del disseny: 

 

Per altre banda, després de negociar els requisits en detall amb el client he detectat que 

l’abast del projecte s’ha de canviar per recursos de temps i per la indeterminació en la 

finalització en paral·lel dels algoritmes per aplicar IA a les imatges i per l’augment de 

complexitat en el tractament “Revisió de l’episodi” que sí que és bàsic a implementar per part 

meva i permetre introduir altres activitats en el futur per part de tercers.  

 

L’apartat de ‘implementació de jocs’ que estava inclòs en el diagrama de Chantt s’ha de 

substituir per ‘Autenticació dels pacients’ ja que és una part que em traurà varis dies (altes, 

baixes, modificacions, control d’errors, entre altres) en uns 7, a més de la part d’autenticació 

dels avaluadors (es deixa en 5 dies) i la part de ‘Tractaments’ s’ha d’augmentar les hores en 

mínim 24h més (uns 6 a 7 dies més aproximadament). 

Mètodes d’indagació 

Per a conèixer les característiques, necessitats, objectius i el context d’ús dels usuaris s’han fet 

ús dels següents mètodes d’indagació: 

 

 Observació i investigació contextual: obtenir informació del context d’ús per 

veure possibles millores i aportacions a la solució completa pels requisits del 

client. Mètode prescindible però complementari a les entrevistes en 

profunditat i els test d’usuaris. 

 Entrevistes en profunditat: per tal de conèixer en detall les expectatives en les 

funcionalitats i el disseny de les interfícies, com també el perfil d’usuaris 

potencial i les seves possibles necessitats específiques. Mètode per poder 
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eliminar dubtes dels requisits proveïts per part del client (realitzades en les 

reunions). 

Com a mètode d’avaluació s’usarà el test d’usuari però s’utilitzarà en una primera instància 

per indagar en els requisits a través d’un mock-up amb el que es pugui interactuar i extreure 

conclusions del disseny: observar amb quina complexitat en les interfícies es poden manegar 

els usuaris (mètode només aplicat a usuaris avaluadors) i obtenir vistiplau de la part dels 

pacients, per prendre possibles decisions en el disseny de la solució i de les interfícies 

gràfiques. 

S’han descartat els següents mètodes d’indagació (entre d’altres): 

 Dinàmiques de grup: falta de recursos (no és possible reunir varis avaluadors al 

mateix temps i si més no, els requisits han estat entregats de forma 

consensuada entre ells). 

 Enquestes: no aplica en un projecte d’aquesta naturalesa, es tracta d’una 

avaluació i tractament específica estrictament sota demanda i tinc restriccions 

en decisió de disseny i funcionalitats. 

 Logging: no aplica per la naturalesa dels usuaris finals (pacients) i pel context 

d’ús, ja que, entre altres raons, en principi no fan ús de les noves tecnologies 

en el centre sanitari i no en són usuaris habituals. 

 Anàlisi competitiva: no aporta informació ja que l’aplicació ha de complir 

estrictament les funcionalitats, disseny i contingut que es demanen per part 

del client. 

Observació i investigació contextual 

Aquesta tècnica consisteix en observar els usuaris en el seu entorn habitual i la 

informació que s’obté s’utilitza per a determinar els seus comportaments, en 

quines condicions, com també per avaluar la usabilitat.  

Per poder portar a terme la tècnica es farà un desplaçament al centre sanitari on hi 

ha els pacients que faran ús  de l’aplicació (usuaris) i els doctors que també hi 

interactuaran, encara que en molt menor mesura i en diferents modalitats. 

S’ha observat que els pacients tenen un temps mitjà de visita d’uns 10-15 minuts i 

que hi ha força tràfic; els doctors (avaluadors) fan ús intensiu de l’ordinador per 

obtenir dades i contrastar-les amb d’altres programaris instal·lats a l’ordinador. Els 

doctors tenen en possessió noves tecnologies com dispositius mòbils i en fan un ús 

normal i intensiu.  

També es pot afirmar que la majoria de pacients també són usuaris de telefonia 

mòbil intel·ligent, encara que amb un ús molt més reduït. 

Per altra banda s’ha observat que existeix personal del centre que dona suport als 

pacients en tasques d’oci i d’assistència en general.  
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La sala d’activitats on poden usar el programari no té suports físics en abundància 

per ajudar als usuaris a interactuar amb recursos informàtics i aquests són 

escassos, pràcticament inexistents. 

Com a conclusió es pot afirmar que al no disposar d’una ubicació informàtica 

específica per tal d’usar els ordinadors amb el programari corresponent justifica la 

demanda d’una aplicació per a un dispositiu mòbil; dispositiu que facilitarà usar el 

programari en vàries sales i ubicacions i és una alternativa a la inviable opció d’usar 

el ordinador del avaluador per motius de concurrència i seguretat. 

També concloem que tant els avaluadors com els pacients tenen habilitats com a 

mínim de nivell d’usuari suficients per abordar els requisits indispensables de 

l’aplicació. L’avaluador necessita manipular dades del pacient amb diversos 

recursos informàtics, doncs és necessari que les dades es puguin recuperar des del 

seu ordinador. 

Test d’usuari: 

El personal sanitari donarà suport a l’ús de l’aplicació si és necessari per la part 

del pacient. El test d’usuari s’ha aplicat a la part dels avaluadors que és la que puc 

aportar més idees de la part de disseny. Es realitzarà el test d’usuari sobre un 

avaluador usant un mock-up semi-complet de l’aplicació per obtenir un feedback i 

descobrir possibles deficiències en el disseny, com també renegociar els requisits. 

Volem també testejar la interacció de l’avaluador amb una plataforma per a la 

gestió de la base de dades (FireBase) per tal de treure conclusions sobre la possible 

complexitat en extreure dades (descàrrega d’un fitxer) i pujar fitxers multimèdia. 

El resultat ha estat que ha sigut autònom en moure’s per les pantalles, ha entès 

sense ajuda quina funció tenia cada una i s’ha pogut situar en tot moment. Per la 

part de la base de dades (FireBase) l’usuari ha necessitat una mínima assistència a 

l’inici però s’ha mogut fàcilment entre les funcionalitats d’aquesta. 

La conclusió és que el fet d’interactuar amb l’aplicació a nivell tàctil i no a través de 

perifèrics ho fa més intuïtiu i pràctic pels usuaris en general. L’aplicació ha de ser 

fàcil d’usar i no ha de disposar de cap element que confongui a l’usuari, doncs ha 

de ser concisa i clar amb el que demana encara que sigui en detriment al disseny. 

La part de la base de dades necessitarà una mínima formació inicial per reduir 

possibles dubtes, però es preveu una integració fàcil en un molt curt termini.  

Entrevistes en profunditat: 

En aquest cas, la tècnica em permetrà obtenir informació de tipus qualitatiu; 

l’aplicació no patirà una comparativa amb altres del mercat ja que és un projecte 

privat amb una sèrie de requisits a nivell de funcionalitat i de contingut molt 

específic.  
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Gràcies a l’entrevista oberta podré acordar quins requisits són factibles a 

implementar, quins no, com també el disseny de l’aplicació, ja que es podrà 

extreure informació també del context d’ús i els perfils d’usuari. L’objectiu és 

obtenir informació de tipus qualitatiu a través del client que també serà l’usuari 

final; cal destacar que en aquest projecte hem de distingir dos perfils d’usuaris 

finals (avaluadors/doctors i pacients).  

No obstant, per normativa del centre l’entrevista es realitzarà a un doctor 

portaveu del consorci i aquest mateix gràcies a l’experiència amb el tracta dels 

pacients ens podrà facilitar informació de valor. 

S’ha de considerar que l’aplicació és sota demanda doncs les funcionalitats i 

requisits són previstes per part del client; no obstant s’usarà un guió mig obert de 

referència per tal de clarificar funcionalitats i intencions d’ús des de la perspectiva 

de l’usuari final. 

Guió: 

a. Amb quin format voleu consultar les dades del pacient? 

b. On voleu consultar les dades del pacient? 

c. En quin format s’exporten les dades del pacient? 

d. Disposarà el usuari final de connexió a la xarxa constant? 

e. Quin cost per tableta pot assumir el consorci? 

f. Quina habilitat en termes generals tenen els pacients amb la tecnologia? 

g. I l’habilitat dels doctors? 

h. Disposeu d’un departament IT? Si és així, us donarà manteniment? 

 

Entrevista realitzada:  

a. Amb quin format voleu consultar les dades del pacient? 

Actualment usem un programari per crear el perfil de l’usuari i una primera 

avaluació de dades de caire personal i sanitari; aquestes dades 

s’emmagatzemen en format ‘csv’ i ens agradaria poder mantenir el mateix 

format per poder vincular les dades si s’escau. 

b. On voleu consultar les dades del pacient? 

Les dades les hauria de poder consultar des de qualsevol ordinador personal, 

encara que principalment usarem el de la consulta. 

c. En quin format s’exporten les dades del pacient? 

El programari actual exporta les dades en un full de càlcul (csv), tal i com he 

comentat anteriorment. 

d. Disposarà el usuari final de connexió a la xarxa constant? 

Si és necessari sí, a més a més el centre disposa de connexió WiFi. 

e. Quin cost per tableta pot assumir el consorci? 

El pressupost és d’uns 100€ per tauleta com a màxim. 

f. Quina habilitat en termes generals tenen els pacients amb la tecnologia? 
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En principi en la fase de la malaltia que es trobaran no hauria d’afectar 

directament a les capacitats cognitives per a fer un ús bàsic i normal d’un 

dispositiu electrònic si prèviament tenien alguna pràctica. No obstant pot 

existir casos de pèrdua de memòria natural -no produïda per la malaltia en si, i 

en altres combinada. En resum, l’habilitat en termes generals és de molt 

bàsica. 

g. I els doctors? 

En termes generals som usuaris de les noves tecnologies, tan amb ordinadors 

personals com amb smartphones. No obstant no crec que hi hagi problemes 

en aprendre si algú té menys pràctica. 

h. Disposeu d’un departament IT? Si és així, us donarà manteniment? 

No, no disposem de recursos informàtics. El manteniment del ordinadors de 

les consultes està contractat amb tercers i no aplica a aquest projecte en cap 

aspecte.  

Conclusió entrevista: 

Després de realitzar l’entrevista al portaveu dels avaluadors puc concloure que 

la solució ha de passar perquè puguin accedir a una base de dades senzilla en l’ús, 

que estigui al núvol per reduir manteniment al mínim, i que permeti descarregar les 

dades fàcilment ja en el format desitjat . En aquest cas es necessita que les tauletes 

disposin de connexió de Internet per enviar les dades a la base de dades. El disseny 

de l’aplicació ha de ser simple i senzilla per reduir el màxim les possibilitats de 

conflicte amb la usabilitat.  

Perfils d’usuari identificats 

Doctor (Avaluador)  

Característiques del  perfil 

 

Tenen un domini en el dispositius mòbils a nivell d’usuari 

mig-alt, realitzen tasques com la de consulta de correu 

electrònic, agenda, missatgeria instantània amb facilitat. 

Tenen coneixements bàsics d’informàtica i ús d’eines 

ofimàtiques. Persona adulta d’uns 50-60 anys de mitjana. 

Context d’ús 

 

Farà ús de l’aplicació posterior a la primera avaluació- amb el 

programari d’ordinador en el seu consultori, o en la sala 

d’activitats on els pacients tenen oci i fan activitats variades. 

Anàlisi de tasques 

 

Farà ús de l’aplicació per donar d’alta a un pacient (dades 

molt bàsiques) que ja existirà al programari per ordinador 

prèvia avaluació (primera fase), eliminar un pacient i per 

últim consultar les dades relacionades com també el fitxer 

amb el resultat de les dades de l’avaluació. Les dades 

s’enviaran a la base de dades en temps real de forma 

transparent per l’usuari i aquestes seran consultades des de 

qualsevol ordinador amb connexió a la xarxa d’Internet. 
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Resum Iniciar sessió del doctor. 

Seleccionar, donar d’alta i eliminar usuari pacient. 

Consulta dades del pacient des de la base de dades externa 

centralitzada. 

Lectura fitxer resultat dades pacient a través d’ordinador. 

Llistat característiques 

presents a la interfície de 

l’aplicació 

 

 Agilitat en la interacció. 
 

 Fàcil en trobar les dades i accions al respecte. 
 

 Simplicitat en l’ús. 
 

 Alta, consulta i baixa pacient de forma explícita i 
simple. 

 

 En termes generals eliminar sempre que es pugui la 
complexitat, afavorint la usabilitat en detriment al 
disseny. 

Pacient  

Característiques del perfil 

 

Pacient del centre sanitari amb possibles lleugers problemes 

de memòria degut a la malaltia d’Alzheimer en màxima fase 

3. L’abast serà diferent en cada persona i és difícil 

determinar-lo a priori, pot ser des de pràcticament cap 

afectació a l’ús fins a una perceptible complexitat en l’ús. 

Usuari de nivell molt bàsic de les noves tecnologies;  perfil 

mitjà és d’una persona que li és fàcil llegir d’una pantalla i 

prémer botons molt intuïtius per interactuar amb l’aplicació. 

Context d’ús 

 

El pacient farà ús de l’aplicació quan el doctor corresponent 

li ordeni a la sala d’activitats dels pacients o a la consulta del 

mateix doctor en certes ocasions. En aquesta sala es disposa 

de cadires per usar la tableta però les taules estan 

normalment ocupades i són limitades. Disposarà del temps 

necessari per acabar l’avaluació que possiblement es faci 

amb més d’una sessió. 

Anàlisi de tasques 

 

L’usuari rebrà la tableta preparada per part del personal 

sanitari (pot ésser el doctor corresponent) i accedirà 

directament al seu apartat; introduirà les dades 

corresponents a la pantalla per a la avaluació, basat en 

selecció de valors i botons per passar de pantalla. 
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També haurà de gravar veu a través del micròfon i reproduir 

vídeo ( elements multimèdia) que es reproduiran 

automàticament al iniciar la pantalla. Per últim a l’apartat de 

tractament l’usuari trobarà jocs diversos. 

Resum Realitzar avaluació (prémer botons i selecció de valors) 

Realitzar tractaments 

Llistat característiques 

presents a la interfície de 

l’aplicació 

 

 Sistema molt clar i senzill per a introduir dades. 
 

 Sistema d’interpretació de les dades simple, intuïtiu i 
senzill. 

 

 Accions i opcions mínimes, clares i que estiguin a la 
vista. 

 

 Eliminar menús de navegació complexos en la 
mesura que sigui possible. 

 

 S’ha de poder tornar a l’inici de les opcions de forma 
clara i fàcil. 

 

 Conèixer quin número de pantalla s’està interactuant 
del total. 

 En termes generals eliminar sempre que es pugui la 
complexitat, afavorint la usabilitat en detriment al 
disseny. 

 

Disseny 

Disseny conceptual 

L’objectiu d’aquesta fase és de definir els principals escenaris d’ús des de la perspectiva de 

l’usuari per tal de conceptualitzar l’estructura de l’aplicació i els seus fluxos de interacció. 

S’usa la tècnica de persones (personatges) per complementar els escenaris, així doncs a 

continuació introduirem els personatges ficticis creats a partir dels perfils d’usuari identificats. 
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Personatges 

Doctor/Avaluador  

Foto 

 

Nom Jordi 

Biografia Neuròleg especialitzat en malalts d’Alzheimer. Li encanta 

la medicina i la recerca. Té 55 anys i porta 22 treballant 

com especialista. 

Objectius  Disposar de mètodes informatitzats per aplicar-los 
a certs tractaments a pacients. 

 Introduir les noves tecnologies a la medicina. 

 Avançar professionalment. 

 Ajudar a la gent malalta. 

Comportament A la seva vida personal fa ús de les noves tecnologies, té 

interès per la lectura de diferents àmbits però sobre tot de 

la científica-tecnològica. Està motivat per ajudar a la gent a 

millorar la seva qualitat de vida i sobretot curar-la. És 

usuari de smartphone tauleta i ordinadors personals, tant 

a casa seva com a la consulta per necessitats variades 

(correu electrònic, jugar amb els fills...) 

Necessitats  Consultar resultats de tractaments cognitius a 
pacients quan i on vulgui. 

 Administrar la informació dels resultats dels 
pacients a nivell informàtic. 

 Pacients que realitzin tractaments cognitius que 
ho puguin fer fora de la consulta. 

 Fer ús de les noves tecnologies en certs 
tractaments. 
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Pacient  

Foto 

 

Nom Miquel 

Biografia Treballador des dels 24 anys en una fàbrica del sector 

automotriu de nacionalitat espanyola, jubilat als 60 anys i 

amb una posterior detecció de la malaltia d’Alzheimer. La 

família l’ajuda en les tasques del dia a dia i viu amb els fills 

però es dirigeix a la consulta del seu doctor periòdicament 

per millorar l’estat cognitiu i de la malaltia. S’havia iniciat 

en l’ús dels smartphones des de feia uns 5 anys. 

Objectius  Millorar les habilitats mentals. 

 Frenar l’avanç de la malaltia d’Alzheimer. 

 Ser autònom en les tasques diàries. 

Comportament Es troba en la fase 1 de la malaltia doncs en certs aspectes 

es pot valdre per si mateix, intenta ser proactiu per 

millorar la seva condició fent esport i realitzant jocs per 

millorar la memòria. Usa el smartphone com agenda i per 

a recordatoris. 

Necessitats  Realitzar tractaments prescrits pel seu doctor. 

 Aportar informació del seu estat al seu doctor de 
en la millor qualitat possible per una avaluació 
acurada. 

 Utilitzar tots els recursos possibles per a estimular 
memòria i conèixer l’estat (vídeos, fotos...). 

 

Escenaris d’ús 

L’escenari d’ús descriu, des d’un punt de vista de l’usuari, on serà utilitzat un producte en un 

context concret, d’aquesta manera permet determinar i/o trobar necessitats dels usuaris i del 

disseny. S’usa la metodologia anomenada ‘Persones’ en la definició d’escenaris per ajudar a 

centrar l’anàlisi en relació a les característiques i objectius de l’usuari final del producte. 

 Escenari 1: Pacient comença a fer l’avaluació a l’aplicació i posteriorment tractament 

 

Doctor realitza avaluació inicial a través del software per a ordinador de sobre 

taula a la seva consulta. Un cop ja ha creat el perfil d’usuari vol que el pacient que es 
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troba a la mateixa consulta realitzi la posterior avaluació (tractament) a la tableta 

amb l’aplicació ‘ReMemoryDroid’. 

Doctor necessita pujar els vídeos i imatges que el pacient en qüestió veurà a 

l’aplicació, doncs inicia sessió a la plataforma FireBase (base de dades) i puja a la 

carpeta del pacient aquests fitxers multimèdia per l’episodi corresponent que el 

pacient realitzarà. 

L’avaluador inicia sessió i dona d’alta el pacient a l’aplicació, ja que és la primera 

vegada que l’usa. El doctor necessita que el pacient realitzi l’avaluació sol en qualsevol 

sala disponible del centre per poder seguir fent feina paral·lelament, doncs el pacient 

necessita connectivitat a la tauleta per enviar els resultats a la base de dades. 

 

El pacient no acaba l’avaluació per cansament i vol seguir en un altre moment. Després 

d’un descans, quan es selecciona el pacient corresponent de nou necessita tornar a 

l’última pantalla on va deixar-ho i continua fins acabar el tractament. Posteriorment 

es necessita l’anàlisi de les dades de l’avaluació del pacient per part de l’avaluador. 

Aquest després li recomana realitzar determinades activitats disponibles a l’aplicació 

per treballar la memòria. 

 

 

 Escenari 2: Pacient realitza activitat(s) de l’apartat tractaments 

Amb prèvia avaluació del pacient realitzada el doctor decideix que el pacient 

necessita fer activitats d’un tractament disponible de l’aplicació per treballar la 

memòria; inicia sessió el doctor, selecciona el pacient corresponent i li deixa 

preparada perquè realitzi el tractament desitjat. El pacient interactua a la sala 

d’activitats del centre sanitari amb el tractament fins que el doctor decideix que es 

finalitzi la sessió.  

 

El pacient sol·lícita seguir-ho al seu domicili, doncs l’avaluador està d’acord i li deixa la 

tauleta fins la pròxima visita. Finalment quan acaba el pacient el tractament l’aplicació 

envia una notificació push perquè el doctor ja pugui consultar-ho si s’escau des de la 

base de dades. 

 

 Escenari 3: Doctor consulta avaluació des del seu ordinador personal. 

Doctor necessita consultar dades de l’avaluació del pacient des del seu 

ordinador personal ubicat a la seva consulta. Inicia sessió a la plataforma que gestiona 

la base de dades (FireBase) per a poder recuperar el fitxer que s’ha creat i enviat quan 

el pacient ha realitzat l’avaluació amb l’aplicació i l’ha finalitzat (Tractament ‘Pel·lícula 

sobre l’episodi). El dia següent es troba a un altre hospital i vol mostrar resultats a un 

homòleg; doncs necessita usar un ordinador per poder entrar a la plataforma per 

poder descarregar els resultats. 
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Flux de interacció de l’aplicació 
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Prototipatge 

 

Sketches 

Les modificacions que ha patit els sketches han estat important ja que la negociació del disseny 

amb el client s’ha basat sobretot amb el ‘mock-up’ realitzat. 

o Disseny pantalles generals: 
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o Disseny menús desplegables (Action Bar): 

 

Prototipus horitzontal d’alta fidelitat 

Pantalles principals (es mostra una pantalla exemple si hi ha similituds): 
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Comentaris: La decisió del disseny ha estat totalment influenciada per l’usuari que és 

d’avançada edat, doncs s’ha intentat posar botons grans per passar entre les pantalles, evitar 

menús complexos i no saturar de informació cap pantalla en la mesura del possible. Es podrien 

haver usat tècniques que podrien enriquir l’estètica de les interfícies però els requeriments 

han obligat a optar per aquesta solució. 

 

Avaluació 

 

Per avaluar el prototipus es fa entrega del mock-up inicial després de l’entrega dels requisits i 

contingut per part del client; un cop rebut les indicacions de les modificacions pertinents de la 

primera entrega, es rectificarà i es tornarà a realitzar una reunió per anar polint el disseny 

(procés iteratiu).  

 

Durant la implementació si es troben restriccions per causes de limitacions (de coneixement, 

errors inesperats, falta de temps, obstacles, etc.) es rectificarà el mock-up de nou i es tornarà a 

presentar per acordar-lo de nou. 

 

En les reunions s’hi troben presents el client que fa rectificacions sobre els possibles canvis en 

el contingut dels textos, contingut en general i els aspectes de usabilitat per a pacients amb 

necessitats especials ja que són bons coneixedors d’aquests. 

 

Recull de preguntes de informació al usuari 

Aquest apartat només s’ha aplicat per l’usuari avaluador (doctor) ja que el disseny per la part 

que usarà l’usuari pacient està negociat pel client directament i no tenim tracta directa amb 

l’usuari final. 

o És usuari habitual de les noves tecnologies? 

o Té telèfon intel·ligent? Tauleta? 

o Amb quina freqüència l’uses? 

o Per a quines tasques? 

o Quines tasques realitzes a l’ordinador de la consulta? Alguna directa o 

indirectament relacionada amb l’aplicació? 

o Tens alguna experiència en relació a consulta de base de dades? En cas 

afirmatiu, alguna en concret? 

Tasques a realitzar per part de l’usuari 

o Crear usuari d’avaluador 

o Crear usuari pacient 

o Eliminar usuari pacient 

o Seleccionar usuari 

o Realitzar un tractament 

o Realitzar una activitat 

o Pujar un foto a la base de dades (Firebase) 

o Descarregar-se fitxer de resultats del pacient de la base de dades (Firebase) 
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Preguntes referents a les tasques 

o Avalua la dificultat de les tasques a realitzar a una escala del 1 al 10. 

o Quines dificultats t’has trobat al realitzar-les? 

o Suggeriments per millorar-les? 

o T’ha estat fàcil navegar a través de l’aplicació? 

o I la interacció amb la plataforma de la base de dades (Firebase)? 

 

Definició de casos d’ús 

 

A continuació s deixa URL amb la imatge (s’ha usat ‘yuml’ per crear dibuix): 

http://yuml.me/e60154cc 

 

 
 

 

 

Identificador CU-001 

Nom Administrar usuari 

Prioritat Alta 

Descripció El sistema ha de ser capaç de donar d’alta, eliminar i seleccionar 

usuaris dels pacients i dels mateixos avaluadors (només per part 

dels avaluadors). 

Ha de permetre iniciar i tancar sessió de l’avaluador. 

Actors Avaluador 

Pre-Condicions Ha d’existir un usuari d’avaluador per administrar un usuari de 

pacient. 

S’ha de tenir la plataforma FireBase configurada (part 

http://yuml.me/e60154cc
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autenticació). 

Iniciat per A petició de l’avaluador 

Flux  Opció 1 alta avaluador: L’avaluador inicia l’aplicació, 
selecciona el idioma i posteriorment a la següent pantalla 
introdueix e-mail i contrasenya, prem el botó ‘Crear 
Avaluador’ i en la següent pantalla prem el botó de 
‘Verificar e-mail’. Tot seguit introdueix les credencials i 
inicia sessió. Pot acabar sessió des del menú de la barra 
d’acció en qualsevol moment. 

 

 Opció 2 alta avaluador: L’avaluador des de la interfície web 
de la plataforma FireBase introdueix el seu e-mail i 
contrasenya (Via Web). Posteriorment introdueix 
credencials a l’aplicació i verifica el e-mail. Després ja pot 
iniciar sessió a la tauleta. 

 

Un cop iniciada la sessió l’aplicació el porta directament a la 

pantalla ‘Àrea Avaluador’. En aquesta pantalla es pot donar d’alta 

a un usuari d’un pacient, eliminar o seleccionar. Per aquestes 

accions sobre l’usuari del pacient ha d’introduir el número ID 

d’aquest i prémer el botó corresponent a l’acció desitjada.  

Post-Condicions El sistema modifica les dades a la base de dades externa (apartat 

autenticació, base de dades i emmagatzematge de FireBase). 

 

 

Identificador CU-002 

Nom Gestionar episodi 

Prioritat Alta 

Descripció El sistema ha de ser capaç de permetre gestionar fitxers 

multimèdia d’un episodi d’un pacient en concret a la base de 

dades per aplicar-los en els tractaments. 

Actors Avaluador 

Pre-Condicions Ha d’existir un usuari d’avaluador per gestionar episodi del pacient 

(CU-01). 

Iniciat per A petició de l’avaluador 

Flux L’avaluador es dirigeix a la pàgina Web de la plataforma FireBase, 

inicia sessió i es dirigeix al projecte corresponent 

‘ReMemoryDroid’, un cop a dintre selecciona l’aplicació 
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corresponent que té el mateix nom del projecte. Després es 

dirigeix a l’apartat de ‘Storage’. Agrega/Elimina/Modifica els fitxers 

multimèdia (fotos o vídeos) que convingui al ID del pacient que 

correspongui i amb el número episodi corresponent. 

Posteriorment actualitza es dirigeix a la pantalla de selecció 

d’episodi i agrega la informació corresponent (Nom episodi, data i 

franja horària) des del menú de la ‘action bar’ seleccionant opció 

‘Afegir episodi’. 

Post-Condicions El sistema modifica les dades a la base de dades externa.  

El sistema crea o actualitza dades pacient a la base de dades 

externa. 

El sistema llista el nou episodi a la pantalla ‘Selecció episodi i 

versió’. 

 

 

 

Identificador CU-003 

Nom Realitzar tractament (Versió curta) 

Prioritat Normal 

Descripció El sistema ofereix un tractament perquè el pacient el realitzi 

sempre que l’avaluador ho determini. Si no s’acaba d’una tirada 

s’ha de permetre recuperar la última pantalla del tractament 

(només aplica al tractament ‘Pel·lícula sobre episodi’) on es 

trobava l’usuari. Un cop acabat produirà resultats de valor per a 

l’avaluador. 

Actors Pacient, Avaluador 

Pre-Condicions Ha d’existir un usuari d’avaluador (CU-01). Ha d’existir un usuari de 

pacient (CU-01). 

Iniciat per A petició de l’avaluador 

Flux L’avaluador inicia sessió a l’aplicació, selecciona el pacient 

corresponent introduint el seu ID des de l’àrea avaluador. 

Selecciona a la següent pantalla l’episodi a aplicar en els 

tractaments i la versió ‘Curta’; prem ‘Continuar’ i selecciona l’únic 

tractament habilitat ‘Pel·lícula sobre l’episodi’ a la pantalla 

‘Tractaments’. El pacient a partir d’aquí segueix les instruccions de 

cada pantalla seqüencial i realitzant el tractament que 

correspongui. Un cop finalitzat el tractament l’aplicació envia els 
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resultats en format ‘csv’ a la base de dades FireBase per posterior 

consulta per part de l’avaluador.  

Post-Condicions El sistema envia fitxer format ‘csv’ a la base de dades amb la 

informació dels resultats.  

 

 

Identificador CU-004 

Nom Consultar resultats pacient 

Prioritat Normal 

Descripció El sistema ha de ser capaç de permetre la consulta de la informació 

relativa al tractament d’un pacient a la base de dades amb la 

descàrrega del fitxer en format ‘csv’. 

Actors Avaluador 

Pre-Condicions Ha d’existir un usuari d’avaluador (CU-01). Ha d’existir el fitxer del 

tractament ‘Pel·lícula sobre l’episodi’ corresponent a la base de 

dades un cop completat (CU-03). 

Iniciat per A petició de l’avaluador 

Flux L’avaluador accedeix a la plataforma FireBase, inicia sessió i 

accedeix al projecte i aplicació ‘ReMemoryDroid’. Posteriorment es 

dirigeix a l’apartat ‘Storage’ i es descarrega el fitxer dels resultats 

en format ‘csv’ del pacient corresponent (indexat per ID). 

Post-Condicions N/A  

 

Identificador CU-005 

Nom Realitzar tractament (versió llarga) 

Prioritat Normal 

Descripció El sistema ofereix tractaments (activitats) perquè el pacient el 

realitzi sempre que l’avaluador ho determini.  

Actors Pacient, Avaluador 

Pre-Condicions Ha d’existir un usuari d’avaluador (CU-01). Ha d’existir un usuari de 

pacient (CU-01). 

Iniciat per A petició de l’avaluador 
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Flux L’avaluador inicia sessió a l’aplicació, selecciona el pacient 

corresponent introduint el seu ID des de l’àrea avaluador. 

Selecciona versió llarga a la següent pantalla, posteriorment 

selecciona la opció de les quatre que es desitgi de la pantalla 

‘Tractaments’ excepte ‘Pel·lícula sobre l’episodi’ que estarà des 

habilitada per la versió escollida. El pacient a partir d’aquí segueix 

les instruccions de del tractament que se li hagi escollit.  

Post-Condicions N/A 

 

Disseny de l’arquitectura 

 

Diagrama UML del disseny de la base de dades 

S’ha decidit usar la plataforma de desenvolupament FireBase per tal d’escurçar el temps de 

implementació, per obviar la part d’implementació de WebService (servidor RESTful) i obtenir 

així una API per guardar i sincronitzar dades i fitxers al núvol en temps real, com també 

autenticar als avaluadors. 

La base de dades és noSQL i pels fitxers disposa d’una secció anomenada ‘Storage’ en la que 

relacionaré els fitxers amb el ID del pacient creant carpetes amb el mateix número de 

identificació del pacient. Aquesta secció emmagatzemarà imatges, vídeos i fiters en format 

‘csv’ que serà producte del resultat del tractament ‘Pel·lícula sobre l’episodi’. 

L’avaluador no disposarà de dades directament a la secció ‘database’ de la plataforma 

FireBase, no obstant, si que uso la API per autenticar-los. Seguidament mostro com és el 

disseny de la base de dades però tenint en compte que és noSQL i està ‘separada’. 
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Dades al núvol (FireBase): 

 

Un episodi estarà format per varies (fins a 6) imatges del pacient (una serà la preferida del 

pacient), 1 vídeo i les 4 gravacions de so que es faran en una part del tractament (2 versió 

llarga i 2 versió curta), també s’emmagatzemarà certes respostes de text i finalment valors de 

la graella del so enregistrat (valoració per part de l’avaluador). 

Database (representat en forma d’arbre, un node): 
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A continuació mostro les dades que es gravaran en local, usant la classe SharedPreferences de 

Android amb el nom de ‘pacient’: 

 

 

L’objecte s’anomenarà Prefs i en aquest usarem el nom ‘pacient’ on col·locarem l’objecte 

pacient (PacientUsuari), l’episodi triat a la pantalla corresponent (String) i els resultats del 

qüestionari en el tractament ‘Pel·lícula sobre l’episodi’ (TestAnswers). No obstant per poder 

col·locar els objectes s’ha fet ús de la classe Gson de Google per passar-los a JSON i col·locar-

los com a Strings. 

El resultat del tractament ‘Pel·lícula sobre l’episodi’ serà un fitxer CSV que estarà format per la 

següent estructura (Cada pregunta s’emmagatzema la resposta), aquesta informació 

prèviament estarà emmagatzemada a la classe ‘TestAnswers’ que en permetrà aportar la 

informació per crear el fitxer: 

 

Diagrama UML d’entitats i classes 

El diagrama de classes que s’exposarà representa els objectes del model que justifiquem en 

l’arquitectura del sistema; no obstant aquest disseny molt probablement serà modificat a 

mesura que anem superant la corba d’aprenentatge (algunes classes no seran necessàries i 

d’altres sí, com també possibles mètodes). 

Per una banda tenim les classes que controlen la part de la lògica de les anomenades activities 

de l’aplicació, n’hi haurà tantes com pantalles existeixin. Les activities estan formades per un 

‘layout’ que es basa en XML i determina la disposició dels elements visuals que en formen part, 

i per altre banda per la part lògica amb llenguatge JAVA (lògica de negoci de l’arquitectura del 

sistema) que serà una classe que sempre serà extensió (hereta) de una ‘Activity Class’. 

Encara que es pot crear elements visuals per al layout en temps d’execució a través de la lògica 

de la classe en principi funciona amb aquesta parella d’elements clau. Aquestes classes en 

algunes ocasions implementen d’altres abstractes (‘implements’) i d’altres hereten (‘extends’); 

per defecte les classes que controlen les activites són subclasse de ‘AppCompatActivity’. 
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Degut als requisits de disseny per part del client he hagut de crear pràcticament una pantalla 

per cada pas i on es càrrega més de pantalles és en l’apartat del tractament ‘Pel·lícula sobre 

l’episodi’ on hi ha vàries preguntes i el client exigeix una pantalla (activity) per pregunta en la 

majoria d’ocasions. 

La classe ‘TestAnswers’ ens servirà per emmagatzemar les respostes d’aquest tractament i 

tindrà els mètodes necessaris (getters and setters) per fer-ho i per extreure la informació 

necessària per a posteriori emmagatzemar-ho en un fitxer de text (csv) també gràcies a la 

classe ConvertToCSV.  

Classes també a mencionar explícitament són la de Gson de Google que ens servirà per passar 

un objecte d’una classe a JSON i així poder guardar-lo en memòria com a String, com també fer 

l’operació inversa.  

O la de TextDrawable que permet crear imatges amb text contingut de diferents colors i 

formes (rodona, rectangular...), es troba a un repositori de GitHub, és lliure i del institut MIT. 

Per general els colors de forma aleatòria també s’ha incorporat la classe ColorGenerator, que 

gràcies al mètode getColorRandom() podrem determinar el color del objecte TextDrawable. En 

el meu disseny he creat una classe anomenada BaseActivity que serà subclasse de 

AppCompatActivity i que serà super classe de les activities que hagi de mostrar la barra de 

progrés.  

A partir d’aquí la resta de classes que s’usaran són les necessàries i habituals -en termes 

generals per a una aplicació mínimament rica, per poder treballar amb Android i la base de 

dades de FireBase (API); pel primer cas classes com la de Intent(per poder passar de Activity a 

una altre), SharedPreferences per emmagatzemar informació a l’aplicació, entre d’altres, i pel 

segon cas necessitem les classes per poder gestionar la part de Database (DatabaseReference), 

Storage (FireBaseStorage) i l’autenticació (FireBaseAuth). 

Per altre banda també tenim les classes que m’ajudaran a adaptar una consulta a la base de 

dades per mostrar la informació en una llista (listview) de forma personalitzada; aquestes són 

la EpisodiList (conté l’estructura de dades de cada element de la llista) i la 

EpisodiListAdapter(classe que permetrà adaptar les dades de la classe EpisodiList al layout que 

li hem assignat). I per últim la classe Episodi, que servirà per enviar les dades a la base de 

dades d’un nou episodi agregat des del menú ‘action bar’. 
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Diagrama classes que administren les activities: 

 

Diagrama classes (faré distinció entre les que he extret de Internet com a opensource i les que 

he creat jo per poder implementar les funcionalitats necessàries): 

 

 

Diagrama explicatiu de l’arquitectura del sistema 

L’arquitectura del sistema seguirà el paradigma MVC (Model Vista Controlador). Utilitzant 

aquest paradigma aconseguim per una banda les dades de l’aplicació, la interfície de usuari i la 

lògica de negoci en tres components diferents que es relacionen per obtenir com a resultat la 

nostra aplicació finalment. 

A més a més, com a resultat d’aquesta separació obtenim el controlador que serà l’encarregat 

de gestionar els esdeveniments i les comunicacions entre els dos components que volem 

separar (Model i vista). 
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Vista: representa la interfície gràfica (Layout, XML). 

Model: representa el tractament de dades (Base de Dades, FireBase). 

Controlador: s’encarrega de tota la lògica que s’ha de portar a terme de l’aplicació (Java). 

Així es permet una major portabilitat de l’aplicació i facilita el seu manteniment. Per exemple, 

si volem només modificar l’aparença de l’aplicació només haurem de prestar atenció a la capa 

Vista, en cas que vulguem modificar el sistema d’emmagatzematge de dades només a la capa 

de Model, i per últim si volem portar l’aplicació a una altre plataforma o optimitzar el codi el 

que farem serà modificar la capa del controlador. 

 

 

1- Font: https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo%E2%80%93vista%E2%80%93controlador 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- Font: Elaboració pròpia 

 

Controlador 

Vista Model 
MVC 

Usuari 

https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo%E2%80%93vista%E2%80%93controlador
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Implementació 

Desenvolupament 

 

Per poder satisfer els objectius plantejats en el disseny de l’aplicació s’han utilitzat recursos 

informàtics tals com per codificar-la, que interactuï amb una base de dades externa i un 

emulador del sistema operatiu Android per realitzar les proves. 

Eines utilitzades: 

1) Android Studio 2.3.2: 

 

El IDE oficial per desenvolupar aplicacions per Android, entorn de desenvolupament 

integrat, basat en IntelliJ IDEA de la companyia JetBrains, programat en Java, multi 

plataforma i que utilitza una llicència de software lliure Apache 2.0. 

 

Entre vàries funcionalitats destaco les més importants: 

o Sistema de compilació basat en Gradle (dependències que es poden 

configurar) 

o Emulador amb vàries funcions (ús de diferents APIs de Android, densitat de 

píxels, mides, tipus de dispositiu, hardware...) 

o Instant Run (aplicar canvis a l’aplicació sense haver de compilar-la de nou 

l’APK). 

o Integració amb FireBase 

o Integració amb GitHub 

o Eines i frameworks variats 

Gradle: 

Destaco aquest sistema que està integrat per la seva importància i utilitat; Gradle és un 

sistema de compilació basat en JVM (Java Virtual Machine), doncs et permet escriure 

el teu propi script i que Android Studio l’executi.   

D’aquesta manera se’ns permet, entre altres, configurar i personalitzar la compilació i 

que gestioni les dependències de forma potent i còmode (basat en Maven). 

Estructura del projecte al IDE: 

o Carpeta manifest: conté el fitxer Manifest.xml que dona informació essencial 

sobre l’aplicació al sistema Android (permisos, activities, restriccions...) abans 

de córrer cap codi d’aquesta. 

o Carpeta java: conté els fitxers de codi font de Java. 

o Carpeta res: Conté tots els recursos, XML, strings de UI, imatges... 
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2 Carpeta Resources 

2) FireBase: 

 

Servei capaç de aprovisionar-nos d’un Backend al núvol amb una font de dades en 

temps real i una API potent per accedir a ella. S’ha usat per emmagatzemar/usar: 

fitxers de so, imatges, vídeos; autenticar usuaris avaluadors, recuperar usuaris pacients 

i la base de dades en temps real noSQL on s’emmagatzema informació sobre l’usuari. 

 

De totes les funcionalitats que disposa FireBase s’han usat tres: 

o Autenticació: Per autenticar els avaluadors i accedir a l’aplicació per a 

posteriori seleccionar el pacient que la usarà. 

o Base de dades en temps real: S’ha usat per emmagatzemar els usuaris dels 

pacients (no requereix autenticació). 

o Storage: S’ha usat per emmagatzemar fitxers i recuperar-los quan s’escau 

(imatges, so, vídeo i text/csv). 

Cada funcionalitat té una API per poder interactuar amb la plataforma, en aquest cas 

s’ha usat la d’autenticació, base de dades i la d’emmagatzematge (Storage), els únics 

requisits per poder usar-les és usar una API de Android igual o superior a la 9 (Android 

2.3), serveis de Google Play mínim 9.6.1 i Android Studio 1.5+. 

Per poder usar les APIs s’ha crear un projecte nou des de la consola de Firebase: 

 

 

3 Creació projecte FireBase 
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4 Integració FireBase a l’aplicació 

Tal com es pot veure a la il·lustració número 2, des del mateix IDE podem seleccionar 

la funcionalitat que volem de FireBase i integrar-la, automàticament agregant a Gradle 

les dependències necessàries i les classes per poder utilitzar les llibreries 

corresponents. 

En el nostre cas les dependències que necessitarem (de FireBase) són les de: 

com.google.firebase:firebase-auth:10.0.1 (autenticació), com.google.firebase:firebase-

database:10.0.1 (base de dades) i com.google.firebase:firebase-storage:10.0.1 

(emmagatzematge). 

 

5 Dependències Gradle 

Per tal que em funcionés correctament la API de FireBase he hagut de descarregar de 

la pàgina web d’aquest un fitxer anomenat ‘google-services.JSON’ i copiar-lo a la 

carpeta ‘app’ del projecte de l’aplicació. 

Llibreries usades de FireBase: 

1) com.google.android.gms.tasks: Obtenir informació sobre una tasca realitzada 

sobre Firebase tals com autenticació, descarregar/pujar fitxers i consultes a la 

base de dades en el nostre cas. Els més usats són els OnSuccessListener, 

OnCompletionListener i OnFailureListener, tal i com indica els seus noms 

agreguen listeners per conèixer l’estat de la tasca i poder realitzar les accions a 

posteriori que s’escauen. 
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2) com.google.firebase.auth: Per tal d’autenticar l’usuari i obtenir informació 

sobre la sessió, com també per donar-lo d’alta (ús de listeners relacionats amb 

la sessió també). S’ha usat la classe FireBaseAuth que m’ha permès conèixer 

quin usuari avaluador està actiu (sessió), acabar la sessió, crear usuari nou, 

iniciar sessió, si més no, tot el relacionat amb els usuaris avaluadors i la seva 

sessió. 

3) com.google.firebase.storage: Per poder pujar fitxers si descarregar-los, classes 

usades tals com UploadTask (pujar fitxer), StorageReference (fer referència a la 

base de dades d’emmagatzematge gràcies a la classe FirebaseStorage que crea 

una instància a FireBase). 

4) com.google.firebase.database: Per poder fer consultes a la base de dades 

noSQL de la plataforma FireBase, les classes més usades són la de 

DataSnapshot (obtenim una referència a totes les dades (nodes) i així 

interactuar amb elles, normalment amb una estructura for per anar consultant 

node per node), DatabaseReference (fer referència a la base de dades FireBase 

connectada a l’aplicació gràcies a la classe FirebaseDatabase) i 

ValueEventListener (per escoltar canvi de dades a la base de dades i aplicar 

l’acció desitjada).  

 

3) Emulador (Android Virtual Device): 

Tal i com s’indica en l’apartat de requisits del disseny de l’aplicació, aquest correrà 

sobre una tauleta de 10’1”. Per tal de garantir la compatibilitat amb les diferents 

densitats de píxels s’ha emulat l’aplicació en mdpi i xhdpi (cap cas serà inferior a mdpi i 

superior a xhdpi a priori).  

 

També s’ha optat per usar diferents versions de Android, en principi s’usarà la 5.1 (API 

22) però per garantir compatibilitat amb relació als permisos s’ha testejat també amb 

la API 23 (Android 6.0), d’aquesta forma garantim que en cas d’actualització segueixi 

funcionant les funcions de l’aplicació que requereixen de permisos especials tals com 

gravar veu per exemple.  

 

 

6 ADV Android Studio 
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4) Gimp 

GNU (Image Manipulation Program), és un programa d’edició de imatges digitals en 

forma de mala de bits (dibuixos i fotografies), programa lliure i gratuït, disponible sota 

llicència pública general de GNU.  

L’he usat principalment per escalar imatges que obtenia de Internet i per crear imatges 

transparents format PNG en cas que ho necessités. 

Decisions més importants preses 

1) Ús i control de dades en els formularis: 

 

En tot camp editable, tals com formularis s’ha intentat controlar els possibles 

errors generats per l’usuari. Per facilitar la tasca a aquest i que estigui el més 

limitat possible per evitar la conducció a aquests errors s’ha usat diferents 

teclats pels diferents camps. Un bon exemple el tenim al camp ID de l’usuari 

pacient de PacientUserSignUpAtivity; on el widget tipus edittext s’ha posat 

només numèric.  

 

Doncs la decisió és de teclat tipus text pels camps alfanumèrics i numèrics on 

el camp només accepti aquests. A més a més s’ha creat funcions per tal de 

controlar les restriccions particulars de cada camp (ex. mida del text o que el 

text no contingui cap número) i aplicant símbols d’error on s’escau, amb el 

missatge corresponent a través de la classe Toast i el mètode (setError(String)) 

de la classe edittext. Al final com a resultat facilitem l’ús de l’aplicació i evitem 

errors. 

 

 

7 Teclat tipus text    8 Teclat tipus numèric 

Pel que fa l’agregació d’usuaris de pacients nous i per tal d’evitar una gran des 

estructuració dels números ID dels pacients s’ha implementat que indiqui 

directament el número de la primera ocurrència lliure de ID, opcionalment 

l’usuari el pot canviar a un altre si està lliure, però d’aquest manera es controla 

que sigui el número més baix disponible. 
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 9 Codi per indicar valor ID usuari pacient més baix possible 

  

2) Aplicació multi-idioma 

L’aplicació està preparada per mostrar els texts en anglès, castellà i català. No 

obstant, l’agregació d’idiomes és trivial, ja que només cal agregar la traducció 

corresponent.  

 

Per aconseguir aquesta situació s’ha fet ús d’un únic fitxer que conté tots els 

texts (fitxer per idioma situat al directori “src\main\res\values\strings.xml”), el 

de per defecte (anglès) i la resta, d’aquesta manera al iniciar l’aplicació es 

carregarà el fitxer de l’idioma en qüestió gràcies a la configuració regional 

seleccionada es carregarà un o l’altre.  

 

Cada component de text de l’aplicació apunta a aquest fitxer mitjançant un 

identificador únic (tots els recursos de R treballen d’aquesta manera).  

 

 

10 Fitxers de strings (idiomes) 

Per la part de les reproduccions de so es controla l’idioma a nivell de codi a la 

mateixa activity, es recupera la configuració local d’idioma i en funció d’una o 

altre es reproduirà un àudio corresponent a l’idioma. 

 

11 Reproducció àudio en funció idioma seleccionat 
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3) Adaptadors personalitzats 

Per tal d’aconseguir una altra personalització en certs components de 

l’aplicació s’ha hagut de fer ús de adaptadors com en les listview de Android, 

això ha sigut requisit si volíem col·locar més widgets (textview, imageview...) 

en cada element de la llista ja que la que per defecte trobem en el framework 

conté només d’un textview. 

 

 

12 ListView personalitzat 

Per aconseguir aquesta llista s’ha fet ús de la classe PacientListAdapter que és 

subclasse de ArrayList<PacientUsuari> (PacientUsuari és la classe que conté la 

informació que s’abocarà a cada element de la llista personalitzada) on s’ha 

adaptat la informació a 2 textviews i un imageview. 

També s’ha creat la classe VersioListAdapter subclasse de ArrayList<VersioList> 

(amb classe VersioList) per poder seleccionar quina versió del tractament usar i 

per últim EpisodiListAdapter amb aquest cas la classe EpisodiList per abocar la 

informació a cada element. 

 

13 ListViews personalitzades (2) 

Aquestes personalitzacions eren essencials per a un bon disseny i agregar 

informació més estructurada i clara, d’altre banda hauria d’haver concatenat 

les diferents dades fent menys entenedor el codi i molt menys atractiu a nivell 

estètic. 

 



51   

4) Diàlegs personalitzats 

Com a requisit per desenvolupar l’aplicació es va demanar que els botons en la 

mesura del possible fossin grans, com també els texts. Es fa ús constant de 

diàlegs per controlar els possibles errors i donar missatges a l’usuari entre 

pantalles (activities), doncs he vist la necessitat de personalitzar els diàlegs ja 

que els per defecte el botons (positiu, negatiu i cancel·lar) són relativament 

petits. 

 

A continuació mostro un exemple a nivell de codi i del ‘layout’ per tal 

d’aconseguir personalitzar-lo i que el botó pugui realitzar alguna acció al ser 

premut. 

 

 

14 Diàleg personalitzat 

 

15 Layout diàleg personalitzat 

5) Activities i fragments 

He intentat reduir el màxim possible la quantitat de activities ja que l’aplicació 

en requereix forces pel disseny que té, una pantalla per pregunta en els 

qüestionaris, una pantalla per cada part del tractament, al final tenim 20 i 

podríem ser més si no s’hagués buscat solucions per reduir-ne.  

 

Un dels mètodes ha estat amb l’ús dels intents i el pas d’informació entre ells; 

quan es comença la activity nova, es comprova si l’intent dona certa 

informació i es carrega només les diferències que hi hauria. Un clar exemple el 

trobem en RespirarActivity.  

 

Aquesta pantalla mostra una imatge de fons, un diàleg i una reproducció de 

so, fins a 4 vegades (si agreguem la versió curta del tractament el número 

augmenta) i totes aquestes diferents des d’altres pantalles. En funció del 

intent que el porta a la activity es carrega un àudio, text i imatge diferents, 
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d’aquesta manera ja hem reduït 3 classes per controlar la activity, no obstant 

per contra es fa una mica més complicat llegir el codi i fer enginyeria inversa. 

 

Aquesta tècnica s’ha aplicat a: RespirarActivity, VisualitzarFragmentActivity, 

TestActivity i EvocarActivity, totes amb la mateixa intencionalitat, canviar 

únicament els elements que canvien. 

 

 

16 Exemple d'obtenció dades d'un intent 

 

17 Altre exemple d'obtenció informació entre Intents 

 

Per altre banda els qüestionaris com a requisit es va demanar que fos 

pregunta per pantalla, això hauria suposat aproximadament unes 27 activities 

de més de les actuals, factible però menys clar per mantenir l’aplicació.  

 

Vaig trobar l’opció d’usar un tipus de activity que s’anomena ‘tabbed activity’ 

la que carrega en una sola classe (la classe de la activity contenidor) els layouts 

(fragments en aquest cas) que programem des de la mateixa classe, d’aquesta 

forma aconseguim dos beneficis; un disseny gràfic més atractiu (contenim 

totes les preguntes del qüestionari en un contenidor de pantalles les quals 

podem passar entre elles desplaçant entre costats o amb botons) i contenir tot 

el codi del qüestionari sencer en una sola classe. 

 

 

18 TabbedActivity 

Aquest tipus de tècnica s’ha usat en les classes: PreguntesActivity, 

Preguntes2Activity, TestActivity i EscenaActivity per passar la imatge 

seleccionada a la següent pantalla. 

6) FloatingActionButton 

Llibreria que permet tenir un botó en forma de cercle flotant per realitzar 

accions, molt útil en llistes per exemple. S’ha utilitzat en la llista de pacients 
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per crear-ne un de nou i a la llista d’episodis, també per crear-ne un de nou. 

Un aspecte interessant de la seva utilitat rau en que si desplacem els element 

de la llista el botó manté la posició fixe.  

 

Per disseny i usabilitat m’ha semblat interesant i millor que una opció al menú 

de text en la barra d’acció; si ens fixem en altres aplicacions de Android és una 

mètode molt usat sobretot per agregar elements que té força acceptació. 

 

 

19 FloatingActionButton 

 

7) TextDrawable 

Es tracte d’una llibreria externa, amb llicència MIT que concedeix el permís, de 

forma gratuïta, per a obtenir una còpia de la llibreria sense limitacions en el 

dret d’usar, copiar, modificar, fusionar, publicar i distribuir el material. 

 

Es pot trobar en un repositori de GitHub: 

https://github.com/amulyakhare/TextDrawable 

Aquesta biblioteca permet la creació d’imatges (cercles i quadrats) amb textos 

en el seu interior, com es pot veure en l’aplicació de Google Gmail, un cercle 

amb la inicial del text de l’emissor del e-mail. 

 

M’ha semblat per una banda interessant a nivell de disseny gràfic; permet 

diferenciar cada element d’una llista més fàcilment augmentant la satisfacció 

de l’usuari i es de molt fàcil personalització, inclús el color. 

 

Un clar exemple el tenim en la llista dels pacients, el fe que generi un color de 

forma aleatòria (classe ColorGenerator) ens ajuda a distingir més cada element 

de la llista, i el fet que pugui contenir fàcilment el identificador de cada pacient 

produeix una molt bona combinació. 

 

S’ha usat en: TestActivity per indicar tant quina pantalla ens trobem del total, 

com també indicar el valor seleccionar en el RadioGroup. S’ha usat en les 

llistes (fent ús de l’adaptador corresponent) de pacient, episodi i versió.  

 

https://github.com/amulyakhare/TextDrawable
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20 Exemple de TextDrawable 

8) Menús 

S’han creat tants menús diferent com es necessitaran en funció de la pantalla 

que ens trobem. D’aquesta manera no mostrem informació que no serà 

d’utilitat a l’usuari i no creem confusió. Les opcions de acabar sessió de 

l’avaluador sempre es mostrarà entre parèntesis l’actual (e-mail) i per canviar 

de pacient també es mostrarà el que està actiu (número ID). 

 

 

21 Menús 

 

 

22 Menú amb informació sobre l'usuari 

Per altre banda, en la pantalla de l’avaluador s’ha agregat l’opció al menú de 

seleccionar el pacient també (a part des de la llista) per si es dona el cas que el 

número és elevat i l’usuari troba més còmode simplement introduint el 

número identificador del pacient. 
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23 Selecció pacient des del menú 

9) Estils (Styles): 

S’ha fet ús del fitxer Styles per tal de centralitzar informació que es repetirà en 

certes ocasions, permeten que un sol canvi en el fitxer styles.xml afecti a tots 

aquells elements que tenen aquest estil, és a dir, paràmetres. En alguns casos 

s’ha combinat estil i personalització de l’element, tenint preferència la 

configuració sobre el mateix element, casos escassos i per situacions 

concretes. 

 

Trobem un estil, a mode d’exemple, força usat en els RadioButtons pels 

qüestionaris que en són forces: 

 

 

24 Styles.xml 

10) Control exhaustiu d’entrada de dades i d’errors: 

Per tal d’evitar que l’usuari passi de pantalla amb valors ‘null’ s’ha 

implementat sempre que s’ha pogut controls sobre els camps a omplir, com 

per exemple fer aparèixer el botó ‘Següent’ només si es compleixen les 

condicions necessàries. 

 

A mode d’exemple mostro com es pot passar del primer qüestionari a la 

següent pantalla, on es comprova que totes les preguntes han estat 

contestades, en cas contrari no es mostra el botó: 

 

 

25 Control visibilitat d'elements 
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26 Control visibilitat botó amb condició que dos RadioGroup tingui element seleccionat 

Les funcions més usades per controlar l’execució de botons ha estat el 

setEnabled(boolean) i setVisibility(View) de la classe View, junt amb la classe 

Toast per notificar a l’usuari de l’acció a prendre.  

Pel que fa les pujades/baixades de fitxers i les consultes a la base de dades 

sempre implementant els listeners (mètodes addOnSuccessListener i 

addOnFailureListener) tant de èxit com de fallada per controlar el resultat i 

informar a l’usuari.  

Aquests mètodes a part de per controlar les consultes també s’apliquen a 

descàrregues de fotografies, si fallen per exemple s’inhabilita per no portar a 

posteriors errors. 

A part del control de respostes també s’ha usat per controlar possibles errors 

d’execució, tals com enregistrar la veu; quan s’està gravant la veu el botó no 

està habilitat per no induir a errors i només queda habilitat el de parar 

l’enregistrament, en vàries ocasions combinat també amb visualització visible 

o invisible. 

Podem trobar un bon exemple a la pantalla EvocarActivity, on el mateix botó 

quedarà inhabilitat fins que el de parar de gravar es premi, que el tornarà a 

habilitar.: 

 

27 Control d'habilitació i visibilitat 

Per altre banda sempre que s’ha pogut s’ha usat l’opció ‘hint’ per fer més 

intuïtiu l’entrada del text i donar on es pugui la informació de valor, com per 
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exemple al crear un usuari nou de pacient on ja s’indica el valor que hauria de 

ser, opcionalment modificable però es comprova que no existeixi. 

Un altre exemple d’evitar possibles errors humans en la selecció és la 

implementació del listener del ‘click’ llarg per agregar pacients nous o eliminar-

los. No només s’ha de mantenir premut el botó sinó que es notifica l’acció i es 

demana una segona per assegurar-se (en el cas d’eliminar es reforça demanant 

la contrasenya de l’avaluador). 

 

28 Notificació per realitzar l'acció correctament 

 

 

29 Diàleg per eliminar pacient 

11) Fer més natural el teclat virtual: 

Com a demanda del client s’ha implementat que al prémer (una vegada 

alliberat, ACTION_UP) el botó ‘enter’ del teclat virtual es posicioni el ‘focus’ al 

següent edittext del formulari en qüestió, augmentant d’aquesta manera la 

usabilitat. 

 

 

30 Focus al següent edittext quan es prem la tecla 'intro' 

12) Personalització nominal de texts d’alertes i notificacions: 

S’ha usat la funció getString(String, String) per tal d’incorporar als texts el nom 

de l’usuari o alguna dada variable de interès, tals com les felicitacions en les 

notificacions o els diàlegs. 
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31 Text amb variable tipus String 

 

 

32 Incorporació de text amb ús de funció getString per agregar text variable 

 

13) Classe TestAnswers: 

Classe que s’ha usat per guardar les dades dels qüestionaris i també crear el 

fitxer de text csv a partir de la informació d’aquesta mateixa, distingint per la 

versió llarga i curta.  

El mètode s’anomena ‘public String ConverToCSV(boolean)’, indicant-li si es 

tracta de la versió curta o llarga, ja que la curta conté menys informació i així 

es modifica la capçalera, i retornant la ruta absoluta on es troba el fitxer 

guardat en la memòria. 

 

Degut a que hi haurà una sola instància d’aquesta classe per vàries pantalles 

(activities) s’ha hagut de buscar alguna manera de emmagatzemar les dades 

temporalment per quan una vegada s’acaben tots els qüestionaris crear el 

fitxer amb totes les respostes.  

 

Una opció era anar col·locant les dades a la base de dades en el cloud, opció 

factible però he preferit fer-ho localment per un control relativament i 

teòricament major.  

 

Aquesta decisió també ha estat presa gràcies a la classe SharedPreferences, 

conté APIs que et permet emmagatzemar relativament petites col·leccions de 

dades tipus clau-valor. Aquests són molt senzills per llegir/escriure gràcies a 

que l’objecte apunta a un fitxer que conté els pars clau-valor (dades es poden 

protegir usant la paraula clau PRIVATE). 

 

La classe no permet emmagatzemar objectes que no tinguin un mètode en la 

seva API, doncs s’ha hagut de trobar una solució a aquest problema. Un 

mètode és transformar un objecte a JSON (String), emmagatzemar-ho en 

memòria (SharedPreferences) i recuperar-lo on s’escau fent el procés invers 

(prèviament s’ha d’estendre la interfície Serializable) 

 

Per aconseguir l’objectiu s’ha usat una llibreria potent de Google anomenada 

GSON, i gràcies a Gradle la incorporació al projecte ha estat molt fàcil i intuïtiu. 
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33 Gson dependència Gradle 

En conclusió, s’ha usat la classe TestAnswers juntament amb 

SharedPreferences on s’ha necessitat emmagatzemar respostes temporalment 

i recuperar-les, per a l’última pantalla crear el fitxer i enviar-lo a la base de 

dades (Storage). 

   

34 Exemple de recuperació dades de JSON a TestAnswer 

14) Classe PacientUser: 

Classe que s’usarà per manipular les dades del pacient amb els seus mètodes 

corresponents. D’aquesta forma puc omplir ArrayList per poder usar els 

adaptadors on calgui d’aquest tipus de dades, obtenir i emmagatzemar dades 

de forma més clara, eficient i ordenada. 

15) JSON: 

Acrònim de ‘JavaScript Object Notation’, és un format de text lleuger per 

l’intercanvi de dades (es considera un format de llenguatge independent). Tal 

com s’ha comentat en la classe TestAnswers, el format d’intercanvi entre 

intents per l’objecte de la classe ha estat de JSON usant el framework 

corresponent (Gson).  

 

També s’ha usat per actualitzar la base de dades ja que FireBase usa aquesta 

estructura (noSQL) i facilita col·locar dades directament des d’un objecte amb 

els mètodes i requisits corresponents. 

 

16) Animacions: 

Per fer una mica més il·lustratiu algunes interaccions de l’usuari amb l’aplicació 

s’ha agregat una animació a la foto que es selecciona en la pantalla 

AlbumActivity, al prémer sobre ella sembla que marxi, ja que serà la fotografia 

preferida de l’usuari i aquest s’emmagatzemarà al cloud en el seu espai 

d’usuari (Storage). 
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35 Codi XML animació Translate 

 

S’ha creat fitxer XML amb els atributs corresponents perquè tingui l’afecte 

d’animació amb el nom corresponent per si es vol reutilitzar i/o canviar algun 

valor, fent més re-usable el codi, com sempre, des de la carpeta ‘res\anim’ 

(recursos).  

 

En una activity en concret (Àlbum) he configurat l’animació a nivell de codi ja 

que no serà re usable en cap altre activity ni modificable cap paràmetre. 

 

17) Colors: 

També s’ha centralitzat certs colors que seran d’ús majoritari i comú, s’ha 

creat un fitxer de text a la carpeta de recursos (‘res\values\colors.xml’), 

d’aquesta manera accedim els valors personalitzats pel nom ràpidament. 

 

 

36 Colors.xml 

18) Control de les reproduccions multimèdia: 

Per tal de conèixer quan una reproducció (de so o vídeo) acaba i així prendre 

les accions desitjades (per exemple, que apareix el botó següent per passar de 

pantalla) existeix un mètode de la classe MediaPlayer que implementa un 

listener per tal de conèixer aquest estat. 

 

D’aquesta forma garanteixo que no es reprodueix el vídeo (o no es dona 

l’opció fins que una locució ha acabat, o com he comentat anteriorment no es 

permet passar de pantalla fins que no ha acabat el vídeo), o en pantalles com 
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EvocarActivity, on hi ha una locució abans de enregistrar veu de l’usuari, 

d’aquesta manera evitem solapaments per error humà. 

 

En la pantalla VisualitzarFragmentActivity he hagut d’acoblar un àudio a un 

vídeo, i gràcies al mètode setVolume(float,float) de MediaPlayer no m’ha 

calgut modificar la pista d’àudio, sinó només sincronitzar quan comença el 

vídeo amb el so, com també quan es pausa. 

 

 

37 Controls multimèdia no apareixen fins que no acaba locució 

Per últim el mètode onDestroy() també s’ha reescrit per tal de garantir 

l’alliberament de les variables per a la reproducció, mètode que recordem que 

es crida al destruir la activity. 

 

38 Sobreescritura mètode onDestroy() 

19) Threads: 

S’ha hagut de crear un thread per implementar una barra de progrés del vídeo 

que s’està reproduint en temps real. Si s’implementa amb una solució en el 

thread principal (ThreadUI) es pot quedar bloquejat (pot induir també a que la 

aplicació s’aturi completament) ja que hem de crear un while infinit mentre el 

vídeo es reprodueix, fet que condueix que el thread no pot controlar altres 

operacions a fer bàsiques en la interfície gràfica. 

 

La solució passa per crear un thread que vagi actualitzant la barra de progrés i 

encara que aquest tingui un while infinit mentre es reprodueix el vídeo, el 

principal queda lliure, i amb el mètode post podem actualitzar elements en el 

principal. També s’han usat per retardar l’execució en certes parts, com per 

exemple el botó de parar de gravar que no apareix fins que no passen 3 segons 

(EvocarActivity). 
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39 Thread per actualitzar barra de progrés posició actual vídeo 

20) Picasso: 

Llibreria externa per poder implementar imatge des de una URI directament a 

un objecte tipus ImageView, d’aquesta forma ens estalviem codi per 

transformar la imatge a bitmap i implementar mètodes per poder col·locar la 

imatge en temps d’execució, tot en una sola línia de codi. 

 

 

40 Dependència Picasso a Gradle 

De nou gràcies a Gradle només ens cal introduir la dependència per poder 

utilitzar la llibreria. Podem trobar la llibreria a http://square.github.io/picasso/ 

 

41 Exemple de codi usant llibreria Picasso 

21) BaseActivity: 

Classe abstracte que hereta AppCompatActivity, la usarem com a classe pare 

de les activities on necessitem implementar mètodes que es necessitaran en 

vàries pantalles, tals com el diàleg de progrés, notificacions(Toast) i tractament 

de la classe SharedPreferences(guardar i recuperar dades de diferents tipus 

per tal fer més clar el codi i modular) .  

 

D’aquesta manera reduïm la duplicació de codi en les tasques possibles de la 

UI (User Interface) tals com menús per exemple, obrir els SharedPreferences, 

usar Gson, guardar/recuperar dades, etc., d’aquesta manera si la classe 

Activity és subclasse de BaseActivity podrem cridar el mètode directament. En 

el meu cas no he col·locat la creació dels menús ja que tinc diversos en funció 

de la pantalla, no obstant, és una pràctica habitual. 

 

http://square.github.io/picasso/
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42 Part classe BaseActivity (1) 

 

43 Part de la classe BaseActivity (2) 

Un altre ús a la classe BaseActivity ha estat incorporar la classe Toast per 

notificar l’usuari; el que guanyem és una mica més de claredat en el codi per 

cridar una funció en comptes de construir el missatge directament, com també 

s’ha creat la funció ‘void showToastError(Activity)’ que envia sempre un 

missatge d’error a la pantalla i d’aquesta manera ens estalviem escriure codi 

repetitiu ja que la configuració d’aquest serà sempre el mateix. 

 

44 Codi a BaseActivity per a crear Toasts 

 

22) Log: 

Per facilitar el debugging s’ha fet ús de la utilitat de Android ‘Log’ per tal d’on 

hi hagi una connexió a la base de dades quedi registrat i es pugui fer un 
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seguiment en cas d’error o èxit. S’ha usat el tipus error en cas d’aquest i el de 

debug en cas d’èxit. 

 

 

45 Log.e 

23) Informació explícita sempre que es pugui per a l’usuari: 

S’ha intentat col·locar informació d’errors o possibles errors per tal d’orientar 

l’usuari i que la usabilitat sigui més gran. Un clar exemple és el control de la 

connexió a Internet, l’aplicació no pot funcionar sense connectivitat, doncs es 

comprova al iniciar-la i si no n’hi ha se li indica a l’usuari i es surt d’aquesta. 

 

 

46 Control de la connexió a Internet 

 

24) Ús de interfícies: 

Per tal d’usar dos formes d’implementar els listeners en els objectes de la 

classe View he volgut en dos ocasions (pantalla SignInActivity i EvocarActivity) 

implementar la interfície View.OnClickListener i sobreescriure el mètode 

‘OnClick’ per actuar en funció de l’element clicat.  

 

Un dels motius que m’ha portat a usar-ho és en pantalles on pràcticament 

només s’ha de clicar, doncs fa llegir el codi una mica més ordenat i clar 

(combinat amb les funcions corresponents). 

 

 

47 Implements View.OnClickListener 
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48 Override OnClick de la classe abstracte View.OnClickListener 

25) Protecció ús de dispositiu no compatible: 

S’ha declarat quina mida de pantalla és compatible al fitxer AndroidManifest.xml 

per  tal d’evitar errors. 

 

49 Restricció mida pantalla dispositiu 

26) SDK  

La versió mínim del SDK s’ha decidit que sigui la 22 ja que els dispositius que es 

faran servir usaran mínim la versió de Android 5.1.1 (API 22) i permet garantir 

que en pròximes desenvolupaments (s’afegiran activitats, jocs, funcions) es 

puguin utilitzar mètodes relativament avançats i no quedar-se encallat en 

versions  força antigues.  

 

A major versió SDK major possibilitats per desenvolupar, i s’ha de tenir en 

compte que en cap cas s’usaran tauletes inferiors a aquesta, però sí 

possiblement superior. 

 

27) Classes pròpies per gestionar dades de la base de dades: 

Tal i com s’ha explicat a nivell individual, a  mode de resum indico quines classes 

s’han usat per recuperar dades i enviar a la base de dades juntament amb la API 

de FireBase per a la base de dades i la parta d’emmagatzematge: 

 

 PacientUsuari (Obtenir informació del pacient i agregar-la) 

 Episodi (Obtenir informació de l’episodi i agregar-la) 

 TestAnswers (Crear fitxer format text csv per emmagatzemar-lo) 

 

28) Configuració predeterminada de tipus de activities Android Studio: 

Per a crear el menú tipus ‘navegation drawer’ i la activity tipus ‘tabbed’ s’ha fet 

ús de l’assistent de Android Studio incorporat; d’aquesta manera s’ha 

personalitzat i adaptat (s’ha eliminat, modificat i agregat però no s’ha fet ús 

d’adaptadors en aquest cas) elements per tal d’aconseguir l’objectiu a obtenir 
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(s’ha programat certs textos, entre altres, per ser modificats en temps 

d’execució, tals com el número ID del pacient i el e-mail del avaluador). 

 

Però la base ha estat bona per començar a treballar, no obstant, s’ha de ser molt 

coneixedor del que s’està fent per fer adaptacions i ampliacions encara que s’usi 

una activity basada en un tipus concret. 

 

 

50 Configuració activity 

29) GitHub: 

Els controls de canvi s’han fet usant GitHub fent els commits i pushes quan es 

realitzaven canvis importants i avançava el projecte adequadament. També 

m’ha servit com a mesura de ‘còpia de seguretat’ en cas de desastre en 

l’ordinador o si volia avançar en un altre en un moment determinat 

(https://github.com/osecall/ReMemoryDroid). 

 

 

38 Configuració Github 

 

 

https://github.com/osecall/ReMemoryDroid
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Anàlisi estat projecte respecte planificació proposada: 

 

A continuació mostro les subtasques planificades anteriorment; degut a diferents canvis en les 

demandes hi ha una subtasca que no s’ha realitzat però ha augmentat d’altres per certes 

exigències en l’aplicació (traducció de tots els texts en 3 idiomes).  

 

Al final les hores han augmentat considerablement ja que s’ha usat molt la tècnica ‘prova-

error’ per controlar les APIs usades i implementar les funcionalitats, amb un emulador 

relativament lent a carregar. Molts dies s’ha treballat més de 10 hores fins i tot 14-16 hores en 

algunes ocasions, i els dies festius no han comptat, sinó s’han aprofitat per fer tot el que es 

podia. Les hores que indico són aproximades però si es contrasta es pot veure que són més de 

les que s’havia planificat.  

 

S’ha de considerar que el projecte té diverses pantalles amb una problemàtica diferent cada 

una (la majoria de casos) i aquest fet fa que s’hagi de afrontar investigar com fer-ho, provar, 

corregir (a vegades buscar alternatives, començar de nou...), de forma reiterada, tot això són 

hores de dedicació. No obstant el comentat anteriorment, s’han aconseguit els objectius 

d’obtenir una aplicació amb les demandes del client i les funcionalitats previstes. 

 

Esquelet de l’aplicació: 16h 

Implementació BBDD: 16h 

Implementació part de Autenticació: 48h 

Implementació part ‘Tractament’: 120 hores 

Revisió general implementació: 24 hores 

Test en emulador, dispositiu físic i avaluació resultats: 4 hores 

Revisió amb el client en dispositiu físic final: 4 hores 

Correccions i millores: 4 hores 

Lliurament PAC 3: 8 hores 

 

Proves 

 

Conjunt de proves funcionals manuals per comprovar correcte funcionament de l’aplicació i les 

seves funcionalitats: 

1. Iniciar sessió com avaluador, acabar-la i creació usuari. 

a. Comprovació validació/verificació usuari per e-mail. 

b. Comprovació accés només si e-mail està verificat. 

c. Càrrega de dades de l’avaluador en els texts corresponents. 

2. Creació/eliminació usuari pacient. 

a. Comprovació base de dades de l’usuari amb l’estructura correcte 

de dades. 

b. Comprovació estructura de dades no rep impacte negatiu al 

eliminar. 
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c. Comprovació validació contrasenya avaluador per eliminar usuari 

pacient. 

d. Llistat usuaris pacient coherent, actualització correcte al eliminar i 

agregar usuaris. 

3. Selecció usuari pacient i carga de dades. 

a. Carga de dades de l’usuari del pacient correcte, en els menús i 

texts on ha d’aparèixer. 

4. Comprovació aplicació multi-idioma (català, castellà i anglès). 

a. Càrrega d’àudio en funció de l’idioma seleccionat. 

b. Texts traduïts al 100%. 

5. Episodis 

a. Selecció episodi, funció d’afegir i eliminar correcte. 

b. Correcte protecció amb contrasenya de la sessió de l’avaluador 

activa per l’eliminació d’episodi. 

c. Correcte i coherent actualització llistat episodis. 

d. Correcte càrrega de contingut multimèdia en funció de l’episodi 

seleccionat. 

6. Versions 

a. Llistat correcte. 

b. Carga d’opcions en els tractaments coherent amb la versió 

seleccionada. 

c. Versió episodi coherent amb la selecció. 

7. Realització versió llarga de l’episodi. 

a. Gravació de veu, reproducció i emmagatzemant al núvol (FireBase) 

a la carpeta del pacient i episodi corresponent amb el nom i tipus 

de metadata del fitxer correcte. 

b. Reproducció so enregistrat. 

c. Reproducció i control del vídeo des del núvol, reproduccions 

d’àudio abans d’iniciar el vídeo i al finalitzar aquest. 

d. Reproducció de vídeo sense so i solapament d’àudio extern. 

e. Comprovació de les notificacions al realitzar qüestionaris. 

f. Emmagatzematge imatge preferida usuari al núvol. 

g. Descàrrega imatges del pacient en pantalla. 

h. Construcció text provinent d’altres pantalles (activity). 

i. Personalització diàlegs en funció nom del pacient. 

j. Maquetació de totes les pantalles correcte. 

k. Realització correcte episodi. 

8. Menús 

a. Menú coherent amb la pantalla activa. 

b. Menús amb informació sincronitzada correcte (e-mail avaluador i 

número ID del pacient). 

9. Control d’errors potencials a la interfície gràfica per part usuari 

a. Aparició/desaparició d’elements en funció d’altres accions preses 

en la UI per part de l’usuari. 
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b. Habilitació/inhabilitació d’elements en funció d’altres accions 

preses en la UI per part de l’usuari. 

10. Enviament resultats qüestionaris a la base de dades i per e-mail 

a. Format text/csv correcte. 

b. Nom fitxer i tipus meta-data correcte. 

c. Contingut dades en funció versió episodi (llarg i curt). 

d. Valors coherents. 

e. E-mail amb format i adjunt correcte. 

11. Distribució elements visuals correcte (layout) en totes les pantalles 

(activities), maquetació. 

a. Tauleta 10’1” mdpi 

b. Tauleta 10’1” hdpi 

c. Tauleta 10’1” xhdpi 

d. Maquetació de totes les pantalles correcte 

e. Animacions correctes. 

12. Control de permisos (Test amb API 22 i 23 de Android) 

a. Accés a fitxers (lectura i escriptura). 

b. Internet. 

c. Gravació d’àudio. 

d. Comprovació estat xarxa. 

13. Reproduccions 

a. Sincronització pistes de àudio y vídeo correctes. 

b. Botons control vídeo sincronitzats. 

c. Àudios en funció idioma i pantalla correctes. 

14. Versió curta episodi 

a. Recuperació imatge favorita de l’usuari pacient. 

b. Gravació i reproducció so correcte. 

c. Emmagatzematge so gravat al núvol correcte. 

d. Reproducció vídeo des del núvol correcte. 

e. Realització correcta episodi. 

f. Discriminació a la base de dades dels fitxers en funció versió 

(gravació de veu i resultats) 

15. Notificacions i diàlegs 

a. Notificacions personalitzades correctes. 

b. Diàlegs personalitzats correctes. 

c. Accions dels diàlegs correctes. 

16. Navegació entre pantalles 

a. Possibilitat de tirar enrere de forma coherent amb les dades. 

b. Control de les reproduccions multimèdia en cas de usar una 

activity externa a l’aplicació. 

c. Funcionament correcte dels botons per avançar en la pantalla. 

d. Navegació general entre pantalles des del menú i botons 

designats. 

e. Menú ‘navigation drawer’ funcions elements correcte i 

maquetació (activity Tractaments) 
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i. Funció pujar vídeo per pacient/episodi 

ii. Funció pujar fotografia per pacient/episodi, mostra 

fotografies actuals i selecció destí. 

iii. Resta de funcions correctes (navegació). 

Totes aquestes proves s’han realitzat i han sigut superades correctament en la última iteració, 

no obstant, durant el treball s’ha anat implementant funcions i elements, per posteriorment 

provar per tal de comprovar la correcte implementació del codi, detectar errors i possibles 

millores; en definitiva, ha estat iteratiu per tal d’arribar en aquest punt i fer les mínimes 

correccions possibles. 

Manual de instruccions 
 

S’ha usat l’emulador del IDE Android Studio 2.3.1 amb configuració 10’1” API 22 i 23 mdpi i 

xhdpi respectivament. El dispositiu físic ha estat una tauleta marca Lenovo model Yoga Tab 3 

plus (10’1” xxxhdpi API 23). 

 

 

 

Requisits mínims pel correcta funcionament de l’aplicació: 

 Dispositiu tipus tableta de 10’1” WXGA (mdpi o superior) 

 Android 5.1 Lollipop (API 22) 

 30 MB d’espai lliure 

Instal·lació de l’aplicació: 

 Obtenir l’aplicació en format APK. 

o Usar Git, SVN (checkout) o descarregar codi font a través de GitHub  

URL GitHub:(https://github.com/osecall/ReMemoryDroid)  

Git: (https://github.com/osecall/ReMemoryDroid.git) 

o Importar projecte a Android Studio i compilar-lo. 

 Usar l’explorador d’arxius preferit per executar l’arxiu de l’aplicació (APK) i completar 

la instal·lació seguint l’assistent. 

 Un cop instal·lada correctament l’aplicació apareixerà en la secció d’aplicacions 

disponible per ser iniciada prement a sobre de la mateixa icona. 

 

1. Què és ‘ReMemoryDroid’? 

 

És una aplicació que permet a usuaris que són malalts de la malaltia d’Alzheimer en 

fase 1 reforçar la memòria cognitiva i intentar reviure activitats que han dut a terme 

en moments concrets tot fent un seguiment a nivell qualitatiu. 

https://github.com/osecall/ReMemoryDroid
https://github.com/osecall/ReMemoryDroid.git
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2. Idioma 

 

L’aplicació permet seleccionar els texts i àudios en l’idioma anglès, castellà i català. 

Prémer la icona corresponent la pantalla ‘ReMemoryDroid’ de l’idioma desitjat. 

 

 

52 Pantalla 'ReMemoryDroid' per seleccionar idioma 

 

3. Usuaris avaluadors 

 

L’aplicació necessita ser iniciada per un usuari avaluador a través d’un e-mail verificat i 

contrasenya per tal de gestionar els usuaris dels pacients (independents als dels 

avaluadors i amb un altre format) i el contingut de la part multimèdia de les activitats. 

 

    

53 Pantalla 'Iniciar sessió' per crear usuari avaluador o iniciar sessió. 

o Es disposa d’usuari avaluador: introduir credencials i prémer botó ‘ENTRAR’ o 

el botó del teclat ‘Intro’.  

o No es disposa d’usuari avaluador: introduir credencials desitjades (contrasenya 

mínima de 6 caràcters alfanumèrics) i prémer el botó ‘CREAR USUARI 

AVALUADOR’. Posteriorment prémer botó ‘VERIFICAR EMAIL’, dirigir-se al 

correu electrònic de verificació per tal de prémer el link contingut i així poder 

usar les credencials per poder iniciar sessió posteriorment. 

Si es vol modificar les credencials per tornar a començar es prem ‘ACABAR 

SESSIÓ’. 

3.1 Acabar sessió 

Tots els menús de la barra d’acció (si està present) contenen l’opció d’acabar la 

sessió de l’avaluador i retornar a la pantalla ‘Iniciar sessió’. També podem trobar 

aquesta opció en el menú tipus ‘Drawer’ a la pantalla ‘Tractaments’. 

 

4. Usuaris de pacient 
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o Selecció pacient: Des de la pantalla ‘Àrea avaluador’ es pot seleccionar el 

pacient a tractar amb un click sobre l’element de la llista de pacients o com 

alternativa des del menú en el text ‘Seleccionar un pacient’. 

o Eliminar pacient: Prémer sobre usuari pacient de la llista més de 1 segon i 

seguidament prémer el text ‘APRETA AQUI SOBRE PER ELIMINAR L’USUARI’ de 

la notificació tipus ‘snack bar’ (veure il·lustració 4). Es demanarà la 

contrasenya de l’avaluador per portar a terme l’acció. 

o Crear pacient: prémer botó flotant més de 1 segon (veure apartat 4.1) 

o Canviar pacient: prémer sobre text ‘Canviar pacient (x)’ en el menú de la barra 

d’acció quan estigui disponible (veure il·lustració 4) o menú ‘Drawer’. 

 

 

54 Àrea avaluador 

 

 

55 Canviar pacient des de menú barra d'acció 
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56 Àrea avaluador notificació tipus snack bar per eliminar usuari pacient 

 

 4.1 Creació pacients. 

Un cop a la pantalla ‘Alta usuari pacient’ s’ha d’omplir el formulari per poder crear 

l’usuari del pacient nou, sent tots els camps obligatoris. El camp ‘ID del pacient’ serà 

omplert automàticament per el primer nombre més baix disponible, no obstant és 

modificable sempre i quant ja no existeixi a la base de dades. 

 

 

57 Formulari alta usuari pacient 

5. Episodis 

5.1 Gestió episodis 

o Selecció episodi: prémer sobre episodi desitjat de la llista d’episodis. 

o Eliminació episodi: prémer més de 1 segon sobre episodi de la llista d’episodis i 

seguidament introduir el número de l’episodi seleccionat, un cop introduït es 

demanarà la contrasenya de l’avaluador (veure il·lustració 6). 
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58 Diàlegs eliminació episodi 

           

o Afegir episodi: prémer sobre el botó flotant a la llista d’episodis o com 

alternativa des del menú prémer sobre el text ‘Afegir episodi’, seguidament 

omplir el formulari que apareix com a diàleg i prémer ‘D’ACORD’. 

 

39 Diàleg per afegir episodi 

5.2 Versions 

o Versió llarga (dilluns): prémer sobre l’element de la llista per 

seleccionar la versió dels dilluns (llarga). 

o Versió curta (dimecres): prémer sobre l’element de la llista per 

seleccionar la versió dels dimecres (curta). 

 

6. Menú Tractaments 

En la pantalla ‘Tractaments’ es pot desplegar el menú prement sobre la icona   de 

la barra d’acció (part superior esquerra), per replegar-la simplement prémer qualsevol 

altra part de la interfície gràfica o seleccionant una opció del menú. 

 

6.1 Qüestions del pacient 

  

6.1.1 Canviar pacient: permet canviar l’usuari pacient seleccionat actualment. 

 6.1.2 Canviar llengua: permet canviar la llengua seleccionada. 

 6.1.3 Episodis: permet canviar l’episodi i versió prèviament seleccionada. 

 6.1.4 Respostes del pacient: et dirigeix a la pantalla ‘Respostes’ (veure apartat 

7). 

 

6.2 Qüestions de l’avaluador  

6.2.1 Sortir (e-mail de l’avaluador): permet acabar sessió de l’avaluador. 

 6.2.2 Pujar vídeo: permet pujar a la base de dades el vídeo de l’episodi i 

pacient seleccionat que s’usarà en l’activitat ‘Revisió Episodis’. 
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 6.2.3 Pujar imatges: permet pujar a la base de dades les imatges que s’usaran 

per l’activitat ‘Revisió Episodis’ de l’episodi i pacient seleccionats. 

 

 

60 Menú tractaments 

 

7. Respostes 

En aquesta pantalla l’avaluador podrà escoltar els àudios del pacient (tant de les 

versions llargues com curtes), omplir la graella per valorar el contingut de l’àudio, 

descarregar-se els resultats dels tests de l’episodi o enviar-los per correu electrònic, 

com també visualitzar la imatge favorita seleccionada pel pacient de l’episodi. 

 

Aquesta opció només està habilitada si hi ha un episodi seleccionat. 

 

 

61 Pantalla 'Respostes' 

 



76   

o Àudios: prémer botó amb nom ‘EVOCAR’ per escoltar l’àudio que el pacient va 

enregistrar a les pantalles corresponents (EVOCAR_A i EVOCAR_B pertanyen 

versió llarga, EVOCAR_C i EVOCAR_D pertanyen a la versió curta). 

o Graella: prémer botó corresponent amb nom ‘GRAELLA’, seguidament 

apareixerà un diàleg amb una taula per poder introduir els valors 

corresponents (valor de 0 a 15 en total). A sota de cada botó apareix el valor 

actual si existeix.  

 

62 Graella 

 

o Respostes:  

 

o Descarregar-les: prémer botó amb nom ‘DESCARREGAR RESPOSTES’, 

s’emmagatzemarà a l’arrel de la memòria externa del dispositiu. 

o Enviar-les per e-mail: prémer botó amb nom ‘ENVIAR RESPOSTES PER 

EMAIL’. 

o  

8. Realització activitat ‘Revisió episodi’ versió llarga. 

Activitat principal on l’usuari pacient reviurà a través de contingut multimèdia una 

experiència prèvia enregistrada i se l’avaluarà a través de preguntes per tal que 

l’avaluador pugui extreure informació i fer un seguiment.  

 

Existeixen dos versions diferents, la curta i la llarga (es realitzen en diferents dies 

respectivament, dilluns i dimecres), el fitxer de respostes generat són diferents i el 

contingut de la curta depèn de la llarga. 

 

Per tal d’executar-la es necessita: 

1. Iniciar sessió com a Avaluador. 

2. Seleccionar un pacient. 

3. Seleccionar un episodi. 

4. Seleccionar una versió. 

5. Prémer botó ‘Revisió episodi’ pantalla ‘Tractaments’. 
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A continuació s’indicarà com procedir a realitzar l’activitat indicant les generalitats de 

les diferents pantalles que es mostraran. La versió curta difereix en què hi ha menys 

pantalles, menys enregistraments de veu, preguntes, entre altres, doncs, queda cobert 

amb l’explicació de la versió llarga.  

 

a. Realització test: seleccionar valor a través botó tipus ‘radio’. Un cop hi hagi 

valor apareixerà botó ‘Següent’ per passar següent pregunta, en total 6 

(posició actual indicada a la part superior interfície gràfica). Un cop finalitzat el 

test s’enviarà una notificació al sistema. 

 

 

63 Test 

 

b. Locucions: escoltar l’àudio i esperar la seva finalització per tal de passar de 

forma automàtica a la següent pantalla. 

 

 

64 Pantalla amb locució 

c. Vídeo amb música de fons: Escoltar les instruccions i un cop acabades 

(apareixerà botó Play) prémer el botó per reproduir el vídeo. Es pot avançar el 

vídeo prement sobre d’aquest mateix i movent el cursor del progrés (veure 

il·lustració 7). Per parar el vídeo es prem e botó de ‘pause’ i per re emprendre’l 

el mateix botó de ‘play’. Un cop finalitzi el vídeo apareixerà botó ‘Següent’ per 

passar a la pròxima pantalla. Si es vol reiniciar el vídeo prémer botó ‘reiniciar’. 
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65 Pantalla vídeo 

  

66 Cursor vídeo progrés 

 

d. Evocar: aquesta pantalla permet enregistrar en format àudio (3gpp) el que el 

pacient comenti de forma explícita. Un cop l’àudio estigui emmagatzemat a la 

base de dades, es podrà reproduir la gravació a la mateixa pantalla (apareix 

botó de reproducció) o passar a la següent pantalla a través de prémer el botó 

’següent’ que apareixerà a la pantalla. Els botons apareixen i desapareixen en 

funció de les possibilitats i s’habiliten i des habiliten per seguretat. 

 

67 Pantalla Evocar amb botons enregistrar i parar d'enregistrar 
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68 Pantalla Evocar amb botons enregistrar i reproduir 

 

69 Pantalla Evocar amb botons reproduir i parar de reproduir   

e. Vídeo amb locució superposada: Escoltar les instruccions d’àudio i un cop 

finalitzades prémer el botó ‘Play’ per tal d’iniciar el vídeo i l’àudio que 

realitzarà preguntes a l’usuari a la mateixa vegada. Un cop finalitzi la 

reproducció del vídeo apareixerà el botó ‘següent’ per tal de passar a la 

següent pantalla. 

f. Qüestions: Pantalla que conté preguntes tipus radio i llista on s’ha de prémer 

el valor desitjat. Quan hi ha el valor seleccionat apareix el botó següent per 

passar de pantalla, també és pot passar desplaçant de costat a costat de 

pantalla (arrossegant) o en les pestanyes de la barra d’acció on s’indica el nom 

de la pregunta. 

 

70 Pantalla Qüestions 
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71 Qüestions segona part 

g. Àlbum de fotos: Pantalla on l’usuari ha se seleccionar la foto preferida de les 6 

que es mostren. Prémer a sobre de la imatge desitjada per guardar-la a la base 

de dades. 

 

 

72 Pantalla àlbum de fotos 

h. Pantalla Escena: permet visualitzat la imatge preferida seleccionada en la 

pantalla ‘Àlbum de fotos’ i demana seleccionar una emoció, com també la 

intensitat i respondre 4 preguntes. 

 

 

73 Pantalla Escena 
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a. Selecció emoció: prémer sobre el spinner i prémer sobre el text que 

descriu l’emoció. 

 

74 Spinner emoció 

b. Selecció intensitat emoció: arrossegar el cursor de la barra de cerca 

(seekbar) al valor desitjat (valors discrets del 1 al 5). 

c. Respondre preguntes: escriure sobre el camp, es pot passar de camp 

prement el botó del teclat ‘intro’. 

 

i. Enviament resultats per e-mail: Al finalitzar l’activitat ‘Revisió de l’episodi’ es 

mostrarà un diàleg on es pregunta si es desitja enviar el resultats per e-mail 

(fitxer format CSV), les direccions per defecte que es col·loquen en el diàleg 

són las de l’avaluador i el de la comunitat del projecte ReMemory, podent-se 

canviar simplement modificant el text en el mateix diàleg o en la pantalla del 

gestor de correu electrònic després de prémer el botó ‘ENVIAR’. Si no es vol 

realitzar l’acció prémer el botó ‘NO ENVIAR’. 

 

75 Diàleg per enviar e-mail amb resultats 

9. Firebase 

 

9.1 Storage (Emmagatzematge): 

S’usarà per emmagatzemar les fotos, sons, vídeos i resultats (format text csv) del 

pacient. És imprescindible que es segueixi l’estructura determinada per tal que 

l’aplicació funcioni correctament. Per introduir/modificar tant les imatges com els 
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vídeos es pot realitzar a través de l’aplicació (veure apartat 6.2.2 i 6.2.3) i per obtenir 

respostes es descarreguen (veure apartat 7).  

 

El vídeo ha de ser tenir format mp4 i s’ha d’anomenar ‘video.mp4’, per altre banda les 

imatges s’anomenen [numero].jpeg (del 0 al 5, ex.: 0.jpeg) 

 

Estructura emmagatzematge:  

 pacient/episodi/sons/ 

 pacient/episodi/imatges/ 

 pacient/episodi/favorita/favorita.jpeg 

 pacient/episodi/respostes/ 

 pacient/episodi/video/video.mp4 

 

76 Plataforma Firebase vía Web 
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Possibles millores 
 

Les funcionalitats demanades per part del client, com també els requisits han estat 

implementats satisfactòriament, encara que s’ha de tenir en compte que el projecte està obert 

i en constant revisió. 

Tot i el l’assoliment dels objectius, s’han detectat possibles millores pel projecte: 

1. Emmagatzemar estat de l’activitat: es pot millorar el control de la informació i avenç 

en l’activitat ‘revisió de l’episodi’ per tal de no començar de nou o obviar possibles 

errors en les respostes en cas de parar-se l’aplicació completament. 

2. Enviar respostes de l’activitat ‘revisió de l’episodi’ per e-mail sense la interacció de 

l’usuari: aquesta funcionalitat es va afegir com a extra i no era requisit per part del 

client, no obstant, em va semblar interessant introduir-la com opcional usant els 

intents explícits. Evitar prémer el botó d’enviar des de la aplicació client de correu 

seria una millora, encara que molt menor. 

3. Notificacions push als avaluadors: pot ser una millora (encara que no ha estat requisit 

per part client) d’enviar una notificació push als avaluadors per que siguin coneixedors 

de finalitzacions de les activitats que estiguin fent l’usuari. 

4. Menys dependència de connexió a Internet: l’aplicació necessita de Internet per 

funcionar; es podria millorar fent-la menys dependent amb una certa diferent 

implementació. 

5. Transformar a text anotacions orals del pacient (speech-to-text): encara que no s’ha 

recomanat per les dificultats de comprensió del que emeten oralment en termes 

generals, és una opció futura a tenir en compte. 
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Conclusions 
 

Una vegada s’ha revisat el producte amb el client i s’ha arribat als objectius mercats per aquest 

treball de final de grau puc fer la conclusió. S’ha de tenir en compte que el projecte ReMemory 

no acaba amb aquest treball, sinó que es seguirà treballant implementant activitats per part de 

tercers i revisions de l’activitat que he implementat (la principal). 

S’ha desenvolupat una aplicació totalment funcional i amb els requisits exigits que han estat en 

constant canvi durant el treball. S’ha de destacar que s’ha implementat una interfície d’usuari 

senzilla, útil i d’alta usabilitat en detriment al disseny degut a l’usuari potencial de l’aplicació. 

Considero que el projecte m’ha servit per adquirir una gran quantitat de coneixement en 

l’entorn de programació per a dispositius mòbils, m’ha introduït a tenir una base per poder 

ampliar-la i m’ha servit per seguir millorant en la programació.  

Personalment em sento satisfet de poder ajudar a la societat i a persones amb una situació 

difícil com son els malalts d’Alzhaimer, l’aportació de tots és crucial, i el projecte és finançat 

socialment (marató) i l’aplicació s’ha fet sense cap ànim de lucre (TFG). 

El desenvolupament de l’aplicació m’ha requerit moltes hores degut a la inexperiència en 

aquest món i la dimensió del projecte; superar la corba d’aprenentatge no és senzill i usar APIs 

de tercers es pot fer complicat. No obstant, estic content amb l’ús del IDE Android Studio 2.3, 

que gràcies a la gran quantitat de documentació que hi ha a la xarxa com també fòrums i 

articles (recursos usats habitualment) ho ha fet més amigable. 

Vull destacar també la plataforma Firebase, recurs que m’ha ajudat moltíssim aconseguir 

l’objectiu ja que la API no et requereix implementar una part que hagués estat de moltes hores 

de dedicació. Aquesta plataforma et permet crear aplicacions de qualitat gràcies a les funcions 

que disposa, sense ser perfecte, ja que li trobo certes millores, és molt recomanable. 
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