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Resum 

 

 L’objectiu d’aquest Projecte Final de Carrera és el poder desenvolupar una nova eina de 
treball, segons el paradigme de l’interacció a cos sencer, per als terapeutes de la Fundació 
Tekhnikós, per a poder afavorir nous processos d’expressió, comunicació i interactivitat entre el 
pacient i el terapeuta en les sessions de Musicoteràpia. 

 

El Projecte tracta d’un sistema d’interacció a cos sencer per a pacients amb diferents 
patologies o síndromes de conducta. Mitjançant un sistema de captura que treballa en el camp 
dels infrarojos, el pacient és capaç d’interactuar amb els elements de l’aplicació a través de la 
gesticulació. El moviment d’aquestes partícules (vegis el Glossari de termes en l’Annexe) 
generarà diferents sons segons posició i direcció en l’espai de la pantalla motivant al pacient a 
explorar el comportament el sistema de diferents maneres. Aquests estímuls sonors estan basats 
en l’experiència prèvia de la Fundació amb les seves sessions de Musitoràpia, basades en 
l’observació de les reaccions del pacient davant estímuls sonors. Aquesta eina permetrà 
experimentat tot un món nou d’estímuls per al pacient, tant sonors, com visuals gràcies a la 
possibilitat de configuració de molts dels paràmetres del sistema 

 

 Gràcies al sistema de visió artifical s’aconsegueix una interacció màquina / pacient a 
cos sencer no intrusiu, molt interessant tenint en compte que l’aplicació està destinada a un gran 
espectre de patologies o síndromes. A més tenint en compte la tipologia general del pacient s’ha 
optat per una estètica molt minimalista, evitant qualsevol referència icònica per tal de no sobre 
estimular al pacient abans de que pugui interactuar amb el sistema. 
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1. Introducció 

 

1.1 De on sorgeix el projecte 

 

El Projecte Final de Carrera que tot just es comença a presentar va començar a gestar-se 
quasi en el mateix instant que es va diagnosticar a la meva cosina Andrea, que per aquell llavors 
tenia 5 anys, el Síndrome d’Asperger, ben conegut per trobar-se dins l’Espectre de l’Autisme 
[11]. Tot i ser un dels síndromes més “lleus” dins d’aquest espectre, les persones amb síndrome 
d’Asperger els costa molt, o són completament incapaç, de reconèixer signes del llenguatge no 
verbal i els matisos que es puguin donar a l’entonació de les frases per a poder afegir-hi un 
significat no literal. És el cas més jove en diagnosticar el síndrome a Europa. 

 

 

Figura 1. Instal·lació MEDIATE, Les pantalles de partícules foren desenvolupades pel 

grup d’Experimentació en Comunicació Interactiva. 

 

Gràcies al coneixement del projecte MEDIATE [1], desenvolupat conjuntament amb altres 
Universitats, pel Grup d’Experimentació en Comunicació Interactiva (EIC) del Institut 
Audiovisual de la Universitat Pompeu Fabra, va néixer la motivació de poder desenvolupar una 
aplicació, que sense cap ànim d’acostar-se a la grandesa i pretensions del projecte MEDIATE, 
pogués intentar acostar-se en concepte, en poder oferir a pacients amb una malaltia congènita 
l’oportunitat de gaudir d’una activitat que els fos accessible, que estigués pensada i adaptada a 
les seves necessitats i limitacions. Les iniciatives d’aquests caràcter estan lluny de ser suficients 
per a un síndrome del que malauradament encara se’n coneix molt poc, i lluny de voler adoptar 
un caràcter únic i exclusivament terapèutic, aquest projecte es troba a cavall de la teràpia i 
l’entreteniment, sent realista amb el fet de que avui en dia és impossible garantir els beneficis 
terapèutics amb síndromes com l’autisme. 

 

L’oportunitat arribà en el moment de dur a terme el PFC que tot alumne ha de fer al llarg 
de la seva carrera. Al parlar amb el tutor del projecte sobre les motivacions de voler 
desenvolupar un sistema de captació de moviment que pogués ser útil per gent que es trobés 
dins l’espectre de l’autisme, es decidí de tirar endavant aquesta iniciativa. A més la fortuna 
acompanyà al proveir d’una fundació interessada en aquestes noves formes de teràpies 
harmonitzades amb les noves tecnologies. Gràcies a una exposició al Palau Robert, la Fundació 
Tekhnikós entrà en contacte amb l’EIC per mostrar el seu interès en poder investigar més en 
aquest camp de la Realitat Virtual. Fou en aquest precís moment quan va néixer el projecte. 



 

 10

 

Abans però de continuar amb l’explicació d’aquest, caldria presentar de forma més 
detallada diversos termes que aniran sorgint durant el transcurs d’aquesta memòria i que són 
claus per la comprensió d’aquest projecte. M’agradaria també demanar disculpes per saltar-me 
en part alguns convenis sobre la presentació d’un projecte, però voldria demanar al lector que 
comprengués la càrrega emocional i personal que ha comportat aquest projecte, tant per la 
proximitat com pel temps dedicat. 

 

1.2 Autisme 

 

L’autisme és un desordre del desenvolupament neurològic, o un desordre en l’aparell 
psíquic (hi ha divergències en classificar aquesta patologia), que comença a afectar al pacient 
entre els 18 mesos d’edat i els 3 anys, deteriorant la seva capacitat comunicativa i interacció 
social, aïllant al pacient del món que l’envolta i marginant-lo a una conducta restringida. El 
pacient sol acabar desenvolupant una conducta molt apàtica i introvertida, que l’aïlla del món 
per culpa de la dificultat que li suposa la seva comprensió [1] [8].  

 

L’autisme és una patologia que afecta principalment a la sociabilitat del pacient que la 
pateix, mostrant-se amb símptomes com una capacitat d’interactuar amb l’entorn o qui els 
rodeja molt limitada, problemes amb la comunicació verbal i no verbal, tant en expressió com 
comprensió. En casos extrems es pot donar la absència total de capacitat comunicativa, 
comportaments extremadament repetitius, no usuals, i fins i tot autodestructius. Igualment 
l’espectre de l’autisme és molt ampli, i va des del Síndrome d’Asperger, típicament confós amb 
una gran timidesa per part del pacient, com fins a casos extrems com l’incapacitat de 
comunicació total del pacient que pateix l’autisme. 

 

 

Figura 2. Els pacients amb autisme solen adoptar un comportament asocial i molt 

introversiu. 
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Al 1911 que s’utilitza per primer cop el terme Autisme, que prové del grec “autos”, un 
mateix, pel doctor Bleuler, i va ser utilitzat per referir-se a un trastorn del pensament que sols 
afectava a alguns pacients esquizofrènics. Encara que Bleuler creà el terme autisme, no és fins 
al 1943 quan el doctor Leo Kanner descriu l’autisme com un síndrome de la conducta que es 
manifesta per una alteració del llenguatge, de les relacions socials i dels processos cognitius en 
les primeres etapes de la vida. Kanner va entendre aquesta sintomatologia com una alteració del 
contacte socio-afectiu, el que va suposar que en les dues dècades posteriors, la major part de les 
investigacions identifiquessin l’autisme com trastorns emocionals. 

 

A partir dels anys 70 s’inicien noves vides d’estudi gràcies a l’aparició de nous anàlisis 
neurofisiològics. Durant aquests anys el doctor Rutter proposà la següent definició: “L’autisme 

prové d’un origen orgànic cerebral i també un síndrome de la conducta caracteritzat per 

diversos símptomes que són comuns a tots els nens autistes i específics d’aquest trastorn”. 
Durant molts anys ha existit la discrepància si el síndrome de l’autisme prové de factors 
cognitius o de factors socioafectius. 

 

Per tant l’autisme es pot resumir en tres característiques principals que són la incapacitat de 
comunicació, socialització i imaginació, traduint-ho en una manca d’expressió afectiva, una 
aparent mancança d’empatia, una particular obsessió en elements particulars i sovint, una 
conducta de moviments repetitius i obsessius. Aquest síndrome impossibilita al pacient a 
preveure ni discriminar el que els passa durant el dia a dia, el que els rodeja, ja que a l’autisme 
s’associa també una mancança de sensació d’agència, falta de capacitat d’entendre que el que 
els rodeja els afecta i que ells mateixos afecten el que i qui els rodeja. 

 

Degut a aquesta falta d’agència el sistema requeria ser plantejat de tal manera que la forma 
d’interactuar amb l’aplicació i els objectes amb els que interactuar fossin lo més naturals i 
senzills possibles. Per tant calia pensar en un sistema que fos lo més controlable possible i que 
fos de fàcil comprensió per al pacient. Més endavant s’explicarà el procés en que ha anat 
evolucionant la interacció pacient / sistema. A més a més degut a la seva introversió, s’havia 
d’optar per sistema d’interacció no intrusius, evitar en la màxima mesura el tenir que equipar al 
pacient amb qualsevol mena de dispositiu, ja fossin guants, peces de roba, sensors, o qualsevol 
mena de dispositiu controlador com joysticks, mouse o teclats [6] [10]. Per tant, per tal de poder 
desenvolupar un sistema d’interacció no intrusiu, es va optar per una experiència de Realitat 
Virtual immersiva. 

 

1.3 Visió Artificial 

 

La visió artifical, també coneguda com visió per computador (del anglès Computer Vision), 
és un subcamp de l’intel·ligència artificial. El propòsit de la visió artificial és programar un 
computador per a que “entengui” una escena o les característiques d’una imatge. És a dir, que 
un programa sigui capaç d’extreure informació rellevant de la imatge capturada. 

 

La visió artificial funciona a partir del reconeixement de patrons en les imatges que 
analitza, és a dir, busca determinades seqüències de dades que han estat inserides a mà per els 
programadors o apreses a partir d’aprenentatge estadístic, o altres mètodes de forma mecànica. 
Aquest camp de l’intel·ligència artifical és usat en diversos camps com: 

 

• Detecció, segmentació, localització i reconeixement de certs objectes en imatges. 
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• Registre de diverses imatges d’una mateixa escena, com per exemple trobar un 
mateix objecte en diferents seqüències d’un video. 

• Estimació tridimensional del espai a partir d’un video. 

 

La captura de la imatge es pot fer de moltes maneres, des de passar una imatge estàtica al 
programa com a paràmetre d’entrada, passant per les càmeres convencionals, fins a sofisticats 
làsers per fer una lectura tridimensional de l’espai enfront el dispositiu d’enregistrament. 

 

1.4 Tekhnikós 

 

Tekhnikós és una fundació creada al Juny del 2002 i constituïda per al desenvolupament i 
promoció de l’aplicació i recerca de noves tecnologies per al tractament de pacients amb 
diferents malalties o discapacitats. Part de la seva feina consisteix en la Musicoteràpia. 

 

INTERACCIÓ és una de les línies de recerca de la fundació Tekhnikós. Aquesta aplica els 
resultats de la recerca en noves tecnologies a optimitzar la interacció entre els humans i els 
sistemes electrònics i informàtics, i així millorar la comunicació de les persones que tenen greus 
discapacitats. En el camp de la Musicoteràpia , analitzen la música com a suport en el 
tractament de determinades malalties. Ambdues línies treballen conjuntament en la creació d’un 
espai d’estimulació multi sensorial per a persones amb malalties mentals. 

 

La fundació va entrar en contacte amb l’EIC quan varen veure en una exposició al Palau 
Robert un dels primers prototips dissenyats per a MEDIATE, Fullaraca. Al veure aquell sistema 
que permetia una interacció tant natural i fluida entre la màquina i l’usuari, varen pensar que 
aquesta forma d’interacció podria adequar-se i adaptar-se a les seves investigacions en el camp 
de la Musicoteràpia. 

 

Fullaraca és un sistema de Realitat Virtual immersiu i no intrusiu que s’inspira en les fulles 
de la tardor [2]. Està basada en un sistema de captació de moviments per càmera d’infrarojos i 
la representació del món virtual es fa projectant la imatge en una pantalla de grans dimensions 
on interactua l’usuari. L’aplicació consta de la part baixa de la pantalla plena de partícules de 
tons marrons i verdosos, com si de fulles apilonades es tractés. Quan l’usuari passa per davant 
de la pantalla les partícules són impulsades cap amunt com si fossin mogudes per corrents 
d’aire. Quan perden energia i cauen, poden xocar amb la projecció de l’usuari i reposar al seu 
voltant revelant la seva silueta.  
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Figura 3. Imatge sobre el prototipus Fullaraca desenvolupat pel projecte MEDIATE. 

 

El joc s’adapta de forma natural a la intensitat d’activitat del jugador, en altres paraules, 
s’autoregula: si l’usuari es mou molt al voltant de l’espai el voleiar de les partícules és més 
intens, mentre que si l’usuari es torna menys actiu l’ambient de l’aplicació és calma i lentament 
les partícules tornen a reposar al terra. Si l’usuari es manté quiet durant molt de temps, el 
sistema fa aparèixer petits “nans” invisibles, que al moure’s per les fulles amuntegades, les 
mouen per a cridar l’atenció de l’usuari i amb sort, reactivar-ne la seva activitat. 
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2. Estat de l’Art 

 

2.1 Context 

 

Aquest projecte és producte, en gran part, de l’evolució que han anat seguint diverses 
matèries com l’informàtica, la psicologia o la tecnologia. Sense que aquestes matèries hagin 
evolucionat de la manera que ho han fet, avui en dia un projecte com aquest seria impensable. 
És cert que aquesta premissa és aplicable a tot o quasi tot nou producte que apareix en 
l’actualitat, però cal remarcar que en aquest cas, en el desenvolupament de l’aplicació, han estat 
crucials aquests precedents per a que aquest Projecte Final de Carrera sigui com és. 

 

És per això que cal una secció on es parlin de les diferents evolucions, i estat actual, dels 
diferents aspectes, matèries i disciplines, que integren SIITMA i que han decidit que aquesta 
aplicació hagi estat desenvolupada com a tal. Per això es farà un repàs a diferents temes com 
l’evolució de la Realitat Virtual, MEDIATE, la tecnologia de captació del moviment i altres 
instal·lacions pioneres en la interacció màquina / humà no intrusiva. 

 

2.2 Realitat Virtual 

 

Avui en dia la Realitat Virtual ha evolucionat en molts aspectes diferents. Es troba en gran 
part d’aplicacions, des dels videojocs fins a grans centres de recerca per tal de poder simular les 
màquines i entrenar els futurs pilots d’aquestes, des d’avions, fins a cotxes, vaixells, trens o 
naus especials. 

 

Actualment el sistema més conegut i més utilitzat per la representació de mons virtuals a 
gran escala és el desenvolupat per l’empresa nord-americana VPL Research (Visual 
Programming Language), fundada per Jaron Lanier l’any 1982, amb el que hi col·labora la 
NASA, a més de fer-ne ús per a desenvolupar les seves pròpies aplicacions de simulació 
d’entorns de baixa gravetat, missions espacials tripulades i no tripulades. Varen desenvolupar 
una arquitectura capaç de simular qualsevol situació, des de poder estar dins una molècula fins a 
trobar-se enmig d’una tempesta huracanada. 

 

La RV és utilitzada en moltes disciplines. Actualment cirurgians poden simular abans 
d’operar els procediments que hauran de seguir a la vida real i així poder anar més preparats a 
l’operació real. Un arquitecte pot mostrar el pis que ha dissenyat al seu potencial comprador 
gràcies a l’ús d’unes ulleres de Realitat Virtual i un sistema de moviment per gesticulació. 
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Figura 4. Jaron Lanier fou fundador de la VPL Research, la primera empresa en vendre 

productes de RV. 

 

Altres exemples coneguts són el sistema desenvolupat per Jaron Lanier utilitzat per 
Videosystem, que permet simular diferents escenes abans de gravar-les a la realitat, tenint en 
compte tots els aspectes com càmeres, vestuari dels actors, escenaris i un llarg etcètera. 
L’empresa britànica W-Industries disposa d’un sistema propi de RV, batejat com Virtuality, el 
qual és utilitzat per a videojocs, l’àrea de defensa i medicina, desenvolupat a partir d’una versió 
per a UNIX del software CAD. 

 

Si ens acostem a una concepció de la realitat virtual més propera a aquest projecte cal 
parlar de Myron Krueger, l’home que encunyà el terme de Realitat Virtual [5]. Creà a mitjans 
dels anys 70 un sistema amb diversos projectors, càmeres, hardware dedicat per a representar 
una experiència en tercera persona per als usuaris del sistema anomenat Videoplace [12]. A 
diferència de Jaron Lanier, Krueger investigà més per la banda de sistemes de captura de 
moviment i mons representats en pantalles, on l’usuari no necessitava de cap mena de dispositiu 
a equipar-se per sentir-se part del món virtual. 

 

Al 1993, seguint amb el sistema de Videoplace, desenvolupà un sistema que segons la 
gesticulació dels braços desplegats de l’usuari, aquest podia “volar” en un món tridimensional 
virtual projectat en les parets d’una sala. Krueger focalitzà més les seves investigacions en les 
possibilitats de l’interacció, i no tant en l’art en si. Al principi la seva aproximació fou menys 
popular que la dels guants i les ulleres, però arrel d’instal·lacions com CAVE o Powerwall, 
l’aproximació d’un sistema d’interacció no intrusiu a cos sencer està tornant a guanyar força. 
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Figura 5. Imatge de Small Planet, sistema d’interacció no intrusiu a cos sencer 

desenvolupat per Myron Krueger. L’investigació de Krueger s’allunyà dels seus 

contemporanis, que cercaven la interacció a través d’elements equipables. 

 

2.3 MEDIATE 

 

 

2.3.1 Introducció 

 

Com s’ha comentat prèviament, aquest projecte neix en part per la existència prèvia d’un 
projecte orientat a nens amb autisme. Aquest projecte és MEDIATE, coordinat per el 
“Responsive Environments Center” de l’Escola d’Art, Disseny i Media de la Universitat de 
Portsmouth i on han col·laborat les universitats de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, Kings 
College London i la Universitat Pompeu Fabra [2]. 

 

MEDIATE tracta d’un sistema interactiu per nens amb autisme sever, que genera estímuls 
en temps real de tal manera que aquests nens, que no tenen cap mena de comunicació verbal, 
puguin expressar-se i entretenir-se. En cap moment el projecte va pretendre ser terapèutic o 
educatiu, perquè tenint en compte el que es coneix actualment de l’Autisme, els psicòlegs del 
consorci que desenvolupà el sistema varen creure que no era realista fixar-se un objectiu com a 
tal. 

 

Treballs previs de la Universitat de Portsmouth com instal·lacions interactives d’àudio per 
al públic en general varen demostrar ser especialment interessants per a nens amb problemes 
d’aprenentatge, incloent-hi nens amb autisme. Això els va portar contactar amb el Institut de 
Psiquiatria per aconseguir ajuda i assessorament per a l’estudi d’aplicacions amb nens amb 
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autisme. El Institut constatà que hi ha evidències de que els mitjans digitals/audiovisuals 
resulten especialment atractius per als nens. Segons aquestes premisses el grup d’investigació va 
decidir  com a objectiu primari el desenvolupar un sistema que donés l’oportunitat de divertir-se 
a nens amb autisme, i oferir-los un espai on poder desenvolupar la seva creativitat amb control. 
A més a més volien aconseguir, com a objectiu secundari, que de l’observació del 
comportament dels nens es pogués extreure informació important per als psicòlegs per ajudar en 
la comprensió del autisme. 

 

 

Figura 6. Usuari interactuant amb una de les pantalles del projecte MEDIATE. 

 

2.3.2 Especificació 

 

Per assolir aquests objectius es va desenvolupar una sala que es comuniqués de forma 
directa i natural amb els nens amb autisme per donar-los una sensació d’agència, és a dir, que 
fossin conscients de que l’entorn els afecta, i sobretot, que ells mateixos afectaven l’entorn que 
els rodejava. Gràcies a aquesta sensació d’agència, s’aconseguia proporcionar-los una sensació 
de comoditat al ser conscients de la seva pròpia presència i que aquesta interactuava amb el seu 
entorn. 

 

L’aplicació també estava dissenyada per ajudar al nen a interactuar de forma fluida amb 
l’aplicació i a evitar que entrés en un estat de moviment obsessiu i repetitiu. L’aplicació 
començava amb un estat bàsic on les reaccions dels diferents elements de la sala eren una 
conseqüència directa dels actes del nen. Si aquest anava experimentant amb la sala aquesta 
creixia en complexitat progressivament, però si arribat a un punt el nen se sentia sobrepassat per 
l’aplicació i adoptava una actitud repetitiva, la sala baixava de complexitat per tal de motivar de 
nou al nen a seguir explorant. 

 

L’última consideració que es tingué, específica per al desenvolupament de les pantalles 
interactives dissenyades per l’EIC, fou optar per un sistema de partícules a l’hora de representar 
el món. Aquesta decisió prové de la complexitat que aportava el utilitzar imatges icòniques o 
basades en la vida real. Si s’utilitzaven imatges que poguessin recordar experiències passades, 
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positives o negatives, al pacient, podien condicionar en gran manera la seva conducta, fins a 
crear una obsessió en ell. Per tant, es va optar per un sistema virtual basat en figures 
geomètriques que derivà en l’ús d’un sistema de partícules, que no és més que un sistema 
d’elements geomètrics. 

 

Després de varis dissenys interactius al final es va desenvolupar Mo-ta-to (Move –stain me 
– touch me), que es basa en una pantalla plena de partícules quadrades. Inicialment però, la 
pantalla està buida, i fins que el nen no entra dins la sala, no apareixen les partícules. Aquest 
detall ja és un joc efectiu per als nens, molts d’ells en varen descobrir la seva existència. A 
mesura que l’usuari s’acosta a les pantalles les partícules van creixent i, quan la seva posició és 
molt pròxima, les partícules que cauen dins el que seria el contorn del nen s’ajunten formant una 
silueta sòlida. Aquest efecte s’aconsegueix interpolant el creixement de les partícules. 
Finalment, quan l’usuari toca la pantalla, una ona de color és generada des del punt de contacte i 
s’expandeix fins als marges. 

 

2.3.3 Implementació 

 

Per implementar aquest sistema, al no poder tipificar el tipus d’usuari de l’aplicació, es va 
decidir per una aproximació guiada per la interacció, i no pas per el contingut o el tipus 
d’usuari, com se sol fer, tipificada per l’EIC en treballs previs [3]. Per tant es començà tipificant 
les interfícies de input/output i posteriorment es varen definir el tipus d’aplicació i els elements 
visuals que l’integrarien. 

 

 

 

Figura 7. En aquesta imatge es mostra l’esquema bàsic d’interacció: (a) és l’usuari que 

interactuarà amb el sistema (b) és la càmera que capta la imatge en infrarojos (c) és el 

sistema d’iluminació infraroja (d) projector per a dibuixar el món virtual (e) pantalla 

on es projectarà la imatge i interactuarà l’usuari 

 

Es volia aconseguir una interacció natural del nen amb l’aplicació, per tant es va treballar 
amb el seu moviment i posició espaial davant de la pantalla. Com una altre exigència donat el 
tipus d’usuari era que la interfície de input fos no intrusiva, es va acabar decidint usar un 
sistema de captura de moviment i posició compost per vàries càmeres distribuïdes per la 
instal·lació. 
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Per tal de que la imatge no es veiés afectada per els canvis visuals en les pantalles a l’hora 
de fer el background subtraction [4] per a poder capturar la silueta del usuari, es va optar per un 
sistema de càmeres d’infrarojos que treballessin amb escales de grisos. D’aquesta manera 
s’aconseguia que la pantalla, tot i tenir projectada la imatge de l’aplicació virtual, no afectés en 
cap moment el càlcul del background subtraction ja que l’espectre de la imatge projectada no 
s’acostava al rang dels infrarojos. 

 

Per a poder capturar sols la imatge infraroja es va optar per unes càmeres que captessin les 
ones d’una amplada de 850nm, aconseguint que des de la captura de la càmera, semblés que les 
pantalles estaven constantment apagades (en gris constant). Com la instal·lació permetia l’ús 
d’un sistema d’iluminació controlat, es va optar per il·luminar tota l’estància amb un sistema de 
llums dicroiques. 

 

Finalment per a processar les imatges capturades per la càmera es va utilitzar el software 
anomenat EyesWeb, desenvolupat a la Universitat de Gènova [13]. EyesWeb es basa en les 
llibreries OpenCV de Intel i ofereix una interfície de programació visual que permet fer 
ràpidament prototipatges de l’aplicació gràcies al ús de blocs que s’interconnecten entre ells per 
a processar les imatges. 

 

2.4 Disseny dirigit per la Interacció 

 

El disseny dirigit per la Interacció emfatitza la importància de la interacció del usuari amb 
el sistema a diferència del disseny dirigit pel contingut tradicional que comença plantejant què 
es vol desenvolupar, i segons el tipus d’usuari i d’aplicació es decideix la interfície. 

 

Veiem tot seguit les diferències principals entre ambdós formes de dirigir el nostre disseny: 

• Mentre que el disseny dirigit per contingut parteix per la decisió de la temàtica 
de l’aplicació, i a partir d’aquesta dissenyar la interfície i l’estètica, mentre que 
el disseny dirigit per la interacció emfatitza la interfície d’entrada i sortida per 
davant el contingut i la tipologia d’usuari. 

• El procés de disseny clàssic es pot considerar top-down perquè comença per la 
part teòrica i objectius de l’aplicació, mentre que el disseny guiat per la 
interacció es pot anomenar bottom-top, no perquè sigui el contrari del disseny 
per continguts, però sí perquè es comença per especificació de hardware de 
input i output, mapeig del sistema, etc... 

• Mentre el disseny clàssic es centra en crear una aplicació amb uns objectius 
definits, com simular una cabina d’avió, un videojoc fantàstic, o qualsevol altre 
tipus de simulació, el disseny dirigit per la interacció té uns objectius més 
definits sobre la marxa, permeten poder desenvolupar aplicacions més 
exploratives o de caire més artístic. 

• El disseny per continguts es veu forçat a buscar una metàfora inicial, un disseny 
que correspongui amb la idea original de l’aplicació, mentre que el disseny per 
a interacció no necessàriament depèn de l’estètica del programa, sinó que 
aquesta és desenvolupada per a fer viable la interacció proposada, donant més 
llibertat a dissenys no realistes. 

 

Tenint en compte les premisses de les que es partia per a desenvolupar aquest Projecte 
Final de Carrera, es va decidir guiar-se per un disseny dirigit per la interacció. Es partia dels 
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objectius de dissenyar una aplicació interactiva per a nens amb autisme o altres discapacitats 
cognitives, mentals o físiques, per tant prototipar l’usuari era força més que difícil. A més a més 
es va partir de limitar el ús d’una càmera i una pantalla per desenvolupar l’aplicació (per tal de 
poder limitar-la a un disseny accessible per a una sola persona a més de fer un sistema portable i 
de cost contingut). L’última premissa de la que es partia per al disseny de l’aplicació era la 
teoria de musicoteràpia de la Fundació Tekhnikós, que limitava i guiava la forma de dissenyar 
la interacció. 

  

Com es pot veure es partia d’unes primeres condicions que especificaven molt l’aplicació 
en un baix nivell mentre que en el nivell més artístic i d’implementació d’aquesta es tenia força 
més llibertat on explorar i investigar què es podia fer amb l’ús d’una càmera i una pantalla. 

 



 

 

3. Anàlisi de Requeriments 

 

Els requeriments són l’especificació i descripció d’un sistema de software, incloent tant els 
serveis que el client requereix del sistema com les restriccions sota les quals haurà de funcionar. 
Segons diverses entrevistes que es van dur a terme amb els responsables de la Fundació i el 
projecte, es van determinar els següents requeriments funcionals i no funcionals de l’aplicació. 

 

Com s’ha adoptat un model de desenvolupament evolutiu, vegis apartat 4 Metodologia i 
Eines de Disseny, els requeriments que es detallen a continuació són els del disseny final. 

 

3.1 Requeriments funcionals 

 

Els requeriments funcionals fan referència als serveis que hauria d’aportar l’aplicació, com 
hauria de reaccionar davant d’entrades concretes i com s’hauria de comportar davant situacions 
determinades. 

 

Creació nova sessió: 

El sistema ha d’oferir la possibilitat de poder carregar noves sessions (vegis Glossari de 
ternes en l’Annexe) per a tenir una configuració i unes estadístiques específiques per a cada 
usuari i cada sessió. El sistema ha de consultar el nom el pacient i permetre decidir on guardar 
aquesta configuració per a poder tenir emmagatzemades totes les sessions segons períodes de 
feina i pacient, específic de les sessions globals (vegis Glossari de ternes en l’Annexe). A més a 
més ha de carregar una configuració predeterminada per a agilitzar el inici de les sessions. 

 

Carregar sessió: 

Ha d’haver-hi l’opció de crear una nova sessió a partir de les dades d’una anterior 
carregant una sessió guardada prèviament i podent especificar l’usuari de la sessió actual i dins 
de quina sessió global de treball està associada. 

 

Guardar sessió: 

Quan s’efectuen canvis de configuració dels paràmetres de l’aplicació, s’ha de poder 
guardar en qualsevol moment en l’arxiu de sessió els canvis efectuats per a no perdre’ls i poder-
los carregar posteriorment. 

 

Configuració de l’aplicació: 

El sistema ha d’oferir un seguit de controladors per tal de poder configurar al gust del 
terapeuta l’aplicació i així poder provar diferents configuracions per tal de poder investigar la 
conducta dels seus pacients davant els diferents estímuls que ofereix el sistema. S'ha de poder 
configurar: 

• Nom del pacient 

• Nom del terapeuta 

• Sessió global en la que s’està treballant 
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• Número de partícules 

• Mida de les partícules 

• Velocitat màxima d’aquestes 

• Temps de fade-in i fade-out quan s’activa una casella (vegis el Glossari de 
termes en l’Annexe) i es llença el so 

• Número de files i columnes de la graella (vegis el Glossari de termes en 
l’Annexe) de sons 

• So ascendent i descendent de cada casella i threshold (vegis el Glossari de 
termes en l’Annexe) per disparar el so 

• Color de les partícules de cada columna 

• Silenciadors de columnes segons estan activades o no 

 

Interfície a cos sencer: 

El sistema ha de funcionar com una experiència de realitat virtual immersiva a cos 
sencer en primera persona i no intrusiva. El sistema doncs ha de ser controlat pels moviments 
del pacient que hi interactuï. 

 

Representació geomètrica de l’espai: 

El sistema ha d’oferir una representació simplificada del món virtual per tal de poder ser 
de més fàcil comprensió per als potencials usuaris i no crear estímuls en ells per records o 
rebuig no desitjats al utilitzar imatges reals. 

 

Sistema controlat per columnes: 

La interacció amb les partícules de l’aplicació ha de ser controlada en columnes per tal 
de fer menys caòtic el comportament global del sistema. L’usuari sols podrà controlar 
verticalment les partícules del sistema, encara que aquestes tinguin un moviment horitzontal per 
guanyar fluïdesa. 

 

Relació causa-efecte entre partícules-so: 

L’aplicació ha d’oferir una relació clara entre la posició i direcció de les partícules i els 
sons que generi segons les regles de la graella de sons. Ha de ser clara i constant la relació entre 
el moviment de les partícules i els sons que es llançaran. 
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3.2 Requeriments no funcionals 

 

Els requeriments no funcionals defineixen les propietats i restriccions del sistema. Els 
sistemes no funcionals solen ser més crítics que els funcionals, si no es compleixen, el sistema 
no seria útil. 

 

Es divideix en tres grups principals: de producte, organitzatius i externs. 

 

3.2.1 De producte 

 

Usabilitat: 

Els terapeutes que interactuïn amb la interfície de configuració del sistema haurien de 
ser capaços d’utilitzar totes les possibilitats de configuració en menys de 30 minuts. En el cas 
del sistema d’interacció per captació de moviment, els pacients haurien d’entendre el sistema de 
moviment en menys de 15 minuts des de la seva experiència inicial sense cap mena d’ajuda. Si 
el terapeuta guia al pacient en el seu aprenentatge, aquest últim no hauria de tardar més de 5 
minuts en entendre el funcionament general de l’aplicació. 

 

Eficiència: 

El sistema ha de funcionar a un framerate superior a 30 frames per segon per tal de 
poder garantir una sensació de fluïdesa, sense que el ull pugui apreciar que l’animació és 
discreta. En cas de sobrecàrrega, el sistema ha de mantenir-se en menys d’un segon a menys de 
24 frames per segon, límit en el que l’ull detecta falta de fluïdesa. La transició entre la pantalla 
de configuració i la pantalla d’interacció, i al revés, no hauria de tardar més de 5 segons. 

 

Confiabilitat: 

El sistema ha de garantir un funcionament continu durant el funcionament de l’aplicació 
de realitat virtual no menys de 30 minuts degut a que el tipus d’usuari de l’aplicació pot 
reaccionar de forma molt desfavorable davant de situacions no esperades, com podria ser que 
l’aplicació fallés per culpa una memory leak o una excepció no esperada. 

 

Robustesa: 

El sistema ha de continuar funcionant davant el fet de que no es carregui una 
configuració i s’intenti cridar l’aplicació de captació de moviment. Al mateix temps el sistema 
no ha de caure si es mou la càmera o es canvien de forma extremes les condicions de captació. 

 

Portabilitat: 

El sistema ha de ser possible de muntar en diferents espais sempre que s’utilitzin els 
elements especificats per a la captació de moviment, és a dir la càmera web per infrarojos 
proporcionada, i els elements per a projectar l’aplicació, que és una pantalla de 3x2 metres i un 
projector, el qual s’utilitzarà una lent gran angular o no depenent de l’espai disponible. 
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3.2.2 Organitzatius 

 

Implementació: 

Segons el framework utilitzat per tal de poder desenvolupar el portal ha sigut necessari 
usar C++ i les llibreries d’OpenGL, OpenCV i les llibreries de la càmera uEye. Per a 
implementar la interfície de configuració s’hauran d’utilitzar les llibreries de QT. 

 

3.2.3 Externs 

 

Interoperabilitat: 

Per tal de poder fer la captura d’imatge a través de la càmera d’infrarojos, cal utilitzar 
les llibreries que ofereix la càmera. 

 

Ètics: 

L’aplicació té com a objectiu el poder oferir una ajuda en les teràpies de MusicoTeràpia 
als terapeutes de la Fundació Tekhnikós. Cal tenir en compte que la tipologia del pacient és 
variable i no possible de tipificar al estar enfocada a pacients amb Autisme, síndrome de Down, 
i altres patologies. En cap moment l’aplicació té un objectiu psicològic. 

 

 

 

 

 



 

 

4. Metodologia i Eines de desenvolupament 

 

4.1 Metodologia 

 

Per tal de poder dur a terme el projecte es va decidir per un model de desenvolupament 
evolutiu que permetés ser més flexible en els requeriments de l’aplicació, lligant l’especificació 
del projecte amb el seu desenvolupament. Segons el tipus d’aplicació que es volia portar a 
terme, on el disseny es generava a partir del tipus d’interacció que es volia aplicar, seguint el 
model de disseny dirigit per la interacció, no era viable suposar que es podrien especificar els 
requeriments finals de l’aplicació amb les primeres entrevistes amb la Fundació. 

 

Adoptar un model de desenvolupament evolutiu permeté especificar uns requeriments 
funcionals i no funcionals inicials amb les primeres entrevistes amb la Fundació, però al mateix 
temps aquests podien anar variant segons es veiés si algunes decisions inicials eren inviables o 
no aptes per al tipus d’usuari que utilitzaria l’aplicació, quelcom sols comprovable per 
l’experiència directa amb els prototips. 

 

Aquest model permeté desenvolupar l’aplicació passant de l’Especificació al 
Desenvolupament o a la Validació de forma no consecutiva o pautada. Dins del Model de 
Desenvolupament Evolutiu hi ha dues distincions segons la importància de l’especificació 
inicial durant tot el desenvolupament, en el cas d’aquests projecte es va optar pel Prototipatge 
d’usar i tirar, perquè permetia entendre els requeriments del sistema a mesura que aquest 
s’anava desenvolupant. 

 

 

Figura 8. En la següent figura es pot veure un esquema del Model de Desenvolupament 

Evolutiu. Es pot apreciar la llibertat de poder passar d’un procés al altre del 

desenvolupament sense restriccions. 

 

Més endavant es detallarà més profundament l’evolució del projecte fins als requeriments 
finals detallat anteriorment, però a grans trets el projecte ha evolucionat segons les proves que 
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es van anar fent amb els diferents prototips que s’anaven desenvolupant, un cop acabats es 
testejaven, i si l’experiència era satisfactòria es mantenien els requeriments que s’adaptaven a 
l’aplicació que es volia desenvolupar, o es descartaven si eren inadequats.  

 

Al principi, la Fundació tingué un primer contacte amb l’aplicació Fullaraca i es partí d’una 
idea d’una aplicació amb una gran quantitat de fulles que eren empeses pels moviments del 
pacient. Quan s’acabà de desenvolupar el primer prototip, es va poder comprovar que 
l’experiència de la interacció era massa caòtica i molt poc controlable, sense que l’usuari pogués 
notar en cap moment un control directa sobre la generació de so a través de les partícules que 
movia. Tenint en compte la falta de sensació d’agència de la tipologia d’usuari, es va descartar 
ràpidament un sistema que permetés tanta llibertat de moviment a les partícules degut a que els 
pacients dins l’espectre de l’autisme o amb un altre síndrome, haurien estat sobrepassats per 
tanta acció incontrolada i els hagués causat frustració. 

 

No obstant, de la primera experiència es va comprovar que la idea de dividir la regió 
d’interacció per caselles lògiques que reproduïssin diferents sons s’ajustava a la metodologia de 
Musicoteràpia de la Fundació a més de proporcionar una forma coherent de reproduir els sons. 
Per tant, del primer prototip es va descartar la metàfora d’interacció però es mantingué l’apartat 
relacionat amb l’àudio, el qual més endavant també patiria diversos canvis. Calgueren varis 
prototipus més per a poder arribar al disseny actual, els quals varen aportar informació rellevant 
sobre el camí a seguir a l’hora de desenvolupar l’aplicació. 

 

Durant tot el procés de disseny es va seguir el mètode de disseny dirigit per la interacció 
perquè el mètode de captura i projecció han estat fixes durant tot el procés de disseny, tenint que 
adaptar el sistema de so i usabilitat a aquestes dues premisses. Això ha permès poder focalitzar 
l’evolució del projecte a un disseny més experimental i artístic sense imposar en cap moment 
objectius inamovibles. 

 

4.2 Eines de desenvolupament 

 

Aquest Projecte Final de Carrera ha estat implementat utilitzant C++, la llibreria gràfica 
OpenGL, la llibreria de visió artificial OpenCV, BASS com a llibreria d’àudio i la llibreria QT 
per al desenvolupament de la interfície de configuració. Donat que el projecte no requereix d’un 
Sistema Operatiu concret, es va optar per desenvolupar el sistema amb Visual Studio 2008, que 
funciona sobre Microsoft Windows, per diverses raons: 

 

• Entorn complert per al desenvolupament d’aplicacions en C++, permetent un 
control de les classes que es van creant. Mostra mètodes i variables de les classes 
en tot moment en un arbre, a més de que ofereix l’ajuda de l’auto completat, fent 
més senzilla la tasca de desenvolupament. 

• Permet controlar fàcilment la inclusió de diferents llibreries al projecte i el poder 
enllaçar dels binaris amb aquest. A més també ofereix l’opció d’auto completat per 
a les noves llibreries afegides. 

• Ofereix automatitzacions a l’hora de crear noves classes i mètodes per a les classes 
creades, com els getters i setters. 

• La identificació d’errors està millorada enfront les versions prèvies. Ofereix un 
dissenyador d’implementació que ofereix la possibilitat de validar si aquesta és 
correcta o no. A més els errors de compilació ara es mostren de forma més 
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ordenada i sota un sistema de caselles, més intuïtiu que l’antic stacktrace en la 
consola de comandes que resultava caòtic. 

• El codi compilat és més eficient que les seves versions anteriors com Visual Studio 
2005. Cal remarcar que durant el procés de implementació del portal es començà 
amb Visual Studio 2005 i es passà a la nova versió. 

 

A banda d’aquestes característiques de Visual Studio, l’experiència personal amb aquest 
entorn de desenvolupament ha estat crítica per a la seva selecció en front altres Frameworks 
com Eclipse amb CDT o NetBeans, que també tenen una gran comunitat d’usuaris darrera seu 
que demostren la seva potència com a entorns de desenvolupament. A més Visual Studio és 
àmpliament usat a reu del món, garantint poder trobar qualsevol mena d’ajuda per el Internet. 

 

Per a implementar el cos principal de l’aplicació es va decidir usar C++ per ser un 
llenguatge que permet tant treballar a alt com a baix nivell, i encara que és dels llenguatges que 
menys automatismes porta incorporats, com podria ser el garbage collector de Java o C#, 
permet una personalització del codi molt més profunda podent desenvolupar programes més 
potents i optimitzats a les necessitats de l’aplicació i màquina. A més aquesta manca 
d’automatismes es pot salvar afegint diferents llibreries específiques per a diferents propòsits, 
que al estar desenvolupades amb un objectiu específic, solen oferir millor rendiment. Finalment 
C++ és un llenguatge orientat a Objectes, paradigma de programació que es basa en l’ús 
d’objectes i la interactuació entre aquests per a poder desenvolupar un programa. Aquest 
paradigma facilita el poder implementar determinades aplicacions que guarden una similitud de 
comportament amb els objectes de la vida real, simplificant el prototipatge dels diferents 
elements que interactuaran en l’aplicació i com ho faran. 

 

4.3 Llibreries 

 

Com s’ha comentat en l’apartat anterior, per a implementar el sistema s’han utilitzat 
diverses llibreries amb diferents propòsits. La seva decisió ha estat en part per el framework 
inicial que s’ha utilitzat per a desenvolupar l’aplicació, però tot i que hagués estat factible 
buscar altres opcions, les llibreries que s’especifiquen a continuació han demostrat ser 
suficients. 

 

Per a l’apartat gràfic, per a poder representar visualment per pantalla els diferents elements 
de l’aplicació, es va optar per utilitzar la llibreria gràfica OpenGL (Open Graphics Library). 
OpenGL és una llibreria gràfica multi plataforma que ofereix més de 250 funcions per a 
representar gràfics en dos i tres dimensions. Es creà l’any 1992 i des de llavors ha anat 
incrementant les seves capacitats, convertint-se en l’API gràfica gratuïta més usada en 
programació, al nivell de la llibreria DirectX de Microsoft. A més a més inclou una llibreria 
externa anomenada GLUT que permet manipular finestres i l’input/output via teclat i ratolí de 
forma molt més senzilla. 

 

Va ser estrictament necessari utilitzar les llibreries que oferia la càmera uEye de l’empresa 
IDS (Image Develpoing Systems ) per tal de poder fer el reconeixement del dispositiu. Inclòs 
amb la càmera, IDS ofereix una API per a poder controlar si la càmera està connectada o no al 
PC i si aquesta està lliure o ja està sent utilitzada per una altre aplicació. Un cop obtinguda la 
imatge que capta la càmera és va decidir utilitzar OpenCV (Open Source Computer Vision), una 
llibreria desenvolupada per Intel enfocada a la visió per computadors en temps real. La llibreria 
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disposa d’una API molt complerta i molt optimitzada per la gestió d’imatges. A més la llibreria 
està escrita principalment en C, oferint compatibilitat multi plataforma. 

 

BASS fou escollida com la llibreria per a desenvolupar la gestió d’àudio de l’aplicació 
perquè disposava experiència prèvia amb aquesta llibreria i l’experiència havia demostrat que 
era eficaç per al que es volia desenvolupar. La llibreria ofereix diversos mètodes per a poder 
carregar sons i reproduir-los de forma senzilla, permetent en qualsevol moment poder pujar en 
complexitat i controlar diversos aspectes com el volum en temps de reproducció, la 
concatenació de sons, i altres aspectes crítics. Sota Windows aquesta llibreria treballa amb 
DirectSound per a oferir un millor rendiment. 

 

Finalment per a desenvolupar la interfície de configuració i control de l’aplicació es va 
optar per QT. Inicialment es va decidir implementar la interfície amb MFC (Microsoft 
Foundation Classes) al estar integrat amb Visual Studio. Després d’un temps d’experimentació i 
aprenentatge, es va decidir portar el desenvolupament de la interfície a QT, de la companyia 
Trolltech. És una llibreria multi plataforma que permet desenvolupar interfícies per a usuaris de 
forma ràpida i intuïtiva. Guarda certes similituds amb altres llibreries gràfiques per 
desenvolupar interfícies, però aquesta ofereix diverses avantatges com la multi plataformitat o 
un sistema de “connexió” entre elements de les interfícies que simplifica enormement la 
comunicació entre els diferents elements i l’especificació de mètodes de la interfície. 

 

Finalment es va decidir utilitzar TinyXml per al control dels arxius XML on es guarden les 
sessions de l’aplicació. TinyXml és un parser XML petit i senzill desenvolupat en C++ 
fàcilment integrable a qualsevol projecte. Ha estat desenvolupat per el feedback de la comunitat 
i aportacions de molts dels seus usuaris. 

 

4.4 Hardware 

 

A part del software necessari per a desenvolupar el sistema, aquest projecte també 
requereix d’una part de hardware que ha de complir els requisits inicials per tal de poder muntar 
el sistema final de captació de moviment. Com s’ha especificat anteriorment aquest és un 
projecte dissenyat segons la metodologia guiada per a interacció sent doncs el hardware el 
primer element de l’aplicació a especificar. 

 

Segons les necessitats del sistema i l’experiència prèvia del EIC, es va optar per utilitzar 
una càmera uEye UI-410 M/C de l’empresa IDS. Aquesta càmera compacta ofereix una 
connexió USB 2.0 amb l’ordinador i un sensor de 1/3” sensitiu a la llum a més d’un filtre 
d’infrarojos que s’ajusta a la necessitat de captar l’espectre infraroig de la llum per tal d’evitar 
captar la imatge projectada en pantalla i poder fer així la captura de moviment sense tenir en 
compte que la imatge capturada pot canviar no sols per la posició del usuari davant la càmera, 
sinó també pel que projecta el sistema. La càmera ofereix una resolució d’entrada de 752x480, 
un format panoràmic no estàndard però que s’ajusta a les necessitats de l’aplicació al funcionar 
amb una pantalla de 2 metres d’alt per 3 d’amplada. A més a més el producte inclou un CD amb 
les llibreries per a poder gestionar la càmera i fer la captura de la imatge que capta. 

 

Per a projectar la imatge de l’aplicació s’ha optat per utilitzar un reproductor Hitachi 
X1250 amb un objectiu gran angular 8:1. La selecció d’aquest projector fou duta a terme per 
l’experiència prèvia amb aquests dispositius i la seva demostrada eficàcia com a projector. 
Donat l’espai que es disposava en la Fundació es va decidir utilitzar un objectiu que permetés 
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posicionar la pantalla a una menor distància del projector aconseguint que la instal·lació ocupés 
menys lloc. A més el projector serà utilitzat per a la fundació per altres propòsits així que va ser 
necessària la selecció d’un projector que fos fàcil de muntar i portar a altres emplaçaments, 
evitant l’ús de sistemes de mirall per a poder projectar la imatge a la pantalla (com s’utilitzava 
en MEDIATE per reduir la distància entre projector i pantalla). 

 

Finalment calia l’ús d’un ordinador que suportés la connexió amb la càmera, per tant havia 
de disposar de ports USB 2.0. El sistema operatiu per al ordinador és Windows XP, que és en el 
sistema en que es treballava per a desenvolupar l’aplicació, oferint una major compatibilitat i 
una senzillesa en el control de l’aplicació, sobretot per a la gent de la Fundació, ja que és el 
sistema més extens en ús per la majoria d’usuaris d’ordinadors. Finalment l’ordinador havia 
d’estar equipat amb un targeta gràfica que oferís la possibilitat de connectar-hi dos dispositius 
de visualització per poder tenir-hi connectat al mateix temps la pantalla per al terapeuta i el 
projector per al projecte. La targeta gràfica és una Nvidia GeForce 8500 GT amb 512 MB de 
RAM dedicats i una velocitat de processador de 450 MHz . 

 





 

 

5. Implementació del projecte 

 

Un cop presentats i analitzats tots els aspectes tècnics per a poder desenvolupar l’aplicació, 
ja es pot avançar a l’especificació final i procés d’implementació del sistema d’interacció a cos 
sencer de musicoteràpia per a nens amb autisme i altres síndromes. Des de les primeres 
entrevistes amb la Fundació fins al sistema final, el projecte ha passat per diferents etapes i 
prototips bastant diferenciats els uns dels altres en el que a interacció es refereix. Inicialment, la 
Fundació va conèixer aquest tipus d’aplicació gràcies a una mostra al Palau Robert on es podia 
interactuar amb Fullaraca, un dels prototips desenvolupats per MEDIATE. 

 

D’aquella idea original al que avui en dia és la metàfora i interacció del projecte ha canviat 
bastant en molts aspectes, mantenint-se igualment alguns conceptes inamovibles, com el 
hardware i mètode de captura, i la traducció de la musicoteràpia que duien a terme els terapeutes 
a una aplicació de realitat virtual immersiva a cos sencer. És per això que caldria mostrar els 
prototips previs per a entendre el procés de desenvolupament del projecte però sense aprofundir-
hi massa, ja que són versions descartades. Tot seguit es descriurà la forma d’interacció dels dos 
prototips previs a l’aplicació final per a mostrar idees prèvies que es varen tenir i per a què es 
van descartar. Posteriorment es profunditzarà en el prototipus final i s’aprofitarà la seva 
descripció per a presentar amb detall tots els aspectes que composen el projecte. 

 

5.1 Prototips previs 

 

Segons el model de desenvolupament adoptat per a poder dur a terme aquest projecte, la 
seva especificació s’ha anat perfilant a mesura que s’anaven desenvolupant les diferents 
característiques del sistema, i aquestes es descartaven o s’acceptaven segons es creia la seva 
idoneïtat per al producte final. És lògic doncs que durant la fase de d’implementació del 
projecte hagin anat sorgint vàries idees que s’han hagut de descartar perquè, tot i semblar bones 
sobre al paper, al provar-les empíricament han demostrat no ser del tot òptimes o estar 
completament allunyades del objectiu que es perseguia, o de les capacitats dels usuaris finals de 
l’aplicació. 

 

El punt de partida de l’aplicació fou adaptar la musicoteràpia a un sistema d’interacció com 
Fullaraca. Aquesta es basa en la metàfora de les fulles a la tardor, que es traduí a un cúmul de 
partícules en pantalla que es podien moure a través dels moviments del cos. D’aquest model 
d’interacció varen sorgir diverses idees de com generar àudio a través del moviment de les 
partícules: 

 

• Confinar les fulles en columnes. A l’interior de cada columna 
les fulles poden adquirir un comportament caòtic però amb un clar sentit de 
desplaçament vertical. 

• Introduir unes quantes fulles amb identificació inequívoca 
(mida, color, forma, etc.), i que siguin elles les que generin el so. 

• Utilitzar una sola fila de la graella. Quan el nombre de fulles 
al vol ultrapassa una quantitat, es dispara una seqüència d’àudio segons la 
distribució de fulles en les caselles d’una fila. 
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• No utilitzar graella. Que la quantitat de moviment i l’alçada 
assolida per un nombre de fulles modifiquin paràmetres de volum i to d’un 
sol element d’àudio. 

 

Segons el model d’interacció de Fullaraca aquestes eren les propostes més viables que 
s’havien fet per tal d’adaptar el sistema de musicoteràpia a com s’interactuava amb les 
partícules. Malauradament es va comprovar que tot i que les idees eren bones, es partia de 
l’error de voler utilitzar un sistema tant caòtic com Fullaraca, composat per més de 5.000 
partícules, el que feia impossible o quasi impossible el control tàcit de l’aplicació. Abans però 
de canviar el sistema d’interacció es va prendre una de les primeres decisions que encarrilarien 
el projecte, decidir limitar lògicament la pantalla en columnes que reproduïssin diferents sons. 

 

 

Figura 9. Captura del primer prototip en funcionament. Es poden apreciar el gran 

número de partícules i com aquestes es veuen afectades per la silueta de l’usuari. En 

aquest cas visible perquè l’aplicació es troba en moe debug. 

 

Es va adaptar el sistema de Fullaraca perquè el control de les partícules fos molt més 
directe segons els moviments de l’usuari. Inicialment les partícules es movien erràticament quan 
la silueta no projectada de l’usuari les tocava, aplicant-li una acceleració vertical i horitzontal 
aleatòries que donaven una sensació de “corrents d’aire”. Es va canviar aquest sistema per un 
molt més representatiu de la direcció del moviment del cos, per tant era viable empènyer les 
fulles cap on es desitgés. Tot i així continuava havent-hi el problema de que es tractaven de 
masses fulles i se les va confinar en columnes lògiques, de tal manera que tot hi haver-hi moltes 
partícules, el seu moviment es limitava verticalment dins unes columnes invisibles. 
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El sistema es tornà molt més controlable, però la metàfora de les fulles va perdre significat. 
El sistema convidava al usuari a moure les partícules lliurement i aquest es frustrava al veure 
que aquesta possibilitat era inviable, quedant-se limitat el moviment sols verticalment. En 
aquest punt, va ser decisiu prendre el pas de canviar completament el model d’interacció amb 
l’aplicació. Tot i així, ja s’havia adoptat l’ús d’una graella dividida en columnes, decisió que ha 
quedat inamovible fins ara. 

 

Estava decidit el hardware necessari per a fer la interacció i també estava dissenyada la 
forma amb la que s’implementaria la musicoteràpia en l’aplicació, però encara calia justament 
perfilar el mètode d’interacció que s’ajustés a aquestes premisses. Per al nou disseny es partia 
del fet que l’usuari s’havia de comunicar amb el sistema a partir de la seva gesticulació, a més 
de que el sistema, estaria composat per unes columnes on s’anirien disparant diferents sons. Es 
va intentar buscar alguna metàfora de la naturalesa per a dissenyar la interacció, però al final es 
va descartar buscar aquesta “naturalitat” del sistema perquè resultava difícil segons la idea de 
les columnes sonores. 

 

El següent disseny que es va implementar es basava en uns sortidors (vegis el Glossari de 
termes en l’Annexe) de bombolles que les deixaven anar quan l’usuari es movia sobre els 
sortidors. Les partícules, en aquest cas com ja s’ha dit eren bombolles, anaven pujant 
verticalment mentre l’usuari es mogués i quan aquestes xocaven amb la silueta d’aquest, 
explotaven per tornar a caure cap als sortidors. 

 

El problema principal d’aquest disseny fou que no tenia cap mena de naturalitat per al 
pacient, no sols pel fet de perdre una possible identificació amb algun fenomen natural, però 
també perquè el moviment que havia de fer l’usuari tampoc era natural del comportament humà, 
senzillament es basava en que es mogués. Fos com fos, les partícules reaccionaven senzillament 
al moviment de l’usuari de l’aplicació, sense que les partícules reaccionessin al tipus de 
moviment del usuari, sols a la seva quantitat. Quan es va provar l’aplicació es va contemplar la 
possibilitat de que era una interacció que requeria un esforç no justificat del pacient, podent 
desencadenar en un comportament obsessiu per par d’aquest davant l’aplicació. Aquesta 
possibilitat s’havia de descartar completament donada la naturalesa dels futurs usuaris de 
l’aplicació. 

 

No obstant, del prototip descartat es va extreure una idea fonamental per al disseny del 
tercer i definitiu prototip. La idea de moure les partícules per atracció de moviment va inspirar a 
un mètode d’interacció basat en moure les partícules a través del moviment del cos humà, però 
intentant que aquest fos natural i la reacció de les partícules també ho fos, per tal de fer més 
comprensible el sistema per al usuari. 
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5.2 Especificació implementació final 

 

De les experiències prèvies amb els dos primers prototipus al final es va poder definir una 
aplicació que s’ajustés al que es buscava. Una breu introducció és necessària per poder afrontar 
els següents diagrames que detallen l’aplicació. 

 

Segons l’experiència prèvia dels dos prototipus, es va acabar decidint per un sistema 
d’interacció basat en unes piscines (vegis el Glossari de termes en l’Annexe)  de partícules que 
es podien cridar amb la gesticulació del cos. Si es fan moviments ascendents les partícules 
tendiran a pujar, mentre que si es fan moviments descendents, aquestes es frenaran si estan 
pujant i cauran amb rapidesa. En el cas de que no se les estimuli a través del moviment, les 
partícules tendiran a caure un altre cop per la força de la gravetat, mentre que si estan caient i es 
posa qualsevol part del cos transversal a la seva trajectòria, les partícules romandran suspeses 
per sobre la silueta, com si se les aguantés. Un pot imaginar el sistema com feia Mickye vestit 
de mag en Fantavision. Mickye era capaç de jugar amb l’aigua segons la gesticulació de les 
seves mans. Si feia un moviment ascendent, l’aigua creava onades que pujaven mentre que si 
demanava calma, l’aigua tendiria al repòs. 

 

 

Figura 10. En aquesta captura es pot apreciar una persona jugant amb l’aplicació. Amb 

la mà esquerra l’usuari està estimulant les partícules perquè adquireixin una 

acceleració vertical. A mà dreta hi ha vàries partícules blaves caient. 

 

Sense tanta espectacularitat, aquest sistema d’interacció simula unes piscines de partícules, 
o de líquids de diferents colors, que l’usuari és capaç de controlar. Es podria pensar també en un 
guèiser que poguéssim fer disparar aigua a la nostra voluntat. Tot des d’un punt de vista 
simplificat geomètrica i físicament. 
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Pel que fa el mètode de musicoteràpia es va acabar adoptant el sistema de dividir la finestra 
en una graella de caselles que disparen diferents sons segons la seva posició espaial, al mateix 
temps que també canvien de reproducció segons la direcció global de les partícules dins la seva 
regió. Es va adoptar un sistema com aquest per a poder dividir la pantalla lògicament en un 
sistema que fos comprensible a mesura que s’experimentés amb ell, a més d’oferir la possibilitat 
de, segons la direcció general de les partícules, disparar en una mateixa casella un acord major o 
menor, per a poder comprovar si el pacient és capaç de percebre l’efecte de la histèresi sonora. 
Més endavant en la descripció final de l’aplicació s’entrarà en més detall en aquest aspecte. A 
més a més aquest sistema permet una personalització de les sessions molt fàcil per als 
terapeutes. Si es disposa d’una bona base de sons, sols cal associar un so per a cada casella i 
estat ascendent o descendent majoritari de les partícules. Això fa que en total calgui configurar 
un total de sons igual al número de files per columnes, multiplicat per dos. A priori pot semblar 
massa però cal tenir en compte que l’aplicació ve amb una configuració inicial basada en una 
proposta de la Fundació, a més de que es poden carregar sessions prèvies, on també s’inclou la 
configuració de la graella de sons. 

 

A continuació es procedirà al modelatge del sistema i a l’explicació de la seva 
implementació. 
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5.2.1 Diagrama de Gantt 

 

Per a planificar un projecte existeixen els diagrames de Gantt, útils per a poder representar 
cronològicament les diferents etapes del procés d’estudi, especificació i implementació. Els 
diagrames de Gantt reflexen els diferents episodis pels que haurà de passar el projecte i quant de 
temps se’ls dedica a cada un, a més dels recursos i de quins depenen per a poder començar. 

 

En aquest cas el diagrama de Gantt que es mostra fou una primera aproximació a com 
s’havia d’abordar el Projecte Final de Carrera, malauradament el procés final de planificació i 
implementació ha estat lluny d’aquesta primera proposta, en part per la naturalesa del 
desenvolupament per prototips del projecte, que ha estat un procés de renovació a cada fita que 
s’aconseguia, i també pel fet de que el projecte es va veure afectat per causes externes al seu 
desenvolupament que varen afectar al seu procés d’implementació. 

 

Igualment, el diagrama que es mostra sota aquestes línies és parcialment representatiu del 
procés de disseny i implementació del Projecte Final de Carrera, salvant les distàncies de 
prototips implementats i temps transcorregut des del seu inici: 
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Figura 11. Diagrama de Gantt que es va fer al principi del projecte. 
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5.2.2 Diagrames de Casos d’ús 

 

Els diagrames de Casos d’ús il·lustren quins són els serveis que proporciona el sistema i els 
actors que interactuaran amb aquest. 

 

 

Figura 12. Digrama Casos d’ús per al Terapeuta. Reflexa els serveis de la interfície 

d’usuari. 

 

Per tal d’entendre millor què fa cada servei de l’aplicació, a continuació es detallaran el 
diferents casos d’ús per als terapeutes. Aquests es centren en el control de la interfície de 
configuració de l’aplicació, que és la part destinada al seu ús. 
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Cas d’ús:  Nova sessió. 

Context: El terapeuta vol començar una nova sessió amb un pacient partint de la 
configuració per defecte. 

Actors primaris: Terapeuta. 

Actors de suport: No n’hi ha. 

Precondicions:  

• Haver arrancat l’aplicació. 

• Haver seleccionat una sessió global. 

Postcondicions d’èxit: 

• El terapeuta ha pogut crear una nova sessió que poder executar per al pacient. 

Postcondicions de fracàs: 

• El sistema no ha creat la sessió. 

• No s’ha carregat la configuració per defecte. 

Escenari exitós principal: 

1. El terapeuta selecciona una sessió global on crear la nova sessió. 

2. El terapeuta prem el botó de “Nova Sessió”. 

3. El sistema demana el nom del pacient. 

4. El terapeuta l’introdueix. 

5. El sistema verifica que hi ha nom. 

6. El sistema crea un nou fitxer XML amb la sessió. 

7. El sistema omple amb la configuració base el document i el carrega a la interfície. 

8. La sessió ja està llesta per a ser modificada o executada. 

Extensions: 

• 5.a El nom del pacient és incorrecte. 

• 5.b Tornem al pas 3. 

Includes: 

• Nan. 
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Cas d’ús:  Carregar sessió. 

Context: El terapeuta vol utilitzar la configuració d’una sessió antiga. 

Actors primaris: Terapeuta. 

Actors de suport: No n’hi ha. 

Precondicions:  

• Haver arrancat l’aplicació. 

• Haver guardat alguna configuració prèvia. 

• Haver seleccionat una sessió global. 

Postcondicions d’èxit: 

• El terapeuta ha pogut carregar la configuració d’una sessió antiga. 

Postcondicions de fracàs: 

• El sistema no ha creat la nova sessió. 

• No s’ha carregat la configuració. 

• S’ha pervertit la informació del document a carregar. 

Escenari exitós principal: 

1. El terapeuta selecciona una sessió global on crear la nova sessió. 

2. El terapeuta prem el botó de “Carregar Sessió”. 

3. El sistema demana el nom del pacient. 

4. El terapeuta introdueix el nom del pacient en el diàleg. 

5. El sistema verifica el nom. 

6. El sistema crea el nou arxiu de sessió XML. 

7. El sistema llegeix el arxiu a carregar. 

8. El sistema omple la nova sessió amb la informació del arxiu a carregar. 

9. La sessió ja està llesta per a ser modificada o executada. 

Extensions: 

• 5.a El nom del pacient és incorrecte. 

• 5.a Tornem al pas 3. 

• 7.a L’arxiu a carregar està corrupte o no és de sessió. 

• 7.a El sistema torna al estat inicial. 

Includes: 

• Crear o carregar una sessió. 

• Guardar aquesta sessió. 
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Cas d’ús:  Guardar sessió. 

Context: El terapeuta vol guardar els canvis efectuats en la configuració. 

Actors primaris: Terapeuta. 

Actors de suport: No n’hi ha. 

Precondicions:  

• Haver arrancat l’aplicació. 

• Haver creat o carregat una sessió prèvia. 

• Haver modificat algun paràmetre. 

Postcondicions d’èxit: 

• S’ha pogut guardar la sessió. 

Postcondicions de fracàs: 

• No s’ha guardat la configuració. 

Escenari exitós principal: 

1. El terapeuta ha creat o carregat una sessió. 

2. El sistema ha creat l’arxiu. 

3. El terapeuta ha modificat els paràmetres de configuració. 

4. El terapeuta prem el botó de Guardar Sessió. 

5. El sistema actualitza tots els valors en el document XML. 

Extensions: 

• NaN. 

Includes: 

• Crear una nova sessió o carregar una prèvia. 
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Cas d’ús:  Configuració sistema. 

Context: El terapeuta vol canviar diversos aspectes de l’aplicació. 

Actors primaris: Terapeuta. 

Actors de suport: No n’hi ha. 

Precondicions:  

• Haver creat una sessió o carregat una prèvia. 

Postcondicions d’èxit: 

• S’ha pogut canviar els diversos paràmetres de l’aplicació. 

Postcondicions de fracàs: 

• No s’ha pogut canviar algun paràmetre. 

Escenari exitós principal: 

1. El terapeuta ha creat una nova sessió o n’ha carregat una prèvia. 

2. El sistema ha carregat correctament les dades de configuració. 

3. El terapeuta ha modificat algun paràmetre. 

Extensions: 

• NaN. 

Includes: 

• Crear o carregar sessió. 

 

Cas d’ús:  Configuració del so. 

Context: El terapeuta vol canviar diversos aspectes de la graella de sons. 

Actors primaris: Terapeuta. 

Actors de suport: No n’hi ha. 

Precondicions:  

• Haver creat una sessió o carregat una prèvia. 

• Haver especificat el número de files i columnes de la graella. 

Postcondicions d’èxit: 

• S’ha pogut canviar els diversos paràmetres de so. 

Postcondicions de fracàs: 

• No s’ha pogut canviar algun paràmetre. 

Escenari exitós principal: 

1. El terapeuta ha creat una nova sessió o n’ha carregat una prèvia. 

2. El sistema ha carregat correctament les dades de configuració. 

3. El terapeuta ha modificat algun paràmetre de la graella de sons. 

Extensions: 

• NaN. 

Includes: 

• Crear o carregar sessió. 
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Cas d’ús:  Llançar aplicació. 

Context: El terapeuta, un cop acabada la configuració de la sessió, vol arrancar l’aplicació 
d’interacció a cos sencer. 

Actors primaris: Terapeuta. 

Actors de suport: No n’hi ha. 

Precondicions:  

• Haver creat una sessió o carregat una prèvia. 

• Haver configurat la sessió. 

Postcondicions d’èxit: 

• S’executa la part de l’aplicació d’interacció a cos sencer. 

Postcondicions de fracàs: 

• No s’ha pogut arrancar. 

Escenari exitós principal: 

1. El terapeuta ha creat o carregat una nova sessió. 

2. E sistema ha carregat la configuració. 

3. El terapeuta ha modificat diversos paràmetres de sessió. 

4. El terapeuta prem el botó de Guardar Sessió. 

5. El sistema escriu els canvis en el document de sessió XML. 

6. El terapeuta prem el botó de Llançar Aplicació. 

7. El sistema instancia l’aplicació OpenGL i carrega la configuració actual. 

Extensions: 

• 7.a L’arxiu està corrupte. 

• 7.a El sistema adverteix de que l’arxiu està corrupte. 

• 7.a El sistema torna al punt 1. 

Includes: 

• Crear o carregar sessió. 

• Modificar paràmetres. 

• Guardar sessió. 
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Pel que respecta al diagrama de casos d’ús del pacient, que està relacionat amb la part 
d’interacció de l’aplicació, es detalla tot seguit: 

 

 

Figura 13. Casos d’ús dels pacients. 

 

Donada la naturalesa de la interfície d’interacció a cos sencer destinada als pacients de 
l’aplicació, l’especificació dels Casos d’ús pot resultar menys detallada o mil·limètrica que la 
dels terapeutes. El programa funciona segons uns patrons de comportament que en la vida real 
es poden representar de moltes maneres diferents. Un exemple és el primer cas d’ús. Les 
partícules es poden pujar amb un moviment ascendent sobre seu, és decisió del pacient si aquet 
moviment vol fer-lo amb les seves extremitats superiors, les seves extremitat inferiors, el cap o 
qualsevol altre part del seu cos, mentre faci un moviment que indiqui a les partícules que han 
d’agafar una acceleració ascendent, aquestes reaccionaran al moviment. 
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Cas d’ús:  Pujar les partícules. 

Context: El pacient vol moure les partícules de forma ascendent, estiguin en repòs, caient o 
pujant en la pantalla. 

Actors primaris: Pacient. 

Actors de suport: Terapeuta. 

Precondicions:  

• Haver arrancat l’aplicació. 

• Haver entès el funcionament de l’aplicació. 

• Col·locar-se pròxim a les partícules per poder-les afectar. 

• No tocar el sortidor o les partícules. 

Postcondicions d’èxit: 

• El pacient ha pogut imprimir una acceleració ascendent a les partícules desitjades. 

Postcondicions de fracàs: 

• El pacient no ha pogut aplicar una acceleració ascendent a les partícules desitjades. 

• Aquestes no han reaccionat al seu moviment. 

Escenari exitós principal: 

1. El terapeuta arranca l’aplicació d’interacció. 

2. El pacient es col·loca davant la pantalla. 

3. El pacient s’acosta a un sortidor. 

4. El pacient fa un moviment ascendent sobre les partícules que vol fer pujar. 

5. Aquestes partícules reaccionen a l’estímul. 

6. Comencen a pujar. 

Extensions: 

• 3.a El pacient es col·loca sobre el sortidor. 

• 3.a Les partícules no s’activen. 

• 4.a El pacient toca les partícules. 

• 4.a Les partícules no s’activen 

Includes: 

• Arrancar l’aplicació d’interacció. 
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Cas d’ús:  Baixar les partícules. 

Context: El pacient vol moure les partícules de forma descendent, tinguin una trajectòria 
ascendent o descendent en pantalla. 

Actors primaris: Pacient. 

Actors de suport: Terapeuta. 

Precondicions:  

• Haver arrancat l’aplicació. 

• Haver entès el funcionament de l’aplicació. 

• Col·locar-se pròxim a les partícules per poder-les afectar. 

• No tocar el sortidor o les partícules. 

Postcondicions d’èxit: 

• El pacient ha pogut imprimir una acceleració descendent a les partícules desitjades. 

Postcondicions de fracàs: 

• El pacient no ha pogut aplicar una acceleració descendent a les partícules desitjades. 

• Aquestes no han reaccionat al seu moviment. 

Escenari exitós principal: 

1. El terapeuta arranca l’aplicació d’interacció. 

2. El pacient es col·loca davant la pantalla. 

3. El pacient s’acosta a un sortidor. 

4. El pacient fa un moviment ascendent per estimular algunes partícules. 

5. El pacient fa un moviment descendent sobre les partícules estimulades que vol fer 
baixar. 

6. Aquestes partícules reaccionen a l’estímul. 

7. Comencen a baixar. 

Extensions: 

• 4.a El pacient fa un moviment descendent sobre les partícules en repòs. 

• 4.a Les partícules no es mouen. 

• 4.a Torna a l’estat 3. 

• 5.a El pacient toca les partícules. 

• 5.a Les partícules no s’activen 

• 7.a Les partícules no baixen sinó que es frenen. 

Includes: 

• Arrancar l’aplicació d’interacció. 

• Haver mogut de forma ascendent algunes partícules. 
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Cas d’ús:  Mantenir les partícules suspeses. 

Context: El pacient vol que les partícules que estaven en moviment es quedin suspeses en 
l’aire on ell vulgui. 

Actors primaris: Pacient. 

Actors de suport: Terapeuta. 

Precondicions:  

• Haver arrancat l’aplicació. 

• Haver entès el funcionament de l’aplicació. 

• Col·locar-se pròxim a les partícules per a poder-les afectar. 

Postcondicions d’èxit: 

• El pacient ha pogut frenar les partícules fins on ell ha desitjat. 

Postcondicions de fracàs: 

• Les partícules han traspassat la silueta del pacient. 

Escenari exitós principal: 

1. El terapeuta arranca l’aplicació d’interacció. 

2. El pacient es col·loca davant la pantalla. 

3. El pacient s’acosta a un sortidor. 

4. El pacient fa un moviment ascendent sobre les partícules que vol fer pujar. 

5. Aquestes partícules reaccionen a l’estímul. 

6. Comencen a pujar. 

7. Les partícules al no rebre estímul comencen a baixar 

8. El pacient col·loca una extremitat transversal al moviment de les partícules. 

9. Aquestes al xocar amb la silueta, es queden suspeses al aire. 

Extensions: 

• NaN. 

Includes: 

• Arrancar l’aplicació d’interacció. 

• Pujar les partícules. 

• Baixar les partícules. 
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Cas d’ús:  Aturar partícules. 

Context: El pacient superposa la seva silueta a la posició de la partícula. 

Actors primaris: Pacient. 

Actors de suport: Terapeuta. 

Precondicions:  

• Haver arrancat l’aplicació. 

• Tenir algunes partícules en moviment per la pantalla. 

Postcondicions d’èxit: 

• El pacient ha aturat per complert el moviment de les partícules. 

Postcondicions de fracàs: 

• El pacient no ha entès que al posar-se sobre les partícules aquestes s’aturen. 

• Aquestes no han reaccionat a la seva silueta. 

Escenari exitós principal: 

1. El terapeuta arranca l’aplicació d’interacció. 

2. El pacient es col·loca davant la pantalla. 

3. El pacient s’acosta a un sortidor. 

4. El pacient fa un moviment ascendent sobre les partícules que vol fer pujar. 

5. Aquestes partícules reaccionen a l’estímul. 

6. Comencen a pujar. 

7. El pacient es posa davant de les partícules. 

8. Aquestes aturen el seu moviment i es queden suspeses en la seva silueta. 

Extensions: 

• 3.a El pacient es col·loca sobre el sortidor. 

• 3.a Les partícules no s’activen. 

Includes: 

• Arrancar l’aplicació d’interacció. 

• Pujar partícules. 
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Cas d’ús:  Aturar sortidor. 

Context: El pacient es situa sobre el sortidor. 

Actors primaris: Pacient. 

Actors de suport: Terapeuta. 

Precondicions:  

• Haver arrancat l’aplicació. 

• Col·locar-se sobre un sortidor. 

Postcondicions d’èxit: 

• El pacient ha aturat el funcionament d’un sortidor, per tant deixen de sortir les 
partícules del seu repòs. 

Postcondicions de fracàs: 

• El pacient no ha entès que la seva presència sobre el sortidor anul·la el seu 
funcionament. 

• El sortidor continua llançant partícules davant els estímuls de moviment del pacient. 

Escenari exitós principal: 

1. El terapeuta arranca l’aplicació d’interacció. 

2. El pacient es col·loca davant la pantalla. 

3. El pacient s’acosta a un sortidor. 

4. El pacient es col·loca sobre el sortidor. 

5. Aquest anul·la els estímuls sobre totes les seves partícules. 

Extensions: 

• NaN. 

Includes: 

• Arrancar l’aplicació d’interacció. 
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5.2.3 Diagrames de Classes 

 

En aquest apartat es mostraran els diagrames de classes tant per a la de configuració de 
l’aplicació, implementada amb C++ i QT, i el diagrama de classes que composen l’apartat 
d’interacció a cos sencer, programada en C++ i OpenGL. S’ha fet una distinció entre aquests 
dos apartats principals del sistema perquè l’única relació que tenen entre ells és que les caselles 
o partícules de la interfície de configuració serveixen per a poder especificar una configuració 
de les caselles i partícules del sistema de realitat virtual. 

 

 

Figura 14. Diagrama de Classes UML de la per als terapeutes. Aquest és l’apartat de 

gestió i configuració de l’aplicació 
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El primer diagrama que es presenta és el de les classes de QT per a la de control de 
l’aplicació. Com es veu en la figura 14, aquesta es basa en una finestra principal anomenada 
MainWindow que conté els mètodes de gestió de sessions com poden ser “nouFitxerSessió” o 
“carregarFitxerSessio”, a més de contenir els mètodes necessaris per controlar quan es tanca 
l’administració de l’aplicació i es crida l’aplicació de realitat virtual en primera persona, que són 
els mètodes relacionats amb l’atribut de classe “showOpenGL”. Cal remarcar, abans de 
continuar explicant les classes de QT, que no s’han definit tots els elements presents per a poder 
generar les finestres, senzillament perquè resultaria innecessariament costós de llegir el 
diagrama resultant per culpa una informació que no aporta res en la descripció del projecte, i 
sols és rellevant per a usos pràctics del programa. 

 

 

Figura 15. Captura de la finestra principal de la interfície de configuració. 

 

L’altre classe important que es pot veure en la figura 14 és la GridWindow, que fa 
referència a la finestra de configuració de la Graella de sons. Aquesta està composada pels 
elements SoundBox, que són les caselles de sons, i la ColumnBox, que és la classe per a 
configurar els paràmetres de les columnes. Aquesta classe quan s’instancia canvia de forma i 
número d’instàncies de les classes agregades segons el número de files i columnes que s’hagin 
especificat en la MainWindow. La cardinalitat del diagrama mostra el número d’instàncies de la 
classe que es creen quan s’instancia la GridWindow. 

 

Les classes SoundBox i ColumnBox, encarregades de gestionar els paràmetres de cada 
casella i columna de l’aplicació, tenen tres mètodes per instanciar els objectes. El primer mètode 
sense paràmetres és un mètode re aprofitat. Inicialment aquest mètode estava buit i era per fer 
proves de testeig, bàsicament no era necessari, però quan es va proposar que en la finestra de 
configuració apareguessin unes etiquetes a mà esquerra de la finestra a mode d’ajuda per als 
terapeutes que haguessin d’utilitzar l’aplicació, es va pensar en re aprofitar aquests constructor 
sense ús per a implementar uns objectes que sols tinguessin les etiquetes explicatives, i evitar 
així tenir que crear noves classes per una estructura que ja era familiar i estava implementada. 
Els altres dos mètodes constructors, serveixen per quan es crea una sessió nova i, en el cas dels 
constructors amb més paràmetres d’entrada, serveix per quan es carrega una sessió prèvia, lògic 
tenint en compte  que quan carreguem una sessió prèvia es coneixen davant mà els paràmetres 
que tindran els atributs de cada objecte. 
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En la següent pàgina trobem el diagrama de classes de l’apartat d’interacció per als 
pacients de la Fundació. El diagrama representa les classes necessàries per a poder implementar 
el món virtual amb el que interactuaran els pacients. La classe principal encarregada de 
gestionar tot el sistema és la de SistemaDeCaselles, que fa referència a la Graella en que es 
divideix lògicament l’aplicació per a poder estructurar el tema de la musicoteràpia en regions. 
Encara que SistemaDeCaselles no es comuniqui directament amb les Caselles de sons, ho fa a 
través de la classe Columna. Inicialment aquesta classe no existia, però donat el volum 
d’informació que havia de processar SistemaDeCaselles de les partícules en moviment dels 
sortidors, i de totes les caselles de sons, es va decidir crear una classe pont per a poder gestionar 
millor tota la lògica del sistema. La classe Columna és l’encarregada de gestionar el 
SistemaDePartícules que li correspon, i el número de caselles dins de la columna. 
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Figura 16. Diagrama de classes de l’apartat d’interacció a cos sencer de l’aplicació. 
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5.2.4 Diagrames d’Estats 

 

Els diagrames d’estats mostren els diferents valors que poden mostrar els atributs dels 
objectes que composen una aplicació. En el cas d’aquest projecte s’ha cregut convenient detallar 
el diagrama d’estats dels dos objectes que mostren una transició clara en el seu estat segons el 
comportament del usuari o aplicació. Aquestes dues classes són Partícula, la qual reacciona als 
moviments de l’usuari, i l’altre és de Casella, que varia el seu estat de reproducció segons el 
número de partícules i la velocitat que prenen dins la seva regió. Casella es veu indirectament 
afectada pels moviments del usuari. 

 

 

Figura 17. Diagrama d’Estats de la classe Partícula. 

 

En el diagrama de la figura 17 podem apreciar els tres estats que pot prendre una partícula 
en el mòdul de l’aplicació d’interacció a cos sencer. Inicialment la partícula es troba en repòs 
esperant alguna mena d’estímul per part de l’usuari. Quan aquest fa un moviment ascendent 
sobre la partícula, aquesta pren una acceleració vertical que la propulsa ascendentment. Si es 
continua estimulant la partícula, aquesta continuarà ascendint cada cop a més velocitat fins que 
ja no es vegi atreta per l’usuari, és a dir, quan la partícula estigui per sobre els moviments del 
pacient. En aquest punt la partícula perdrà acceleració i començarà a caure.  

 

Si xoca contra la silueta de l’usuari, es mantindrà suspesa en el aire sense pujar o baixar. 
En aquest punt poden passar vàries coses, com que el pacient es decanti i torni a caure la 
partícula, o que torni a fer un moviment ascendent i la partícula torni a pujar. Finalment, si 
l’usuari fa un moviment descendent la partícula caurà amb més força que si se la deixés caure 
naturalment. Mentre cau l’usuari pot tornar a aixecar-la en qualsevol moment amb un estímul 
ascendent, al igual que si la partícula està en moviment ascendent, l’usuari la pot frenar i 
propulsar ràpidament cap el terra amb un moviment descendent. 
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Figura 18. Diagrama d’Estats de la classe Casella. 

 

L’anterior diagrama d’Estats correspon a la classe Casella, encarregada de la reproducció 
dels sons segons l’estat de les partícules. Inicialment les Caselles parteixen d’un estat en silenci. 
Quan el número de partícules dins la regió de la casella supera un threshold especificat pel 
terapeuta, aquesta s’activa i comença a reproduir el so. Al principi comença amb un Fade In, i 
aquest dura el temps que s’hagi especificat des de la finestra de configuració de la graella 
GridWindow. Quan s’acaba el Fade In es passa al estat de Main Loop, que reprodueix el so en 
una iteració fins que el número de partícules deixa de superar el threshold o té lloc alguna altre 
condició que silenciï la casella. En aquest punt l’estat de la casella passa de Main Loop a Fade 
Out, que és quan la casella d’eixa d’estar activada lògicament per les altres caselles, però encara 
sona fins arribar al silenci. 

 

Donada la naturalesa de l’aplicació, fer un diagrama d’activitats de la classe Casella 
resultaria bastant caòtic, perquè el temps en que pugui estar activada una casella depèn de molts 
factors, i pot donar a situacions com el fet de que mentre es fa el Fade In, la casella deixa d’estar 
activa, per tant, es talla el increment d’àudio i es passa directament al Fade Out, sense passar per 
l’estat Main Loop. Igualment, cal a més recalcar que el fet de que la casella deixi d’estar activa 
depèn de varis factors com el número de partícules, si s’activa una casella per sobre l’actual dins 
la mateixa columna, o si una columna lateral s’activa i té activada la condició de silenciar les 
caselles d’una banda o altra quan sona. 
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5.3 Implementació 

 

Després de la planificació del projecte seguint les eines de disseny que ens ofereix 
l’enginyeria informàtica i els diagrames UML, passem a detallar el procés d’implementació de 
l’aplicació. Es dividirà en diferents blocs de com s’ha anat fent la implementació dels diferents 
apartats del sistema, per dir-ho d’una altre manera, dels diferents mòduls que integren la 
solució. Segons el model de disseny per prototipus s’ha desenvolupat el sistema a partir de 
diferents etapes, per tant, la seva explicació no és necessàriament cronològica, però si lògica. 

 

5.3.1 Captura i obtenció moviment 

 

Un dels dos primers requeriments del sistema és que aquest funcionés amb una càmera, i 
segons les necessitats del sistema i el pressupost, es va optar per la càmera de IDS per les seves 
possibilitats infraroges a més de ser compacta i de preu contingut. 

 

La captura de la imatge a través de la càmera està gestionada per la classe Camera, que 
s’encarrega des de la instansialització i inicialització del dispositiu de la càmera, fins la captura 
de la imatge i el seu processat per a obtenir la diferent informació essencial per a poder 
implementar el sistema d’interacció màquina / humà. Quan s’instancia la càmera s’inicialitzen a 
un valor dummy tots els atributs de classe, on trobem les variables del dispositiu de la càmera, 
les estructures d’imatge de la llibreria OpenCV, amb la que farem tots els càlculs de processat 
d’imatge, i la creació dels fitxers externs on emmagatzemar les estadístiques de les sessions, 
aquest últim punt es veurà més endavant amb més detall. 

 

A la funció init() es comença comprovant si hi ha algun dispositiu de captura d’imatge de 
la companyia IDS connectat. En cas afirmatiu es comprova si la càmera està lliure i es 
procedeix a la inicialització de la captura de la imatge extraient del dispositiu els diferents 
paràmetres de captura com la resolució de la càmera i la profunditat de color de la imatge. 
Posteriorment es procedeix amb la inicialització de les estructures d’imatge segons els 
paràmetres obtinguts del dispositiu de captura. Un cop inicialitzades les imatges es procedeix a 
capturar un primer fotograma que s’usarà durant tot el procés de recàlcul com a imatge de fondo 
per a fer la resta. Aquesta imatge es guarda en mImatgeBackground. 

 

La funció de recàlcul() és el punt interessant d’aquesta classe. És l’encarregada d’obtenir a 
cada iteració de l’aplicació la imatge que està capturant la càmera i processar-la per a obtenir-ne 
la informació necessària per saber el moviment del pacient. Primerament es captura un 
fotograma del que passa actualment davant la càmera anomenada mImatge. La resta d’aquesta 
imatge amb la mImatgeBackground (imatge on està emmagatzemada el fotograma inicial) ens 
donarà la silueta del usuari, essencial per al funcionament de l’aplicació. La imatge obtinguda 
mImatgeResta se li aplica un threshold per tal d’eliminar l’escala de grisos i convertir-la en una 
imatge binària que contingui la silueta del pacient, que finalment és la imatge mImatgeTH2. 

 

Amb la resta de la mImatgeTH2 i la del càlcul anterior, obtenim una imatge que conté el 
moviment entre els dos fotogrames, i ho guardem en mImatgeMove. Aquesta imatge és la que 
utilitzarem per fer els càlculs d’atracció de les partícules segons el moviment del pacient. A més 
la mImatgeTH2 ens oferirà la informació necessària per calcular les col·lisions de la silueta del 
pacient amb les partícules o els sortidors de partícules. 
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Pseudocodi Càmera 

 

Funció  recàlcul() no retorna res  

 / /capturem la imatge de la càmera i la guardem en mI matge, estructura 
d’OpenCV  

 copiarMemòria ( imatgeCamera, mImatge);  

 

 //fem la diferència entre el fons i la imatge captu rada, obtenint la 
silueta, apliquem a la imatge un threshold i agafem  un únic canal 

 diferènciaAbsoluta ( mImatge, mImatgeBackground, mImatgeResta); 

 threshold ( mImatgeResta, mImatgeTh, valorThreshold); 

 dividirCanals ( mImatgeTH, mImatgeTH2, 0, 0, 0); 

 

 //amb al diferència de la silueta actual i anterior  obtenim la silueta 
del moviment i li apliquem un filtre per esborrar s oroll 

 diferènciaAbsoluta ( mImatgeTH2previa, mImatgeTH2, mImatgeMove); 

 eliminarErosio ( mImatgeMove, mImtageMove); 

 

 //guardem la silueta actual per al següent fotogram a. 

 copiarImatge ( mImatgeTH2, mImatgeTH2previa); 

fiFunció  

 

A continuació es mostra una seqüència de tres imatges on es pot apreciar com es veuen tres 
imatges importants del procés de captura: 

 

 

Figura 19. Captura incial del sistema instal·lat en el laboratori. Aquesta imatge serveix 

per a poder restar-hi la captura actual i trobar la silueta. 



 

 58

 

 

Figura 20. Captura de la imatge mImatgeTH2. En aquesta imatge podem apreciar la 

silueta del usuari a més de la caixa contenidora, utilitzada per a generar estadístiques. 

 

 

Figura 21. Imatge on es pot apreciar el moviment de la cama i del braç drets del usuari de 

l’aplicació. Aquesta informació s’emmagatzema en mImatgeMove i serveix per a 

calcular si l’estímul de l’usuari a les partícules és ascendent o descendent. 



 

 59 

5.3.2 Sistema de Partícules 

 

Un cop aconseguida la captura del moviment de l’usuari a partir de la càmera i extreta la 
informació rellevant per a la interacció, es va procedir a dissenyar i implementar el sistema de 
partícules amb el qual interactuaria el pacient. 

 

Segons les experiències prèvies es va optar per un sistema dividit en columnes que 
permetés una interacció molt més controlada i que les reaccions de l’aplicació fossin tàcites als 
moviments de l’usuari, que fossin naturals. Com s’ha indicat anteriorment es va dissenyar un 
sistema de piscines de partícules que fossin controlables verticalment a través de la gesticulació 
del pacient. Aquest sistema es basa en dues classes principals per poder implementar-ho, la 
classe SistemaDeParticules i la classe Partícula. Aquesta última fa us de les classes Color i Punt, 
que no es descriuran per ser bàsicament classes que encapsulen una estructura de dades que el 
seu nom ja indica. 

 

SistemaDeParticules és la classe encarregada de gestionar totes les partícules com un sol 
ens, és a dir, encara que cada partícula del sistema tingui un comportament individual, la 
totalitat d’aquestes té un comportament en grup, de sistema. La classe té un constructor que 
s’encarrega d’inicialitzar totes les partícules segons les especificacions que se li passin per 
paràmetre, obtingudes del document de configuració XML. La creació de les partícules està 
controlada per uns paràmetres, però s’hi aplica una petita aleatorietat per tal d’aconseguir una 
sensació de naturalesa, és a dir, de no uniformitat antinatural. Al instanciar el sistema també 
s’encarrega de carregar una textura per a les partícules i una textura per a representar el sortidor 
de partícules. 

 

 

Figura 22. En aquesta figura es pot apreciar el estat inicial que pot oferir l’aplicació 
d’interacció. S’aprecien cinc piscines de partícules diferents. En la figura 24 es veu la 

pantalla de configuració d’aquesta sessió. 

 

El mètode Actualitza() s’encarrega de recórrer tot l’array de partícules i enviar-li la senyal 
d’actualitzar si s’escau. A més s’encarrega de controlar si es pot impulsar una bombolla o no. 
Aquest sistema de control es va implementar per a que quan s’estimulessin les partícules d’un 
sistema, no comencessin a moure’s totes de cop, sinó que donat un petit comptador, dispari les 
partícules cada x temps, donant encara més sensació de fluïdesa i de control al usuari. Finalment 



 

 60

la classe disposa del mètode Pinta(), encarregat d’enviar la senyal de pintar-se, en el procés de 
renderització, a totes les partícules, a més de pintar la textura del sortidor de partícules. 

 

Per altra banda tenim la classe Particula encarregada de gestionar cada partícula de forma 
individual. La seva instancialització ve controlada pel SistemaDeParticules. Conté el mètode 
Actualitza() encarregat de controlar la interacció de la partícula amb la silueta del pacient. El seu 
funcionament radica en comprovar primerament si per sobre de la partícula hi ha una traça de 
moviment del pacient, és a dir, si la silueta del pacient s’està movent en algun punt per sobre de 
la partícula. En cas afirmatiu es comprova la diferència de posició del moviment del usuari amb 
el fotograma anterior. Si la silueta ha pujat, vol dir que el moviment és ascendent i s’incrementa 
la velocitat vertical de forma positiva a la partícula, en cas contrari, l’acceleració es resta. A més 
la funció s’encarrega de controlar si la partícula xoca amb la silueta de l’usuari, i en cas 
afirmatiu, ha de frenar-ne el seu moviment. A continuació es mostrarà un pseudocodi de com 
funciona, centrant molt bàsicament en el control del moviment de la partícula segons els 
moviments de l’usuari. Finalment el mètode també s’encarrega de gestionar quan cal disparar o 
no una partícula modificant una variable que se li passa per paràmetre i retornant-la al 
SistemaDeParticules, la variable impulsaParticula.  

 

El pseudocodi que es troba en la següent pàgina manca de mostrar el control de col·lisions 
amb la silueta del usuari a més del càlcul de la nova posició de la partícula segons la velocitat 
sigui positiva o negativa verticalment. Es centra exclusivament en el control dels estats de la 
Classe Partícula. 
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Funció  Actualitza( captura, capturaMoviment , impulsaPart icula, 
contacteInferior, dt ) retorna bool  

 //busquem si hi ha moviment superior i mirem si és ascendent o 
descendent 

 si ( capturaMoviment no és NULL ) llavors  

  si ( partícula dins la pantalla) llavors  

   des de  posicioY fins  alçadaMàxima fes  

    si (hi ha moviment) llavors  

     comprova si es puja o baixa 

   fides de  

  fisi  

 fisi  

 //controlem els estats segons els paràmetres de con trol 

 escull (estat) 

  cas (repòs) 

   si (impulsaParticula!&contacteInferior&&moviment) llav ors  

    si (moviment ascendent) llavors  

     incrementaAcceleracio 

    sino  

     decrementaAcceleracio 

    estat = moviment 

    impulsBombolla = fals 

   fisi     

  cas (moviment) 

   si (moviment) llavors  

    si (moviment ascendent) llavors  

     incrementaAcceleracio 

    sino  

     decrementaAcceleracio 

   sino  

    estat = caient 

  cas (caient) 

   si (moviment) 

    si (moviment ascendent) llavors  

     incrementaAcceleracio 

    sino  

     decrementaAcceleracio 

    estat = moviment 

   fisi  

   si (posicioY igual  0) llavors  

    estat = repòs 

 calculaPosicio(dt); 

 retorna  impulsaParticula 

fiFunció
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A continuació  mostrem el pseudocodi de com es calcula la posició de la partícula: 

 

Funció   calculaPosicio( dt ) no retorna res  

 //per simular un moviment més aleatori de les partí cules s’aplica una 
acceleració horitzontal perquè el seu moviment sigu i més erràtic. El marge de 
moviment ve donat per un espai horitzontal definit 

 si ( posicioX+incrX <= margeHoritzontalMoviment) llavo rs  

  incrX = incrX*-1; 

 sino  

  si ( posicioX+incrX >= margeHoritzontalMoviment) llavo rs  

   incrX = incrX*-1; 

  fisi  

 fisi  

 

 //si la particula baixa més que la posició 0, s’inv erteix la seva 
velocitat i es divideix entre 10. S’aplica una comp rovació per a determinar 
quan la particula es mou tant poc que es pot consid erar immòbil 

 si ( posicioY+incrY <= 0 ) llavors  

  incrY /= -10; 

 

  si ( incrY entre  0,001 i  -0,001) llavors  

   incrY = 0; 

   estat = repòs; 

  fisi  

 fisi  

 

 //un cop calculada la velocitat de la partícula, l’ apliquem al seu 
vector de posició. Per al moviment horitzontal s’ap lica un càlcul per fer el 
moviment més fluid que es basa en mirar la ditància  de la partícula sobre el 
seu eix vertical, quan méslluny es troba d’aquest p unt menor és la seva 
acceleració horitzontal, donant una sensació de mov iment sinusoïdal en el seu 
desplaçament vertical 

 actualitzemPosició (posicioX+incrX*(diferència (eixCentral, 
posicioX))/10,posicioY+incrY); 

fiFunció  
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Per a poder dur a terme els càlculs de posicionament de les matrius de la silueta i moviment 
de l’usuari, calia transformar les proporcions del món de les partícules a la resolució de la 
captura de càmera. En un arxiu de configuració es disposa d’unes variables que retornen la 
relació de la distància del món de les partícules al espai de la càmera, amb el que es pot fer 
ràpidament la conversió de la posició de la partícula amb una simple multiplicació. En aquest 
cas ens trobem amb el fet de que la càmera captura a una resolució de 752 x 480 píxels, mentre 
que el món es representa a 800 x 600 píxels. La relació d’espectre horitzontal entre la captura i 
la vista és de 1,25 mentre verticalment és de 1,12. 

 

Finalment la classe Particula també hi trobem el mètode PintaT() encarregat de renderitzar 
la partícula amb l’ús de les llibreries d’OpenGL. El mètode s’encarrega, donada la posició 
vertical i horitzontal de la partícula, de crear un QUAD amb la textura que correspon a les 
partícules del sistema i centrar-lo segons la posició. La dimensió d’aquest QUAD és 
especificada per la configuració guardada en el XML. 

 

5.3.3 Sistema de Musicoteràpia 

 

El Sistema de Musicoteràpia és el conjunt de classes encarregat de gestionar tota la lògica 
necessària per a poder implementar el sistema de musicoteràpia ideat segons les reunions que es 
van tenir amb la Fundació Tekhnikós i l’experiència prèvia amb els diversos prototipus que es 
van desenvolupar abans del final. 

 

Segons el que s’ha explicat prèviament, es va optar per implementar un sistema que dividís 
la pantalla en caselles de la mateixa mida per tal de poder assignar diferents sons a diferents 
regions de la pantalla. A més a més cada casella disposaria de dos sons segons la direcció 
general de les partícules en la seva regió. Aquesta concepció permetia desenvolupar una 
aplicació que oferís un control sonor a través de la imatge lògic i comprensible per l’usuari, però 
sobretot, controlable, un requeriment essencial de la interacció màquina / humà donada la 
naturalesa dels pacients. El dividir la pantalla en caselles mantenia una analogia amb 
determinats instruments com el piano, és a dir, tenim una sèrie de disparadors discrets, és a dir, 
finits, que ens permeten disparar determinats sons segons les nostres accions. 

 

D’aquesta idea va néixer la classe SistemaDeCaselles, que es composava de la classe 
Casella, per tal de poder controlar tot el sistema de sons. Més endavant es va comprovar que 
aquest sistema es quedava curt per a totes les condicions que havia de gestionar. Era suficient, 
però els mètodes acabaven tenint una complexitat molt elevada que repercutia en el rendiment 
de l’aplicació. Per tant es va optar per crear una classe lògica intermèdia que s’encarregués 
d’algunes comprovacions, la classe Columna. Al final el sistema quedà en tres classes: el 
SistemaDeCaselles, instància única composta per n Columnes, cada qual d’elles tenia dins seu 
m Caselles, on m és el número de files i n el número de columnes especificat pel terapeuta. 
Procedim doncs a explicar cada classe. 

 

Primer de tot s’explicarà el funcionament de la classe SistemaDeCaselles encarregada de 
encapsular tota l’estructura de Caselles i Columnes al iterador principal, l’idle_func. Aquesta 
classe té un constructor al qual se li passa el nom del fitxer XML de la Sessió que s’ha carregat 
o creat des de la de control. El constructor s’encarrega d’instanciar les Columnes i les Caselles 
segons la configuració del fitxer en qüestió. Primer llegeix el número de columnes especificat 
per l’arxiu de configuració i crea el número de columnes especificat segons la configuració del 
fitxer XML. En cas d’haver-hi menys línies en el XML que columnes especificades, el 
constructor s’encarrega d’instanciar unes columnes amb una configuració base. 
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En segon lloc llegeix el número de files i columnes que s’ha especificat que composaran la 
graella de caselles, i segons el número total de caselles, llegirà del document XML el total de 
Caselles que hi hagi declarades i carregarà la seva configuració instanciant-les amb el 
constructor adequat. Si estan especificades més files i columnes que número de caselles, el 
constructor s’encarrega d’instanciar les caselles amb un constructor que carrega una 
configuració base. 

 

SistemaDeCaselles també té el mètode Actualitza() encarregat de cridar l’actualització de 
totes les columnes. Finalment la classe té el mètode anomenat Pinta() (com totes les altres 
classes) encarregat de cridar el mètode Pinta() de totes les columnes. A més a més el mètode té 
la funció de pintar el sistema de partícules si es demana des de les opcions de debug quan s’està 
executant l’aplicació. 

 

De la classe Columna és interessant remarcar la seva funció Actualitza(). Aquesta 
s’encarrega de controlar el SistemaDePartícules i les Caselles i unificar el seu funcionament. 
Primer de tot calcula quantes partícules hi ha per a cada casella repassant totes les partícules del 
sortidor i, segons la seva posició i direcció de moviment, comença a incrementar els comptadors 
de partícules de les Caselles. Un cop finalitzat el comptat de partícules per casella, procedeix a 
recórrer totes les caselles de dalt a baix per tal de comprovar si alguna d’elles supera el 
threshold de fulles per a activar-se. La decisió de que fos de les caselles superiors a inferiors es 
donà per l’experiència empírica amb l’aplicació. Si es feia de baix a dalt l’aplicació tendia a 
disparar sempre la casella inferior donat que és de on sortien les partícules, mentre que si es 
restaritza la columna de dalt a baix s’aconsegueix donar preferència a les partícules que estan en 
una posició més elevada, que són, segons l’experiència, les que està controlant l’usuari en tot 
moment. Un cop activada una Casella, les altres no s’activaran. 

 

A més a més Columna disposa d’una altre funció anomenada CercaContacteInferior() que 
s’encarrega de comprovar si la silueta del usuari està tocant el sortidor o no de partícules. En cas 
afirmatiu passa un booleà en cert a la funció Actualitza() del SistemaDeParticules que controla 
si s’han de disparar més partícules o no. En cas de que sigui cert el contacte inferior, el sortidor 
deixa de disparar-ne. 

 

 A continuació s’exposa el pseudocodi de la funció Actualitza() de la classe 
SistemaDeParticules: 
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Funció  Actualitza( captura, capturaMoviment, impulsaParti cula, dt ) 

 

 //per totes les caselles de la columna els posem el s comptadors de fulla 
a 0 i la desactivem 

 per  i=0 mentre  i<numFulles incrementa  i 

  buidaComptadorFulles(casella[i]); 

  desactivaCasella(casella[i]); 

 fiper  

 

 //busquem si hi ha contacte interior i actualitzem el sortidor de 
partícules 

 hiHaContacteInferior = cercaContacteInferior(): 

 sortidorBombolles->Actualitza(captura,capturaMovim ent, impulsaParticula, 
hiHaContacteInferior, dt); 

 

 //per totes les partícules busquem la seva posició i segons aquesta 
calculem a quina casella s’escau després cridem el sumador de partícules de la 
casella i li passem la velocitat d’aquesta per sabe r si és ascendent o 
descendent 

 per  i=0 mentre  i<numParticules incrementa  i 

  Punt posicio = sortidorParticules->particules[i]- >posicio 

  si(  posicio dins  pantalla) llavors  

   index = calculaIndexCasellaSegonsPosicio(); 

   caselles[index]->posaFulla(particules[i]->direcc io); 

  fisi  

 fiper  

 

 //per totes les caselles miro si el numero de partí cules supera el 
threshold, en cas afirmatiu consulto si cap altre c asella superior està 
activa, en cas afirmatiu no activa l’actual, sinó s i que s’activa. Finalment 
actualitzem totes les caselles i els hi passem el d iferencial de temps (dt) 

 per  i=0 mentre  i<numCaselles incrementa  i 

  si(  caselles[i]->fulles superior  threshold) llavors  

   per  i=0 mentre  i<numCaselles incrementa  i 

    si ( cap casella activada) llavors  

     caselles[i]->activar; 

    fisi  

   fiper  

  fisi  

  caselles[i]->actualitzar(dt); 

 fiper  

fiFunció  
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Finalment per completar la descripció de les classes que intervenen per implementar el 
sistema de Musicoteràpia cal esmentar la classe que s’anomena Casella. Aquesta s’encarrega de 
gestionar la reproducció dels sons donades les condicions favorables. 

 

D’aquesta classe cal destacar el mètode Actualitza() que s’encarrega de gestionar l’estat de 
la Casella quan està activa. Inicialment la casella es troba en Silenci i quan s’activa passa al 
estat Fade In, després a Main Loop i quan acaba d’estar activa, passa al estat Fade Out i torna al 
estat inicial Silenci. El seu comportament ha estat detallat prèviament en la secció 5.2.4 
Diagrames d’Estats. Per a no repetir-nos en el seu procés parlarem a un nivell més tècnic del seu 
funcionament. La Casella comença en l’estat inicial 0. Quan s’activa, canvia el seu estat a 1 i 
activa la reproducció del so. Per a fer el Fade In la Casella en estat Fade In comença el volum 
del canal del so a 0 i crida el procés de la llibreria BASS ChannelSlideAttribute(), que serveix, 
donat que el volum comença a 0, per fer un slide del volum i posar-lo al seu màxim. 
Automàticament es posa en estat 2, Main Loop. Tot i que ja estigui en l’estat de la reproducció 
continuada del so, ha estat en Fade In quan aquesta ha començat. Per tant l’estat Main Loop sols 
s’encarrega d’esperar a que la Casella deixi d’estar activada i cridi l’estat Fade Out. 

 

Quan la Casella entra en  l’estat Fade Out, amb la funció ChannelSlideAttribute() es simula 
el Fade Out i es posa la Casella en estat 0, Silenci, tot i que la reproducció del so continuï. Quan 
estigui de nou en l’estat Silenci la Casella automàticament comprovarà si s’ha arribat al volum 
0, i en cas afirmatiu, aturarà la reproducció del so i es quedarà de nou a l’espera a ser activada. 

 

En la següent pàgina hi ha el pseudocodi de la funció Actualitza() de la classe Casella: 
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Funció  Actualitza( dt ) 

 

 //seleccionem l’estat amb un selector 

 escull (estat) 

  //en estat de silenci esperem a que s’activi la cas ella i passem 
al estat de fade in 

  cas (silenci) 

   si (noFentFade( canal ) && canalActiu( canal) llavors  

    pararCanal( canal); 

   fisi  

   si (activa) llavors  

    estat = fade in; 

   fisi   

  //comença la reproducció del so segons hi hagi més partícules 
ascendint o descendint, comença amb el volum a 0 i aplica un Fade In 
(controlat per la BASS library) 

  cas (fade in) 

   comptador += dt; 

   si (!canalActiu) llavors  

    si (numParticulesAsc>numParticulesDesc) 

     reprodueix( so major, canal ); 

    sino  

     reprodueix( so menor, canal ); 

    fisi  

    volumInicial( 0 ) 

    fesFadeIn(canal); 

   fisi  

   estat = main loop 

  //mentre estigui activa, fa el main loop, si deixa d’estar-ho, 
passa al estat fade out 

  cas (main loop) 

   si ( !activa ) llavors  

    estat = fade out; 

   fisi  

  //crida el procés de Fade Out i automàticament es p osa en estat 
de Silenci 

  cas (fade out) 

   fesFadeOut( canal ); 

   estat = silenci; 

fiFunció  
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5.3.4 Interfície de control de l’aplicació 

 

La interfície de gestió de configuració ja s’ha descrit en part en l’apartat 5.2 Especificació 
implementació final.  Igualment cal repassar la seva implementació. 

 

En l’apartat d’Eines i Llenguatges d’implementació s’ha parlat de que QT es va decidir 
utilitzar després d’haver contemplat la possibilitat d’utilitzar les Microsoft Foundation Classes, 
unes classes que permetien fer interfícies gràfiques per a Windows amb C++. Donat una sèrie 
de factors al final es va decidir canviar la de la de control a QT per tal de simplificar el procés i 
agilitzar la feina donat el temps del que es disposava. 

 

 

Figura 23. Primer prototip de l’interfície de control de l’aplicació. La pàgina principal ha 

canviat radicalment de disseny, mentre que la idea de la graella s’ha mantingut 

constant, exceptuant que es poden configurar directament les caselles sense haver de 

passar per un diàleg. 

 

QT ofereix una sèrie de classes abstractes que permeten crear les finestres i diàlegs de la de 
forma molt ràpida i senzilla. Podem crear una classe qualsevol que hereti de QDialog ,i si 
l’instanciem i executem des de qualsevol part del codi obtindrem una petita finestra, això si, és 
obvi, buida. Per tant cal omplir el constructor de la classe per tal de poder crear la finestra com 
nosaltres vulguem. Per a poder crear una interfície QT ofereix una gran gamma d’elements per a 
poder fer qualsevol mena de formulari amb el que gestionar la informació. Després de varis dies 
de mirar tutorials i exemples, va ser molt fàcil començar a programar la final, i tot que hi ha 
hagut alguns problemes amb temes estètics com forçar la posició o forma dels elements, en 
general QT ha resultat ser un llenguatge amb el que prototipar molt fàcil, però no tant acabar de 
perfilar el producte final. 

 

Es va començar implementant la pàgina principal i els controladors d’aquesta, relacionats 
amb el control de paràmetres generals de l’aplicació d’interacció. Gràcies al ús de classes va ser 
molt fàcil poder crear la finestra de gestió de la Graella de Caselles. 

 

QT ofereix la possibilitat de crear classes com si fossin objectes del propi QT si heretem de 
la classe QWidget. Gràcies a aquesta funcionalitat, podem crear ràpidament objectes compostos 
per diferents elements del propi QT. Al poder-se crear un mateix els objectes, és molt més fàcil 
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poder crear finestres dinàmiques, que era essencial per a poder implementar el sistema de Gestió 
de Caselles donat que el número de files i columnes en que dividir la pantalla ho tria el 
terapeuta segons la sessió. Per tant un cop es cridava instanciar la GridWindow, sols calia 
calcular quants objectes de Casella i de Columna calia instanciar i automàticament QT 
s’encarrega d’alinear-los si utilitzem qualsevol de les seves Layouts. 

 

 

Figura 24. En aquesta figura es pot veure la finestra de configuració de la Graella de 

Sons. La seva generació és dinàmica segons el número de files i columnes. 

 

MainWindow disposa de tres mètodes per a la gestió dels documents XML de 
configuració. nouFitxerSessio() s’encarrega de crear una nova sessió. El seu funcionament es 
basa en demanar el nom del Pacient al terapeuta per tal de poder generar un nom automàtic de 
fitxer XML segons el nom del pacient, i el dia i hora de la creació de la sessió. Amb l’ús de les 
classes del TinyXml s’ha implementat la gestió de creació d’un document XML. TinyXml 
permet crear lògicament una estructura de nodes DOM que posteriorment es podran bolcar en el 
document XML. La funció crea un arxiu de 0 amb una configuració base programada a mà en la 
funció. Un cop acabat de crear l’arxiu es carreguen els paràmetres d’aquest per tal de comprovar 
que s’hagi creat correctament. Aquest procés pot semblar redundant, però tenint en compte el 
baix volum d’informació i el propòsit de que serveix perfectament per comprovar la validesa del 
document, justifiquen el seu disseny. 

 

El mètode carregarFitxerSessio() permet seleccionar un document XML del sistema i 
automàticament s’encarrega de generar un nou arxiu on copia tota la configuració excepte les 
dates i el nom del pacient. També genera el nom de l’arxiu automàticament. Aquesta decisió pot 
semblar confusa, però ha estat presa per assegurar que mai es podrà esborrar una sessió per un 
error humà, sinó que la màquina s’encarrega de gestionar automàticament la creació de noves 
sessions. Continuant amb l’explicació del funcionament del mètode CarregarSessió(), aquest fa 
una lectura del arxiu a carregar i automàticament el volca en el nou arxiu generat. Al igual que 
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el procés de creació d’una nova sessió, carrega del nou arxiu creat els paràmetres de 
configuració, comprovant així que el document creat té el format correcte. 

 

L’últim mètode és el guardaSessio(), que s’encarrega de guardar els paràmetres de la 
finestra de configuració en el document que estigui actualment editant. A més la classe disposa 
del mètode per cridar la finestra de configuració de la Graella de Caselles. Aquest mètode 
comprova abans que s’hagi carregat o creat una nova sessió, i en cas negatiu, adverteix de que 
no es pot obrir la nova finestra fins que no s’especifiqui una nova sessió. Finalment destacar que 
MainWindow sobreescriu el mètode closeEvent() de QT per tal de controlar el tancament de 
l’aplicació si es tanca la MainWindow. 

 

5.3.5 Generació estadístiques 

 

Finalment queda l’última funcionalitat que es va agregar al sistema. Es va creure 
convenient crear un sistema d’estadístiques per a poder guardar informació empírica de les 
sessions que duguessin a terme els pacients amb el sistema. Per tant es va decidir afrontar-ho 
des de tres punts diferents: 

 

• Emmagatzemar les vegades que s’activen les caselles i el temps que s’estan actives. 

• Emmagatzemar en tot moment la boundary box de la silueta del usuari, per tal de 
saber per on s’ha desplaçat i quant s’ha mogut. 

• Una imatge de la silueta del usuari en baixa resolució. 

 

La primera forma d’emmagatzemar informació sobre la sessió ja s’ha vist plasmada quan 
es parlava del Sistema de Musicoteràpia implementat. Quan es detallava en pseudocodi el 
funcionament de la classe Casella, dins de l’activació del estat Fade In, es pot apreciar un càlcul 
que incrementa un comptador d’activacions de la casella, al mateix temps que en els estats de 
Fade In, Main Loop i Fade Out es pot veure com hi ha un altre comptador que incrementa el seu 
valor a cada iteració pel diferencial de temps entre iteracions de l’aplicació. 

 

Emmagatzemar la boundary box va requerir incrementar el codi de la classe Camera. Per 
tal de calcular la caixa contenidora de la silueta del pacient es va usar unes funcions de OpenCV 
que permeten el càlcul automàtic dels blobs a partir dels contorns, la funció cvFindContours(). 
Una mostra del seu funcionament amb un pseudocodi. 
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//creem una variable one emmagatzemar la informació  que extreu 
findContours 

storage = cvCreateMemStorage(); 

 

//apliquem un algorisme que trobi els contorns i pe r al contorn trobat 
guardem les seves coordenades 

numeroContorns = cvFindContours ( mImatgeTH2, storage, &contour, 
sizeof (CvContour)); 

per  contour mentre  contour != 0 incrementa  contour 

 rectangle = cvBoundingRect ( contour ); 

 escriu  fitxer << rectangle.x << rectangle.y << 
rectangle.x+rectangle.amplada << rectangle.y+rectan gle.alçada; 

fiper  

 

Finalment per a emmagatzemar la imatge a baixa resolució es crida la funció cvResize() de 
la llibreria OpenCV, i a partir d’uns iteradors, es recorre la imatge i es guarda en un arxiu extern 
la matriu en forma de punts i o, per tal de guardar-la de forma representativa i que es pugui 
visualitzar. 





 

 

6. Conclusions 

 

Un cop finalitzat el projecte, hom es queda amb una estranya sensació de satisfacció i de 
incomoditat. És inevitable sentir-se orgullós d’un treball que ha portat temps crear-lo, i que 
segons les reaccions que varen tenir el personal de la Fundació, ha resultat ser satisfactori per a 
les seves expectatives. Encara cal sotmetre’l a la prova final, que és amb pacients de veritat, 
amb nens amb síndrome de Down o dins l’espectre de l’Autisme. Segons els terapeutes tot 
sembla indicar que el projecte segueix el bon camí i els serà una eina molt útil. Com ja he dit, 
queda l’experiència empírica, que serà la que jutjarà realment el projecte. 

 

Igualment, el projecte encara té molt per millorar, molt per a oferir. No és ni molt menys 
una aplicació acabada. Com a primera aplicació si, però encara té molt per evolucionar i 
avançar. Hi ha molts detalls que encara es poden millorar, o fins i tot ampliar. S’ha vist limitat 
per els períodes d’entrega d’un Projecte Final de Carrera  a més de la poca productivitat del seu 
implementador. Però té molts punts on es pot continuar incrementant l’aplicació. Es podria 
oferir un sistema per tal de poder modificar fàcilment els gràfics de l’aplicació, donant més joc a 
l’hora de provar noves combinacions per als pacients, no sols canviant la velocitat de les 
partícules, o el seu color o mida. Hi ha altres aspectes que es podrien millorar, com la 
visualització de les estadístiques que genera el sistema. Ara per ara aquesta és una funcionalitat 
més destinada per als desenvolupadors del sistema, no pas per als terapeutes, això no treu que 
fora interessant poder implementar un sistema de visualització d’estadístiques que facilités el 
veure millor les estadístiques sobre les sessions per als terapeutes. Perquè tot i estar presents 
amb el pacient, es poden arribar a perdre molta informació real que sí emmagatzema el sistema. 

 

Un limitant a l’hora de jutjar en les conclusions aquest projecte és la falta de projectes amb 
els que comparar. Si comparem amb MEDIATE, SIIMTA es queda més en un fill petit que en 
una experiència diferent o novedosa. Aquest projecte veu molt de l’experiència prèvia que es va 
aconseguir amb MEDIATE, però explora noves fronteres de interacció i una forma diferent de 
funcionament. Aquest projecte intenta ser una eina per als terapeutes, una aposta arriscada. 

 

M’agradaria comentar que aquest projecte va significar una il·lusió molt gran i un repte 
molt important poder-lo realitzar. Sempre he estat un ferm defensor de la informàtica com a 
gran aliada a la medicina i a la teràpia, en fi, a l’aplicació de les capacitats de la informàtica per 
el bé de la humanitat, però no per aquells que ja ho tenen tot, no com a una eina per a 
incrementar la producció dels qui ja produeixen, sinó com una porta per a ajudar, ajudar a 
aquells que tenen problemes. Coneixia MEDIATE de feia uns anys i sempre que en sentia a 
parlar em sentia commogut. Quan vaig saber de que ma cosina patia el síndrome d’Asperger es 
va forjar dins meu la necessitat de poder fer quelcom que pogués ajudar, encara que fos 
simplement divertint, a persones que tinguessin dificultats.  

 

Per tant és per això que aquest projecte significa una satisfacció per a mi. Però al mateix 
temps crea un sentiment de incomoditat. Perquè? Doncs perquè és un projecte encara lluny 
d’estar acabat. És cert que per un punt s’ha de començar i un ha de ser conscient de les 
limitacions físiques, per moltes ganes que es tinguin i per molt ambiciós que es sigui. 
Igualment, aquest projecte podria haver estat molt més del que és avui en dia, i no parlo 
precisament pels limitants de temps o físics. Malauradament aquest projecte s’ha vist llargament 
afectat per uns afers que res tenien a veure amb ell. He deixat involucrar la meva vida 
sentimental amb la vida laboral, i les conseqüències són palpables en el temps d’entrega i en el 
producte final. M’agradaria des d’aquí disculpar-me al meu tutor que ha tingut que donar la cara 
per mi i a tots els afectats per la meva falta de professionalitat. Si hagués estat capaç de 
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mantenir el meus sentiments apartats de la implementació, aquesta eina seria molt més 
complerta del que és avui en dia. Espero poder solucionar aquest error. 

 

Finalment, tot i aquest moment de lamentació, voldria tornar a agrair l’oportunitat que se 
m’ha ofert amb aquest projecte. Gràcies de nou a en Narcís Parés per el suport i la seva 
constància. Ha estat una experiència única de la que espero veure’n aviat els seus fruits, siguin 
positius o negatius, però a la fi, seran resultats, i si demostren que l’aplicació no és viable, 
demostraran perquè i per on es pot millorar, per aconseguir que ho sigui. 
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9. Annex 

9.1 Exemple de document XML 

 

En aquesta scció s’exposa un document de configuració de l’aplicació. Es poden apreciar 
els diferents camps configurables del sistema, des dels paràmetres generals de l’aplicació, com 
paràmetres de so, sessió i de la graella de sons. 

 

Inicialment trobem el tag que engloba tots els paràmetres de l’Aplicació. Aquest té com 
atrrbuts les variables de caràcter general del comportament de l’aplicació, com son número de 
partícules per sortidor, la seva velocitat màxima o la seva mida. També trobem rastres de 
variables que es van pensar en poder ser modificables però que en aquesta implementació final 
s’han deixat estàticament configurades. Una de les possibles ampliacions seria activar les 
possibilitats de deixar a mans del terapeuta la transparència de les partícules i cada quan temps 
el sortidor en dispararà una. 

 

Més endavant es pot veure els paràmetres de Sessió, on trobem el nom del pacient, del 
terapeuta i el dia i hora en que s’ha creat el document de sessió. 

 

Finalment trobem les variables de la Graella de sons. Aquest tag té com atributs el número 
de files i columnes i dins seu hi ha les dues seccions, la que guarda la cofiguració de les 
Columnes, i la que parla de la configuració de les Caselles. Aquests camps són variables segons 
el número de files i columnes especificat en el tag Graella. Si el programa cerqués una Casella o 
Columna i no en trobés la seva línia corresponent, carregaria una configuració per defecte per al 
objecte, per tant, ni un terapeuta no configura una Casella, aquesta serà com un camp buit, 
permetent el poder deixar regions de la Graella sense configuració. 

 

Sota aquestes línies trobem un exemple d’un document XML de configuració de 
l’aplicació: 
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<Aplicacio fadein="0.25" fadeout="1.0" numeropartic ules="100" 
velocitatparticula="2" midaparticula="9.0" transpar enciaparticula="0.9" 
tempsparticula="0.007"> 
    <Sessio> 
        <Pacient>Joan Mora</Pacient> 
        <Terapeuta>Terapeuta</Terapeuta> 
        <Data>31/10/08</Data> 
        <Hora>09:00</Hora> 
    </Sessio> 
    <Graella files="4" columnes="5"> 
        <Columnes> 
            <Columna0 SE="false" SD="false" H="32" S="1" V="1" /> 
            <Columna1 SE="false" SD="false" H="83" S="1" V="1" /> 
            <Columna2 SE="false" SD="false" H="45" S="1" V="1" /> 
            <Columna3 SE="false" SD="false" H="254"  S="1" V="1" /> 
            <Columna4 SE="false" SD="false" H="378"  S="1" V="1" /> 
        </Columnes> 
        <Caselles> 
            <Casella0 fila="0" columna="0" major="s ons/col0/fila0/major.wav" 
menor="sons/col0/fila0/menor.wav">8</Casella0> 
            <Casella1 fila="0" columna="1" major="s ons/col1/fila0/major.wav" 
menor="sons/col1/fila0/menor.wav">8</Casella1> 
            <Casella2 fila="0" columna="2" major="s ons/col2/fila0/major.wav" 
menor="sons/col2/fila0/menor.wav">8</Casella2> 
            <Casella3 fila="0" columna="3" major="s ons/col3/fila0/major.wav" 
menor="sons/col3/fila0/menor.wav">8</Casella3> 
            <Casella4 fila="0" columna="4" major="s ons/col4/fila0/major.wav" 
menor="sons/col4/fila0/menor.wav">8</Casella4> 
            <Casella5 fila="1" columna="0" major="s ons/col0/fila1/major.wav" 
menor="sons/col0/fila1/menor.wav">8</Casella5> 
            <Casella6 fila="1" columna="1" major="s ons/col1/fila1/major.wav" 
menor="sons/col1/fila1/menor.wav">8</Casella6> 
            <Casella7 fila="1" columna="2" major="s ons/col2/fila1/major.wav" 
menor="sons/col2/fila1/menor.wav">8</Casella7> 
            <Casella8 fila="1" columna="3" major="s ons/col3/fila1/major.wav" 
menor="sons/col3/fila1/menor.wav">8</Casella8> 
            <Casella9 fila="1" columna="4" major="s ons/col4/fila1/major.wav" 
menor="sons/col4/fila1/menor.wav">8</Casella9> 
            <Casella10 fila="2" columna="0" major=" sons/col0/fila2/major.wav" 
menor="sons/col0/fila2/menor.wav">8</Casella10> 
            <Casella11 fila="2" columna="1" major=" sons/col1/fila2/major.wav" 
menor="sons/col1/fila2/menor.wav">8</Casella11> 
            <Casella12 fila="2" columna="2" major=" sons/col2/fila2/major.wav" 
menor="sons/col2/fila2/menor.wav">8</Casella12> 
            <Casella13 fila="2" columna="3" major=" sons/col3/fila2/major.wav" 
menor="sons/col3/fila2/menor.wav">8</Casella13> 
            <Casella14 fila="2" columna="4" major=" sons/col4/fila2/major.wav" 
menor="sons/col4/fila2/menor.wav">8</Casella14> 
            <Casella15 fila="3" columna="0" major=" sons/col0/fila3/major.wav" 
menor="sons/col0/fila3/menor.wav">8</Casella15> 
            <Casella16 fila="3" columna="1" major=" sons/col1/fila3/major.wav" 
menor="sons/col1/fila3/menor.wav">8</Casella16> 
            <Casella17 fila="3" columna="2" major=" sons/col2/fila3/major.wav" 
menor="sons/col2/fila3/menor.wav">8</Casella17> 
            <Casella18 fila="3" columna="3" major=" sons/col3/fila3/major.wav" 
menor="sons/col3/fila3/menor.wav">8</Casella18> 
            <Casella19 fila="3" columna="4" major=" sons/col4/fila3/major.wav" 
menor="sons/col4/fila3/menor.wav">8</Casella19> 
        </Caselles> 
    </Graella> 
</Aplicacio> 
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9.2 Glossari de paraules clau 

 

A continuació es detallen un seguit de termes que s’han emprat i s’utilitzaran durant la 
memòria del PFC per a fer més comprensible la seva lectura. 

 

Sessió: 

Com el seu nom indica, es tracta d’una sessió, en aquest cas del terapeuta amb el pacient. 
Les sessions es consideren a les etapes en que el terapeuta està amb un pacient durant un 
determinat període de temps en un dia, és a dir, des de que s’encén el programa fins que es 
tanca. 

 

Sessió global: 

Les sessions globals fan referència al cúmul de sessions que es duran a terme entre un 
terapeuta i un pacient durant un prolongat període de temps. Les sessions poden durar varis dies 
o setmanes, i estan enfocades a poder experimentar i investigar les reaccions dels pacients amb 
l’aplicació de forma evolutiva. 

 

Partícules: 

L’aplicació es composa d’unes piscines de partícules amb les que hi interactuarà el pacient. 
Aquestes partícules són de forma arrodonida i la seva mida i color es poden configurar pel 
terapeuta. 

 

Sortidor / Piscina: 

Aquest terme fa referència al element abstracte on es queden totes les partícules en repòs 
quan aquestes estan en el seu estat inicial sense moviment, o han tornat a quedar-se en repòs 
després d’una fase de moviment. Es parla de sortidor o piscina perquè és on s’acumulen les 
partícules i és el seu punt de partida. El nom de sortidor es manté des del segon prototip mentre 
que la metàfora de piscina prové del tercer prototip i l’idea del guèisers. 

 

Graella: 

El terme graella fa referència al conjunt de les caselles sonores en que es divideix la 
superfície de l’aplicació. Les caselles són una estructura que té assignada un so major i un so 
menor, especificats pel terapeuta o l’aplicació en el cas de nova sessió, que es reproduiran 
donades una sèrie de condicions que més endavant es detallaran en el disseny del sistema. 

 

Columnes: 

L’aplicació està dividida lògicament en una graella de columnes, les quals estan 
composades per les caselles. Les columnes serveixen per poder controlar millor les partícules de 
forma vertical, al mateix temps que proporciona altres avantatges per a poder controlar les 
diferents condicions de l’aplicació lògicament. 
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Casella: 

És la classe que fa referència a l’estructura que emmagatzema els sons a reproduir per una 
determinada regió e la pantalla, a més del threshold de partícules necessari a superar per a 
disparar els sons. 

 

Silenciador columna: 

És una condició de les columnes per a poder controlar l’aplicació. El terapeuta té l’opció 
d’activar aquestes condicions, que impliquen silenciar les caselles a mà esquerra i/o dreta de la 
columna actual si aquesta dispara algun so. 

 

RV en 1a persona: 

Quan es parla d’una realitat virtual en primera persona, es fa referència al fet de que l’aplicació 
no mostra en cap moment la silueta del usuari per pantalla, sinó que tot el món virtual es veu 
afectat per aquesta però des de l’àmbit lògic, sense ser representada gràficament. Així 
s’aconsegueix una sensació d’immersió més forta al no perdre l’agència de l’acció davant una 
silueta, sinó que es percep que el comportament de les partícules és tàcit al usuari. 

 

Threshold: 

Paraula anglesa que fa referència a un valor que delimita un umbral. 


