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1. Obiective An 2020
Obiectivul proiectului ReMIND este de a dezvolta un asistent digital (robot social) care
prin muzică, auto-biografie și rețele sociale sa poată îmbunătăți condiția fizica si cognitiva
a persoanelor cu demență ajutându-i sa își crească calitatea vieții si sa trăiască
independent acasă. Proiectul își propune sa dezvolte un sistem software integrat capabil
sa achiziționeze si sa analizeze date legate de starea curenta a unei persoane in vârsta
ce suferă de dementa si sa ia decizii de intervenție executate cu ajutorul robotului social.
A treia etapa de execuție a proiectului (Etapa III) „Dezvoltarea si integrarea
sistemului ReMIND” se întinde pe 12 luni (ianuarie 2020 - decembrie 2020) si a
avut următoarele obiective ce corespund planului de activități propus pentru
aceasta etapa:
•
•
•

Implementarea modulelor si componentelor sistemului;
Integrarea componentelor in platforma ReMIND;
Dezvoltarea unui prototip experimental.
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2. Rezumatul Etapei
In aceasta etapa am desfășurat activități de cercetare pentru a dezvolta modulele si
componentele arhitecturale ale sistemului ReMIND (Secțiunea 3.1). Cele opt module
proiectate in urma pentru a îndeplini cerințele funcționale descrise in RST-ul precedent
au fost implementate folosind tehnologii moderne. Modulul pentru biografie (Keosity)
este folosit pentru ajuta persoanele vârstnice sa își organizeze amintirile cu ajutorul unor
întrebări (ex. muzica lor preferată, muzicieni, filme, sport). Modulului de implicare și
asistență a utilizatori analizează datele furnizate de Keosity cu scopul de a sugera și a
programa activități cu robotul James personalizate conform profilului și biografiei
persoanei cu demență (PDC). Alte module au fost implementate pe robot pentru a pune
la dispoziție funcționalități pentru îngrijitori, pentru a furniza modalități diverse de
interacțiune cu robotul sau pentru a executa activități personalizate împreună cu acesta
(ex. jocuri, ascultat muzica, exerciții fizice sau comunicare video cu persoane dragi).
Tot in cadrul acestei etape componentele dezvoltate au fost integrate într-o platforma
folosind convenții de proiectare, dezvoltare și integrare (vezi Secțiunea 3.2). Un principiu
folosit de ReMIND pentru integrarea eficientă a codului este definirea de interfețe de
proiectare și la modelele de date. Am adoptat API-uri REST și comunicare sincrona între
modulele platformei.
Totodată in aceasta etapa am dezvoltat un prototip experimental integrat al platformei
ReMIND (vezi Secțiunea 3.3) ce implementează toate funcționalitățile prevăzute in faza
de co-design si expune interfețe utilizator intuitive pentru îngrijitori si pentru
administratorii platformei.
In cadrul Etapei III Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca a fost responsabila de
elaborarea a șase livrabile din Pachetele de Lucru 2 (WP2) si 4 (WP4). Totodată
coordonează Pachetul de Lucru 2 (WP2) conform planului de realizare al proiectului definit
in „Consortium Agreement”. Livrabilele au fost transmise AAL Central Management Unit:
•
•
•
•
•
•

„D2.1:
„D2.2:
„D2.2:
„D2.3:
„D2.3:
„D4.4:

Design vision & user journeys” v2 (Februarie 2020)
Concept design” v2 (Februarie 2020)
Concept design” v3 (Iulie 2020)
System specifications” v2 (Februarie 2020)
System specifications” v3 (August 2020)
User Engagement and Support Module Prototype” (Martie 2020)
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3. Descrierea Științifica si Tehnica
Această secțiune detaliază realizările științifice și tehnice ale proiectului în conformitate
cu obiectivele și activitățile definite pentru etapa a treia. Secțiunea 3.1 detaliază modulele
implementate si integrate in platforma propusa in cadrul proiectului, Secțiunea 3.2
prezintă aspecte legate de integrarea acestora, iar Secțiunea 3.3 conține detalii despre
prototipul experimental ReMIND.

3.1. Implementarea modulelor platformei
În această secțiune vom itera prin modulele din arhitectura conceptuală ReMIND pentru
a descrie elemente de proiectare se tehnologiile utilizate. Arhitectura finală a platformei
ReMIND este prezentată în Figura 1.

Figura 1. Arhitectura a platformei ReMIND
Tabelul 1 prezintă organizarea activităților de dezvoltare a modulelor arhitecturale în
proiectul ReMIND, luând în considerare dependențele contextuale și software dintre
acestea, astfel cum sunt definite de arhitectura de mai sus.
Tabelul 1. Module si componente arhitecturale
ID

Nume modul

RM1

Modulul de implicare și
asistență
pentru
utilizatori

Partener
responsabil
TUC

Intrări de la
RM2

Ieșiri către
RM3, M4, RM5, RM6
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RM2

Modul pentru biografie

OvM

RM4

RM1, RM4

RM3

Aplicația
îngrijitori

pentru

ZRT

RM1

RM4, RM5, RM6, RM7,
RM8

RM4

Modulul de interacțiune
cu robotul

ZRT

RM2, RM3, RM5,
RM6, RM7, RM8

RM5, RM6, RM7, RM8

RM5

Modulul pentru exerciții
si muzica

ZRT

RM3,
RM6

RM4,

RM5,

RM4

RM6

Modulul pentru jocuri

ZRT

RM3,
RM6

RM4,

RM5,

RM4

RM7

Modulul pentru
activități

alerte

ZRT

RM3, RM4

RM4

RM8

Modulul de apeluri video

ZRT

RM3, RM4

RM4

3.1.1.

Modulul de implicare și asistență pentru utilizatori

Obiectivul modulului de implicare și asistență pentru utilizatori (MIA) este de a analiza
datele furnizate de aplicația Keosity și de a sugera și a programa activități cu robotul
James, personalizate conform profilului și biografiei persoanei cu demență. Scopul
analizei este de a înțelege factorii sociali declanșatori pentru a creste gradul de implicare
a persoanelor în vârstă in interacțiuni cu robotul și de a crea chioșcuri personalizate
(aplicații specifice robotului James) conform profilului și biografiei PDC. Personalizarea va
fi realizată atât în ceea ce privește tipul de aplicații care urmează să fie desfășurate la un
moment data, cât și din punct de vedere al conținutului pe care aplicațiile îl vor reda.
Figura 2 prezintă arhitectura internă a modulului. In continuare vom oferi detalii de
implementare pentru componentele acestui modulul.

Figura 2. Componentele modulului MIA
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Componenta de gestionare a bazei de cunoștințe (Knowledge Base Management) este
responsabilă pentru efectuarea operațiilor ce implica cunoștințe a utilizând librăria
Model2OntologyLibrary1, o bibliotecă dezvoltata de universitatea tehnica pentru
managementul cunoștințelor reprezentate sub formă ontologica reducand complexitatea
implementării. De asemenea, aceasta componenta este responsabila pentru interacțiunea
cu aplicația Keosity prin intermediul unui API REST (Representational state transfer)
dedicat pentru a extrage biografia (adică amintirile) persoanelor in vârsta împreună cu
fotografiile încărcate de aceștia. Modulul este implementat ca o aplicație Spring Boot 2.
Baza de cunoștințe ce reprezintă factori sociali declanșatori a interacțiunii cu robotul
(Social Triggers Knowledge Base) este principalul model de date. Este implementata ca
o ontologie OWL3 care reprezintă informații despre persoanele in vârsta cum ar fi: (i)
informațiile sale personale și amintirile Keosity din care ar putea fi extrase interesele
acestora (de exemplu, muzicienii lor preferați, actori, jocuri), (ii) informațiile despre
prieteni și îngrijitori, (iii) informațiile despre robotul utilizat (JAMES) pentru a efectua
diferite tipuri de activități, (iv) factorii de context social, (v) activitățile personalizate în
care s-ar putea angaja o persoana prin intermediul robotului, (vi) informațiile despre
albumele foto asociate fiecărui PDC. Modelul ontologic definește clase sau concepte,
proprietăți și indivizi. Principalele concepte ale modelului de date definite sunt (vezi Figura
3): Administrator, Album, Îngrijitor, Prieten, Joc, Memorie, Colaj de fotografii, Muzică,
Pacient, Robot, Acțiune pe robot, Program, Context social si Video.

Figura 3. Structura bazei de cunoștințe
Componenta de raționare (Reasoning Engine) oferă informații despre aspectele familiare
pentru un PDC cum ar fi cântăreții, actorii, jocurile, îngrijitorii și prietenii. Acestea sunt

Claudia Pop, Dorin Moldovan, Marcel Antal, Dan Valea, Tudor Cioara, Ionut Anghel, Ioan Salomie,
M2O: A Library for Using Ontologies in Software Engineering, IEEE ICCP 2015
2 https://spring.io/projects/spring-boot
3 https://www.w3.org/OWL/
1
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deduse din procesarea amintirilor acestuia folosind SWRL API4 care oferă funcționalitățile
necesare pentru a lucra cu ontologiile OWL, regulile SWRL5 și limbajele de interogare
SQWRL6. În special, am folosit SWRLAPI (Drools7) pentru a rula setul de interogări
SQWRL definite pentru extragerea aspectelor familiare pe baza cărora se vor crea
personalizări pe robotul James. Si aceasta componenta este implementat ca o aplicație
Spring Boot. Mai jos prezentam un exemplu de interogare implementata in cadrul acestui
modul pentru extragerea de elemente muzicale cu care un PDC este familiarizat:
"Patient(?p) ^ hasId(?p,
hasMemory(?p, ?m) ^
hasPlayMusicAction(?robot,
?singer) ^ hasId(?music,
sqwrl:select(?musicid)"

?id) ^ swrlb:matches(?id, \"" + patient_id + "\") ^
hasDescription(?m, ?d) ^ hasRobot(?p, ?robot) ^
?action) ^ hasMusic(?action, ?music) ^ hasSinger(?music,
?musicid) ^ swrlb:containsIgnoreCase(?d, ?singer) ->

Componenta de aplicare a acțiunilor pe robot (Robot Actions Enforcement) transformă
elementele de personalizare deduse pentru un PDC în activități specifice cu robotul
(chioșcuri personalizate de aplicații afișate pe robot). Comunicarea cu robotul se
realizează prin intermediul API-ului ZBOS MQTT8. Componenta este implementat ca o
aplicație Spring Boot.
Interfețele grafice pentru utilizatori (Graphical User Interfaces) sunt implementate
folosind Angular9 si prezintă funcționalități pentru gestionarea tuturor informațiilor din
cadrul modulului. Acestea interacționează cu baza de cunoștințe printr-un API REST
dedicat pentru a obține și modifica datele legate de PDC stocate în baza de cunoștințe si.

3.1.2.

Modulul pentru biografie

Obiectivul acestui modul este de a ajuta persoanele învârsta sa își introducă si organizeze
informațiile biografice utilizând întrebări despre interesele lor, de ex. muzica lor preferată,
muzicieni, filme, sport. Datele personalizate colectate sunt stocate într-o bază de date in
Cloud pentru utilizare ulterioară de către alte module. Acest modul se bazează pe o
versiune extinsa a aplicației Keosity10 pe tablete Android care este implementata folosind
Unity Engine11, principalul limbaj de programare folosit fiind C#. Pentru a rula aplicația,
este necesar minim Android 6.0 Marshmallow pe dispozitivul unde se dorește instalarea
acesteia. Toată comunicarea dintre aplicația client de pe tableta și baza de date Cloud
este securizată cu protocolul HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure). Keosity Cloud
utilizează JSON Web Tokens, metodă standard RFC 7519 12 pentru securizarea
interacțiunii între două entități. Jetonul este utilizat pentru a accesa resurse specifice
utilizatorului comunicarea fiind sincrona utilizând JSON (JavaScript Object Notation)
https://github.com/protegeproject/swrlapi
https://www.w3.org/Submission/SWRL/
6 https://github.com/protegeproject/swrlapi/wiki/SQWRL
7 https://github.com/protegeproject/swrlapi-drools-engine
8 https://docs.zoracloud.com/mqtt-api/
9 https://angular.io/
10 https://www.keosity.com/
11 https://unity.com/
12 https://en.wikipedia.org/wiki/JSON_Web_Token
4
5
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pentru schimbul de informații. Figura 4 prezinta interacțiunea modulului de biografie cu
module din platforma ReMIND.

Figura 4. Fluxul de interacțiune cu alte module

3.1.3.

Module dezvoltate pe robotul James

Modulul pentru îngrijitori
Principalele funcționalități implementate in cadrul acestui modul sunt:
•
•
•
•
•

Controlarea de la distanță a robotului;
Cartografiere și navigare;
Creare și redare compoziții de aplicații si chioșcuri;
Programare acțiuni pe robot;
Redare multimedia.

Acest modul este implementat ca o aplicație web. Interfața grafica cu utilizatorul este
scrisă în Ionic13, un framework cross-platforma. Aceasta înseamnă că acest modul poate
fi accesat și ca aplicație Android sau iOS, dar si în varianta web, intr-un browser. Figura
5 prezinta o imagine din interfața utilizator a modulului.

Figura 5. Aplicația pentru îngrijitori – accesare din browser web

13

https://ionicframework.com/
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Logica de business (backend-ul) este dezvoltat în Django, care este un framework
Python14. Acesta va fi containerizată folosind Docker, ceea ce va permite utilizarea
furnizorilor de cloud (Azure, Google Cloud, AWS etc.) pentru procesul de deployment.
Datele sunt persistate într-un baza de date PostgreSQL. Comunicarea cu restul modulelor
se face prin MQTT sau API-uri REST. Folosim MQTT deoarece astfel backend-ul poate
comunica cu restul modulelor folosind cozi de mesaje si totodată pentru ca nu există
niciun server web care rulează pe robotul JAMES.

Modulul de interacțiune cu robotul
Acest modul este o aplicație nativă Android scrisă în Java / Kotlin 15 care are doua
obiective: asculta pe cozile de comunicare MQTT și sincronizează sistemul de fișiere pe
robot.
Ascultarea cozilor de mesaje MQTT se face într-un serviciu Android. Prin utilizarea
serviciilor Android, procesul rămâne activ și va asculta întotdeauna actualizările sau
informațiile primite. Prin intermediul acestei funcționalități se realizează si comunicarea
cu celelalte componente externe ReMIND.
Pentru ca sincronizarea fișierelor este utilizata aplicația WorkManager16. Aceasta este o
bibliotecă dezvoltată de Google și folosește mai multe mecanisme interne pentru a
asigura că sincronizarea va deveni activă după un interval configurat. Când sincronizarea
devine activă, fișierele sincronizate vor fi disponibile pentru toate celelalte module /
aplicații de pe robot.
De asemenea, modulul utilizează RAIL (Robot Artificial Independent Layer) pentru
executarea acțiunilor pe robot, administrarea chioșcurilor si interacțiunile prin comanda
vocala cu JAMES (vezi Figura 6).

Figura 6. Stiva RAIL

14

https://www.djangoproject.com/

15https://go.bitrise.io/android-continuous-integration-delivery-

bitrise?gclid=Cj0KCQjwit_8BRCoARIsAIx3Rj5w8iBg1d6aQCIw7cggaP9TlXD982V43KxYDbAmgPBkL
37Y1T7BrEUaAhoDEALw_wcB
16 https://developer.android.com/topic/libraries/architecture/workmanager
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Modulul pentru exerciții si muzica
Acest modul este o aplicație nativă Android scrisă în Java / Kotlin si folosește ExoPlayer17,
un player media pentru Android. Acesta oferă o alternativă la API-ul MediaPlayer pentru
redarea conținutului audio și video atât local, cât și prin Internet. ExoPlayer are funcții
care nu sunt oferite în prezent de API-ul MediaPlayer al Android, inclusiv redările adaptive
DASH și SmoothStreaming. Spre deosebire de API-ul MediaPlayer, ExoPlayer este ușor
de personalizat și extins și poate fi actualizat prin actualizările aplicației Play Store.
Modulul pentru exerciții si muzica poate gestiona și suporturi mai avansate numite
„compoziții”. O compoziție este o colecție de acțiuni / media. De exemplu: redați muzică
în timp ce afișați o imagine, așteptați un minut și începeți un videoclip, etc.

Modulul pentru jocuri
Acest modul se bazează pe jocurile open source care sunt extinse cu capacitatea de a fi
controlate prin voce. Controlul prin voce se face prin intermediul SDK-ului Zbos18 care
ofera metode pentru a adăuga propoziții personalizate la care jocul trebuie să asculte și
să efectueze acțiuni asociate. Fiecare joc are o interfața cu utilizatorul specifica, adaptata
la ecranul robotului JAMES. Jocurile existente pe robot pot fi compuse si planificate pentru
a fi executate prin intermediul Modului pentru îngrijitori.

Modulul pentru alerte activități
Si acest modul este o aplicație nativă Android scrisă în Java / Kotlin ce procesează
programul pentru persoanele in vârsta și pentru a seta alarme pentru sub forma de
memento. Modulul utilizează unealta Android AlarmManager19 pentru a afișa mementouri ca alerte. Alerta se va suprapune peste asupra vizualizării active și va fi întotdeauna
vizibilă. Memento-urile pot fi vizualizate și într-o prezentare generală a calendarului.
Funcționalitatea este similara cu cea oferita de Google Calendar: prezentare generală a
săptămânii / lunii cu posibilitatea de a vedea detaliile unui memento / eveniment.

Modulul pentru apeluri video
Aplicația de videoconferință preinstalată pe robotul JAMES va fi extinsa si refolosită în
cadrul acestui modul. Software-ul are deja un sistem de contacte care poate fi apelat și
există, de asemenea, o aplicație mobilă pentru iOS si Android. Deci, este posibil să
efectueze apeluri de la robot la un îngrijitor sau invers. Când apelul are loc, persoana
care apelează robotul poate controla si mișcarea robotului.

3.2. Integrarea componentelor in platforma ReMIND
Pentru a facilita activități de prototipizare rapide și eficiente a platformei ReMIND, am
adoptat și utilizat mai multe convenții de proiectare, dezvoltare și integrare a modulelor.

17
18
19

https://github.com/google/ExoPlayer
https://docs.zoracloud.com/
https://developer.android.com/reference/android/app/AlarmManager
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Arhitectura platformei ReMIND utilizează un design modular și este compusă dintr-un set
de module independente conectate. Fiecare modul este dezvoltat a avea o singura
responsabilitate in relație cu funcționalitățile dorite și cazurile de utilizare asociate. Pentru
ca toate modulele sa funcționează împreună ca un întreg, am definit interfețe și API-uri
pentru interconectarea lor si modelele de date specifice. Modelele de date definesc
structuri care pot fi utilizate de mai mulți dezvoltatori în timpul dezvoltării sistemului, în
timp ce interfețele specifică comunicarea între modulele software folosind aceste modele
de date, definind fluxul de informații, entitățile care interacționează, rolul lor în această
interacțiune și modul în care această interacțiune este realizata. Modelul de date și
interfețele au fost actualizate continuu până la obținerea formei finale a specificațiilor
sistemului.
În ReMIND am utilizat API-uri REST și comunicare sincrona între modulele sistemului.
REST folosește apeluri HTTP simple orientate pe modelul de date și pentru aplicarea
proceselor de „Creare”, „Citire”, „Actualizare” și „Ștergere” prin metodele HTTP „POST”,
„GET”, „PUT” și „DELETE”. Adoptarea stilului arhitectural RESTful a adus mai multe
beneficii. În primul rând, facilitează implementarea și suportul modulelor independent,
deoarece detaliile de implementare internă sunt ascunse. În al doilea rând, oferă
oportunități pentru o scalabilitate sporită, facilitând și simplificând adăugarea de noi
funcționalități. Mai mult, specificația interfeței uniforme prin identificatori universali de
resurse (URI) nu necesită definiții individuale ale operațiunilor pentru fiecare resursă sau
server, permițând utilizarea unei multitudini de instrumente compatibile cu HTTP.
Aplicațiile client nu trebuie să înțeleagă structura URI, ceea ce înseamnă că cunoașterea
doar a linkului și a formatului de date face posibilă integrarea modulelor. În al treilea
rând, oferă suport atât pentru JavaScript Object Notation (JSON), cât și pentru
comunicare asincrona prin AJAX.
Sistemul ReMIND a fost documentat prin plasarea de comentarii relevante și respectarea
unor principii de baza. Comentariile ar trebui să preceadă codul la care fac trimitere.
Adăugările și modificările la codul existent ar putea duce la deplasarea comentariilor
referitoare la codul menționat, astfel dezvoltatorii ar trebui să aibă grijă de structura
codului și de plasarea comentariilor lor, după actualizarea codului. Comentariile trebuie
să fie în concordanță cu codul la care fac trimitere. Comentariile trebuie să fie scurte și
concise, astfel încât eficacitatea și lizibilitatea lor să nu fie compromise. Comentariile ar
trebui să includă numele autorului și data, astfel încât potențialele incompatibilități să
poată fi raportate dezvoltatorilor originali.
ReMIND a adoptat pentru dezvoltarea modulelor integrarea codului într-un mod partajat
și construirea / testarea automată a fiecărei modificări. De asemenea, implementează
procese continue de control a calității, inclusiv un set de practici de dezvoltare software,
comportamente și principii pentru automatizarea și îmbunătățirea modului de integrare
și certificare continuă a software-ului. Este direct legat de codul sursă și de sistemul de
gestionare a versiunilor. Colaborarea între dezvoltatori a fost susținută în REMIND de un
spațiu partajat comun, ca mijloc de colectare a diferitelor secvențe de cod și integrarea
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treptată a modulelor software individuale. Am folosit GIT20 ca si sistem de control al
versiunilor si Bitbucket21 pentru gestionare a spatiilor de lucru partajate.
Tabelul 2 prezintă exemple de diferite API-uri REST dezvoltate pentru integrarea
modulelor într-un sistem coerent.
Tabelul 2. Exemple de API-uri REST pentru integrarea modulelor
Preluare amintiri PDC
Descriere

Prin această interfață alte module pot prelua lista de amintiri din aplicația
Keosity pentru un anumit PDC.

URL

/keosity/memories

Parametri

-

Metode HTTP
permise

POST

Exemplu de corp

{
"username": "username@remind.com",
"password": "password"
}

Exemplu de
raspuns

[
{
"id": 361,
"keosityMemoryID": "PEV_BEATLES",
"createdOn": null,
"modifiedOn": null,
"description": "Started listening to Beatles music ",
"name": "Beatles ",
"time": {
"date": {
"precision": 3,
"day": 0,
"month": 0,
"year": 1964,
"season": 0,
"decade": 0,
"century": 0
}
},
"type": "LNZ.NodeEvent",
"keosityMemories": [
"MEMORABLEMOMENTS",
"PPH_BEATLES"
]
},
…
{
"id": 367,
"keosityMemoryID": "ba3060f6-3eee-470e-a2db-4668160f71c9",

20
21

https://git-scm.com/
https://bitbucket.org/
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"createdOn": null,
"modifiedOn": null,
"description": " When it was Christmas all the family gathered and we
had dinner together and we unpacked the gifts from Santa Clause. It was
the most beautiful time of the year. ",
"name": "Christmas",
"time": {
"date": {
"precision": 2,
"day": -1,
"month": -1,
"year": 1955,
"season": -1,
"decade": 5,
"century": 20
}
},
"type": "LNZ.NodeLessonLearned",
"keosityMemories": [
"CHILDHOOD",
"ced13acf-a3e8-4e20-b8b3-535dde527ac5"
]
}
]
Salvare chioșc personalizat pe robot
Descriere

Prin această interfață alte module pot salva un nou chioșc personalizat pe
robot

URL

kiosk/ws/{serialNumber}/save

Parametri

serialNumber
Example: {SH-J03 000633}

Metode HTTP
permise

POST

Exemplu de corp { "language": "en",
"kioskName": "KioskDemo",
"kioskId": "kiosk_12we32wsf",
"robotID": "",
"patientID": "1",
"activityDTOS": [
{
"enabled": true,
"activityName": "Video",
"files": [
{
"@class": "ro.tuc.dsrl.remind.datamodel.dto.VideoDTO",
"enabled": true,
"path": "",
"name": "Big.mp4",
"title": "Big.mp4",
"artist": "",
"album": "",
"year": "",
"duration": "",
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"comment": "",
"container": "",
"codec": null,
"channels": null,
"sampleRate": null,
"bitrate": null,
"videoType": "MOVIE",
"dimensions": null,
"framerate": null
},
{
"enabled": true,
"activityName": "Game",
"files": [
{
"@class": "ro.tuc.dsrl.remind.datamodel.dto.GameDTO",
"enabled": true,
"path": "com.zorabots.chess",
"name": "Chess",
"title": "",
"artist": "",
"album": "",
"year": "",
"duration": "",
"comment": "",
"container": ""
}
]
}
]
}
Redare mesaj vocal pe robot
Descriere

Prin această interfață alte module pot reda un mesaj pe robot

URL

speech/ws/{serialNumber}/set/message

Parametri

SerialNumber
Example: {SH-J03 000633}

Metode HTTP
permise

POST

Exemplu de corp “Hello James”
Declanșare acțiune instantanee pe robot
Descriere

Prin această interfață, o acțiune pe robot poate fi declanșată din exterior.

URL

/robot/actions/{personId}

Parametri

personId: the id of the robot

Header

Authorization: Bearer {token}

Metode HTTP
permise

POST
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Exemplu de
corp

[
{
"action": “play_music”,
“content”: “source”,
“person_id”:”8”
},
{
"action": “show_image”,
“content”: “source”,
“person_id”:”8”
}
]

3.3. Prototipul experimental ReMIND
Următoarele tipuri de utilizatori finali pot interacționa cu prototipul experimental ReMIND:
•

•

Îngrijitorul - poate (1) adăuga un nou PDC în sistem, (2) vizualiza profilul PDCurilor asociate, (3) gestiona aspectele sociale pentru PDC, (4) programa activități
care urmează să fie executate pe robotul James pentru PDC.
Administrator – poate înregistra noi îngrijitori in sistem.

3.3.1.

Funcționalități pentru îngrijitori

In momentul in care un îngrijitor accesează platforma ReMIND, pagina din Figura 7 va fi
afișată pentru ca acesta sa se autentifice in sistem.

Figura 7. Pagina de log-in
După autentificarea corecta, îngrijitorul va fi redirecționat către pagina care afișează lista
PDC asociați unde poate vizualiza profilul unui PDC sau poate înregistra un nou PDC. În
cazul în care îngrijitorul nu are asociat un PDC, va fi disponibilă doar opțiunea de
adăugare (Figura 8).

Figura 8. Lista de PDC
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Pentru a adăuga un nou PDC, îngrijitorul trebuie să apese butonul Adăugare nou PDC. În
consecință, îngrijitorul va fi redirecționat către formularul în care trebuie inserate
informațiile despre PDC (Figura 9).

Figura 9. Exemplu de completare a datelor necesare pentru adăugarea unui
nou PDC
Pentru a vizualiza profilul unui PDC, un îngrijitor trebuie să acționeze butonul Vizualizare
asociat acelui PDC din lista. După apăsarea butonului Vizualizare, utilizatorul va fi
redirecționat către pagina cu profilul PDC (vezi Figura 10).

Figura 10. Profilul PDC
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Una dintre cele mai importante componente este crearea de colaje de memorii. Pentru a
crea un nou colaj de memorie, îngrijitorul este rugat să introducă numele albumului și să
aleagă criteriile pentru preluarea fotografiilor din aplicația Keosity (de exemplu, toate
fotografiile, fotografiile corelate cu prietenii sau îngrijitorii, etc.). Odată selectate
criteriile, fotografiile filtrate în funcție de criteriile respective vor fi afișate, iar îngrijitorul
poate selecta fotografiile care vor fi inserate în colajul de memorie, făcând clic pe caseta
de selectare asociată fiecărei fotografii. După selectarea fotografiilor, butonul Creare
album creează colajul de memorie care va putea fi mai departe utilizat direct pe robotul
James (Figura 11).

Figura 11. Crearea unui colaj de memorii
Un alt aspect important in acest profil este cel legat de biografie care se referă la
elementele care sunt familiare sau necunoscute unui PDC. Sistemul ReMIND procesează
descrierile amintirilor extrase din aplicația Keosity pentru a identifica dacă acestea conțin
referințe la (i) muzică, videoclipuri și jocuri disponibile pe robotul James și (ii) prieteni și
îngrijitori pentru PDC. Figurile 12-14 prezintă câteva exemple de aspecte familiare pentru
un PDC.

b)
Sistemul ReMIND identificând “Tudor” ca si
îngrijitor familiar
Figura 12. PDC este familiarizat cu îngrijitorul Tudor, deoarece este menționat
într-una din amintirile sale

a) Amintire stocata in Keosity
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Figura 13. PDC este familiarizat cu jocurile de șah și rebus, deoarece acestea
sunt menționate într-una dintre amintirile sale

Figura 14. PDC este familiarizat cu anumiți cântăreți
Tot in pagina de profil PDC, este afișată o prezentare generală a aspectelor sociale
generate / create de către sistemul ReMIND pentru PDC (vezi Figura 15). Acestea sunt
generate automat pe baza preferințelor, dorințelor / nevoilor și aspectelor familiare PDC
si vor fi utilizate în continuare pentru (1) a crea chioșcuri personalizate pe robotul James
și (2) pentru a programa activități personalizate cu robotul James. Aspectele sociale sunt
clasificate în diverse categorii si pot fi administrate individual in scopul
activării/dezactivării lor dar si pentru a crea noi elemente sociale care nu au fost generate.

Figura 15. Administrarea aspectelor sociale
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În acest proces de personalizare, vor fi luate în considerare numai elementele care sunt
activate. De exemplu, dacă ar fi activate doar aspectele sociale de muzică având ca si
cântăreț preferat Michael Jackson, atunci acționând butonul Personalizare conținut robot,
se va genera un nou chioșc care va include un singur director intitulat Muzică care va
conține doar cele trei fișiere audio corespunzând cântecelor lui Michael Jackson (vezi
Figura 16).

Figura 16. Exemple de chioșcuri personalizate pe robotul James
Clasificarea aspectelor sociale considerate este afișata utilizând o diagramă circulară care
arată distribuția tipurilor de aspecte sociale (Figura 17).

Figura 17. Clasificarea aspectelor sociale
O nouă activitate personalizată cu robotul poate fi creată printr-un formular dedicat în
care trebuie inserate datele legate de activitate. De exemplu, dacă dorim să creăm o
activitate muzicală, trebuie completate următoarele informații:
•
•
•
•

tipul de activitate - trebuie selectat dintre cele disponibile în listă - în acest caz
este redarea muzicii (vezi Pasul 1 din Figura 18);
melodie / playlist de redat - trebuie selectată dintre cele disponibile în lista
personalizata; (vezi Pasul 2 din Figura 18);
numele activității (vezi Pasul 3 din Figura 18);
dacă activitatea va fi programată să fie executată - dacă îngrijitorul selectează
opțiunea Da, atunci trebuie să introducă data și ora când va fi executată
activitatea pe robot și, de asemenea, dacă activitatea ar trebui să fie recurentă
(adică ar trebui să se execute la un anumit interval) (vezi pașii 4-5 din Figura 18).
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Figura 18. Planificarea unei acțiuni personalizate pe robotul James

3.3.2.

Funcționalități pentru administrator

Pentru a vă conecta, administratorul ar trebui să acceseze sistemul ReMIND si sa se
autentifice cu credentialele sale. În pagina de administrare, administratorul poate (Figura
19): (1) vizualiza lista conturilor INGRIJITOR înregistrate în sistem, (2) actualiza
informațiile contului unui îngrijitor făcând clic pe butonul Actualizare corespunzător unui
anumit îngrijitor, și (3) adăuga un nou cont de îngrijitor făcând clic pe Înregistrarea unui
nou îngrijitor.

Figura 19. Funcționalități pentru administrator
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4. Concluzii
In a treia faza de execuție a proiectului eforturile s-au concentrat pe activități de cercetare
pentru implementarea modulelor, a platformei integrate ReMIND si implementarea unui
prototip experimental care sa poată fi utilizat in activitățile de testare si evaluare din
cadrul proiectului.
Rezultatele obținute in aceasta etapa au fost diseminate prin prezentarea si publicarea
de articole in jurnale importante in zona roșie / galbena Web of Science (Q1 / Q2):
•

•

Anghel, I.; Cioara, T.; Moldovan, D.; Antal, M.; Pop, C.D.; Salomie, I.; Pop, C.B.;
Chifu, V.R. Smart Environments and Social Robots for Age-Friendly Integrated
Care Services. Int. J. Environ. Res. Public Health 2020, 17, 3801. IF: 2.849 Q1
https://www.mdpi.com/1660-4601/17/11/3801
Moldovan, D.; Anghel, I.; Cioara, T.; Salomie, I. Adapted Binary Particle Swarm
Optimization for Efficient Features Selection in the Case of Imbalanced Sensor
Data.
Appl.
Sci.
2020,
10,
1496.,
IF:
2.474
Q2
https://doi.org/10.3390/app10041496
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5. Pagina Web
Pagina
web
in
limba
engleza a proiectului a fost
dezvoltata si este întreținuta
de
către
coordonatorul
proiectului, Zora Robotics si
este disponibila la adresa:
https://www.aalremind.eu/.
Aceasta pune in evidenta
obiectivele
proiectului,
rezultatele țintite, beneficiile
aduse de implementarea
sistemului
ReMIND,
descrierea consorțiului dar si
aspecte legate de diseminare precum publicații, articole in reviste sau evenimente la care
au participat membrii proiectului.
Versiunea site-ului in limba romana este disponibila direct de pe site-ul oficial al
proiectului sau direct la adresa: http://dsrl.coned.utcluj.ro/remind/. Este întreținuta de
către Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca.

23

