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01 LABURPENA
2. ebaluaketaren hasieran Elhuyar Zientzia Azoka zer zen azaldu ziguten, eta talde
bakoitzari proiektu zientifiko edo teknologiko desberdin bat egitea eskatu ziguten.
Baldintza bakarra hau zen: munduan egon zitekeen arazoren bat konpondu
zezakeen proiektua izan behar zen. Kontuan izanik munduko pandemia batean
geundela, ideia ona iruditu zitzaigun gaixotasun infekziosoei buruzko ikerketa eta
aplikazio bat egitea, laguntza pixka bat emateko. Sintomak badituzu, gure
aplikazioarekin jakin dezakezu gripea, hotzeria edo koronabirusa izateko zenbat
aukera dituzun.

02 ARAZOA
Lehenengo, gaixotasun infekzioso hauek ikertu genituen:
BAKTERIANOAK: Amigdalitis Estreptokokikoa, Tuberkulosia eta Gernu hodien
infekzioa.
BIRALAK: Hiesa, Hotzeria, Herpes Genitala, Gripea, Elgorria, Barizela eta
Koronabirusa.
Gaixotasun hauen ikerketa egin genuen ohikoenak direlako. Kasu honetan, gaur
egun gehien kaltetzen ari dena COVID-19a da. Orduan, ikusita COVID-19a gaur
egungo gaixotasun globala dela, horrekin laguntzeko aplikazio bat egitea erabaki
genuen.
Aplikazio honekin, COVID-19aren sintomak dituzten pertsonek jakin dezakete
gaixotasun hau izateko dituzten aukerak, eta modu horretan, biztanleriaren
lasaitasuna sustatu nahi izan dugu.

03 MATERIALAK
AppInventor 2 erabili dugu gure aplikazioa sortzeko.

04 AURREKONTUA
0€ (ez dugu dirurik gastatu).
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05 METODOLOGIA
1. Proiektua definitu: aukeratu behar izan genuen zeri buruzko proiektua
egingo genuen eta nola egingo genuen. Azkenean, medikuntzarekin zerikusia
zuen zerbait egin nahi genuenez, gaixotasun infekzioso desberdinei buruz
ikertzea eta diagnostikoa ematen duen aplikazio bat sortzea erabaki genuen.
2. Planifikazioa egin: erabaki behar izan genuen proiektua egiteko pauso
bakoitza noizko eta nork egingo zuen. Lehenik, ikerketarako lan banaketa
egin genuen, hau da, taldekide bakoitzak 2-3 gaixotasun infekziosoei buruzko
ikerketa egin zuen. Gero, erabaki genuen aplikazioa egiteko egin beharreko
pausoak eta haien epea, baino azkenean hainbat aldaketa egin behar izan
genituen proiektuan zehar agertu ziren arazoei konponbidea bilatzeko.
3. Gaixotasun infekziosoen inguruan ikertu: taldekide bakoitzak gaixotasun
infekzioso batzuei buruzko informazioa bilatu behar izan zuen. Lau atal ikertu
behar genituen: definizioa, sintomak, tratamendua eta prebentzioa. 10
gaixotasun ikertu genituen guztion artean: Amigdalitis Estreptokokikoa,
Tuberkulosia, gernu hodien infekzioa, HIESa, hotzeria, Herpes genitala,
Gripea, Elgorria, Barizela eta Koronabirusa. Aplikaziorako erabilitako
informazioa (Koronabirusaren, hotzeriaren eta Gripearen sintomak) erizain
batekin egiaztatu genuen.
4. Aplikazioa programatzen ikasi: Bideotutorialak ikusi genituen AppInventor 2
nola erabiltzen zen ikasteko eta programazioa egiten hasi aurretik froga
batzuk egin genituen jakiteko nola funtzionatzen zuen.
5. Aplikazioa programatu: hasieran planifikatuta genuen gaixotasun infekzioso
askorekin egitea aplikazioa, baino bukaera batean ikusi genuen ezin zela
egin, beharreko denbora eta materialak ez genituelako, orduan COVID-19a,
Gripea eta hotzeriarekin egin genuen aplikazioa.
Lehen-lehenik, gaixotasun bakoitzeko sintomei puntuazio bat eman genien.
Hau da, gaixotasun bakoitzean oso ohikoak diren sintomak 3 puntu dituzte,
ohikoak direnak 2 puntu, arraroak direnak 1 eta gaixotasunean zehar
agertzen ez direnak 0 puntu. Modu horretan, sakatzen dituzun sintomen
puntuak batzen dira eta gaixotasun bakoitzeko puntuazio bat lortuko da
(adibidez, gripean oso ohikoak diren 2 sintoma eta ohikoak diren 3 sintoma
sakatzen badituzu, griperako 12 puntu dituzu). Beraz, gaixotasun bakoitzaren
sintoma gehiago sakatuz, gaixotasun horren puntuazioa igo egingo da.
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Puntuazio hori TinyDb-k (App Inventor-en datu basea) gordeko du, eta modu
horretan,
aplikazioari
diagnostikoa
emateko eskatzen diozunean
(DIAGNOSTIKATU botoia sakatzean) aplikazioan beste pantaila bat irekiko
da. Pantaila horretan, gaixotasun bakoitzak duen puntuazioa agertuko da,
baino errazago ulertu ahal izateko, aplikazioa programatu dugu puntuazio hori
ehunekotan agertzeko. Gainera, aplikazioak ehuneko zifra hori borobildu
egingo du, zifra hamartar gehiegi ez egoteko.
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Azkenik, Lehenengo pantaila eta aplikazioa nola erabiltzen den jakiteko
jarraibideen pantailen diseinua egin genuen, eta letra motak, koloreak,
argazkiak etab. jarri genituen aplikazioa dotoreagoa geratzeko.
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6. Frogak egin: Diseinuarekin bukatutakoan , gauza batzuk konpontzen bukatu
eta frogak egin genituen jakiteko aplikazioa ondo zebilela. Apple eta Android
gailuetan frogatu genuen aplikazioa biekin bateragarria zen jakiteko, eta
konturatu ginen ezetz. Zoritxarrez, Apple gailuetan ezin izan genuen
aplikazioa deskargatu. Gure kontuz aplikazioa frogatu ondoren, iritzi
profesional bat nahi genuenez, mediku bati bideo bat bidali genion gure
proiektua azalduaz , eskatuz gure aplikazioa probatzeko, eta ondoren bere
iritzia eman zigun, eta positiboa izan zen. (Medikuaren bideoa: 1.
ERANSKINA)

06 EMAITZA
Nahi genituen emaitzak lortu ditugu eta aplikazioak ondo funtzionatzen du.
Desabantaila bakarra da Apple gailuetan ezin dela AppInventor 2 deskargatu, baina
Android gailuetan bai.

07 ONDORIOAK
Berriro egingo bagenu aldatuko genukeena:
-Planifikazioa hobeto finkatu hasieratik eta jarraipena hobeto egitea.
-Taldekide guztiok lan berdina egitea, hau da, lan banaketa hobea egitea.
-Laguntza gehiago eskatu gabe gure kabuz gehiago ikertzea l (gehiago ikasteko).

Egin liratekeen beste proiektu teknologikoak:
-Gaixotasun infekziosoen inguruko web orria
-Aplikazio zabalagoa (gaixotasun gehiagorekin)
-COVID-19ari buruzko web orria

Hobetzeko geratu zaiguna:
Gustatuko litzaiguke aplikazio zabalago bat egitea, gaixotasun infekzioso
gehiagorekin, eta diseinua ere hobe daiteke. Hala ere, uste dugu gure aplikazioa
ondo geratu dela eta oso erabilgarria dela.
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08 BIBLIOGRAFIA / ERREFERENTZIAK
Ikerketa egiteko garaian hemen bilatu genuen informazioa:
-https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/coronavirus/symptoms-cause
s/syc-20479963
-https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/flu/symptoms-causes/syc-203
51719
-https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/common-cold-in-babies/sympt
oms-causes/syc-20351651
-EL PAÍS egunkariaren Instagram-eko kontu ofizialean argitaratutako sintomen taula
(2020ko irailaren 29an) (2. ERANSKINA)

09 ESKERRAK:
Eskerrak eman nahi dizkiogu:
- Hernaniko Anbulategiari, COVID 19-ari buruzko informazioa eskaintzeagatik.
- Magale ikastetxeko irakasleei, proiektu guztian zehar laguntza emateagatik.
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10 ERANSKINAK
1. ERANSKINA:
-Medikuaren bideoa:
https://www.youtube.com/watch?v=cAz8GASW9aE&ab_channel=LeireGonz%C3%A
1lezMart%C3%ADnez

2. ERANSKINA:
-EL PAÍS-en taula:
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