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Resum del Treball 
En aquest projecte s’han desenvolupat un conjunt d’interfícies de control en 

Android d’un sistema de síntesis de veu a temps real. Això ha implicat el disseny 
i implementació de tots els components de la interacció, com són: el client 
Android, el servidor de síntesis i les comunicacions entre ells.  

El control al que es refereix el treball és el de poder modificar paràmetres de 
la veu que canviïn al parlant que estem escoltant i modificacions en 
característiques com el pitch o la velocitat. El repte que se’ns planteja en aquest 
treball ha estat el control d’aquests paràmetres de síntesi a temps real, havent 
d’analitzar els mètodes de comunicació que ens permetin aquesta interactivitat. 
La comunicació desenvolupada s’estableix sobre els protocols de transport UDP i 
TCP, que tracten les transferències de senyal de veu i informació de sessió 
respectivament, i del protocol OSC d’aplicació, que ens serveix per enviar les 
comandes del client Android al servidor. 

El client s’ha desenvolupat en Android per ser un sistema emergent en el 
mercat de les tecnologies mòbils actuals. Un dels trets importants del disseny 
d’aquest client ha sigut l’adaptació que ofereix a diferents terminals que 
funcionin amb aquest sistema operatiu, podent ser tant mòbils com tablets, 
oferint una interfície adaptada a cada tipus de dispositiu per augmentar 
l’experiència d’usuari. 

A la banda del servidor, tenim un sistema de síntesis paramètrica estadística 
mitjançant models ocults de Markov. El sistema de síntesis HTS és la base de la 
que partim per utilitzar aquesta tècnica, però no ens ofereix un mecanisme 
d’interactivitat amb els paràmetres a temps real. Així, el servidor s’ha 
desenvolupat fent servir un framework que treballa sobre el sistema HTS que 
s’anomena mage i si que ens permet realitzar la síntesis i modificació, adaptant-
se d’aquesta manera al nostre requeriment de canviar els paràmetres a temps 
real. 
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1. Introducció 
1.1 Context del Treball 

 

La síntesis de veu és una eina molt útil avui dia, utilitzable en una amplia 
gamma d’aplicacions com poden ser videojocs, asistents virtuals, etc. Poc a poc 
sorgeixen tècniques amb les que es milloren la qualitat dels resultats, la qual 
cosa pot arribar a permetre tenir una veu casi natural i es podria emprar en 
entorns de producció d’audiollibres, en cinema, etc. 

La síntesis paramètrica està emergent i és molt flexible, permetent canviar 
amb certs paràmetres característiques substancials de la veu. Tenir un control 
sobre els paràmetres que generen la veu a temps real ens permetrà obtenir com 
a resultat l’interlocutor desitjat d’una manera ràpida amb un feedback constant. 

Per aconseguir aquesta fita emprem les tecnologies mòbils, tant esteses avui 
dia, oferint una interfície còmode i adaptable a mòbils i tablets. Donada la 
potència que ofereixen aquest tipus de terminals avui dia i la orientació que 
tenen cap al consum de continguts, essent dispositius portables, lleugers i fàcils 
d’utilitzar, es consideren un entorn molt adeqüat on desenvolupar sistemes de 
control d’interfície tàctil. 

1.2 Objectius 

Els objectius d’aquest projecte són el disseny i la implementació d’un sistema 
de síntesis de veu amb modificació a temps real dels paràmetres, mantenint una 
connexió a través d’internet i poguent executar l’aplicació desenvolupada en tot 
tipus de dispositius Android, de manera que s’adaptin les interfícies, tant als 
mòbils com als tablets. 

Per tal d’aconseguir tot el sistema, cal desenvolupar el client, les 
comunicacions i el servidor que utilitzi un framework existent per a sintetitzar la 
veu i finalment acoplar-ho tot. 

1.3 Estructura de la memòria 

La memòria s’ha estructura en 3 capítols principals els quals exposen el 
desenvolupament del client, les comunicacions i el sevidor respectivament. 

Al capítol 2 s’explica el desenvolupament del client, exposant primer tot un 
conjunt de conceptes base sobre Android i després epecificant per l’aplicació 
desenvolupada. 

Al capítol 3 s’analitzen els tipus de protocols que es troben a la capa de 
Transport de la pila TCP/IP, per després veure on s’utilitza cada protocol dins 
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d’aquest projecte. Veiem també l’OSC, una aplicació de la que fem us per 
transmetre comandes donat que ens ofereix una transmissió ràpida i simple.  

És a l’últim capítol, el 4, on s’exposen breument les diferents tecnologies 
emprades en la síntesis de veu i es fa un aprofundiment en la síntesis 
paramètrica estadística, veient com s’ha desenvolupat el servidor. 

Finalment, al capítol 5 es treuen les conclusions del projecte realitzat i als 
annexes es troben el pla de treball i la revisió crítica d’aquest projecte. 
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2. Interfície de control sobre plataforma 
Android 
En aquest capítol s’explica el disseny i la implementació del bloc de client. En 

el primer apartat introduïm breument l’evolució de les tecnologíes mòbils i 
presentant els smartphones, d’on es passen a explicar certes característiques del 
sistema Android emprades en aquest projecte. Més endavant, s’acaben explicant 
detalls de certes metodologíes emprades en el client, com són les diferents 
funcionalitats que ofereixen les interfícies i com estan implementades les més 
importants, de manera descriptiva: Reproducció del senyal de veu, Compartició 
de dades entre components interns i el format del fitxer de memòria de les 
dades. 

2.1 Evolució de la tecnologia mòbil 
El primer telèfon mòbil produït per a la venda va ser el DYNATAC 8000X de 

Motorola. Va aparèixer als Estats Units al 1983 i era un terminal voluminós el 
qual es venia per 3995$. Aquests primers telèfons no eren massa portables, 
venien amb una bateria bastant pesada la qual s’havia de portar juntament amb 
el telèfon. Aquests terminals son els que avui dia s’anomenen de primera 
generació o 1G, i feien us de tecnologia analògica. 

No va ser fins a principis dels 90 quan la proliferació de les operadores de 
xarxes mòbils i els fabricants van facilitar l’evolució cap als telèfons 2G, 
terminals més petits, més lleugers i més barats, popularitzats sobretot per 
marques como Nokia o Ericsson. Aquests nous terminals feien ús de tecnologia 
digital únicament, gràcies al desenvolupament de l’estàndard GSM de codificació. 
Mentre la demanda de la tecnologia mòbil augmentava, els proveïdors van 
començar a oferir serveis nous com els missatges de text o la bústia de veu. Una 
fase coneguda com a  2.5G va ser introduïda a finals dels 90’, la qual utilitzava 
l’estàndard GPRS, que permetia als usuaris enviar dades més voluminoses com 
petits gràfics.  

Ja entrats al segle XXI i amb l’ús generalitzat dels mòbils a la vida quotidiana, 
van arribar els telèfons 3G. Aquesta nova generació permetia l’ús d’aplicacions 
d’àudio, imatges i vídeo amb connexions de xarxa prou ràpides com per 
permetre una navegació decent per internet des del mòbil.  

L’aparició dels smartphone s’ha donat en els últims anys, essent aquests 
ordinadors de butxaca que integren múltiples funcionalitats a part del telèfon, 
com ve a ser un organitzador personal, connectivitat a internet amb velocitats 
elevades i d’altres utilitats proveïdes per amplis ventalls d’aplicacions 
desenvolupades per fabricants o fins i tot tercers. 
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El que estan demostrant els terminals intel·ligents és precisament un 
potencial enorme per desenvolupar tot tipus d’aplicacions, la qual cosa fa que 
molta tecnologia d’avui dia es porti a sistemes mòbils d’aquest tipus, amb 
sistemes operatius avançats com Android, iOS, etc. i terminals que caben a la 
butxaca i són molt lleugers. S’aprofiten les elevades velocitats de connexió 
d’aquests terminals per a mantenir als consumidors connectats a tot tipus de 
serveis amb els que poden compartir qualsevol experiència quotidiana d’una 
manera ràpida i fàcil. 

És ara, amb el desenvolupament del 4G, quan s’obtenen tasses de velocitat 
molt elevades en terminals mòbils que permetran l’evolució de tot tipus 
d’aplicacions de nova generació on la connectivitat sigui, segurament, un tret 
fonamental per l’experiència de l’usuari. 

2.2 Android 
L’empresari i desenvolupador Andy Rubin va tenir la idea  de desenvolupar un 

sistema operatiu per mòbils basat en la filosofia open source i per a això va 
crear Android. Rubin es va adonar de que la gran fragmentació del mercat 
(manca d’estàndards entre proveïdors) feia impossible que la tecnologia 
evolucionés ràpidament en el sector dels mòbils. Així doncs, va plantejar la idea 
d’un sistema operatiu per mòbils que fos de codi obert, adaptable a qualsevol 
hardware, però que oferís un entorn de desenvolupament únic que permetés 
crear aplicacions per al sistema operatiu que poguessin funcionar sobre 
qualsevol hardware que ho suportés. Aquest desenvolupador va recórrer a 
Google per aconseguir suport a la plataforma. Un cop realitzada la presentació 
d’aquell nou sistema operatiu al 2005, Android inc. va ser adquirida per Google 
la qual, juntament amb la Open Handset Alliance, va continuar el 
desenvolupament d’aquest sistema operatiu fins a dia d’avui [1].  

Android, doncs, és un sistema operatiu obert i orientat a terminals mòbils, 
amb una plataforma de desenvolupament lliure. El fet de ser gratuït i de codi 
obert fa que els fabricants de mòbils puguin utilitzar-lo en els seus terminals 
sense pagar llicències d’ús, la qual cosa abaixa el preu de venda al públic i a més 
a més poden, sense cap impediment legal, ajustar els aspectes que més els 
interessi ja que qualsevol pot accedir a tot el codi, modificar-lo i distribuir-lo 
novament. Android s’ha pensat des de l’inici per ser usat en múltiples 
plataformes. En les primeres versions, quan encara els dispositius de pantalla 
tàctil eren molt cars, s’explicava que Android podria funcionar en qualsevol tipus 
de telèfon, des dels de pantalla tàctil fins als telèfons amb teclat. A la llarga, els 
dispositius tàctils s’han anat abaratint i han mostrat la seva superioritat en quant 
a experiència d’usuari, per la qual cosa el mercat s’ha decantat per ells. Tots 
aquests dispositius han anat evolucionant en formes i mida i és per això que 
Android ha anat evolucionant també amb les diferents actualitzacions que s’han 
tret al mercat. Les versions existents avui dia són: 
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• 1.6,  Donut 
• 2.1, Eclair 
• 2.2, Froyo 
• 2.3.X, Gingerbread 
• 3.X, Honeycomb 
• 4.0.X, Ice Cream Sandwich 
• 4.1.X, Jelly Bean 
Des de la sortida de la versió Honeycomb (versió únicament per tablets) s’ha 

anat treballant per unificar les interfícies dels diferents dispositius que han anat 
sorgint. Ha sigut a partir de la versió Ice Cream Sandwich quan s’ha aconseguit 
la mateixa versió per dispositius mòbils i tablets.  

Com podem observar a la Figura 2.1, l’arquitectura del sistema Android es 
composa de diverses capes. Les capes superiors basen el seu funcionament en 
les capes inferiors, és a dir, es recolzen sobre elles per dur a terme la seva 
comesa tot i que també poden fer ús d’elements de la mateixa capa. Les 
aplicacions com la d’aquest projecte s’executen a la part superior de la pila, a la 
capa Applications. Les aplicacions es desenvolupen generalment en el llenguatge 
Java i hi ha una àmplia gamma de llibreries que ens donen tot tipus d’accés als 
recursos del sistema que podem observar en les capes inferiors. Tot i que les 
aplicacions es programin en Java el que s’executa no és Java bytecode com en 
un entorn de sobretaula, sinó que a l’hora de compilar s’obtenen fitxers Dalvik. 
Això vol dir que Android conté una màquina virtual anomenada Dalvik Virtual 
Machine, la qual podem observar a la segona capa de l’arquitectura i  que és 
diferent de la Java Virtual Machine que corre sobre els entorns de sobretaula. La 
Dalvik Virtual Machine ha estat dissenyada sota les restriccions que ofereixen els 
sistemes encastats sobre els quals treballa, essent important tenir cura de la 
memòria, la bateria, etc... També existeix la possibilitat d’escriure els programes 
en C/C++ tot i que Google adverteix que no s’abusi d’aquesta tècnica i que 

Figura 2.1: Arquitectura del sistema operatiu Android 
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s’utilitzi sobretot quan necessitem càlculs pesats com es podrien donar en 
codificació o processat de senyal.  

Quan es desenvolupa en C/C++ es necessita l’intercanvi d’informació entre 
l’execució sobre la màquina virtual (Java) i les instruccions en C/C++, així que 
mitjançant la JNI (Java Native Interface) es criden els mètodes necessaris entre 
un llenguatge i l’altre.  

Centrant-nos en el nivell més baix del sistema, el kernel d’Android està basat 
en un Linux modificat per les prestacions del sistema encastat (versió 2.6 per 
versions anteriors a Android 4.0 Ice Cream Sandwich i versió 3.0 del kernel per 
les versions posteriors) [2].  

2.2.1 Recursos per a un disseny multi format 
Com s’ha anomenat hi ha molta diversitat de dispositius Android al mercat. És 

aquesta diversitat la que fa que els 
desenvolupadors hagin de prendre consciència de 
tenir en compte les possibles plataformes que 
executaran les seves aplicacions, havent d’adaptar 
els seus dissenys a les diferents mides i 
prestacions dels terminals. Una característica 
important que s’ha adoptat en aquest projecte ha 
estat el suport a les múltiples pantalles, 
diferenciant el format de la interfície d’usuari entre 
mòbils i tablets. És cert que el sistema operatiu 
escala les interfícies i les imatges de manera que 
s’adaptin a cada pantalla. Tot i així, sempre és una 
bona pràctica optimitzar la interfície a la 
plataforma en la que treballem, d’aquesta manera 
l’experiència d’usuari millora ja que sembla que la 
interfície hagi estat dissenyada específicament pel 
dispositiu que la fa córrer. Una bona pràctica de 
disseny multi format farà que amb un sol paquet 
.apk (paquet de distribució d’una aplicació Android) 
puguem executar la nostra aplicació en un terminal 
mòbil o un tablet per igual però amb una usabilitat 
diferent. 

Per seguir amb l’explicació del disseny multi format hem d’aturar-nos a veure 
l’estructura bàsica d’una aplicació Android. Tot projecte Android segueix una 
estructura d’arbre de directoris com el que podem veure a la Figura 2.2. Dins 
dels diferents directoris hi tenim: 

• src: On s’emmagatzema el codi font en Java de l’aplicació.  

Figura 2.2: Arbre de 
directoris d’un projecte 
Android 
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• gen: Aqui es desen arxius Java auto generats amb referències als 
diferents recursos de l’aplicació. El contingut d’aquest directori mai s’ha de 
modificar manualment. 

• Android 4.2.2 i Android Private Libraries: El primer directori són les 
llibreries de la versió Android sota la que desenvolupem i en el segon es 
veuen els arxius JAR dels que depèn el projecte. 

• assets: On es desen els recursos no compilats del projecte. Són recursos 
als que no se’ls assignarà un identificador per referenciar-los en els fitxers 
del directori gen, aquests recursos no han sigut necessaris en aquest 
projecte. 

• bin: directori on es desen les classes compilades. Tampoc s’ha de 
modificar cap contingut d’aquest directori. 

• libs: aquí s’hi desen les llibreries de tercers que pugui necessitar el nostre 
projecte, així com les possibles llibreries compartides (fitxers .so) en cas 
que compilem codi en C/C++. 

• jni: directori on es desarien el codi C/C++ i els seus Makefile en cas que 
necessitéssim C/C++. 

• res: en aquest directori hi trobem la major part dels recursos de la nostra 
aplicació com imatges, cadenes de text, dissenys d’interfícies d’usuari, 
estils, etc.. Els continguts d’aquest directori són referenciats a cada 
compilació en els arxius de la carpeta gen, cosa que no succeeix amb els 
recursos de la carpeta assets. Podem observar tot un conjunt de 
subdirectoris, això ens permetrà adaptar la nostra aplicació al format de 
pantalla que desitgem com es comenta a continuació. 

• Finalment, veiem un arxiu essencial en qualsevol aplicació el qual la 
resumeix en una descripció XML. El fitxer AndroidManifest.xml declara la 
versió d’Android sobre la que pot treballar, els accessos que necessita a 
certs recursos de sistema com escriptura en disc, connexió a internet, 
etc.. i altres elements necessaris per fer córrer qualsevol aplicació. 

Centrant-nos en els recursos, aquests són tots els elements de la aplicació 
dels que se’n farà us i no són codi font. Dins de recursos hi podem trobar tot 
tipus d’elements com descripcions de colors, arxius de música, arxius de layout, 
etc. Els arxius que ens interessa mencionar per entendre l’estructura de 
l’aplicació desenvolupada són els que descriuen la interfície gràfica. Aquests són 
els arxius layout. Cada arxiu declara la disposició de la interfície gràfica amb un 
XML, de manera que, un cop arrancada l’aplicació, es volca la informació del XML 
en el codi Java. A la Figura 2.3 es veu el concepte de la descripció dels elements 
de la interfície en l’arxiu XML i el resultat final de l’aplicació. 

Recordem que ara ens interessa definir diferents tipus de layout segons el 
dispositiu sobre el que s’executa l’aplicació. [3]Per simplificar el disseny de les 
interfícies d’usuari, Android divideix el rang de mides i densitats de pantalla en: 

• Un conjunt de 4 mides generalitzades: small, normal, large, xlarge 
• Un conjunt de 4 densitats generalitzades: ldpi(low), mdpi(medium), 

hdpi(high), xhdpi(extra high) 
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Cada mida generalitzada te una resolució mínima associada definida pel 
sistema. Aquestes mides s’expressen en unitats dp (density independent píxel): 

• Pantalles xlarge tenen com a mínim 960dp x 720dp 
• Pantalles large tenen com a mínim 640dp x 480dp 
• Pantalles normal tenen com a mínim 470dp x 320dp 
• Pantalles small tenen com a mínim 426dp x 320dp 

 
 

2.2.2 Recursos desenvolupats en el projecte 
Coneixent l’existència de les diferents mides i densitats de pantalla (i sabent 

que existeixen aquests lligams entre elles) el que fem per optimitzar la interfície 
a cada usuari és definir diferents recursos alternatius per les mides 

generalitzades. Així doncs,  definim diferents fitxers 
layout segons les diferents mides que ens 
interessen en els directoris de recursos del projecte 
i el propi sistema operatiu s’encarregarà d’obtenir la 
configuració adequada al terminal en temps 
d’execució.  

El que s’ha fet en aquest projecte ha sigut definir 
la interfície de controls amb 2 descripcions 
diferents. Una més adaptada a tablets i l’altra més 
adaptada a mòbils. Per tal d’aconseguir-ho, s’han 
definit els directoris que veiem a la Figura 2.4, on 
tenim replicat el layout control_table.xml. També 
s’ha fet pel cas del layout de la interfície de 
representació gràfica i controls de playback però en 
aquest cas els fitxers graphplay_activity.xml 

Figura 2.3: Exemple d’un layout en execució 
i la seva descripció XML 

Figura 2.4: Directoris de 
configuració per diferents 
dispositius 
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tenen les mateixes descripcions donat que, com es veurà més endavant, la 
interfície és la mateixa en terminal mòbil i tablet en no haver-hi controls prou 
extensos com per haver de separar diferents pàgines de controls de playback o 
gràfiques. Tot i així, s’ha decidit deixar l’estructura construïda per facilitar futurs 
canvis. 

Així, doncs, no és necessari proveir recursos alternatius per a cada 
combinació de mida de pantalla o densitat sinó que podem agrupar certs 
conjunts de dispositius per a que treballin amb un recurs, com seria que la taula 
de control definida pels layout genèrics sigui d’una manera (terminals amb 
pantalla normal o small) i que la definida a  layout-large-land o layout-xlarge-
land aporti una configuració diferent, com veurem, amb dispositius high o extra 
high. Tal i com es veu a la figura, per indicar si vols treballar amb certa mida 
específicament (igual que passa amb les carpetes drawable de la Figura 2.2) cal 
indicar <recurs>-<mida> i l’últim paràmetre que observem en aquest últim cas 
és <land> el qual indica que la interfície estarà tombada, en horitzontal (que és 
l’únic mode en que treballa l’aplicació d’aquest projecte per més comoditat).  

Ara que sabem on s’han definit els recursos de l’aplicació i de què serveixen, 
cal comentar uns últims elements fets servir que fan que l’aplicació sigui flexible 
i es pugui modificar amb facilitat.  

2.2.3 Fragments per a un disseny multi format 
Per entendre què són els fragments primer cal saber el més bàsic sobre com 

funciona una aplicació Android. Tota aplicació com la d’aquest projecte composta 
per una interfície d’usuari comença amb una Activity. Aquest element és el que 
conté el Thread d’execució principal de l’aplicació i es diu que te un cicle de vida 
on es va passant per certs estats (funcions en el codi) on podem expressar que 
volem que es realitzin certes accions. Fins la versió Android 2.3.3 sempre que 
volies passar entre diferents pantalles (d’un menú a un joc, o d’un menú a un 
altre menú, o d’un joc a la taula de puntuacions, etc..) havies de passar d’una 
Activity a l’altra ja que cadascuna contenia una interfície amb la que interactuar. 
Aquest no era un entorn massa còmode a compartir entre tablets i mòbils ja que 
si simplement executen el mateix disseny, s’escalarà la mateixa interfície i 
quedarà un resultat precari. Tot i així podríem definir també, com s’ha comentat, 
diferents interfícies layout on cadascuna tindria una forma diferent en la seva 
disposició dels elements, però això és incòmode i difícil de mantenir perquè no 
es reaprofiten components, la qual cosa empitjora el resultat ja que el posterior 
manteniment de l’aplicació també és un aspecte important a tenir en compte.  
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Així, doncs, necessitem algun tipus de “peça” que podríem posar en diferents 
layouts i que ja incorporaria un conjunt d’elements que definirien la interfície 
que vulguem i això implica fragmentar el layout de l’Activity per mostrar el que 
més ens interessa sobre un mòbil o mostrar-ho tot sobre un tablet amb el 
mateix paquet apk. A la Figura 2.5 es mostra el concepte anomenat.   

Tal com observem a la figura, el que ens ha interessat al mòbil ha sigut 
mostrar només un dels Fragments a l’Activity i quan fem clic a un element es 
desplega l’altre Fragment. En quant al tablet, ens ha interessat mostrar els 2 
Fragments junts per completar tota la pantalla i quan seleccionem un element 
de la llista ens apareix el detall d’aquest element al Fragment més gran [4]. 

Tot Fragment es pot utilitzar per diferents Activities i per això és una peça 
molt útil dins de l’aplicació ja que, en l’exemple de la nostra taula de controls, 
podem posar diferents Fragments de control segons ens interessi ja no només 
pel dispositiu sobre el que correm l’aplicació (per mostrar-ne més o menys) sinó 
per poder introduir nous Fragments amb nous controls si és necessari. Aquesta 
és una manera senzilla d’introduir nous blocs de control i treure’ls ja que un cop 
hi hagi un nou Fragment construït, només cal indicar en el layout la zona on el 
volem posar. 

El que  ha sigut útil de la definició dels diferents Fragments dins d’aquest 
projecte ha estat que cadascun te un layout propi, aleshores quan dissenyem el 
layout de l’Activity especifiquem on va cada fragment i queda una interfície amb 
la unió de tots els Fragments emprats en el menú. A continuació veurem 
diferents captures on podrem apreciar, a la taula de controls, la flexibilitat 
d’haver-ho desenvolupat amb aquests elements. 

 

Figura 2.5: Exemple de com es mostren els 2 Fragments en la mateixa pantalla 
sobre tablet però per separat sobre mòbil 
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2.3 Implementació de les interfícies del client 
Cal anomenar les característiques principals que ha de tenir l’aplicació del 

client per tal de fer la modificació a temps real de les veus del servidor: 

1. Fase de Login 
2. Selecció de text a enviar 
3. Taula de controls 

 
Fase de Login 

Primer de tot, en aquesta aplicació ens trobem una fase de login on decidim a 
quin servidor ens connectem i el port, tot seguit passarem a l’apartat de la 
selecció de text per poder enviar el text a sintetitzar si tot ha anat bé en la 
connexió. A la Figura 2.6 podem observar la pantalla de login. És en aquesta 
part on es realitza la primera connexió amb el servidor en TCP tal com veurem al 
capítol de comunicacions i, un cop rebem els parlants disponibles del servidor pel 
canal, passem al menú de controls deixant la connexió establerta oberta. 

 Selecció de text a enviar 

En aquest apartat apareix un quadre on podem introduir el text a sintetitzar 
manualment o podem seleccionar un fitxer de text (exemple.txt) que pot 
contenir un text bastant més llarg. No es pot saltar aquest pas, si es vol 
cancel·lar es tanca la connexió i es torna al login. Si es vol enviar les dades 
passem directament a la taula de control. A la Figura 2.7 podem veure la 
pantalla de selecció de text. En questa figura i també en les altres que apareixen 
en els següents subapartats corresponents a captures on hi apareixen dues 
pantalles, una gran a l’esquerra i una petita a la dreta, corresponen a la pantalla 
d’un Nexus 10 (10.1”) i un Samsung Galaxy S2 (4.3”) respectivament. Amb 
aquesta comparació es pot veure l’efecte del disseny multi format. 

Figura 2.6: Mostra de la fase de login 
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Taula de controls 

La taula de controls és la secció de l’aplicació on tindrem tot un conjunt de 
sliders i botons per controlar diferents paràmetres de la veu, com la durada, la 
interpolació entre parlants, el timbre, el pitch, etc.. Tots els paràmetres de 
control que podem modificar s’explicaran al capítol 4, que tracta el disseny del 
servidor. Tenim el Fragment dels controls que no tenen diferents tipus de 
modificació d’actuació com són els 4 sliders: alfa, volume, duration, lspeed. 
Tenim, també, el Fragment dels controls amb opció d’actuació com són els 2 
sliders: pitch i speed amb opció d’escalat i suma. Finalment, trobem els 
Fragments de selecció de parlant i controls d’interpolació del parlant. El menú de 
selecció del parlant que s’observa a la Figura 2.8 es construeix dinàmicament 
afegint els botons dels parlants segons ens arriben els noms del servidor, 
informació que rebem a l’apartat de login i es passa al quadre de controls. A les 
Figures 2.8 i 2.9 es poden veure els quadres de control. A la Figura 2.8 veiem 
que en aquesta sessió s’han rebut 6 parlants. Quan fem clic sobre un dels botons 
anem al menú d’interpolacions del parlant en qüestió com s’observa a la Figura 
2.9. És a la Figura 2.9 on podem apreciar, també, l’ús dels Fragments donat que 
mentre a la pantalla gran ens hi caben tots els quadres de control, a la pantalla 
petita només hi cap un i anem passant entre ells amb pestanyes. 

És en aquesta secció on rebem a temps real un flux de senyal de veu que 
anem reproduint a mesura que va arribant. L’actuació sobre aquest flux s’explica 
a l’apartat 2.4 dins d’aquest capítol. A Android hi trobem un component 
important anomenat ActionBar la qual s’utilitza com a barra d’eines de 
l’aplicació. En el cas d’aquesta aplicació, a la barra d’eines hi trobem el logotip 
del projecte, 4 botons i, en cas de trobar-nos en una pantalla de mòbil, les 
pestanyes per passar d’una pàgina de controls a l’altra, per tant la construcció 

Figura 2.7: Fase de selecció de text on el primer requadre permet inserir 
text manualment i el segon escollir un fitxer de text 
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d’aquesta barra és dinàmica i canvia en temps d’execució. A la Figura 2.10 
podem veure el detall de les diferents pestanyes. Els 4 botons emprats en la 
barra d’eines són els següents: 

• Desar: Permet desar un fitxer amb la configuració actual al directori del 
projecte dins del dispositiu Android. El format del fitxer s’explica a 
l’apartat 2.6. 

• Carregar: Permet carregar un dels fitxers de configuració desats amb la 
opció anterior. 

• Reset: Torna a l’estat inicial tots els controls i envia una petició al servidor 
per a que es reiniciïn tots els paràmetres del senyal de veu. 

• Informació: Mostra la informació sobre l’aplicació. 

Figura 2.9: Taula de controls. A l’esquerra observem les 3 taules juntes i 
a la dreta per separat al tenir una pantalla petita 

Figura 2.8: Taula de controls amb els botons dels parlants 
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Representació d’un senyal de veu 

Tal com es pot veure al pla de treball adjunt a l’annex d’aquesta memòria, el 
projecte inicialment estava pensat per a modificar el senyal de veu per trams i 
anar re-sintetitzant per obtenir nous fitxers fins que volguéssim aturar l’edició i 
desar el fitxer final. Un cop vàrem passar la revisió crítica vam canviar de 
perspectiva donat que, com veurem a les conclusions, la nova visió que 
incorporava la modificació dels paràmetres a temps real, permetia una interacció 
bastant més positiva i immediata, la qual cosa va portar a que aquesta part es 
deixés com a línia futura de treball.  

 

En el client, però, ha quedat implementat el que després es pot aprofitar, que 
és la representació del senyal gràficament amb opcions d’escalat i zoom i 
opcions de reproducció, tal com veiem a la Figura 2.11. Aquesta fase ha estat 

Figura 2.10: Detall de les pestanyes per passar entre 
taules de control  en una pantalla petita 

 

Figura 2.11: Menú on es representa el fitxer de veu amb opcions de 
reproducció. 
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implementada amb 2 Fragments també, que es mostren tant a la pantalla petita 
com a la gran. L’avantatge de l’ús de Fragments en aquest cas és per un tema 
de manteniment i flexibilitat pel futur desenvolupament de l’aplicació, ja que per 
exemple es podran implementar més controls de playback, i si aquest quadre de 
controls creix molt, es podrà adoptar el mateix mètode de les pestanyes que 
s’ha emprat en l’apartat de la taula de control. També ha quedat implementada, 
com es pot veure a la Figura 2.12, la representació de les etiquetes del senyal, 
que contenen informació de les diferents paraules que es diuen en el fitxer. 
D’aquesta manera, es pot veure el límit entre les diferents paraules i on se situa 
cadascuna. La raó de que no es vegin les etiquetes a la Figura 2.11 però si a la 
Figura 2.12 és que, en el primer cas, treballem amb el format d’etiqueta .lab que 
no conté informació temporal per tant no es poden crear les marques. En el 
segon cas si s’han representat perquè en el fitxer emprat, de format .pro, si que 
esta la informació temporal, la qual cosa ens permet fer les diferents fraccions a 
la gràfica posicionant les paraules. 

 

2.4 Reproducció del senyal de veu al client 
Tal com s’ha comentat en l’apartat anterior, és al quadre de controls on 

rebem un flux de dades de veu que hem d’anar reproduint. La implementació de 
la recepció dels paquets s’explicarà al capítol 3, que tracta el disseny de les 
comunicacions. Aquí s’explica com s’han reproduït aquests paquets. El que 
s’utilitza per reproduir un cop tenim les dades és un component d’Android 
anomenat AudioTrack[5], que permet la reproducció de mostres PCM 
directament sobre el hardware de so del sistema, indicant-li paràmetres de baix 

Figura 2.12: Menú on es representa el fitxer de veu amb el conjunt 
d'etiquetes i les divisions entre paraules 
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nivell com la freqüència de mostreig a la que treballem, bytes per mostra, mida 
del buffer de reproducció i el nombre de canals emprats. 

Han estat dues opcions les implementades per enviar les dades rebudes a 
l’AudioTrack, havent descartat una per no complir les especificacions requerides 
tot i que intentava ser una millora de la primera. La primera opció es tracta 
d’enviar tots els paquets que rebem directament al component de reproducció, 
deixant de banda el buffer d’acumulació que afegíem i deixant que el buffer del 
propi AudioTrack sigui el que desi les mostres que li arriben i mentre es va 
reproduïnt el senyal. D’aquesta manera en alguns trams es pot apreciar el jitter, 
el retard variable introduït per la comunicació de la xarxa. 

La segona opció es tracta de l’algorisme del productor-consumidor, el qual 
podia resoldre el problema de la primera opció. Aquest és un algorisme emprat 
en entorns multi tasca on, un fil d’execució ha d’anar omplint un buffer de 
recepció i l’altre fil ha d’anar extraient dades. Amb aquest sistema el fil de 
recepció dels paquets anava omplint el buffer i el fil d’extracció n’era un altre 
que anava extraient i escrivint en el buffer de reproducció de l’AudioTrack. El 
que es feia amb aquest algorisme era acumular una certa quantitat de paquets 
en el client abans de reproduir les dades. Aquesta implementació permetia la 
supressió del jitter, però comportava la pèrdua de l’efecte de control a temps 
real del sistema en demanar un mínim de 10 paquets, tenint en compte que 
cada paquet incorporava 170 ms i això produïa un retard mínim de 1.7s. L’efecte 
del retard era molt notori i incòmode, ja que el sistema no tenia una bona 
reacció, així doncs s’havia de descartar aquesta opció.  

Donada aquesta supressió de la interactivitat amb la segona opció es va 
determinar que el jitter obtingut era permissible, ja que l’especificació que 
busquem és la reacció immediata del sistema per mantenir una bona 
interactivitat i aquests retards permeten escoltar el senyal bé, tot i que es 
pateixin algunes petites interrupcions eventualment.  

La quantitat de mostres escollides en l’enviament des del servidor és de 8192 
mostres per paquet, essent aquesta perquè és la potència de 2 que es queda 
just per sota dels 200 ms, un temps de reacció raonable. En quant a l’ample de 
banda que es requereix per rebre la veu, tenint en compte que s’ha treballat 
amb una freqüència de mostreig de 48000 Hz i tenim 2 bytes per mostra, 
l’ample de banda és de: 

𝐵𝑤 = 48000  𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒𝑠 ·
2  𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠
1  𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒

·   
8  𝑏𝑖𝑡𝑠
1  𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠

·   
1𝑀𝑏𝑖𝑡

1000000  𝑏𝑖𝑡𝑠
  = 0.768  𝑀𝑏𝑖𝑡𝑠/𝑠 

2.5 Compartició de dades entre components de 
l’aplicació 
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En la programació orientada a objectes (que ha estat la metodologia emprada 
per desenvolupar l’aplicació i el servidor) tenim uns components anomenats 
classes. Les classes són entitats amb propietats (variables) i comportaments 
(funcions) i és precisament el concepte de classe el que fa que puguem 
encapsular diferents components d’un programa, de tal manera que cada 
component te una funcionalitat assignada i s’aïlla dels demés components. Cada 
classe es pot instanciar de manera que tinguem el que s’anomena objecte,  el 
qual contindrà un espai reservat de memòria on desar les variables que te 
determinades per pertànyer a la classe de la qual ha sigut instanciat. Entenent 
que cada instància fa que tinguem l’espai de memòria on desar les variables, 
veurem com s’ha fet una espècie de base de dades simple en temps d’execució 
on s’aniran desant i recuperant els valors dels diferents paràmetres que hem vist 
que tenim a la taula de controls, és a dir, s’han centralitzat els valors dels 
diferents quadres de control en un objecte que s’ha designat com a contenidor. 

Per crear aquest objecte que conté els diferents valors centralitzats s’ha fet ús 
del patró de programació singleton [6]. Amb aquest patró podem crear una 
única instància d’una classe, per tant, podrem tenir les variables que vulguem 
desar i recuperar durant l’execució en la instància, que podrem recuperar des de 
qualsevol punt del programa. La classe que implementa aquest patró és la que 
segueix la lògica necessària per tal d’assegurar-se que només tenim un objecte 
on desar i recuperar les dades. Aquesta lògica s’executarà quan cridem una 
funció determinada que ens retornarà la única instància de la classe. A la Figura 
2.13 veiem la lògica interna de la classe. 

Un exemple d’ús de la base de dades que s’ha comentat es pot veure a la 
Figura 2.14, on veiem els fragments de menú de parlants disponibles i de 

controls d’interpolació del parlant “spk1”. 
A la seqüència veiem que primer en fer 
clic sobre el parlant “spk1” anem a parar 
al quadre de controls on podem canviar 
els valors dels diferents components. Un 
cop tornem enrere al quadre de selecció 
del parlant es desen les dades a la 
instància contenidora i quan tornem a 
seleccionar el parlant “spk1” es torna a 

agafar la instància contenidora, de la qual recuperem els valors i es mostren els 
paràmetres tal com estaven abans. Sinó s’haguessin recuperat els valors de 
l’objecte contenidor hauríem enviat les dades dels paràmetres al servidor, però 
els quadres de control haurien tornat tots a 0, la qual cosa no seria correcte ja 
que estaríem escoltant els valors introduïts prèviament però veuríem uns altres 
valors al quadre de control. Aquest exemple reflexa la necessitat de desar i 
recuperar d’alguna manera els paràmetres en execució des de diferents punts 
del programa. 

Figura 2.13: Seqüència d’obtenció 
de la instància singleton 
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L’ús d’aquest patró també ha permès la possibilitat de mantenir la connexió 
TCP i poder-la recuperar des de qualsevol punt del programa, ja que un cop 
oberta la connexió en un objecte, sempre es manté en aquest objecte que 
podem instanciar de manera única en el menú que sigui. 

 

2.6 Fitxer de memòria de les dades 

Les dades de la sessió s’emagatzemen, com s’ha comentat, en fer clic a la 
opció save de la barra d’eines. És quan es fa clic que es crea un fitxer (en cas 
que existeixi es sobreescriu) on es desen tots els valors dels sliders i els botons 
en format clau-valor de la següent manera:  

• Alpha:X 
• Volume:Y 
• Pitch:Z 
• ... 
D’aquesta manera, quan hem de recuperar les dades del fitxer, aquest es 

volca a la memòria del programa copiant-se tot a la “base de dades singleton”. 

Al següent capítol s’expliquen les comunicacions desenvolupades per tal 
d’aconseguir la fita del control a temps real. 

 

 

 

 

Figura 2.14: Exemple d’emmagatzematge i recuperació de les dades entre 
diferents components de l’aplicació 
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3. Sistema de Comunicacions 
En aquest capítol s’analitzen els tipus de protocols que es troben a la capa de 

Transport de la pila TCP/IP, per després veure on s’utilitza cada protocol dins 
d’aquest projecte. Veiem també l’OSC, una aplicació de la que fem us per 
transmetre comandes donat que ens ofereix una transmissió ràpida i simple.  

3.1 Introducció als protocols de xarxa 
Per efectuar les comunicacions necessàries entre el client Android i el servidor 

necessitem fer menció a la pila TCP/IP i els protocols que hi trobem. La pila 
TCP/IP són tot un conjunt de protocols que permeten la comunicació a través 
d’Internet entre terminals de tot tipus i totes les mides sense la necessitat que 
aquests siguin compatibles entre ells. 

Els protocols de xarxa es desenvolupen en capes, tenint cada capa una 
responsabilitat diferent envers a la comunicació. A la Figura 3.1 es pot veure 
l’estructura de la pila TCP/IP.  

En aquest projecte ens centrarem en l’explicació sobre els protocols emprats a 
la capa de transport i la d’aplicació. La capa de transport és la que s’ocupa del 
flux de dades entre els terminals. En aquesta capa trobem 2 protocols que 

podem emprar segons les nostres necessitats, que són el 
TCP i l’UDP. A continuació s’introdueixen els trets 
fonamentals d’aquests protocols i l’ús que se n’ha fet.   

És a la capa d’aplicació on hi trobem tant el servidor 
que es presentarà més endavant com el client (Android) 
presentat en el capítol anterior. El que farem serà 
inicialitzar les connexions (tant TCP com UDP) assignant, a 
la nostra aplicació, sockets. El socket és una interfície de 
comunicació proveïda pel sistema operatiu. Els sockets 
són, doncs, el mecanisme que entrega els paquets que 
provenen de la tarja de xarxa del terminal, ja sigui Wi-fi, 
Ethernet, etc. El socket es defineix amb el port que utilitza 
la nostra aplicació i les adreces IP involucrades a la 
comunicació [7].  

3.1.1 TCP 
Els ports són l’identificador de la nostra aplicació pels protocols de transport 

TCP/UDP. Aquests són nombres de 16-bits dels que podem utilitzar els que 
vulguem del 1024 cap amunt, ja que del 1023 cap avall són el que s’anomenen 
ports coneguts, els que són utilitzats per certs serveis com TELNET, HTTP, SFTP, 

Figura 3.1:  Pila 
TCP/IP 
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SSH, etc. Per últim, podem usar un mateix port per la comunicació per UDP i 
TCP però no podem obrir, per exemple, dues connexions TCP al mateix port. 

Centrant-nos en els protocols de transport, passem a 
parlar del TCP (Transmission Control Protocol). Aquest 
protocol ens aporta un flux de bytes segur i orientat a 
connexió.  El terme orientat a connexió vol dir que dues 
aplicacions comunicades mitjançant TCP han d’establir 
una connexió abans d’intercanviar dades i s’ha de tancar 
un cop la comunicació ja no és necessària. La seqüència 
d’establiment i tancament de sessió la podem veure a la 
Figura 3.2. 

Tal com s’ha dit, TCP també implementa una connexió 
segura. Això vol dir que te certs mecanismes per 
assegurar l’arribada i l’ordre dels paquets que s’envien. 
Alguns mecanismes per aconseguir-ho són: 

 

• Les dades que volem enviar es fragmenten en paquets d’una mida que el 
TCP considera correcta. Aleshores s’envia per IP el que s’anomena un 
segment. 

• Quan el TCP envia un segment manté un temporitzador, esperant a que 
l’altra banda envií un paquet ACK. Si no em rebut l’ACK en el temps que 
se li ha donat, es reenvia el paquet. 

• Quan el TCP rep un segment de l’altra banda envia un ACK. 
• El TCP manté un checksum a la capçalera i les dades. La intenció del 

checksum és la comprovació de l’estat de les dades un cop han arribat al 
destí. Si arriba un paquet amb un checksum erroni es descarta el paquet i 
no s’envia l’ACK. 

• Com que els segments TCP s’envien per IP i aquest és un protocol basat 
en datagrames, els paquets poden arribar desordenats. TCP s’encarrega 
de reordenar els paquets al destí. 

• Si hi hagués una possible duplicació dels paquets IP, TCP els descartaria. 
• TCP proveeix mecanismes de control de flux. Emissor i receptor tenen un 

buffer limitat (el que es coneix com a finestra). Així doncs, el receptor 
només permet que l’emissor envií tantes dades com pugui col·locar al 
buffer. Això fa que un terminal molt ràpid en enviament no pugui 
col·lapsar un terminal més lent en recepció. Donat el fet que la mida de la 
finestra anirà variant segons la decisió del propi protocol no sabem 
exactament quines dades es transfereixen a cada moment, de la mateixa 
manera que no sabem quina quantitat s’envia exactament per l’algorisme 
de TCP d’acumular suficients dades abans d’emetre res.  

Cal destacar que TCP no és un protocol que ens aporti entrega ràpida i sense 
interrupcions de les dades, ja que donats els seus controls d’errors i flux hi 
haurà retards perceptibles. A la Figura 3.3 podem veure un exemple de control 
d’errors de TCP on, en perdre el paquet 2 de dades, el terminal A reenvia el 

Figura 3.2: 
Seqüències de 

connexió i 
desconnexió TCP 
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paquet i el terminal B no tractarà les dades posteriors (paquets 3, 4, 5, ...) fins 
que no hagi arribat el paquet 2, que s’havia perdut. Això implica que haurà de 
passar el temps suficient com per considerar que el paquet 2 s’ha perdut i 
aleshores s’enviarà aquest paquet de nou, provocant que en recepció s’hagi 
hagut d’esperar el temps de reenviament del paquet i el temps d’arribada del 
paquet per processar no només el 2, sinó també els paquets posteriors. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2  UDP 
El protocol UDP (User Datagram Protocol), a diferència del TCP, és un protocol 

no orientat a connexió i no és segur. Aquest protocol envia els paquets de la 
mida que vulguem des de la nostra aplicació però res ens assegura que els 
paquets arribin al destí ni que estiguin ordenats. 

En el terminal de destí, l’aplicació senzillament està escoltant a un port 
específic i quan arriba un paquet de qualsevol terminal podem obtenir les dades 
de la IP d’origen, el port d’origen i les dades del paquet en si. L’estructura del 
paquet UDP és la que veiem a la Figura 3.4. El paquet es composa de 8 bytes de 
capçalera i les dades a enviar. 

Figura 3.3: Exemple de control d’errors TCP [8] 
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En cas que fem ús d’aquest protocol, normalment haurem de tenir en compte 
la implementació d’un mínim control d’errors, ordre i flux a nivell d’aplicació 
donat que el nivell de transport en aquest protocol no ho proporciona (és a dir, 
el sistema operatiu no du a terme aquests controls com ho fa amb TCP). UDP, 
però, ens assegura el següent: si el paquet que enviem arriba a la seva 
destinació, arribarà íntegre. 
Això vol dir que si enviem 
500 bytes des de l’emissor, 
el receptor rebrà 500 bytes. 

Una gran avantatge del protocol UDP enfront del TCP és la possibilitat de 
l’entrega de dades i processat d’aquestes a temps real, donat que no hi ha 
controls ni buffers que retardin l’arribada dels paquets i podem aplicar els 
mecanismes necessaris a nivell d’aplicació en cas que els necessitem. 

3.1.3  NAT 
El NAT (Network Address Translation) és un mecanisme emprat pels routers 

IP per tal de passar els paquets entre dues xarxes amb adreces IP incompatibles 
(per exemple quan passem d’una IP pública a privada). El mecanisme canvia les 
IP dins dels paquets per tal de passar d’una xarxa a l’altra. En aquest projecte 
s’ha de tenir en compte el fet d’haver de traspassar el NAT en totes les 
comunicacions actives que tinguem donat que sinó hi haurà algun component 
que deixarà de funcionar per culpa de l’aturament d’algun dels fluxos de 
comunicació. Donat que el servidor te una IP pública, el que hem d’assegurar és 
que les comunicacions puguin tornar al nostre client on sigui que estem. Com es 
veurà a continuació, les comunicacions comencen amb la connexió TCP del client 
al servidor pel port 3333. Això farà que s’estableixi un canal pel qual el servidor 
pot enviar sense problemes cap al client donat que el router ja ha après que, 
tots els paquets que arribin cap al port 3333 sobre TCP han d’anar a la IP del 
nostre client. Aleshores traurà la IP de destí del paquet que ha enviat el servidor 
(que és la del router) i posarà la IP del client Android, amb la qual cosa el 
paquet arribarà al client. El problema està en que si no fem res més i esperem 
que després de rebre la informació del servidor per TCP intentem rebre sens més 
per UDP al port 3333 no rebrem res. El problema és degut a que el servidor 
envia els paquets de veu a la IP que s’ha connectat per TCP al principi (que és la 
IP pública de la xarxa on som, és a dir la del router) i el router de la nostra 
xarxa no te informació de quina aplicació utilitza el port 3333 per rebre paquets 
sobre UDP tot i que si ho sàpiga fer sobre TCP. Així doncs, s’haurà d’enviar un 
primer paquet UDP al servidor per fer que la taula NAT del router s’actualitzi tal 
que un flux UDP que ha d’anar al port 3333 vagi al client Android. 

Figura 3.4: Estructura del paquet UDP [7] 
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3.2 UDP i TCP en aquest projecte 
Hem vist els 2 protocols disponibles per construir la comunicació en aquest 

projecte. Tinguem en compte que hi ha diferents especificacions que volem 
complir en l’inici de sessió del client: 

1. En contactar amb el servidor, aquest ha d’enviar els noms dels parlants 
disponibles per a la síntesis 

2. Un cop rebuda la informació, l’usuari haurà introduït el text a sintetitzar. 
Un cop introduït el text, aquest s’enviarà al servidor. 

3. Iniciarem el flux de dades de veu del servidor al client. 
4. Mentre rebem el senyal de veu de manera continuada haurem de poder 

enviar comandes de canvi de paràmetres. 
 

Les diferents dades a enviar fan que s’hagin hagut de plantejar diferents 
medis de comunicació, cadascun adequat per a les diferents característiques que 
requerim. Podem separar les especificacions de manera que veiem que n’hi ha 
que són adequades de muntar sobre TCP i d’altres sobre UDP. 

Les especificacions 1,2 i 5 requereixen d’una recepció sense cap error, és a 
dir, amb total fiabilitat, però el més important és que aquestes 3 especificacions 
no requereixen la lectura de les dades en temps real. Això fa que TCP sigui el 
protocol adequat per establir una connexió per on passarem les dades que 
iniciaran i tancaran la sessió. 

Les especificacions 3 i 4, en canvi, no ens exigeixen la recepció de tots els 
paquets però ens requereixen l’entrega d’aquests a temps real ja que, en un cas 
hem de reproduir el flux d’àudio i en l’altre hem de rebre les comandes de canvi 
de paràmetres i aplicar les transformacions pertinents en el servidor. 

En el cas de les dades TCP no s’hi ha hagut d’implementar cap tipus de control 
d’errors o de flux donat que sabem que el sistema operatiu ho fa per nosaltres 
però en el cas que usem UDP s’ha hagut d’implementar un mínim sistema de 

control de seqüència a la capa d’aplicació (en el client 
Android). L’estructura del paquet UDP que es crea al 
servidor és la de la Figura 3.5. Es pot veure que dins el 
paquet s’ha construït una petita capçalera afegida a 
continuació de la capçalera UDP existent. La capçalera 
d’aplicació conté un identificador d’aplicació i un 
identificador de paquet. L’APP ID és l’identificador de 
l’aplicació,  el qual és una petita mesura de seguretat 
perquè donat que en aquest cas s’està treballant amb 
un protocol que no estableix connexió es poden rebre 
paquets d’on sigui en un port donat. Això vol dir que 
podríem trobar un paquet que entrés pel port de 
l’aplicació desenvolupada i que realment no fossin 

Figura 3.5: Estructura 
del paquet UDP 
implementat en 

aquest projecte per 
les dades de veu 
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dades per l’aplicació. Això fa que haguem d’eliminar aquesta possibilitat creant 
un simple identificador de 16 bits. La generació d’aquest identificador s’ha fet 
amb els 4 primers dígits numèrics seguits del resultat d’una operació 
md5sum[9] amb la paraula “speak” tal com es veu a la Figura 3.6. 

 

 

 

El segon identificador és l’identificador de paquet. Aquest és un comptador 
que s’incrementa al servidor amb cada paquet que s’envia. Aquest identificador 
ens servirà per controlar l’ordre dels paquets, ja que quan rebem un paquet amb 
l’identificador igual que el del client voldrà dir que el número de seqüència és 
correcte i és el paquet que toca. En cas que l’identificador rebut sigui major que 
el local (el del client) voldrà dir que el paquet que tocaria rebre s’ha perdut o 
arribarà més tard, aleshores hem d’igualar el comptador local al rebut per 
sincronitzar-se i el passem com a bo. El cas dolent és quan ens arriba un 
identificador menor que el local, en aquest cas s’ha de descartar el paquet rebut 

perquè és un paquet que hauria 
d’haver arribat abans però pel que 
sigui ha arribat després (retard, 
duplicació, etc.). Donat que la 
reproducció és a temps real per 
tenir la màxima resposta en tocar 
els controls, no podem fer que el 
client es posi a esperar tot un 
conjunt de paquets i efectuï 
algorismes d’ordenació d’aquests 
per tal de reproduir el flux ordenat, 
per això s’adopta l’acció de 
descartar. També es pot donar el 
cas que el paquet mai arribi, 
aleshores tampoc s’hi pot fer res 
donat que reproduirem tots els que 
venen darrera seu.  

Donat que s’ha comentat que un buffer d’ordenació ens reduiria la 
interactivitat, resulta evident que no podem efectuar un algorisme de control 
d’errors tal que el client vagi enviant ACKs per la recepció dels diferents paquets 
i quan no es rebi un paquet el servidor tingui un temporitzador que dictamini 
l’enviament del paquet pel qual no ha rebut l’ACK. Això provocaria un retard 
massa gran.  

Figura 3.6: Generació de l’identificador de 
d’aplicació de 16 bits 

Figura 3.7: Esquema de l’algorisme 
de recepció de paquets 
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A la Figura 3.8 Podem veure 
un exemple de la funció descrita 
per les seqüencies de paquets 
que anem rebent al client. 
Podem veure que en una de les 
realitzacions de comunicació a 
través d’internet hi ha petits 
esglaons on hi ha salts en 
l’identificador, això és degut a 
que ha arribat un identificador 
que no tocava.  

Finalment, a la Figura 3.9 podem 
observar un gràfic d’una altra 
realització on han arribat un parell de 
ràfegues de paquets tard. En aquesta 
gràfica cada línia representa un paquet 
erroni (un ‘1’) i que no hi hagi línia 
implica que els paquet era correcte i 
s’ha enviat al buffer de reproducció (un 
‘0’). En el gràfic s’observen 2 conjunts 
reduïts de línies entre els paquets 
1000 i 2000. 

 

3.3 Ús de OSC pel control dels paràmetres 
Open Sound Control[10]  és un protocol de nivell d’aplicació que va sobre UDP 

i serveix per realitzar comunicacions entre ordinadors, sintetitzadors, i altres 
dispositius multimèdia i està optimitzat per a tecnologies de xarxa modernes. 
Alguns avantatges d’aquest protocol inclouen interoperabilitat, precisió i 
flexibilitat. Aquest protocol simple però a la vegada potent proveeix tot el que 
necessitem per al control de so en temps real i és senzill d’implementar amb 
llibreries existents. 

En aquest projecte s’ha fet ús d’aquest protocol per a l’enviament de 
comandes de control de client a servidor mitjançant la llibreria javaosc. 
L’estructura de les comandes que s’envien en aquest projecte segueix l’esquema 
de la Figura 3.10.  

Figura 3.8: Seqüències de paquets 
rebudes en comparació amb el 
comptador local 

Figura 3.9: Gràfic d’errors en la 
recepció de paquets. Cada línia vertical 
mostra 1 error. 
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Tal com es pot veure el paquet consta d’una cadena de text principal que 
conté l’identificador de l’aplicació Speak i el nom del paràmetre que es vol 
modificar, tot seguit dels valors que necessitin descriure el paràmetre (arg0, 
arg1, arg2, ..., argN). Els possibles paràmetres que s’insereixen al paquet 
juntament amb els seus arguments es poden veure a la taula següent: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els arguments possibles són: 

1. Nou valor numèric: nou valor que apliquem al paràmetre pertinent 
2. Acció: es refereix a com afegir el nou valor (escalar o sumar). També 

està disponible l’acció “off” per desactivar la interpolació. 
3. Parlant: Nom del parlant al que li pren efecte (només amb factors 

d’interpolació) 
 

3.4 Fases de comunicació desenvolupades 
Ara que s’han vist els protocols emprats, el format dels paquets i la casuística 

d’haver de passar el NAT, el que queda per veure és la seqüència de les 
diferents comunicacions que trobem. El procés de comunicació és el següent: 

Paràmetre Arguments 
stopudp - 

pitch 1: nou valor numèric, 2: acció 
speed  1: nou valor numèric, 2:acció 
lSpeed 1: nou valor numèric 
alpha 1: nou valor numèric 

volume 1: nou valor numèric 
duration 1,2,3,4,5: nous valors 

numèrics 
resetMage - 
sendFullFile - 

enableInterpolation 1: acció 
enableInterpolation 1: parlant, 2,3,4,5: nous 

valors numèrics 

Figura 3.10: Estructura dels paquets OSC 
enviats pel client Android 

Taula 3.1: Paràmetres dels paquets OSC i els seus arguments 
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1. El client estableix una connexió TCP amb el servidor, que està escoltant 
pel port 3333.  

2. Un cop el canal està establert, el servidor envia els noms dels parlants 
disponibles al client i aquest demana a l’usuari que insereixi un text 
d’entrada per enviar-lo al servidor.  

3. Un cop l’usuari ha inserit el text, aquest s’envia al servidor pel canal TCP, 
el qual es manté obert. 

4. Quan ja s’ha enviat el text al servidor el client envia un paquet UDP amb 
el missatge “start” per tal d’obrir el NAT.  

5. El servidor escolta per rebre aquest paquet i si el rep envia un paquet 
amb les dades “ack” pel canal TCP. 

6. El servidor comença a sintetitzar un cop ha enviat l’”ack” i envia dades 
cap al client, que s’haurà posat a escoltar pel port 3333 a l’arribada de 
paquets UDP amb dades de veu.  

7. Al mateix temps en que rebem el flux UDP, s’inicia el component que 
permet enviar paquets OSC per controlar els paràmetres de la síntesis. El 
servidor escolta l’arribada de paquets OSC pel port 3334 i, en cas que en 
trobi, aplica la transformació corresponent de manera entrellaçada amb la 
generació de veu. 

 
Tota aquesta seqüència de comunicació es pot observar a la Figura 3.11, on 
es veuen detallats els 3 tipus de “canal” de comunicació, i els números que 
corresponen als procediments acabats de llistar. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un cop en aquest capítol hem estudiat i dissenyat el sistema de 
comunicacions utilitzant els protocols TCP, UDP i l’aplicació OSC, en el següent 
capítol veurem els conceptes emprats en el servidor i el programari utilitzat per 
interactuar amb la síntesis de veu. 

 

Figura 3.11: Seqüència de comunicacions client-servidor 
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4. Servidor interactiu de síntesis de veu 
En aquest capítol s’exposen breument les diferents tecnologies de síntesis de 

veu, endinsant-nos en la síntesis paramètrica estadística i exposant el 
framework pHTS/mage, el qual s’ha utilitzat per realitzar la síntesis i modificar 
els paràmetres de generació a temps real. 

4.1 Tecnologies de síntesis de veu 
La síntesis de veu és la producció artificial de senyal de veu humana. Les 

característiques més utilitzades per quantificar la qualitat del sintetitzador de 
veu són la naturalitat i la intel·ligibilitat. Amb la naturalitat es fa referència a 
quant s’assembla la veu sintetitzada a una veu humana, normalment amb 
mesures subjectives MOS (Mean Opinion Score) [11]. Amb la intel·ligibilitat es fa 
referència a la facilitat per ser entesa aquesta veu generada, normalment havent 
de comparar el que s’ha sintetitzat amb el que s’ha entès. 

Dins de la síntesis de la parla podem trobar 2 tipus principals, la síntesis per 
selecció d’unitats i la síntesis paramètrica estadística.  

La síntesis per selecció d’unitats parteix d’una base de dades amb veu 
gravada. Les unitats que s’empren en aquest cas solen ser els di-fonemes, els 
quals són unitats de veu de la mida del fonema i que estan definides entre 
centres de fonemes. A la Figura 4.1 en podem veure un exemple amb la paraula 
‘hola’.  L’avantatge dels di-fonemes és que la concatenació es realitza al centre 
dels fonemes, que és la part més estacionaria de la forma d’ona i menys influïda 
per la coarticulació, la qual és la influència que te un segment de veu sobre un 
altre pel fet d’estar en contacte.  

 

Un cop tenim el text d’entrada processat per tal d’obtenir informació de 
contextos fonètics i sabem les unitats que s’han de concatenar, s’agafen els 
diferents di-fonemes i es van concatenant. En aquesta tècnica cal realitzar la 
majoria de les ocasions un processat de les unitats de veu per tal d’obtenir 
senyal amb característiques prosòdiques naturals. Cal tenir en compte, però, que 
amb aquest sistema no tindrem una gran flexibilitat per modificar la veu i 

Figura 4.1: di-fonemes de la paraula ‘hola’. En veiem 4: entre inici de 
frase i fonema /o/, entre fonemes /o/ i /l/, entre fonemes /l/ i /a/, i 

entre fonema /a/ i final de frase 
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expressar emocions o tenir diferents parlants ja que partim de veu gravada amb 
totes aquestes característiques implícites i sense possibilitat de canvi. El que es 
pot fer, però, és tenir bases de dades específiques per casos concrets. 

La necessitat de bases de dades més petites i major flexibilitat en el control 
de la síntesis porta a que s’hagi explorat el contingut de les dades enlloc 
d’elaborar-ne noves amb diferents característiques gravades com s’ha explicat 
anteriorment. Aquest enfocament s’anomena síntesis paramètrica estadística. 
Amb aquesta tècnica, enlloc d’utilitzar les mostres de veu gravades, s’analitza la 
base de dades i s’extrauen certs paràmetres de la veu, com els envolupants 
espectrals, la freqüència fonamental (pitch) i la duració dels fonemes. Amb 
aquestes dades s’entrenen els models i a l’hora de fer la síntesis s’utilitzen 
diverses tècniques que ens permeten, a través d’un text d’entrada, agafar els 
models que ens formaran la cadena de paraules desitjada amb la veu 
parametritzada en els models i generar la forma d’ona [16]. Aquesta tècnica de 
síntesis ha estat l’emprada en aquest projecte. A continuació es presenta un 
model de producció de veu a partir de paràmetres com són l’envolupant 
espectral i una font sonora o sorda. Després, es veurà un sistema que modela el 
senyal de veu estadísticament. 

4.1 Model font - filtre 
Aquest és un model de producció de veu, essent avui dia àmpliament empleat 

per processat i codificació de veu. El model més simple d’aquest tipus és el que 
es pot veure a la Figura 4.2, on es modela el senyal de veu com una combinació 
de font sonora o sorda i un filtre lineal que ve definit pel tracte vocal. En aquest 
senzill esquema veiem que la font pot ser un tren de deltes o soroll blanc, com a 
casos de font sonora i sorda respectivament. Finalment, el que s’anomena 
envolupant espectral que canvia segons el tracte vocal de la persona és el que 
s’utilitza com a filtre del senyal d’entrada per produïr el senyal de veu. La 
freqüència fonamental del tren de deltes és el que s’anomena pitch i la velocitat 
de la parla es pot regular posant més o menys mostres d’excitació per trama a 
l’entrada del filtre [13]. 

Figura 4.2: Model font-filtre [14] 
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4.2 Introducció a HTS i pHTS/mage 
HTS[15] és un framework de síntesis paramètrica estadística que fa us dels 

models ocults de Markov (HMMs) com a models estadístics. La Figura 4.3 mostra 
el diagrama de blocs del sistema HTS. Aquest sistema es composa principalment 
de 2 parts: l’entrenament i la síntesis.  

 

 

A l’entrenament s’agafen els fitxers de veu de la base de dades i es van 
analitzant  trames enfinestrades d’unes poques mostres, normalment d’uns 30 
ms amb solapaments de 15 ms entre finestres. D’aquesta manera s’estudien 
trames de veu mínimament estacionàries i s’eviten les discontinuitats espectrals 
gràcies als solapaments. Cada gravació s’acompanya per la seva descripció amb 
etiquetes fonètiques amb contingut contextual. Per cada fonema es modela amb 
un model ocult de Markov (HMM) l’evolució temporal de l’envolupant espectral i 
del pitch. Els mateixos fonemes són diferents segons el context (fonètic i 
prosòdic) en el que es troba, això fa que en l’entrenament es defineixin models 
específics tenint en compte el context. Per exemple, podem tenir un model 
específic pel fonema /a/ quan estem en una frase interrogativa, el fonema és 
accentuat i segueix a una vocal. 

A la part de síntesis d’HTS, l’entrada al sistema és el text específic que s’ha de 
transformar en veu sintetitzada. Aquest text s’analitza utilitzant processament 
del llenguatge natural i s’obtenen etiquetes fonètiques amb contingut contextual. 

Figura 4.3: Diagrama de blocs del sistema de síntesis 
basat en HMM: entrenament i síntesis [17] 
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Un cop obtingut el conjunt d’etiquetes que dictaminen els fonemes a emprar, es 
concatenen els models HMM d’aquests fonemes i es generen els envolupants 
espectrals, les freqüències fonamentals i les durades [16]. 

Els principals avantatges d’aquest tipus de sistema són la flexibilitat i el menor 
cost de memòria davant d’altres sistemes on s’han de desar molts fitxers de 
veu, però perdem qualitat en no tenir gravacions de veu natural. És en aquest 
tipus de sistema on podem modificar característiques d’una veu base, podent 
expressar emocions i característiques prosòdiques transformant els paràmetres 
dels models entrenats.  

Les característiques que podrem modificar a nivell de generació dels 
paràmetres en aquest projecte, és a dir, generant l’envolupant i el pitch a partir 
de les HMM, són la durada dels fonemes i la interpolació entre models de 
diferents parlants, obtenint així veus intermèdies entre diferents interlocutors. 

A part d’aquests paràmetres en generació, podem observar els 2 últims blocs 
de l’esquema d’HTS que utilitzen un model font-filtre com el que s’ha explicat a 
l’apartat anterior. És en aquest bloc on, a partir dels paràmetres generats pels 
models com el pitch i l’envolupant, es genera la forma d’ona. 

En el cas d’aquest projecte on s’ha necessitat un control a temps real dels 
paràmetres de la veu s’ha fet ús del framework pHTS/mage [16]. El que es fa en 
aquest framework és treballar sobre HTS amb contexts reduits que no arriben a 
la frase, sino al nivell de síl·laba, i es va sintetitzant fonema a fonema. La 
necessitat de treballar amb un mínim context sobre el fonema és per evitar 
problemes de coarticulació. A la Figura 4.4 es pot veure la diferència entre els 2 
sistemes. El framework mage ofereix tot un seguit de funcions per poder 
modificar en temps real els paràmetres de la veu en síntesis, la qual cosa s’ha 

emprat a l’hora de construïr el servidor i s’ha acoplat a les comunicacions. 

Les opcions de modificació de paràmetres que aporta mage i s’han 
desenvolupat al servidor són els dos comentats a nivell de generació de 
paràmetres de la veu:  

Figura 4.4: Diagrama de blocs de la síntesis en (a) HTS i en (b) pHTS [16] 
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• duració dels fonemes: s’aplica un desplaçament de les densitats de 
probabilitat de la duració del fonema. 

• factors d’interpolació entre parlants: s’interpolen els models HMM entre 
els diferents interlocutors per obtenir un model amb els paràmetres 
intermedis.  

En la interpolació de parlants s’ha hagut de desenvolupar un algorisme de 
normalització en banda de client. És a Android on, un cop s’insereix al slider el 
valor desitjat dels paràmetres del parlant X, es te en compte si hi ha més 
parlants actius i si hi són,  es normalitza el resultat suma de tots ells de tal 
manera que el coeficient de cada parlant actiu es multiplica per un factor de 
normalització calculat a partir del valor del nou parlant: 

𝑁𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 =
1 − 𝑥

𝑓!!!!
!!!

 

on x és el valor del slider del nou parlant, M és el nombre de parlants actius 
sense comptar el nou parlant, i fm és el factor d’interpolació dels M parlants 
actius. Un cop s’ha calculat el factor de normalització, es multiplica cada factor 
(fm) per aquest valor i s’envia el nou valor de cada parlant del client al servidor. 
La raó per la que s’ha hagut de desenvolupar aquest algorisme és perquè mage 
no ho incorporava i permetia aconseguir valors més enllà de 1, els quals 
saturaven el senyal resultant. 

També tenim un paràmetre que es modifica a nivell de label: 

• velocitat del label: es canvia la  velocitat de producció a nivell 
d’etiquetes fonètiques 

I per últim els tres paràmetres a nivell de generació de la forma d’ona 
emprant el model font – filtre: 

• pitch: variar la freqüència del senyal sonor en la generació de senyal 
• velocitat: variar el nombre de trames de senyal de generació que 

posem d’entrada al filtre 
• alpha: factor de wrapping de l’envolupant espectral, expandint o 

contraient l’espectre del filtre de producció de veu. Això provoca canvis 
en el timbre de la veu. 

4.3 Components del servidor 

El servidor desenvolupat consta d’un entorn multi tasca per permetre que un fil 
d’execució s’encarregui de rebre les comandes de la comunicació i modifiqui els 
paràmetres del sistema mage i un altre vagi generant els trams de veu llegint la cua 
d’etiquetes fonètiques. Aquest servidor s’ha construït sobre un framework C++ 
anomenat OpenFrameworks[18], el qual proveïa les diferents llibreries necessàries 
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per realitzar les comunicacions TCP, UDP i OSC i es podia integrar fàcilment amb el 
sistema mage.  

Per acabar, en aquest capítol hem vist breument dues tècniques molt utilitzades 
en la síntesis de veu i sobretot la síntesis paramètrica estadística, que ens aporta 
molta flexibilitat per modificar l’interlocutor i les expressions en la veu. Per acabar, 
s’ha comentat la integració del framework mage amb OpenFrameworks per a 
construït el servidor. 



Disseny d’interfície de control gràfica per transformació 
de veu 

43 

 

 

   

5. Conclusions 
En aquest projecte s’ha desenvolupat tot un sistema de síntesis de veu interactiu 

que permet canviar l’interlocutor de manera senzilla i còmode. 

Primer de tot hem vist un disseny d’aplicació Android que fa de client i 
s’executa de manera adaptable a cada tipus de dispositiu, sigui mòbil o tablet. 
Això incrementa l’experiència d’usuari donat que la interfície de l’aplicació 
s’adapta correctament a la mida del terminal sobre el que s’executa i això no 
hauria estat possible si només s’hagués dissenyat i desenvolupat sobre un 
terminal concret com un tablet de 10.1”. 

S’ha vist, també, l’ús d’un patró de desenvolupament com el singleton, el qual 
ha permès a l’aplicació desar les dades de manera centralitzada per tal de 
compartir-les entre diferents components interns de manera ràpida i senzilla, 
prescindint de qualsevol tipus de fitxer extern. Això fa que no necessitem 
processos d’entrada i sortida de l’aplicació que puguin alentir els procediments 
interns.  

En el client desenvolupat també s’han donat les opcions de desar i carregar la 
sessió, la qual cosa fa que l’usuari pugui desar els paràmetres que l’interessen 
d’una veu en concret quan ha acabat d’editar-la.  

Finalment en el client i pels paràmetres d’interpolació entre parlants, s’ha 
desenvolupat un algorisme de normalització entre els diferents models dels 
parlants per tal de no permetre l’aparició d’un senyal sorollós, com passava 
primerament donat que l’algorisme no estava implementat al servidor i es podia 
saturar el senyal sintetitzat. 

S’han desenvolupat un conjunt de procediments de comunicació a través 
d’internet de manera que es pugui mantenir la interacció amb el servidor a 
temps real amb bona qualitat en condicions normals de xarxa, la qual era la part 
més crítica del sistema. L’ample de banda de la transmissió, de 0.768 Mbits/s, 
consumint un ample de banda moderat. 

En les comunicacions hem tingut un canal TCP obert durant tota la sessió que 
ens permet enviar i rebre les dades que no es poden perdre de cap manera, com 
els noms dels parlants disponibles, el text introduït i el paquet ack per a 
començar la recepció UDP. La connexió UDP ha permès rebre tot el conjunt de 
dades de veu a temps real i gràcies a les seves característiques hem pogut 
reproduir la veu a temps real, tot i que també s’ha hagut d’implementar un 
mecanisme de control dels paquets amb identificador. La llibreria OSC ha sigut la 
que ens ha permès l’enviament de comandes cap al servidor en una connexió 
paral·lela a les altres 2. 
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Finalment, en quant al servidor, s’ha implementat un servidor sobre 
OpenFrameworks en C++ fent us del sistema pHTS/mage per realitzar 
modificacions dels paràmetres de la veu en temps real amb l’entrada de les 
comunicacions.  

Una possible línia de treball futur serà implementar un sistema pensat per 
entorns de producció on es necessiti incidir dins del fitxer de veu en certes zones 
com interrogacions, exclamacions, etc. com el primer plantejament del projecte i 
es podrà fer ús del sistema desenvolupat en aquest projecte per aconseguir una 
primera aproximació de veu desitjada, ja que la interactivitat ens permet crear 
de manera còmode el parlant que necessitem. S’ha de tenir en compte que la 
part desenvolupada de representació gràfica amb etiquetes és aprofitable en 
aquesta opció. 

Una altra línia de treball pot ser la millora del sistema rebaixant l’ample de 
banda necessari en la transmissió, codificant l’enviament del senyal de veu o fins 
i tot fent una part de la manipulació del senyal al client separant la part de 
producció de veu (al client) de la generació de paràmetres (al servidor).  
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7. Apèndix 
S’adjunten els documents project_proposal_and_workplan.pdf i 

project_critical_review.pdf amb aquesta memòria. 


