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1. COMENTARIS GENERALS SOBRE EL PROGRES DEL TREBALL 
 

1.1. Incidències 

 
 
En aquesta revisió crítica s’ha decidit que la usabilitat de l’aplicació canviarà per tal que es pugui 
escoltar el senyal de veu amb el text introduït mentres es puguin anar modificant els paràmetres de 
generació de la veu per tal d’obtenir diferents interlocutors i que les característiques modificades 
siguin immediatament audibles. 
 
 
 

1.2. Modificacions del pla de treball 

 

En el pla de treball s’ha canviat l’últim paquet que s’anava a treballar sobre l’adaptació de HTS 

per a transmetre el text i re-sintetitzar amb cada nova entrada de paràmetres. Donat el fet que s’ha 

decidit realitzar els canvis dels paràmetres a temps real s’ha planejat construir les comunicacions 

que ho permetin, adaptar el sistema mage al servidor i desenvolupar la interfície final de l’aplicació 

Android adaptant-la a les comunicacions. 
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2. PLA DE TREBALL ACTUALITZAT 
 

2.1. Paquets de treball actualitzats, Tasques i Fites 

 
Paquets de treball:  
 
Project: Introducció al sistema  pHTS  mage WP ref: IMAG 
Major constituent: software 1 de 4 
Breu descripció: Aprenentatge teòric i pràctic de les bases del 
sistema pHTS/mage per realitzar la síntesis i els controls a 
temps real 
 
 

Data d’inici planificada: 23/04 
Data final planificada: 30/04 

Esdeveniment inicial: T1 
Esdeveniment final: T2 

Tasca interna T1: Estudi general sobre les funcionalitats del 
sistema 
Tasca interna T2: Síntesis de veus entrenades 
 

Entregables: Dates: 

 
Project: Desenvolupament del mòdul de comunicacions WP ref: COMS 
Major constituent: software 2 de 4 
Breu descripció: Realització del sistema de comunicacions que 
permeti l’enviament de comandes de client a servidor, 
l’enviament de fitxers de client a servidor i de servidor a client, i 
finalment l’enviament de senyal de veu de servidor a client. És 
important permetre la interacció a temps real. 
 
 
 
 

Data d’inici planificada:01/05 
Data final planificada: 30/05 

Esdeveniment inicial: T1 
Esdeveniment final: T4 

Tasca interna T1: Estudi per implementar la comunicació a 
temps real 
Tasca interna T2: Desenvolupament de la connexió per on 
enviar fitxers en full dúplex 
Tasca interna T3: Realització de la connexió que permeti enviar 
dades de veu de servidor a client 
Tasca interna T4: Realització de la connexió que permeti enviar 
comandes de client a servidor 

Entregables: Dates: 
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Project: Muntatge del servidor amb el sistema pHTS mage WP ref: SMAG 
Major constituent: software 3 de 4 
Breu descripció: Desenvolupament del servidor on modifiquem la 
veu a temps real amb l’entrada de comandes del client i enviem 
el senyal de veu cap al client 
 
 
 
 

Planned start date: 30/05 
Planned end date: 10/06 

Esdeveniment inicial: T1 
Esdeveniment final: T1 
 

Internal task T1: Integració del sistema de generació de veu a 
temps real amb veus entrenades amb el sistema de comunicació 
 

Deliverables: Dates: 

 
 
Project: Muntatge del client Android WP ref: AND 
Major constituent: software 4 de 4 
Breu descripció: Desenvolupament del client que rep senyal de 
veu i envia comandes per a la modificació dels paràmetres de la 
veu a temps real.  
 
 
 
 

Planned start date: 10/06 
Planned end date: 09/07 

Esdeveniment inicial: T1 
Esdeveniment final: T2 

Tasca interna T1: Disseny de la interfície final 
Tasca interna T2: Adaptació amb el sistema de comunicacions 

Entregables: Dates: 

 
 
 
Fites 

 
WP# Tasca# Títol Fita Data 
COMS T4 Comunicacions Comprovació del correcte 

funcionament de les 
comunicacions a temps real 

28/06/2013 

AND T2 Sistema complert Comprovació del correcte 
funcionament de tot el 
sistema per poder modificar 
els paràmetres de veu en 
client i poder rebre el senyal 
re-sintetitzat desant, així, la 
configuració final desitjada 

15/07/2013 
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2.2. Pla de temps actualitzat (diagrama de Gantt) 

 
 

 


