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 VISTA GENERAL I OBJECTIUS DEL PROJECTE 1.
 

El projecte es duu a terme al departament de Teoria del senyal i comunicacions de la UPC.  

Aquest projecte tracta sobre el disseny i implementació d’una interfície de control sobre la 

plataforma Android d’un sistema de síntesis de veu amb estructura client (Android) servidor 

(sistema de síntesis), dissenyant també el bloc de comunicació entre ells.  

Els objectius principals d’aquest projecte són: 

1. Entendre els conceptes de la síntesis de veu paramètrica estadística  

2. Desenvolupar i provar un sistema amb arquitectura client servidor  

3. Desenvolupar un client amb opcions d’edició de la veu en Android 

4. Desenvolupar un servidor que rebi les comandes i faci la re-síntesis pertintent 
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 BACKGROUND DEL PROJECTE 2.
 
Aquest projecte es construeix sobre la base del framework de síntesis de veu paramètrica 
estadística HTS en banda de servidor i des de zero en banda de client (Android). Aquest projecte 
s’ha dut a terme en el marc del grup de recerca veu del departament TSC. Les idees inicials les 
hem aportat conjuntament el supervisor i l’autor, essent aquestes: 

1. Un sistema d’edició de la veu 
2. La reproducció a temps real 
3. La configuració de la interfície en Android 
4. Les opcions de desar i carregar la configuració de l’aplicació 
5. Un sistema de comunicació full duplex 
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 ESPECIFICACIONS I REQUERIMENTS DEL PROJECTE 3.
 

Requeriments del projecte:  

1. Desenvolupament d’un client en plataforma Android amb quadre de controls per editar la 

veu sintetitzada en servidor 

2. Desenvolupament d’un servidor que rebi les comandes adequades per fer una re-síntesis 

del senyal de veu amb els paràmetres desitjats 

3. Que es pugui desar aquesta configuració desitjada en un fitxer final 

    

Especificacions del projecte: 

1. Que la mida mínima de la pantalla del dispositiu Android sobre la que s’executi l’aplicació 

sigui de 4’’ 

2. Que es pugui realitzar la comunicació a través d’internet, no només en xarxa local. 

    

  

 

 



Document: 
Project_proposal_and_workplan.doc 

Project Proposal and Work Plan  
Disseny d’interfície de 

control gràfica per 
transformació de veu 

 
Date: 15/02/2013 
Rev: 01 
Page 8 of 12 

 

 PLA DE TREBALL 4.
 

4.1. Estructura del treball 

 
 

 

4.2. Paquets de treball, tasques i fites 

 
Paquets de treball: 
 
Project: Introducció al sistema  HTS PT ref: IHTS 
Major constituent: software 1 de 4 
Breu descripció: Aprenentatge teòric i pràctic de les bases del 
sistema HTS 
 
 

Data inicial planejada: 
19/02/2013 
Data final planejada: 
05/03/2013 
Esdeveniment inicial: T1 
Esdeveniment final: T2 

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

Lliurables: Dates: 

 
 
Projecte: Sistema de representació gràfica del senyal PT ref: SGS 
Major constituent : software 2 de 4 
Breu descripció: Implementació d’un bloc que representi 
gràficament el senyal de veu d’entrada, donant opcions d’escalat 
i moviment. Tota aquesta part es dissenya i s’implementa sobre 
Android. 

Data inicial planejada: 
05/03/2013 
Data final planejada: 
02/04/2013 
Esdeveniment inicial: T1 
Esdeveniment final: T4 

Estudi	  teòric	  i	  
pràctic	  de	  les	  
eines	  del	  
framework	  

Implementació	  
de	  la	  

representació	  
grà9ica	  i	  les	  
opcions	  

d'edició	  del	  
senyal	  

Implementació	  
de	  les	  

comunicacions	  
entre	  Android	  i	  
el	  servidor	  

Adaptació	  del	  
sistema	  HTS	  

als	  
requeriments	  
del	  sistema	  
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Tasca interna T1: Dissenyar l’interfície 
Tasca interna T2: Implementar la representació gràfica 
Tasca interna T3: Implementar les opcions d’edició 
Tasca interna T4: Representar les etiquetes de paraules sobre la 
gràfica 
 

Lliurables: Dates: 

 
 
 
Projecte: Desenvolupament de les comunicacions mitjançant 
TCP 

PT ref: TCOM 

Major constituent: software 3 de 4 
Breu descripció: Realització d’un sistema de transmissió de 
senyal sobre TCP. 
 

Data inicial planejada: 
02/04/2013 
Data final planejada: 
10/05/2013 
Esdeveniment inicial: T1 
Esdeveniment final: T3 

Tasca interna T1: Implementació d’una comunicació TCP per a 
la recepció de senyal PCM al terminal Android 
Tasca interna T2: Implementació de la transmissió amb vocoder 
per modificar paràmetres pitch i duració 
Tasca interna T3: Desenvolupament del sistema Android que 
envií senyal comandes 

Lliurables: Dates: 

 
 
 
 
Project: Adaptació del sistema d’HTS per enviar senyal sobre la 
comunicació construïda 

PT ref: SHTS 

Major constituent: Software 4 de 4 
Breu descripció: Adaptació del software HTS a un servidor per 
poder transmetre veu i permetre la modificació del senyal de veu 
en client, realitzant una re-síntesis a mesura que anem 
demanant el nou senyal de veu 
 
 

Data inicial planejada: 
10/05/2013 
Data final planejada: 
15/07/2013 
Esdeveniment inicial: T1 
Esdeveniment final: T2 

Tasca interna T1: Enviament per la connexió sobre el servidor 
un cop s’ha sintetitzat 
Tasca interna T2: Adaptació dels controls de l’aplicació Android 
per tal de poder modificar els paràmetres desitjats i demanar la 
re-síntesis 
 

Lliurables: Dates: 
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Fites 

 
PT# Tasca# Títol Fita Data 
3 3 Streaming Comprovació inicial del sistema 

de streaming 
23/04/2013 

4 2 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 

 

4.3. Pla de temps (diagrama de Gantt) 
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4.4. Pla de reunions i comunicacions 

 
 Reunions planejades amb el supervisor: 
 
 

Reunió Data 
Proposició de projecte i aprovació del pla de 
treball  

19/02/2013 

Revisió critica 23/04/2013 
Revisió final 15/07/2013 
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 COMPETÈNCIES GENÈRIQUES 5.
 
Les següents competències genèriques seran promogudes i avaluades durant el desenvolupament 
del projecte: 
 
# Competència Avaluat 

1 Emprenedoria i innovació X 

2 Sostenibilitat i compromís social   

3 Tercera llengua   

4 Comunicació eficaç oral i escrita X 

5 Treball en equip   

6 Ús solvent dels recursos d’informació X 

7 Aprenentatge autònom  X 

8 Capacitat per identificar, formular i resoldre problemes d’enginyeria X 

9 Capacitat per concebre, dissenyar, implementar i operar sistemes complexos en 
l’àmbit de les TIC 

X 

10 Experimentalitat i coneixement d’eines i instruments   

 


