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1 Introducció i Contextualització 

Aquest projecte és un Treball Final de Grau de l’especialitat de Computació de 

la Facultat d’Informàtica de Barcelona (Universitat Politècnica de Catalunya). Es 

tracta d’un projecte de modalitat A en el qual contemplem el disseny i la 

implementació d’un sistema d’anàlisi hidrometeorològic per al camp de regates 

dels Jocs Olímpics de Rio de Janeiro 2016.    

1.1 Contextualització del problema  

Actualment la tecnologia és un aliat primordial de l’esport d’alt nivell. Tant és així 

que en el cas de la vela olímpica, és fonamental disposar d’informació detallada 

sobre les condicions hidrometeorològiques del camp de regates, per arribar a 

obtenir resultats competitius. En el cas concret dels Jocs Olímpics de Rio de 

Janeiro del 2016, conèixer els patrons de vent i corrent segons les marees en la 

badia de Guanabara serà imprescindible.  

  

Ja que Brasil és un país en vies de desenvolupament, els models 

hidrometeorològics existents de la badia de Guanabara són obsolets i 

millorables. És per aquest motiu, que diferents equips de vela olímpica d’arreu, 

estan utilitzant diferents sistemes de mesura que cada dia recullen informació a 

diferents punts de la badia. Tot això amb l’objectiu d’elaborar nous models que 

permetin estudiar adequadament el comportament del vent i els corrents.  

 

En particular, la badia és un emplaçament molt difícil a causa de la seva 

topografia i batimetria. Així doncs, un anàlisi precís dels paràmetres ambientals 

que afecten el rendiment esportiu és crucial per definir la millor estratègia i, per 

tant, prendre les millors decisions abans de l’inici. Avui en dia, l’estudi de vents i 

corrents es basa en la combinació de diverses fonts de dades, com els models 

numèrics de predicció meteorològica, els models hidrodinàmics, les estacions 

meteorològiques, les boies de corrent i les observacions remotes. Si bé s'utilitzen 

els models de predicció per obtenir un pronòstic dels vents i corrents esperats, 

els mesuraments en temps real són particularment útils per tal de validar els 
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models i, en conseqüència, fer una avaluació de l'eficàcia del model sota unes 

condicions particulars. Aquest pas és fonamental per calibrar els models i 

reforçar el nivell de confiança dels atletes. 

 

La base dels models hidrodinàmics computacionals 1 és el conjunt d'equacions 

que descriuen el moviment dels fluids: les equacions de Navier-Stokes. Per al 

modelatge hidrodinàmic, les equacions de Navier-Stokes se simplifiquen a causa 

de les propietats específiques dels mars costaners. Les equacions resultants són 

les equacions d'aigües poc profundes, anomenades així perquè l'escala de 

característiques a l'horitzontal és molt més gran que en la vertical; els oceans i 

estuaris són molt més grans en longitud i amplada del que ho són en profunditat. 

En aquest entorn, les equacions d'aigües poc profundes permeten establir una 

solució numèrica més eficient del flux aquàtic. D’aquesta manera, els models 

hidrodinàmics són capaços de descriure el moviment de l’aigua en una varietat 

d'ambients costaners, predient l’historial de l'elevació de la superfície aquàtica, 

la velocitat del corrent, la temperatura, i la salinitat. Aquests resultats són útils 

per a una àmplia gamma d'usuaris, proporcionant la precisió adequada que s'ha 

demostrat a partir del model. Com hem dit, això es fa generalment comparant els 

resultats del model amb les observacions. 

 

Cal assenyalar que, a causa de la seva particular geografia la badia de 

Guanabara es veu afectada principalment pel corrent de marea. Per tant, els 

equips que estan investigant pretenen identificar els patrons de marea que 

s’observaran en la badia durant els Jocs Olímpics de 2016, i també comparar les 

prediccions del model amb les mesures actuals per aquests patrons específics. 

La comparació s'ha de fer mitjançant l'emmagatzematge de les dades en una 

base de dades, i l'ús d'un enfocament numèric que sigui més familiar per als 

usuaris científics, a l’estil de l'equip meteorològic. En canvi, els atletes i els 

entrenadors no estan familiaritzats amb les representacions numèriques de les 

dades, per tant, és necessari integrar la base de dades amb un sistema 

d'informació geogràfica que permeti una visualització de l'anàlisi realitzat en 

mapes geogràfics. Aquesta visualització representa una forma particularment 
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eficaç de comunicar els resultats de l’avaluació dels patrons i la incertesa de la 

informació. 

1.2 Formulació del problema  

Amb una noció dels problemes als quals s’enfronten els equips de Vela Olímpica, 

podem intuir quina és la mena de software que requereixen. Per fer-nos una idea 

concisa del que es necessita, passem a desglossar les funcionalitats de 

l’aplicació per poder identificar clarament quins són els diferents objectius. En 

termes generals, aquest projecte busca poder importar tot el volum de dades que 

els experts estan gestionant, visualitzar-lo correctament, consultar-lo, i 

comparar-lo amb altres models per eventualment generar-ne de nous.  

 

Així doncs, podem organitzar els objectius de la següent manera:  

1. Dissenyar una base de dades que permeti importar, esborrar i consultar 

el volum de dades segons el seu tipus, garantint l’estabilitat i robustesa 

necessàries.  

2. Implementar un sistema per a visualitzar les dades consultades segons el 

seu tipus. És a dir, elaborar models hidrometeorològics sobre el camp de 

regates mostrant i sintetitzant la informació requerida de vent o corrents 

marins.  

3. Adaptar un o diversos algoritmes propis del camp de l’aprenentatge 

automàtic i/o la intel·ligència artificial, per tal de poder generar nous 

models hidrometeorològics d’acord amb les dades prèviament 

obtingudes. 

4. Elaborar una interfície gràfica completa i intuïtiva que gestioni tots els 

objectius anteriors, i a més gaudeixi d’una corba d’aprenentatge mínima.  

 

Tot i que aquests quatre objectius s’engloben dins del mateix propòsit, podem 

adonar-nos que pertanyen a índoles força variades, i que per tant requereixen al 

desenvolupador endinsar-se en diferents camps de les ciències de la 

computació.   
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1.3 Actors Implicats  

En el concepte de projecte, apareixen múltiples actors implicats amb diversos 

interessos i quefers tant en la implementació com en el resultat. A continuació es 

detallen els seus respectius papers.  

1.3.1 Desenvolupador, dissenyador i beta tester  

En aquest projecte les tasques de desenvolupador, dissenyador i beta tester es 

duen a terme únicament per l’autor d’aquest document, Manel Maragall Cambra.   

1.3.2 Director/a del projecte  

La directora d’aquest projecte és la Alicia Maria Ageno Pulido, que s’encarrega 

de dirigir, aconsellar i supervisar al desenvolupador per complir adequadament 

amb els objectius plantejats i respectar les pautes amb el client i la facultat.  

 

A més, gràcies al seu contacte personal amb el món de la vela professional i els 

seus coneixements de la matèria, la directora esdevé l’intermediari entre el 

desenvolupador i el client.  

1.3.3 Client  

Tot i que el projecte té un significat força ampli pel que fa a possibles usuaris, ha 

estat un membre de l’equip de vela olímpica d’Àustria qui s’ha posat en contacte 

amb la directora sol·licitant un software de característiques similars a les 

exposades. Per tant, l’elaboració d’aquest software s’adapta als requeriments del 

client.  

1.3.4 Usuaris  

Malgrat que aquest projecte seguirà les indicacions del client, no es preveu cap 

restricció respecte a l’ús del software, qualsevol interessat podrà utilitzar-lo 

gratuïtament sempre i quan respecti els formats establerts per les diferents taules 

de la base de dades, que han estat dissenyades a partir dels mostreigs de dades 

proporcionats pel client i els seus respectius comentaris. 
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1.4 Estat de l’art  

L’objectiu d’aquest software és manipular de diverses maneres les dades 

hidrometeorològiques recaptades per un col·lectiu, o sigui que softwares 

d’aquesta mena estan lligats als mostrejos de dades del client. Aquesta 

característica debilita l’existència d’un software genèric que cobreixi les 

necessitats dels usuaris i compleixi amb les particularitats de cada un. Tot i així, 

aquest projecte engloba i automatitza diferents aspectes que típicament l’usuari 

ha de suplir amb diverses eines, per tant en aquest apartat s’explicaran quines 

són les opcions d’un usuari que no disposa d’un software adaptat a les seves 

dades i necessitats.  

  

Una de les eines més utilitzades és QGIS, concretament GRASS GIS de Grass 

Development Team, un programa gratuït i de codi lliure que permet crear, editar, 

visualitzar i analitzar informació geogràfica. És a dir, permet obtenir mapes 

geogràfics de la superfície i permet editar-los manualment, per tant si per 

exemple un usuari disposa de 10000 línies de dades, recaptades per un vaixell 

en un període de temps breu, les ha de recórrer línia per línia amb la finalitat 

d’anar editant el mapa i poder realitzar l’estudi satisfactòriament.   

 

Figura 1: Exemple d’ús de QGIS aplicat a l’estudi hidrometeorològic. 

Font: Development of a web‐map service for the analysis of tidal current and wind  

https://drive.google.com/file/d/0BwJpcc6_fvjsS1BGSEZOX21NQkdTbjJzWWVEQ3NTaV9sYmxR/view?usp=sharing
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L’objectiu del nostre software és realitzar tota aquesta minuciosa feina que pot 

durar hores en un instant, oferint una representació gràfica automatitzada de les 

dades consultades.  

  

Per un altra banda, existeixen softwares d’anàlisi de rendiment que s’utilitzen en 

regates d’alt nivell. Per exemple tenim l’analitzador de dades de Sailing 

Performer, que proporciona un gran ventall de possibilitats però no permet 

realitzar les consultes que el nostre client desitja. Més concretament,  permet 

analitzar dades de vent i corrents marins d’un dia concret, però no permet fer 

consultes que incloguin més dies segons certes característiques, i molt menys 

consultar a partir de dades contingudes en les taules de marees. 

 

Figura 2: Exemple d’ús del Sailing Data Analyzer de Sailing Performer. 

Font: http://www.sailingperformer.net/spsrs/imm/products/subfam7.gif 

Alternativament, tenim el software PerfQuery de Sailing Performance, que 

similarment al programa anterior, aporta funcionalitats pròpies de les bases de 

dades però més enfocades a l’anàlisi estadístic. 

Així doncs, l’avantatge del nostre software respecte a aquests productes resideix 

en la capacitat de realitzar consultes molt més complexes sobre el volum de 

http://www.sailingperformer.net/spsrs/imm/products/subfam7.gif
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dades, filtrant segons els intervals de les marees, la situació geogràfica, l’instant 

en què es van enregistrar les lectures, etc. 

 

Respecte a la part de síntesis i previsió hidrometeorològica, existeixen pàgines 

web i programes que proporcionen certa informació, però com que no permeten 

fer prediccions amb dades alienes i que les dades típicament mostrades 

s’allunyen molt de la localitat i precisió requerides pel client, no és necessari 

entrar en detalls. Així doncs, ens trobem que hem d’adaptar un algoritme de 

l’àmbit de l’aprenentatge automàtic a l’estudi de vents i corrents marins. De fet, 

existeixen antecedents d’estudis similars que han assolit resultats prometedors 

utilitzant aquesta mena d’algoritmes i que per consegüent, donen suport a la 

proposta.  

Com ens diu Simon Haykin en el seu llibre Neural Networks: A Comprehensive 

Foundation 2:  

“Un dels principals avantatges de les xarxes neuronals és que, en  principi, són 

capaces d’aproximar qualsevol funció contínua, de manera que l’usuari no 

necessita tenir cap hipòtesi de l’estructura subjacent, o fins i tot, en alguna 

mesura, del que importen les variables.” 

 

Per exemple tenim un exitós estudi realitzat per l’exèrcit dels Estats Units 3, que 

aplica les xarxes neuronals per preveure les marees a Shinnecock Inlet, Long 

Island, NY. On després d’obtenir resultats positius, conclouen que els mètodes 

de les xarxes neuronals es poden aplicar a molts processos propis de l’enginyeria 

costanera i l’oceanografia. 

 

Així doncs, una xarxa neuronal entrenada pot proporcionar una simulació ràpida, 

ja que el seu càlcul no requereix iteració computacional, i a més, pot proporcionar 

informació per omplir els buits en els mesuraments. 
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1.5 Possibles obstacles  

En un projecte d’aquestes característiques poden sorgir diversos imprevistos, és 

important tenir-los presents i elaborar estratègies per minimitzar el seu efecte en 

el procés.  

1.5.1 Restricció temporal  

Com que aquest projecte segueix un mode de treball en espiral, explicat en 

l’apartat 1.6.1 Mètode de treball, és molt important delimitar la duració màxima 

de cada tasca dins dels objectius per tal d’arribar a la lectura del projecte 

còmodament. Així doncs, cal dissenyar les tasques i el temps estimat de cada 

una amb cura perquè el projecte arribi a bon port.  

1.5.2 Errors en el codi  

Un dels problemes més freqüents en qualsevol projecte de software són els 

errors en el codi. Un codi descuidat pot provocar un resultat final inestable i 

imprecís, per evitar-ho es comprovaran la correctesa i la robustesa del producte 

tasca per tasca. 

1.5.3 Canvis en els requeriments del client  

Aquest projecte sorgeix de les necessitats d’un client, si aquest realitza 

nombroses modificacions sobre els requeriments inicials, el disseny per tasques 

i el seu respectiu temps associat es poden veure afectats. No tan sols això, sinó 

que es pot haver de retrocedir i perdre moltes hores de feina. 

 

Per tant, tots els canvis que el client proposi s’hauran d’analitzar amb cautela per 

tal de garantir-ne la viabilitat.   

 

1.6 Metodologia i Rigor  

1.6.1 Mètode de treball  

Aquest projecte requereix elaborar un software format per diferents mòduls 

notablement distingibles. Per tant, el model de desenvolupament en cascada 

podria ser una opció viable, de no ser pel risc que existeix durant l’elaboració del 

software. Com hem mencionat en l’apartat anterior, el feedback amb el client 

serà constant i per tant els canvis i els requeriments també. Així doncs, ens 

decantarem pel model de desenvolupament en espiral 4, on si el client desitja 
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seguir fent millores en el programari, es reavaluaran els riscos i alternatives i es 

realitzarà una altra volta de l’espiral, fins que el programari sigui acceptat i/o el 

temps planejat per l’elaboració del mòdul en qüestió sigui excedit. 

 

Figura 3: Fases d’un cicle en el model de desenvolupament en espiral. 

Com veiem en la Figura 3, cada cicle o iteració que es doni lloc en aquest model, 

es compondrà de les següents fases: determinar objectius, anàlisi de requisits, 

desenvolupar i testejar, i planificació. 

1.6.2 Eines de seguiment  

El seguiment del projecte es realitzarà de tres maneres. Per una banda totes les 

versions del software que s’aniran generant periòdicament durant el transcurs 

del procés d’implementació, que quedaran emmagatzemades al servidor gratuït 

Google Drive.   

  

Alternativament, es realitzaran freqüents reunions amb la directora que aniran 

acompanyades de breus actes que mencionaran els tòpics que s’han tractat, i 

com s’han traduït aquests tòpics a tasques, de cara a la implementació del 

software. Cada una d’aquestes tasques anirà acompanyada d’unes pautes 

temporals per ser realitzades.  

  

Anàlisi de 
riscos

Desenvolupar 
i testejar

Planificació

Determinar 
objectius
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En última instància, es mantindrà una comunicació constant amb  la directora via 

correu electrònic, on s’aniran discutint qüestions més espontànies. A més, el 

correu electrònic serà la via principal de comunicació entre el client i la directora, 

que posteriorment es transmetrà al desenvolupador via correu electrònic o 

reunió.  

Tots aquests correus quedaran enregistrats en el servei de missatgeria Gmail.  

  

Gràcies a aquests tres mètodes, tot el procés de decisió i creatiu anirà quedant 

documentat, el que ajudarà a seguir avançant amb el projecte quan la 

complexitat sigui substancial.  

1.6.3 Mètodes de validació     

Per a garantir el correcte funcionament del software, és necessari establir 

mètodes per assegurar que el producte respon adequadament sota diferents 

situacions. Com el software està constituït per diferents mòduls, identifiquem tres 

categories segons el seu mètode de validació.  

Interfície gràfica i base de dades  

En aquesta categoria les característiques que s’han de garantir són la usabilitat 

i la robustesa. Per fer-ho, assumim que el client és un usuari inexpert i protegim 

tots aquells aspectes que puguin ser vulnerables. Això, acompanyat del feedback 

adequat entre la interfície i el sistema per assegurar una usabilitat optima.  

 

Tot i aquestes característiques generals,  es garantirà la correctesa dels diferents 

elements individuals de la interfície, tenint en compte les indicacions rellevants 

del llibre The Essential Guide to User Interface Design 5, de Wilbert O.Galitz.  

 

A més, el client ens proporcionarà dades amb què poblar la base de dades i 

avaluar les diferents funcionalitats, així com preveure models amb aquestes 

dades. No tan sols això, sinó que el client avaluarà els successius prototips que 

es vagin elaborant. 
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Algoritmes involucrats en la generació de models   

Tots els algoritmes propis de l’aprenentatge automàtic i/o intel·ligència artificial 

estan fortament lligats al món de l’optimització matemàtica, també denominada 

programació matemàtica. Per consegüent, qualsevol algoritme d’aquesta 

complexitat anirà acompanyat de la corresponent demostració matemàtica per 

garantir-ne la correctesa.  

 

Així doncs, l’algoritme de predicció de models s’avaluarà de dues maneres: 

 

1. Utilitzant la metodologia estàndard pròpia dels algoritmes d’aprenentatge 

automàtic, on dividim el conjunt de dades disponible en dades 

d’entrenament (training data) i dades d’avaluació (test data). Contrastant 

els models apresos amb les dades d’avaluació. 

 

2. Utilitzant un model hidrometeorològic preexistent que el client ens 

proporcionarà, el qual es tractarà d’un model obsolet que voldrem millorar 

amb el nostre sistema. Cal dir que aquesta pràctica en tot cas seria 

realitzada pel client, ja que la nostra tasca és desenvolupar la eina que 

permeti elaborar els nous models hidrometeorològics. 

Representació gràfica de la informació  

En aquest cas s’ha de garantir que la informació que se suposa que s’està 

representant, és correcte.  En concret e independentment de la taula, es 

representaran:  

• Velocitat: Que s’elaborarà a partir d’una taula o key seguint els 

estàndards, fixem-nos en l’exemple de la figura 4.  

 

Figura 4: Taula estàndard de velocitat del vent expressada en nusos i milles/hora. 
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Font: http://www.ifuap.buap.mx/manuales/ncar/supplements/wmap/#HEADING1-234  

• Direcció: Que es pot comprovar intuïtivament gràcies a la figura 5.  

 

Figura 5: Gràfic de direcció expressat en graus. 

Font: http://wordbutchers.tumblr.com/post/46948842152/180-vs-360-a-matter-of-degrees  

 

• Posició: Compararà el resultat amb algun servei conegut de localització 

geogràfica  per comprovar que la situació és la correcta.  

 

Figura 6: Exemple de localització de coordenades expressades en latitud i longitud 
per mitjà de Google Maps. 

Per assegurar que tota la informació es representa adequadament, s’estudiaran 

els tòpics pertinents a partir del National Weather Service del Govern dels Estats 

Units 6, que aporta informació sobre com llegir i dissenyar mapes de caràcter 

meteorològic.  

http://www.ifuap.buap.mx/manuales/ncar/supplements/wmap/#HEADING1-234
http://www.ifuap.buap.mx/manuales/ncar/supplements/wmap/#HEADING1-234
http://www.ifuap.buap.mx/manuales/ncar/supplements/wmap/#HEADING1-234
http://wordbutchers.tumblr.com/post/46948842152/180-vs-360-a-matter-of-degrees
http://wordbutchers.tumblr.com/post/46948842152/180-vs-360-a-matter-of-degrees
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2 Planificació i Gestió Econòmica 

2.1 Duració del projecte 

Per motius personals, s’estableix el límit del torn de Lectura al torn de gener. Així 

doncs, per tal de disposar del temps necessari per dur a terme un projecte 

d’aquestes característiques, es delimita la planificació temporal entre finals de 

juny de 2015 i mitjans de gener de 2016, tenint en compte que la memòria s’ha 

de presentar com a mínim una setmana abans de la presentació. 

Inici del TFG Lectura del TFG 

22/06/2015 27/01/2016 

Taula 1: Període de duració del TFG 

2.2 Descripció de les tasques 

Amb la finalitat d’establir una planificació temporal valida i eficient, s’ha 

desglossat l’elaboració del projecte en un seguit de tasques significatives que 

posteriorment, es dividiran en subtasques. Cadascuna d’aquestes tasques 

s’organitzarà de tal manera que en cada fase s’utilitzi el resultat de la fase 

anterior i s’augmenti la complexitat gradualment. 

Fita Inicial 

La fita inicial és la fase del projecte que coincideix amb el mòdul de Gestió de 

Projectes, i és on s’ha d’elaborar gran part de la documentació de cara a la 

memòria amb l’objectiu de millorar el resultat final. Tot i que l’ideal és que aquest 

període coincideixi amb l’inici del projecte, en aquest cas i per disposar del temps 

suficient, s’han anticipat algunes tasques del projecte durant els mesos d’estiu. 

Anàlisi de requisits 

Durant l’anàlisi de requisits comencen les primeres comunicacions amb el client, 

ja que l’objectiu d’aquesta fase és determinar totes les necessitats i condicions 

que el producte ha de complir, tenint en compte els conflictes que puguin sorgir 

i la viabilitat dels requeriments del client. 

Configuració de l’entorn de treball 

Un cop establert l’abast del projecte, el següent pas és decidir quines eines seran 

necessàries durant el transcurs del treball per posteriorment obtenir-les, 
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instal·lar-les i configurar-les. L’elecció de les eines adequades pot suposar un 

estalvi de temps i una millora de la qualitat del producte molt rellevants. 

Disseny de la base de dades 

A partir de les indicacions i els mostrejos de dades proporcionats pel client, toca 

dissenyar i implementar una base de dades que farà de pool de dades, i serà el 

punt de partida per tots els càlculs i funcionalitats que s’implementaran a 

continuació.   

Disseny de la Interfície gràfica d’usuari  (GUI) 

Com tota la implementació que segueix es gestionarà per mitjà de la GUI, 

aquesta es dissenyarà prèviament en forma d’una versió no operativa, perquè la 

usabilitat i la integració dels diferents mòduls sigui factible i estigui rumiada quan 

toqui anar implementant les diferents funcionalitats. 

Gestió de la base de dades per mitjà de la GUI 

En aquesta fase es connecta la GUI no funcional amb la base de dades, per 

permetre que la base de dades es pugui gestionar. Per una banda es podrà 

inserir i eliminar informació a les taules, i per una altra banda s’han de poder 

consultar les dades a través d’un robust i usable panell, i visualitzar-les en forma 

de taula.   

Representació gràfica de la informació 

Un cop les consultes es puguin realitzar, s’elaborarà tot el mòdul de visualització 

gràfica de les dades, que inclou diferents mòduls com l’obtenció de mapes, 

generació d’icones segons les dades i la taula, síntesis de la informació, etc.  

Generació de nous models 

Amb  la possibilitat de visualitzar els models, el següent pas és afegir el mòdul 

de generació de nous models, que inclou un rellevant procés previ d’investigació 

i documentació per establir quin és l’algoritme necessari, com es pot adaptar i 

quins resultats podem esperar. 

Proves i verificació  

Tot i que cada tasca va acompanyada d’un procés de proves, un cop la fase 

d’implementació s’hagi finalitzat, és important que segueixi un procés exhaustiu 

de testejat i correcció d’errors per llimar les asprors. 
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Fita Final 

Finalment, s’ha de tancar el projecte i redactar la memòria, on únicament 

quedarà redactar la part d’implementació. L’objectiu és que en cada pas es vagi 

documentant el progrés i en aquest apartat es tracti més aviat d’enllaçar-ho tot i 

proporcionar-li la presentació adequada. Això sí, acompanyant-ho amb l’annex i 

alguns documents addicionals com la guia d’usuari, etc. 

 

2.3 Recursos 

2.3.1 Recursos humans 

Tenint en compte tots els rols involucrats en l’organigrama d’un projecte 

tecnològic estàndard de la branca de la informàtica, s’han escollit els següents 

perfils per a l’elaboració d’aquest projecte. 

Rol Finalitat 

Cap de 

Projecte 

Manté el contacte amb el client i planifica les reunions de seguiment. 

Addicionalment realitza el disseny funcional i tècnic del sistema amb 

l’Analista. En conclusió, Defineix, planifica i supervisa. 

Analista Realitza el disseny funcional i tècnic del sistema, comprovant que el 

programa s’adeqüi als requisits. 

Dissenyador Realitza l'anàlisi i la presa de requisits del client enfocat al disseny. 

S’encarrega de la creativitat i disseny dels elements gràfics del 

projecte. 

Programador Elabora el disseny detallat dels programes. També codifica, revisa i 

realitza proves unitàries sobre el programa.   

Tester Dissenya i aplica la metodologia de proves, realitzant el control de 

qualitat del software. 

Taula 2: Recursos humans 
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2.3.2 Recursos materials 

Per a dur terme el conjunt de tasques es farà ús dels següents recursos 

materials, bàsicament es tracta del software i hardware necessaris: 

Recurs Tipus Finalitat 

Ordinador portàtil ASUS 

K55VM amb Windows 7 

Ultimate 

Eina de 

desenvolupament 

Permetre l’elaboració de totes les 

tasques del projecte. 

NetBeans IDE 8.0.2 Eina de 

desenvolupament 

Entorn de desenvolupament que 

facilita la integració dels diferents 

mòduls del software. 

XAMPP Eina de 

desenvolupament 

Distribució de Apache que conté 

MySQL, PHP i PERL i és ideal per 

l’aprenentatge i gestió de la base de 

dades. 

GIMP Eina de 

desenvolupament 

Creació i edició d’imatges. 

Microsoft Office 2013 Eina de 

desenvolupament 

Elaborar la documentació del 

projecte i similars. 

Google Maps Eina de 

desenvolupament 

Obtenció de Mapes i validació de 

Software. 

Gmail Eina de 

Comunicació 

Comunicació amb la directora. 

Google Drive Eina de 

desenvolupament 

Guardar còpies de seguretat de la 

documentació i versions del 

software al núvol. 

Acrobat Reader DC Eina de 

desenvolupament 

Visualitzar documentació. 

Gantter Eina de Gestió Planificar el projecte. 

Taula 3: Recursos i la seva finalitat     
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2.4 Diagrama de Gantt 

 

Figura 7: Diagrama de Gantt de la planifació temporal. 
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Tasca Subtasca Vacances Precedència  
(Fi a Inici) 

 
 

   

Taula 4: Descripció gràfica dels elements del diagrama 

 

Per a dur terme la planificació esmentada en el diagrama són necessaris 210 

dies, aproximant un ritme mitjà de 3 hores diàries obtenim un total orientatiu de 

630 hores per l’elaboració d’aquest projecte. 

2.5 Valoració d’alternatives i pla d’acció 

Tots els imprevistos que s’acabin traduint en desviacions temporals, es 

compararan amb el diagrama de Gantt per establir la gravetat de la desviació, ja 

que en el diagrama trobem més de quaranta referències temporals establides 

durant el transcurs del projecte. Si la desviació és substancial, o sigui si supera 

els cinc dies respecte a la tasca principal, es comunicarà a la directora i 

s’aplicaran les mesures que pertoquin per corregir el màxim possible la 

desviació, replanificant el diagrama restant si així fos necessari.  

 

En cas de què la planificació es vegi afectada, es disposarà de la següent 

folgança temporal. El tancament del projecte està previst pel dia 29 de desembre 

de 2015, així que en el mes restant s’ha d’acabar la documentació i preparar la 

presentació. Però com en cada fase es documenta la implementació que s’ha 

realitzat, i com que durant la Fita Inicial s’elabora el 75% de la memòria, es creu 

que aquest espai de temps es podria veure reduït notablement sense afectar ni 

a la qualitat de la memòria, ni a la qualitat de la presentació. 

Així doncs, s’ha estimat que hi ha uns 15 dies de marge en el qual la integritat 

del Treball de Final de Grau (TFG) no es veuria afectada, això es tradueix en la 

següent taula: 

Tancament del Projecte Folgança temporal Presentació del TFG 

29/12/2015 30/12/2015 - 13/01/2016 27/01/2016 

Taula 5: Marge de temps entre el tancament del projecte i la presentació 
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2.6 Identificació i estimació dels Costos 

2.6.1 Recursos humans 

Per començar, estimarem els costos corresponents als recursos humans, per 

fer-ho utilitzem els salaris anuals que trobem en l'estudi de Remuneració de Page 

Personnel 2014 7. On per aproximar els (€/h), hem fet el supòsit que un empleat 

estàndard treballa 40 hores setmanals i 45 setmanes a l'any, el que dona lloc a 

1800 hores anuals. 

Rol Remuneració (€/h) 

C Cap de Projecte 19.44 

A Analista 18.33 

D Dissenyador 13.33 

P Programador 10.00 

T Tester 12.22 

Taula 6: Salaris dels rols 

També cal mencionar, que els dies dedicats a cada rol s’han estimat d’acord amb 

el Diagrama de Gantt de la planificació temporal, tenint en compte que sempre 

es treballen tres hores diàries. 

Fase Dies Recurs Cost (€) 

Front-End (59,53%) 

 Fita Inicial 

 Anàlisi  

 Disseny 

 Fase Final 

125 

40 

24 

31 

30 

 

C 

A 

D 

C 

6.638 

2.333 

1.320 

1.240 

1.745 

Implementació (30%) 

 Adaptació i Implementació 

63 

63 

 

P 

1.890 

1.890 

Proves (10,47%) 

 Testejat i correcció d’errors 

22 

22 

 

T 

807 

807 

Total estimat 210  9.335 

Taula 7: Costos en recursos humans 
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2.6.2 Costos directes 

Hardware 

Com que en aquest apartat analitzem únicament els costos directes que 

sorgeixen de l’equip personal, s’ha estimat la vida útil d’un ordinador portàtil en 

4 anys. Utilitzant els supòsits de l’apartat anterior, obtenim la següent fórmula: 

Cost d’amortització = Preu / (4 anys * 40 setmanes/any * 40 hores/setmana) 

Hardware Preu 

(€) 

Hores 

estimades 

Cost d’amortització 

(€/h) 

Cost estimat 

(€) 

Ordinador portàtil 

ASUS K55VM  

700 500 0.0972 68 

Total estimat  68 

Taula 8: Costos directes en hardware 

Software 

En aquest apartat s’han ignorat totes aquelles eines i elements que no gaudeixen 

d’un cost directament atribuïble, és a dir que es poden usar de manera gratuïta. 

De cara a les amortitzacions,  s’ha suposat que softwares d’aquesta mena s’han 

de renovar cada 3 anys aproximadament. Així doncs, obtenim aquesta fórmula: 

Cost d’amortització = Preu / (3 anys * 40 setmanes/any * 40 hores/setmana) 

Software Preu (€) Hores 

estimades 

Cost d’amortització 

(€/h) 

Cost estimat 

(€) 

Windows 7 

Ultimate 

200 500 0.037 8 

Microsoft 

Office 2013 

80 220 0.0148 12 

Total estimat  20 

Taula 9: Costos directes en software 

2.6.3 Costos Indirectes 

Com es menciona en la planificació temporal, aquest projecte té una duració de 

210 dies i per tant es realitzarà durant 7 mesos. Pel que fa al consum energètic 

d’un ordinador personal, s’han establert 1.8 kWh diaris. Tenint en compte 

aquests aclariments obtenim la següent taula de costos: 

Descripció Preu  Quantitat Cost estimat (€) 

Consum elèctric de 

l’equip personal 

0.15 €/ kWh 1,8 kWh * 210 dies  57 
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Accés a Internet 45 €/mes 7 mesos 315 

Lloguer d’una 

oficina 

400 €/mes 7 mesos 2800 

Total estimat  3.172 

Taula 10: Despeses Generals 

2.6.4 Imprevistos 

Un dels elements a considerar en projectes d’aquesta envergadura són els 

imprevistos, en la planificació temporal parlàvem que teníem una folgança 

temporal de 15 dies a partir de finals de Desembre. Assumint un risc sobre 

aquests 15 dies del 40%, i aproximant el cost de cada dia de penalització a partir 

de la suma dels costos pressupostats fins ara, entre la duració del projecte en 

dies, obtenim el cost en imprevistos. 

Cost en imprevistos = 0.4 * 15 dies * (Recursos humans + hardware + software 

+ costos Indirectes) / 210 dies = 360 € 

2.6.5 Contingències i cost Total 

Finalment, calcularem el cost total del projecte aplicant una mesura de 

contingència del 7%, ja que el pressupost s’ha realitzat amb força detall. 

Recurs Cost Estimat (€) 

Costos en recursos humans 9.335 

Costos en hardware 68 

Costos en software 20 

Costos Indirectes 3.172 

Imprevistos 360 

Cost parcial 12.955 

Contingències +7% 

Cost total 13.862 

Taula 11: Càlcul del cost total del projecte 

 

2.7 Sostenibilitat i Compromís Social  

Dimensió Econòmica 

De cara a l’avaluació de costos s’ha procurat pressupostar amb detall per tal 

d’establir la viabilitat del projecte. Fixem-nos que l’ús de recursos materials és 

mínim, únicament es necessita un ordinador personal, un pac de softwares 

vulgars i una connexió a internet. A més, com que aquest projecte es pot realitzar 
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amb un equip laboral estàndard i amb un període curt de temps, podem afirmar 

que l’ús de recursos és mínim i el projecte viable, en cas que aquest hagués de 

ser competitiu. 

 

Respecte als costos associats a la duració del projecte, intuïtivament veiem que 

es podria acurtar una mica el temps de duració contractant més efectius en les 

capes d’implementació i verificació, però per altra banda s’haurien de pagar més 

sous. Per consegüent el pressupost es considera encertat i mínim. 

 

Dimensió Social 

Avui en dia la situació al Brasil és encara força precària; com mencionàvem en 

la contextualització del problema és un país en vies de desenvolupament. Tot i 

que aquest projecte tracta de l’anàlisi hidrometeorològic en general, el client 

principal l’utilitzarà per fer un estudi de cara a les competicions dels Jocs 

Olímpics de Rio de Janeiro de 2016. Sent l’estudi en si inofensiu, l’ètica d’aquests 

Jocs ha estat notablement qüestionada, ja que en països d’aquesta mena 

existeix el risc que s’infringeixin els drets dels ciutadans, com ens explica 

l’informe realitzat per l’institut d’ètica financera Seven Pillars 8. Així doncs, aquest 

fet penalitza sobre la puntuació de la matriu de sostenibilitat tot i que el programa 

es pot utilitzar per qualsevol tipus d’estudi hidrometeorològic, sense importar-ne 

el context social. 

 

Dimensió ambiental 

El potencial dels estudis hidrometeorològics en l’àmbit de l’estalvi energètic és 

molt elevat, grups d’especialistes en tot el món es dediquen a investigar diferents 

mars, rius i aqüífers per aconseguir objectius molt variats. Per exemple tenim 

l’estudi realitzat pel grup d’Oceanografia de la Universitat de Màlaga, que utilitza 

diferents models hidrometeorològics per l’aprofitament d’indrets de l’estret de 

Gibraltar com a fonts d’energia renovable 9. En conclusió, softwares com el 

plantejat en aquest projecte formen part d’estudis que afavoreixen el medi 

ambient de diverses maneres. A més, l’únic recurs que s’utilitza durant 
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l’elaboració d’aquest projecte és l’energia elèctrica, que com ja sabem molts cops 

prové de combustibles fòssils o nuclears. Tot i així aquest bé és tan 

imprescindible i a la vegada s’utilitza a tan petita escala en aquest projecte que 

l’impacte es considera negligible.  

 

Matriu de Sostenibilitat 

Sostenible? Econòmica Social Ambiental 

Planificació9 Viabilitat 

Econòmica 

Millora en la 

qualitat de vida 

Anàlisi de 

recursos 

Valoració (0:10) 9 6 10 

Resultats Cost final versus 

previsió 

Impacte en 

l’entorn social 

Consum de 

recursos 

valoració -10:10 -10:10 -10:10 

Riscos Adaptació a canvis 

dels escenari 

Danys socials Danys ambientals 

valoració -20:0 -20:0 -20:0 

Valoració Parcial 25   

Valoració Total -90:60   

Taula 12: Matriu de sostenibilitat parcial. 
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3 Anàlisi de Requeriments 

L’anàlisi de requeriments és l’apartat on es determinen les característiques del 

sistema que han de ser cobertes durant el desenvolupament del software. 

Aquests requeriments sorgeixen de la voluntat del client en conjunció amb la 

iniciativa del desenvolupador, i han estat consensuats després de diversos 

acords amb l’ajut i supervisió de la directora. 

3.1 Requeriments funcionals 

Els requeriments funcionals defineixen al detall les diferents funcionalitats del 

programa, és a dir, tots aquells comportaments que el client desitja. 

3.1.1 Importació i gestió de fitxers hidrometeorològics 

Com ja sabem, el client s’ha estat dedicant a recollir una gran quantitat de dades 

de caràcter hidrometeorològic per l’estudi de vents i corrents que necessiten els 

equips de vela que participaran en els Jocs Olímpics de Rio. Per manegar tot 

aquest volum de dades amb comoditat, s’han de poder inserir a la base de dades 

els fitxers que s’han anat generant.  

 

Tenim tres tipus de dades: vent, corrent i marees, que presenten diversos 

formats especificats pel client. Per les dades de vent i corrent tenim una gran 

varietat de magnituds que s’han de visualitzar en forma de taula cada vegada 

que l’usuari faci una consulta. En concret, senyalem el moment i la situació de 

cada mesurament que es vulgui inserir en la base de dades, ja que aquests 

valors ens permeten identificar i diferenciar cadascuna de les mesures. Per altra 

banda, tenim la intensitat i la direcció que són dos elements rellevants perquè 

són utilitzats per altres funcionalitats i complements del software. La resta de 

magnituds tot i que són interessants pel client, no són objecte de cap càlcul per 

part del programa. 

 

Figura 8: Exemple de format del fitxer de dades de vent. 
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Figura 9: Exemple de format del fitxer de dades de corrent. 

 

Pel que fa a les dades de marees, tenim que s’identifiquen exclusivament per la 

data. A més, per cada dia es poden inserir un màxim de dues marees baixes i 

dues marees altes. Cada cop que es vulguin importar dades de corrent a la base 

de dades és imprescindible en el sistema hi hagin dades de les marees del dia 

en qüestió, això és a causa del fet que es calcularan tres magnituds addicionals 

que relacionen els corrents amb les marees: la distància en minuts a la marea 

alta més propera, la diferència en hores entre les dues marees que delimiten el 

mesurament (delta de temps), i la diferència del nivell en metres de les dues 

marees que delimiten el mesurament (delta de nivell). Aquestes tres magnituds 

s’utilitzaran en altres apartats de l’aplicació.  

 

Figura 10: Exemple de format del fitxer de dades de marees. 

 

Una altra magnitud que s’ha d’afegir d’una font alternativa al contingut del fitxer, 

és el coach de cada lectura, o sigui el responsable de les dades en qüestió. 

Aquest camp s’extreu del nom del fitxer, de ser possible, tenint en compte que 

és una magnitud exclusiva dels fitxers de vent. 
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És important que es gestionin adequadament transaccions amb múltiples fitxers 

amb un temps de resposta eficient, aquesta característica s’aplica també a 

l’eliminació de dades del sistema, una altra funcionalitat imprescindible. El procés 

d’eliminació de dades es classificarà segons les diferents tipologies del sistema, 

i suposarà l’esborrat permanent de totes les dades del tipus que s’hagi escollit. 

3.1.2 Consultar la base de dades a partir d’uns criteris determinats 

Evidentment l’objectiu de tenir una base de dades amb tota la informació 

interessant és poder realitzar consultes, on cada consulta pugui donar lloc a 

diferents funcionalitats addicionals. D’entrada especificarem quina mena de 

consultes es poden realitzar i més endavant veurem quines són les seves 

aplicacions. Recordem que únicament es poden consultar les dades de vents i 

corrents. 

 

L’usuari vol poder realitzar consultes còmodament, sense entrar en el món de 

les comandes i instruccions a l’estil dels programadors. Per tant, s’elaborarà un 

panell amigable i robust que ofereixi a l’usuari el ventall de possibilitats que 

requereix, en aquest panell hi haurà camps comuns pels dos tipus de dades 

consultables, i camps particulars per cadascun. Així doncs, tenim que s’ha de 

poder consultar a partir del moment (data i hora) i la posició (longitud i latitud) 

tant pel vent com pel corrent marí.  

 

Respecte als camps particulars de cada tipus de dada, tenim que les dades de 

vent tenen un camp addicional consultable que és el coach. En canvi, per a les 

dades del corrent marí podem consultar tant la delta de temps com la delta de 

nivell. 

 

Fins ara, les consultes que es poden realitzar anirien acompanyades d’una sola 

taula en forma de pop-up que mostraria la consulta amb tots els camps de cada 

tipus de dada. Addicionalment, el client també requereix que per mitjà d’altres 

camps situats en el panell, es pugui fraccionar en diverses taules una consulta 

qualsevol segons una referència temporal. En particular, s’ha de poder dividir la 
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consulta en intervals de 15, 30 o 60 minuts especificant una hora concreta del 

dia (hh:mm:ss), definint un interval tancat de -6 a +6 hores respecte a l’hora de 

referència. 

 

Figura 11: Divisió per intervals de 60 minuts sobre la línia temporal en base a la hora 

de referència. 

 

En el cas particular de les dades de corrent marí, s’ha de poder especificar que 

l’hora de referència es tracti de la marea alta més propera per cada lectura, on 

en l’àmbit dels naturals es trobaran aquelles lectures que se situïn després de la 

marea alta més propera, i en l’àmbit dels negatius les lectures que es trobin 

abans. 

3.1.3 Desar les consultes realitzades 

L’usuari ha de disposar de la possibilitat de guardar l’última consulta realitzada 

en un fitxer estàndard de text, de manera que en el fitxer les lectures han d’estar 

separades per línies i les magnituds per tabuladors. Està previst que el sistema 

proposi un nom per cada fitxer que es vulgui guardar prenent com a referència 

les dades de la consulta. 

 

Com que les consultes es poden fraccionar en múltiples taules, com s’ha explicat 

en el punt anterior, l’operació de desat ha de generar múltiples fitxers per cada 

taula no buida que s’atribueixi a l’última consulta. Si aquest és el cas, el sistema 

haurà de diferenciar els fitxers incloent en el nom de cadascun l’interval atribuït 

a la taula. 
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3.1.4 Crear gràfiques segons els tipus de dades 

Visualitzar la informació en forma de gràfiques pot ajudar a detectar 

comportaments i patrons en les dades que s’estan tractant, per tant l’usuari ha 

de poder generar unes gràfiques determinades quan així ho vulgui. En particular, 

s’ha establert que sempre s’han de poder visualitzar les gràfiques de velocitat i 

direcció, ambdues en funció del temps. Com a màxim, l’interval temporal anirà 

de 0 a 24 hores i se situaran els mesuraments bastant-se en l’instant en què es 

van enregistrar, si l’interval real és més petit quedarà acotat en la gràfica. En cas 

de tractar-se d’una consulta de corrent marí prenent per referència l’hora de la 

marea alta més propera, s’utilitzarà aquest interval en l’eix d’abscisses de la 

gràfica. 

 

Dit això, tenim tres grups de gràfiques possibles: 

1. Gràfiques del corrent marí estàndards. 

2. Gràfiques del corrent marí en relació amb l’hora de la marea alta. 

3. Gràfiques del vent estàndards. 

 

Com hem dit cada grup inclou dues gràfiques, una on l‘eix d’ordenades és la 

velocitat i l’altre on l’eix d’ordenades és la direcció. Les gràfiques sempre estaran 

lligades a l’última consulta realitzada en el sistema. 

3.1.5 Representar gràficament les consultes sintetitzant la informació 

Una de les funcionalitats més rellevants pel client en aquest software, és poder 

visualitzar gràficament cada consulta. La representació gràfica s’ha de tractar 

d’un mapa de la zona on s’hagin pres les lectures de la consulta, i en aquest 

mapa s’han de pintar icones gràfiques segons la posició i la informació de 

cadascuna. Aquestes icones gràfiques expressaran posició, direcció i velocitat 

tant per les dades de vent com per les de corrent, tot i així seran diferents segons 

el tipus de dades, ja que hauran de seguir els estàndards de cada tipologia.  

 

En principi la representació gràfica es generarà automàticament després de cada 

consulta i procurarà representar totes les lectures que aquesta contingui, el 
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programa haurà d’esbrinar el centre de les dades i pintar totes les icones que 

càpiguen en el mapa tenint en compte unes dimensions i un factor de zoom 

determinats.  

 

Com no hi ha control sobre la densitat de les dades a representar, la 

representació es pot veure afectada i per tant esdevenir inútil. Així doncs, el client 

vol que es pugui escollir una distància mínima en metres entre les icones a pintar 

en el mapa, com que no es poden descartar icones o lectures alhora de fer la 

representació gràfica perquè s’estaria perdent informació, serà necessari 

dissenyar un algoritme no trivial que generi un nou conjunt de dades a partir de 

la consulta inicial i que respecti la distància mínima que ha establert l’usuari. 

Aquest apartat és el que anomenem síntesis de la informació, ja que el 

plantejament consisteix a preservar la informació alterant el conjunt de dades. 

3.1.6 Interactuar amb la representació gràfica 

Com hem dit la representació gràfica ha de ser un mapa amb unes dimensions i 

un factor de zoom determinats, d’aquesta manera és fàcil que es donin situacions 

on algunes lectures quedin fora de l’àmbit del mapa. Considerem que és 

necessari que es pugui interactuar amb el mapa, alterant el centre de 

coordenades del mapa i el seu factor de zoom. Afegint aquestes funcionalitats, 

el mapa esdevindria una mena de finestra on l’usuari controla el que vol veure. 

Normalment en mapes interactius, aquestes funcionalitats s’han de poder 

controlar com a mínim amb el ratolí. Ja que aquesta és l’opció més còmoda a 

ulls del desenvolupador, es pretén dissenyar un sistema amigable i intuïtiu a 

l’estil drag-and-drop. 

3.1.7 Crear nous models hidrometeorològics 

En última instància, s’han de poder generar nous models hidrometeorològics a 

partir de les dades del sistema, per tant s’haurà d’idear un algoritme que utilitzi 

aquestes dades per aprendre d’alguna manera amb l’objectiu de generar nous 

conjunts de dades posteriorment. En teoria, es farà servir una fracció de la 

informació com a dades d’entrada i una altra part com a dades de sortida, on les 

dades de sortida serà la informació que al client l’interessa esbrinar per a 

esdeveniments futurs. 
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La funció del desenvolupador és proveir d’una eina, en forma de panell 

complementari del software, que inclogui aquests algoritmes i que permeti predir 

atributs del corrent marí a partir de subconjunts determinats del volum de dades, 

especificats segons l’última consulta realitzada. Concretament, interessa poder 

esbrinar quina serà la direcció i la velocitat del corrent d’una zona de la badia en 

un instant determinat, tenint com a entrada els valors que relacionen les marees 

amb el corrent, que són la distància en minuts a la marea alta més propera, la 

diferència en hores entre les dues marees que delimiten la lectura (delta de 

temps), i la diferència del nivell en metres de les dues marees que delimiten la 

lectura (delta de nivell). 

 

Com l’algoritme requereix un entrenament, i l’entrenament pot ser fruit de 

diferents subconjunts de dades que segueixin diferents criteris, està previst que 

es puguin desar, carregar i eliminar els models que es vagin entrenant. Amb 

qualsevol d’aquests models, s’hauran de poder generar resultats. És a dir, dades 

de sortida (direcció i corrent) per mitjà d’unes dades d’entrada, 

 

Sempre que es generin nous resultats, aquests es visualitzaran exclusivament 

en forma de taula, no se’ls hi pot atribuir una representació gràfica perquè no es 

coneix la posició. Si les dades d’entrada provenen d’una consulta en el sistema, 

coneixerem el valor ideal que s’hauria de generar, i per tant es podran comparar 

per mitjà d’algun càlcul d’error o quelcom similar. 

3.2 Requeriments no funcionals 

Els requeriments no funcionals són un conjunt de requisits que defineixen els 

criteris i els valors que el sistema ha de promulgar en les diverses tasques i 

funcionalitats que inclou. Aquests atributs que podem tractar de qualitats, poden 

presentar restriccions en diferents àmbits: de seguretat, econòmic, estructural, 

legal ... 
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3.2.1 Robustesa 

Quan parlem de robustesa ens referim a les capacitats i processos de reacció 

apropiats davant de condicions que es trobin fora de l’abast del programa, o sigui 

condicions excepcionals. 

 

En un software d’aquesta complexitat, sempre existeix el risc que es presentin 

casos que no s’han contemplat, la robustesa assegura que no ocorreran 

esdeveniments d’indole greu o catastròfica. En l’àmbit tècnic, si es presenten 

errors en el sistema, un software robust farà en desplegament de protocols i 

missatges d’error, on l’execució de l’aplicació pugui avançar assegurant la 

consistència i la seguretat de les dades. 

 

En el nostre context, les dades d’entrada de la base de dades han estat recollides 

per sensors automàtics a partir d’un registrador de dades o datta-logger, aquests 

sistemes són susceptibles a contenir errors de format, mesura, localització, etc. 

Un software robust ha de considerar aquests valors fora de rang i els ha de saber 

tractar. 

3.2.2 Usabilitat 

La usabilitat es refereix a la facilitat amb la qual els usuaris del software poden 

assolir objectius específics. És a dir, com millor es puguin realitzar les diferents 

funcionalitats, més usable serà el sistema. 

 

El concepte en el qual es basa la usabilitat és la qualitat d’ús. No es tracta de 

“barallar-se” amb el programa per aconseguir dur a terme una tasca concreta 

sinó tot el contrari, l’objectiu del sistema és que estigui dissenyat com una eina 

que encaixi amb la manera de treballar de l’usuari i que per tant, li permeti 

realitzat tot allò que aquest pretengui fer de la millor manera possible. 

3.2.3 Capacitat de manteniment 

En enginyeria, la capacitat de manteniment és la capacitat amb què un producte 

es pot mantenir amb la finalitat de corregir defectes, evitar errors inesperats, 

maximitzar l’eficiència i la seguretat, complir amb noves exigències, etc. 
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Com s’explica en el punt 1.6.1 Mètode de treball, es preveu que durant el 

transcurs de l’elaboració del software es vagin afegint noves funcionalitats 

consensuades amb el client, i a més, es vagin corregint i millorant aspectes 

implementats en passos anteriors. Així doncs el software ha de fer front a un 

entorn canviant, per aquest motiu és important recalcar la capacitat de 

manteniment, ja que el programa evolucionarà contínuament. 

3.2.4 Lliure d’errors 

Un software lliure d’errors és un software sense errors de programari, software 

bugs en anglès. Un error de programari és el resultat d’una fallada durant el 

procés de creació de programari. La fallada en qüestió es pot presentar en 

qualsevol de les etapes del cicle d’elaboració d’un software, i encara que els 

errors més evidents se solen donar en l’etapa de desenvolupament, i sobretot en 

la de programació, considerem com a errors de programari també els errors de 

disseny, ja que poden arribar a inutilitzar funcionalitats de l’aplicació. 

 

Tot i que aquesta qualitat és aparentment imprescindible en un software 

qualsevol, es troben en el mercat molts productes que presenten errors de 

programari i que tot i així estan en venda. En aquests casos el marge d’actuació 

de l’usuari és força limitat, el nostre objectiu és que els usuaris de l’aplicació no 

passin per aquest mal tràngol. 

3.2.5 Portabilitat 

La portabilitat en l’àmbit de la programació d’ordinadors és la capacitat d’executar 

el mateix software en diferents entorns. El prerequisit per a la portabilitat és 

l’abstracció generalitzada entre l’aplicació i les interfícies de sistema. 

Per tant volem que l’aplicació no estigui restringida a tant sol una plataforma, 

sinó que en diferents sistemes operatius i altres, es pugui dur a terme l’execució 

del programa. A més, es pretén que tots els components del software estiguin 

degudament integrats i empaquetats per tal de minimitzar la instal·lació i 

configuració de programari addicional.  
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4 Especificació del Sistema 

4.1 Diagrama de casos d’ús 

 

Figura 12: Diagrama de casos d’ús 
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4.2 Especificació dels casos d’ús 

4.2.1 Cas d’ús “Actualitzar la base de dades” 

Cas d’ús Actualitzar la base de dades amb fitxers de dades 

Actors Usuari, Sistema 

Propòsit Inserir les dades recollides a la base de dades pel seu ús i 

tractament posteriors. 

Resum L’usuari ha estat recol·lectant dades de caràcter 

hidrometeorològic. El sistema llegeix els fitxers de dades, tracta 

la informació i  si pot, la insereix en la base de dades. 

 

 Actor Sistema 

1 L’usuari ha recol·lectat les dades i 

les ha distribuït en fitxers en el 

format i extensió especificats. 

 

2 L’usuari indica al sistema que vol 

inserir les dades pitjant l’opció 

Update Database... del menú File. 

A continuació selecciona la ruta del 

fitxer o directori i el tipus de dada 

que conté (vent, marees o corrent). 

 

3  El sistema llegeix els fitxers d’extensió 

correcte i procura inserir cada línia 

individualment tenint en compte el 

tipus de dada i les restriccions de 

format. 

4  El sistema tanca el formulari i mostra 

el total de línies no inserides. 

 

Figura 13: Curs d’esdeveniments pel cas d’ús “Actualitzar la base de dades”. 

Cursos alternatius 

Qualsevol línia: Si l’usuari cancel·la finalitzarà el cas d’ús. 
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Línia 2: Si l’usuari no especifica una ruta o el fitxer seleccionat (no directori) és 

d’una extensió invàlida (únicament .csv o .txt) el sistema mostra un missatge 

informatiu. 

Línia 3: S’ignora la línia si el format no és correcte, però el cas d’ús segueix 

endavant. 

4.2.2 Cas d’ús “Esborrar la base de dades” 

Cas d’ús Esborrar contingut de la base de dades 

Actors Usuari, Sistema 

Propòsit Esborrar el contingut d’algun tipus de dades del sistema en la 

seva totalitat 

Resum L’usuari vol netejar al complet alguna de les taules de la base de 

dades. El sistema executa una comanda SQL i buida tota la taula 

instantàniament. 

 

 Actor Sistema 

1 L’usuari indica al sistema que vol 

esborrar les dades pitjant l’opció 

Delete Database... del menú File. A 

continuació selecciona les taules 

que vol eliminar: vent, marees o 

corrent. 

 

2  El sistema executa una comanda 

SQL per cada taula que l’usuari 

vulgui buidar, tot seguit tanca el 

formulari. 

 

Figura 14: Curs d’esdeveniments pel cas d’ús “Esborrar la base de dades”. 

 

Cursos alternatius 

Qualsevol línia: Si l’usuari cancel·la finalitzarà el cas d’ús. 
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4.2.3 Cas d’ús “Realitzar consulta” 

Cas d’ús Consultar la base de dades 

Actors Usuari, Sistema 

Propòsit Obtenir un subconjunt de dades per veure’l o usar-lo. 

Resum L’usuari desitja observar en forma de taula i/o representat en el 

mapa, algun subconjunt del volum de dades d’acord un criteri 

determinat. També pot estar interessat a utilitzar la consulta per 

alguna de les altres funcionalitats del sistema. 

 

 Actor Sistema 

1 L’usuari omple el panell “Select by” 

o escriu una comanda en el camp de 

text.  

 

2 L’usuari executa la consulta prement 

el botó OK del panell o del camp de 

text. 

 

3  El sistema transforma els criteris de 

la consulta de l’usuari en una 

comanda SQL i l’executa sobre la 

base de dades. 

4  Amb el conjunt de dades de la 

consulta, s’executa l’algoritme de 

síntesis de manera que es genera un 

nou conjunt on es respecta la 

distància mínima especificada per 

l’usuari. 

5  Es calcula el centroide dels punts a 

representar i se sol·licita la imatge 

del mapa via internet. 

6  El sistema calcula la posició relativa 

de tots els punts a representar i 

considera aquells que es troben en 

l’escena, aleshores crea totes les 
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icones gràfiques dinàmicament i les 

pinta sobre el mapa. 

7  Finalment es mostren totes les 

dades en forma de taula. 

 

Figura 15: Curs d’esdeveniments pel cas d’ús “Realitzar consulta” 

 

Cursos alternatius 

Línia 5: Si la consulta resulta ser buida, es fixarà el centre de l’imatge en la 

coordenada 0,0 en el sistema decimal de latitud i longitud. 

Línia 5: Si no hi ha connexió a internet, es mostrarà la taula però el mapa no, per 

tant salta directament al pas 7. 

Línia 7: Si la consulta s’ha filtrat segons una referència horària, es genera una 

taula per cada interval. D’aquesta manera la totalitat de la consulta queda 

subdividida en múltiples taules en forma de panell amb pestanyes, quan s’escull 

una pestanya es mostren exclusivament les dades associades a la taula de la 

pestanya en qüestió. 

Cursos fallits 

Línia 3: Si la consulta prové del camp de text, poden haver-hi errors sintàctics de 

l’usuari, en aquest cas es mostrarà l’error SQL que hagi detectat la base de 

dades i finalitzarà el cas d’ús. 

4.2.4 Cas d’ús “Desar última consulta” 

Cas d’ús Desar l’última consulta 

Actors Usuari, Sistema 

Propòsit Desar l’última consulta en forma de fitxer de text. 

Resum L’usuari desitja salvar les taules que està visualitzant en forma de 

un o múltiples fitxers de text. 

 

 Actor Sistema 
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1 L’usuari indica que vol desar l’última 

consulta prement Save last consult... 

al menú File. 

 

2  El sistema examina les dades a 

desar i proposa un nom pel fitxer 

segons la consulta, el tipus de les 

dades i els requeriments del client. 

3 L’usuari escull la ruta on es 

guardaran les dades. 

 

4  El sistema genera un fitxer de text 

per cada taula que representi l’última 

consulta. 

 

Figura 16: Curs d’esdeveniments pel cas d’ús “Desar última consulta”. 

 

Cursos alternatius 

Qualsevol línia: Si l’usuari cancel·la finalitzarà el cas d’ús. 

Línia 4: El sistema alterarà el nom del fitxer si detecta que aquest ja existeix, en 

aquest cas afegirà el sufix (x). On x representa l’i-èsim fitxer amb aquest nom 

més 1. 

Línia 4: Si hi ha més d’una taula associada a l’última consulta, salvarem un fitxer 

per cada taula no buida. 

Cursos fallits 

Línia 4: Si no s’ha realitzat cap consulta o aquesta és buida, es desarà un fitxer 

en blanc. Però si l’última consulta és buida i usa el sistema de taules múltiples 

aleshores no es salvarà cap fitxer i per tant es cancel·la el cas d’ús. 

Inclusions 

“Modificar nom del fitxer”: Si l’usuari ho desitja, pot modificar el nom del fitxer 

proposat automàticament. 
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4.2.5 Cas d’ús “Obrir panell de xarxes neuronals” 

Cas d’ús Obrir el panell de xarxes neuronals 

Actors Usuari, Sistema 

Propòsit Gestionar les xarxes neuronals per mitjà del panell. 

Resum L’usuari desitja desar, eliminar, entrenar o provar les xarxes 

neuronals. 

 

 Actor Sistema 

1 L’usuari escull l’opció Open ANN 

Manager... del menú File. 

 

2  El sistema obra el panell per a la 

gestió de xarxes neuronals. 

 

Figura 17: Curs d’esdeveniments pel cas d’ús “Obrir panell xarxes neuronals”. 

 

Cursos fallits 

Línia 1: El sistema no permet obrir més d’un panell a la vegada, si l’usuari el 

sol·licita el cas d’ús no s’iniciarà.  

Línia 2: Perquè els canvis siguin efectius s’ha de tancar el panell de manera 

estàndard. 

Inclusions 

“Crear xarxa neuronal segons l’última consulta”: L’usuari tan sols ha d’assignar-

li un nom i prémer el botó Create, a continuació el sistema crearà i entrenarà el 

model. Si l’última consulta és buida o del tipus erroni (vent), aleshores es 

mostrarà un missatge informatiu i no es crearà la xarxa neuronal.  

“Carregar xarxa neuronal”: Les xarxes neuronals desades es mostren en un 

quadre de selecció, pitjant qualsevol aquesta es carregarà, també quan una 

xarxa es crea es carrega automàticament. Quan una xarxa es carrega es mostra 

el seu nom i l’error associat. 
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“Desar xarxa neuronal”: Si hi ha una xarxa neuronal carregada, aquesta es pot 

desar amb el botó Save. Si ja està desada no tindrà cap efecte. 

“Eliminar xarxa neuronal”: Si hi ha una xarxa neuronal carregada i desada, 

aquesta es pot eliminar amb el botó Delete. Un cop s’elimina es pot tornar a 

desar si encara està carregada, en quan es carrega un altre es perd 

definitivament. 

“Entrar dades a la xarxa neuronal”: Si hi ha una xarxa neuronal carregada, podem 

generar resultats (dades de sortida de velocitat i direcció del corrent). Tenim dues 

maneres d’entrar dades a la xarxa neuronal que poden funcionar simultàniament: 

A. Manualment: L’usuari ha d’especificar les dades d’entrada de la xarxa 

neuronal en l’àrea de text. Perquè es considerin vàlids, han d’haver-hi tres 

valors per línia separats per comes (distància temporal a la marea alta, 

delta de temps i delta de nivell). 

B. Per mitjà de l’última consulta: Marcant la casella Input last database query 

es poden utilitzar les dades de l’última consulta sempre i quan l’última 

consulta sigui no buida i del tipus correcte (corrent marí). Alternativament 

es mostraria un missatge informatiu. 

Per entrar les dades s’ha de prémer el botó OK del panell. El resultat es mostrarà 

en forma de taula i anirà acompanyat d’un càlcul d’error entre la sortida ideal i la 

real. Adonem-nos que sol coneixerem la sortida ideal pel cas B. 

4.2.6 Cas d’ús “Visualitzar gràfiques” 

Cas d’ús Visualitzar les gràfiques 

Actors Usuari, Sistema 

Propòsit Visualitzar les gràfiques del tipus de dada que s’hagi consultat en 

funció d’una referència temporal. 

Resum L’usuari vol veure el comportament que descriuen la intensitat i 

la direcció de la força consultada, en funció de l’hora en què es 

varen enregistrar. Si es tractés d’una consulta de corrent marí 

filtrada segons la distància a la marea alta, aquesta seria la 

referència temporal de la gràfica. 
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Precondició 

L’usuari ha d’haver realitzat una consulta no buida. 

 Actor Sistema 

1 L’usuari demana al sistema que 

generi les gràfiques a partir de 

l’opció Last consult plots... del menú 

View. 

 

2  El sistema analitza les dades de 

l’última consulta realitzada i genera 

les gràfiques que pertoquin. 

 

Figura 18: Curs d’esdeveniments pel cas d’ús “Visualitzar gràfiques”. 

 

4.2.7 Cas d’ús “Arrossegar i deixar anar mapa” 

Cas d’ús Arrossegar i deixar anar el mapa. 

Actors Usuari, Sistema 

Propòsit Veure altres zones del territori. 

Resum L’usuari desplaça el centre del mapa per visualitzar altres zones 

del territori amb les dades que puguin contenir. 

 

Precondició 

Per iniciar el cas d’ús ha d’haver-hi connexió a internet. 

 Actor Sistema 

1 L’usuari selecciona una zona del 

mapa amb el botó dret del ratolí i 

l’arrossega sense deixar de prémer 

 

2  El sistema va movent el mapa en 

funció del moviment de l’usuari. 

Mentre el mapa està en moviment 

les icones desapareixen per a un 

millor rendiment. 
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3 L’usuari deixa anar el botó dret del 

ratolí. 

 

4  El mapa deixa de moure’s i es pinten 

les icones gràfiques de l’escena. 

 

Figura 19: Curs d’esdeveniments pel cas d’ús “Arrossegar i deixar anar mapa”. 

 

Cursos fallits 

Si  es perd la connexió a internet, no es genera la imatge i l’àrea del mapa queda 

buida.  

4.2.8 Cas d’ús “Seleccionar àrea” 

Cas d’ús Seleccionar àrea 

Actors Usuari, Sistema 

Propòsit Seleccionar una àrea del mapa. 

Resum L’usuari vol especificar que la consulta es restringeixi a una zona 

del mapa determinada. 

 

 Actor Sistema 

1 L’usuari escull l’opció Select Area... 

del menú Edit. 

 

2  El sistema atorga a l’usuari un 

màxim de 4 clics sobre el mapa, on 

els clics segueixen l’orde: latitud 

mínima, latitud màxima, longitud 

mínima, longitud màxima. 

 

Figura 20: Curs d’esdeveniments pel cas d’ús “Seleccionar àrea”. 

 

Cursos alternatius 

Línia 2: Tan bon punt es realitzi una consulta el cas d’ús es tanca 

independentment dels clics que l’usuari hagi fet. 
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4.2.9 Cas d’ús “Modificar el factor de zoom” 

Cas d’ús Modificar el factor de zoom 

Actors Usuari, Sistema 

Propòsit Modificar el factor de zoom del mapa. 

Resum L’usuari desitja augmentar o reduir el factor de zoom de la 

representació gràfica. 

 

Precondició 

Per iniciar el cas d’ús ha d’haver-hi connexió a internet. 

 Actor Sistema 

1 L’usuari selecciona el mapa i mou la 

rodeta del ratolí intuïtivament.  

 

2  El sistema calcula com ha variat el 

factor de zoom segons el moviment 

de la rodeta del ratolí, genera una 

nova imatge via internet i la pinta. 

 

Figura 21: Curs d’esdeveniments pel cas d’ús “Modificar factor de zoom”. 

 

Cursos fallits 

Línia 2: Quan s’assoleix el màxim o mínim del factor de zoom ja no s’apliquen 

els canvis, així doncs considerem que es cancel·la el cas d’ús. 

Línia 2: Si es perd la connexió a internet, no es genera la imatge i l’àrea del mapa 

queda buida. 

4.2.10 Cas d’ús “Desplegar ajuda” 

Cas d’ús Desplegar l’ajuda del sistema 

Actors Usuari, Sistema 

Propòsit L’usuari necessita algun tipus de coneixement del sistema. 

Resum L’usuari vol conèixer la informació del sistema o la guia d’usuari. 
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 Actor Sistema 

1 L’usuari desplega el menú Help de 

l’aplicació. 

 

2 L’usuari escull visualitzar la guia 

d’usuari (View user Guide...) o la 

informació del sistema (About...). 

 

3  El sistema mostra la informació que 

l’usuari ha sol·licitat 

 

Figura 22: Curs d’esdeveniments pel cas d’ús “Desplegar ajuda”. 
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4.3 Diagrama de classes del domini 

 

Figura 23: Diagrama de classes del domini i. 

                                            
i Aquest diagrama és un reflex fidel de la capa lògica definitiva. Amb la finalitat de millorar la 
comprensió esquemàtica, s’han remogut els mètodes tant privats com públics de les classes. 
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5 Disseny 

L’etapa de disseny del sistema té l’objectiu d’acabar de definir l’arquitectura 

lògica del sistema, aplicant els patrons arquitectònics i de disseny que es creguin 

més convenients. També es pretén explicar amb una mica més de detall la capa 

de presentació del software, és a dir, les vistes amb què l’usuari es comunica, ja 

que és convenient conèixer l’aspecte visual per comprendre amb més claredat 

els procediments del software. 

5.1 Arquitectura del sistema 

Es defineix l’arquitectura d’un software amb l’objectiu de prendre decisions 

fonamentals en l’escala estructural del sistema, un cop s’han pres aquestes 

decisions i en conseqüència, s’han implementat les funcionalitats, els costos de 

realitzar canvis poden ser impossibles d’assumir. Per tant, cal examinar amb cura 

les particularitats del software que s’ha d’elaborar, per tal d’escollir aquells 

patrons que aborden el plantejament de la manera idònia, tenint en compte tant 

els usuaris com el desenvolupador. 

 

Amb l’objectiu d’estructurar, relacionar i definir els elements del software, s’ha 

decidit adoptar una arquitectura de programació per capes, de manera que es 

diferencia el client i el servidor amb l’objectiu de separar entre presentació, 

processament i gestió de les dades. Així doncs, s’usarà uns dels patrons 

arquitectònics més populars dins d’aquesta modalitat, el patró en qüestió 

s’anomena arquitectura en tres capes 10. Com hem dit, cadascuna d’aquestes 

capes s’especialitza en una dimensió del programa i té la finalitat d’abstreure’s a 

si mateixa respecta a les altres, de manera que cada capa s’ha de poder 

modificar o substituir sense que es requereixin canvis en les altres capes.  Entre 

les característiques d’aquest projecte, s’inclou el disseny d’una aplicació que 

ofereix una interfície gràfica connectada a una base de dades, que a la vegada 

gestiona un seguit de funcionalitats, on és necessari que es duguin a terme 

diferents càlculs. Veient aquesta descripció, està clar que el patró que s’ha 

mencionat encaixa adequadament. 
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Concretament, l’arquitectura en tres capes consta de la capa de presentació, la 

capa de domini, també anomenada capa de negoci, i la capa de dades. Dites 

capes permeten distribuir el treball de la següent manera: 

1. Capa de presentació: S’encarrega de gestionar la interacció amb l’usuari, 

li presenta el sistema i gestiona la informació. Així doncs, es tracta de la 

interfície gràfica d’usuari, aquesta està formada per diferents vistes que 

duen a terme tasques diverses. 

Es comunica exclusivament amb l’usuari i la capa de domini. 

2. Capa de domini: Conté la lògica del sistema, és a dir, rep les peticions de 

l’usuari i s’encarrega de processar-les, comunicant-se amb la capa de 

dades si escau.  

3. Capa de dades: És on resideixen les dades. Està formada per un o més 

gestors que realitzen l’emmagatzemat de la informació, desant i 

recuperant les dades en quant se sol·licita des de la capa de domini. En 

el nostre cas, la base de dades no es troba separada a escala física de 

les altres capes sinó que s’integra dins de l’aplicació. 

 

Figura 24: Exemple de l’estructura de l’arquitectura en tres capes. 

Font: https://en.wikipedia.org/wiki/Multitier_architecture 

https://en.wikipedia.org/wiki/Multitier_architecture
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Per especificar la comunicació entre els elements que s’han definit, incloem el 

patró Model – Vista – Controlador (MVC) 11. El patró MVC indica com separar la 

lògica de l’aplicació (Model), de les dades de presentació (Vista), amb una certa 

lògica de control (Controlador). Segons aquesta metodologia, els esdeveniments 

produïts per l’usuari sobre les vistes s’han de processar pels controladors, que 

tot seguit han de comunicar-se amb la lògica de negoci, fen servir peticions, per 

generar una resposta per a la vista. 

 

 

Figura 25: Esquema bàsic de patró Model – Vista – Controlador.  

 

L’ús d’aquests dos patrons combinats, ens permetrà separar completament la 

part visible de la part interna. Això facilita l’evolució independent d’ambdues 

parts, incrementant la reutilització de codi i la flexibilitat.  

5.2 Capa de presentació 

En un software on s’integren múltiples elements, la capa de presentació és molt 

important, ja que la majoria de les funcionalitats es gestionen gràficament. En 

aquest software, tenim una vista anomenada GUI que actua com a vista principal 

i permet accedir a totes les altres. Així doncs, aquesta vista s’encarrega d’oferir 

tots els elements gràfics relacionats amb les consultes a la base de dades, i a 

més, mostra el mapa interactiu on es visualitzen les consultes realitzades. En 

Controlador

Vista Model
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última instància, inclou un menú en forma de barra per accedir a totes les altres 

vistes del sistema.  

Figura 26: Vista principal del software. 

 

A l’esquerre de la vista principal trobem el panell per a realitzar consultes, que 

s’acompanya d’una àrea de text localitzada a la part inferior, on també es poden 

realitzar consultes a l’estil de les comandes SQL, totes les consultes es 

visualitzen automàticament en el mapa interactiu de l’esquerra del panell. A més, 

tota consulta s’acompanya d’una taula com la següent. 

 

L’últim element de la vista principal és el menú de barra localitzat a la part 

superior d’aquesta, el menú ofereix diverses opcions, com per exemple 

actualitzar la base de dades per mitjà de la següent vista . 
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Figura 27: Vista d’actualitzar a base de dades. 

 

Per actualitzar la base de dades tant sols hem d’especificar la ruta del fitxer o 

arxiu i seleccionar el tipus de les dades d’entrada, els elements no requereixen 

més explicacions, ja que la vista és molt senzilla. Com també ho són la vista 

associada a les operacions d’esborrat de la base de dades, les gràfiques 

interactives que es poden generar a partir de l’última consulta, i la vista per al 

desat de l’última consulta. Aquestes vistes també s’accedeixen des del menú. 

 

Figura 28: Vista d’esborrar la base de dades. 

 

Figura 29: Vista de guardar l’última consulta. 
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Figura 30: Vista de les gràfiques associades a l’última consulta. 

 

Finalment, tenim la vista del panell gestor de xarxes neuronals artificials, un 

element gràfic més complex que s’encarrega del pronòstic i la previsió 

hidrometeorològica. Com veiem en la següent figura, amb aquesta vista es 
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poden crear, entrenar, carregar, eliminar, desar i testejar els models  

hidrometeorològics. El panell està vinculat a la vista principal i en crear un nou 

model s’utilitza l’última consulta per entrenar-lo automàticament. Quan es crea o 

es carrega un model, disposem d’informació sobre el nom, l’estat actual i l’error 

associat al conjunt d’entrenament (dada merament orientativa) en la part superior 

de la vista. A més, amb el model carregat es pot desar o eliminar intuïtivament, 

o alhora testejar utilitzant l’àrea de text inferior (tenint en compte la llegenda), 

disposant també de la possibilitat d’utilitzar l’última consulta com a entrada 

gràcies a la casella situada sota de l’àrea de text. 

 

Figura 31: Vista del panell gestor de xarxes neuronals artificials. 
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6 Implementació 

En aquest capítol es tractarà d’explicar el procés d’implementació dels diferents 

apartats d’aquest projecte, tenint especialment en compte aquells apartats que 

puguin tenir un fort interès algorítmic. També es comentarà amb més brevetat, 

decisions molt generals que s’han pres de cara a l’elaboració del software. 

 

Alhora de connectar la base de dades amb una interfície gràfica, es van 

considerar altres llenguatges orientats a objectes com Python, C++ o C#. Tot i 

que aquests llenguatges també permetien elaborar les funcionalitats necessàries 

per realitzar el projecte, Java és de les opcions la que inclou un conjunt de 

llibreries per defecte més complet i usable a ulls del programador. A més del 

ventall de possibilitats que inclou l’entorn Netbeans, el qual permet enregistrar 

servidors SQL amb facilitat, establir-hi connexió executant les comandes SQL 

que escaiguin, i gran quantitat d’eines per elaborar la interfície gràfica dins del 

mateix entorn. 

 

Un altre dels atributs de Java que fan el llenguatge desitjable, és la portabilitat 

que comporta, el que es tradueix en una major comoditat pels usuaris del 

software i un marge d’actuació més ampli. Cal mencionar, que Java també 

permet desenvolupar altres funcionalitats d’aquest projecte com la importació i 

tractament d’imatges amb facilitat, a banda de l’elaboració d’algoritmes propis de 

l’aprenentatge automàtic i la intel·ligència artificial per mitjà de llibreries externes. 

6.1 Gestió de la base de dades 

Abans de començar, aclarim que s’ha escollit SQL en la base de dades, ja que 

és un llenguatge àmpliament utilitzat en aquest àmbit, que a més és senzill i 

eficaç, i es pot utilitzar de manera gratuïta. Tenint en compte com a factors 

importants en la tria, la gran quantitat d’informació disponible i la familiaritat amb 

aquest llenguatge. També, s’ha decidit escollir una base de dades relacional 12 

perquè encaixa amb la complexitat dels requeriments del client. 
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Durant el procés d’especificació, disseny i prova de la base de dades, es va optar 

per un entorn gratuït com XAMPP que integra una base de dades en MySQL i 

un conjunt d’eines útils i senzilles d’usar. Entre aquestes eines es compta un 

panell de control per inicialitzar els servidors amb un sol clic, que també permet 

cridar a la consola per gestionar la base de dades o utilitzar un administrador 

Web més complet. Amb aquest entorn administrar la base de dades esdevé una 

tasca menys feixuga. 

 

Després d’investigar i entendre el funcionament de les bases de dades en SQL, 

i les funcions del servidor Apache davant de certes comandes, es va optar per 

integrar la base de dades dins de l’aplicació de software. Ja que un cop 

identificades exactament les comandes que s’haurien de realitzar des de 

l’aplicació, es va veure que es podia simular les funcions del servidor a través de 

comandes en SQL com per exemple BEGIN i COMMIT. D’aquesta manera, els 

temps de resposta mantenen un rendiment elevat, mentre que s’elimina el temps 

d’inicialització dels servidors i el procés d’instal·lació de MySQL. Resultant així 

en un software més portable i compacte. 

 

Com a base de dades integrada s’ha escollit SQLite, que es pot usar i gestionar 

senzillament i de manera gratuïta. A més, obté temps de resposta molt decents 

en comparació amb altres bases de dades estàndards. Per veure-ho més clar, 

tenim a continuació alguns testos extrets de la pàgina oficial de SQLite 13 

avaluant els temps de resposta. 

Test SQLite PostgreSQL MySQL 

2500 INSERTs in a Transaction 0.914 4.900 2.184 

100 SELECTs without an Index 2.494 3.629 2.760 

25000 UPDATEs with an Index 3.520 18.797 8.134 

DELETE with an Index 2.068 1.316 2.262 

Taula 13: Comparació de temps de resposta entre bases de dades. 
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Tot i que aquestes mesures no estan actualitzades a les versions més recents 

de cada programari, donen suport a la premissa de que no es tenen pèrdues de 

rendiment molt significatives al migrar de MySQL a SQLite. 

 

Després d’assajar i experimentar amb les dades d’entrada proporcionades pel 

client, es va arribar a una versió definitiva a nivell estructural per a cadascuna de 

les taules de la base de dades, per tindre una idea, tenim les següents tres 

figures: 

 

 

Figura 32: Taula del corrent marí. 

 

 

Figura 33: Taula del vent. 

 

 

Figura 34: Taula de marees. 
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6.2 Representació gràfica de la informació 

Un dels trets fonamentals del projecte és poder representar gràficament la 

informació sol·licitada de manera clara i entenedora. Tractant-se d’un sistema 

d’anàlisi hidrometeorològic, podem identificar dos elements que formen part 

d’aquest procés: 

 Icones gràfiques: Representació simbòlica de la informació adien pròpia 

de la consulta realitzada sobre la base de dades. 

 Mapa: Imatge de fons sobre la qual se situaran les icones gràfiques. 

Mostrarà una representació plana d’un espai en tres dimensions.  

6.2.1 Icones gràfiques 

Recordem que tot i que existeix en el sistema una taula de marees que intervé 

en càlculs i/o consultes, aquesta no gaudeix d’una representació gràfica. 

 

Tot i les diferents menes d’icones gràfiques, podem generalitzar la informació 

continguda en tres camps: 

A. Coordenades: Representa el punt on es va enregistrar la força. 

B. Direcció real: Representa cap a on es dirigeix la força enregistrada. 

C. Velocitat: Representa la intensitat de la força enregistrada (vent o corrent 

marí), mesurada en nusos. 

 

Dit això, les icones gràfiques poden variar segons els valors de la consulta i la 

taula consultada, tot seguit les enumerem: 
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Icones gràfiques associades a la taula de corrents marins:  

 

 Figura 35: Exemple d’icones de corrent marí sobre la badia de Rio.  

 

Aquesta mena d’icones estan formades per una fletxa estàndard que senyala 

cap a on es dirigeix el corrent marí, amb un seguit de dígits a la part inferior que 

indiquen la velocitat del corrent. Òbviament, la posició de la icona en el mapa 

expressa les coordenades de la lectura, és a dir, on es va enregistrar el 

mesurament en qüestió.  
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Icones gràfiques associades a la taula de vents: 

 

Figura 36: Exemple d’icones de vent a la badia de Rio. 

 

En aquest cas, tenim que la fletxa segueix el model meteorològic estàndard per 

a la representació de vents. En aquest model, la fletxa assenyala intuïtivament 

la direcció de la força enregistrada. Per més detalls del significat, referir-se a la 

Figura 4, punt Representació gràfica de la informació de l’apartat 1.6.3 Mètodes 

de Validació. 

6.2.2 Mapa 

El mapa, en forma d’imatge, s’utilitza de cara a la representació gràfica i pot 

provenir de diverses fonts. En aquest projecte s’utilitza l’API: Google Static Maps 

14, que per mitjà d’un URL compost a partir d’un punt central expressat en latitud 

i longitud, una dimensió en píxels, i un factor de zoom, retorna un mapa en forma 

d’imatge de la zona esmentada sobre la superfície terrestre.  
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Cal mencionar, que per utilitzar aquesta API s’ha enregistrat un projecte en la 

modalitat d’ús gratuït. En cas de realitzar-se més de 25,000 sol·licituds en 24 

hores durant 90 dies seguits, l’empresa es posaria en contacte amb el 

desenvolupador per parlar de pagaments. Tot i així, el client estarà informat 

d’aquesta situació i es considera que disposarà d’una quota més que suficient 

per realitzar els estudis que pertoquin, i que en cap cas es vulneraran aquests 

límits d’ús.  

 

Per a situar les icones gràfiques sobre la imatge obtinguda ha estat necessari 

elaborar un conjunt de funcions que permetin la transformació de coordenades 

en latitud i longitud a coordenades en metres, i de coordenades en metres a 

coordenades en píxels. Aquestes transformacions depenen de factors propis de 

Google, com l’escala empleada en el zoom, les dimensions dels tiles... I d’altres 

factors externs com per exemple la curvatura de la terra. 

 

Per dominar i entendre tots aquests factors, s’hagué de remenar exhaustivament 

els codis en JavaScript de la pàgina web de desenvolupadors de Google, 

esmentada en la bibliografia d’aquest document. Com a resultat mostrem el 

següent conjunt de funcions en pseudocodi: 

 

   LatLonToMeters(lat, lon){ 

         mx = tileSize*( 0.5+lon/360) 

         siny = sin( lat * 𝜋 / 180) 

         siny = min( max( siny,-0.9999), 0.9999) 

         siny = ( 1+siny) / ( 1-siny) 

         my = tileSize*(0.5 - ln( siny/( 4* 𝜋)) 

         return mx, my 

    }      
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*On tileSize és 256 per al sistema de tiles ii de Google. 

 

La funció LatLonToMeters rep dues coordenades expressades en latitud i 

longitud en la forma decimal (WGS84 Datum), i les retorna en coordenades de 

món expressades en metres (Spherical Mercator EPSG:900913).  

 

*L’escala de Google lligada al factor de zoom “res” s’obté a partir del 

desplaçament bit a bit de l’enter 1 a partir del valor numèric del factor de zoom. 

 

Si ens fixem en la funció metersToPixels, veiem que rep com a paràmetres la 

sortida de la funció anterior, és a dir les dues coordenades en metres (Spherical 

Mercator EPSG:900913). A partir d’aquesta entrada, retorna dues coordenades 

de món en píxels segons el nivell de zoom (Pyramid Pixel Coordinates).  

 

Finalment, cal tindre en compte que el resultat final es mostra en coordenades 

de món. Per tant, s’ha d’utilitzar alguna referència del mapa (en el nostre cas 

coneixem les coordenades del centre), per poder obtenir la situació dels punts 

que volem representar en funció del mapa que hem generat. Un cop sabem 

quants píxels s’ha de “desplaçar” el centre en els eixos d’abscisses i 

d’ordenades, per situar una icona determinada, ja podem conèixer si la icona que 

volem representar pertany a la porció de territori representada pel mapa. 

                                            
iiTiled Rendering és el procés de subdividir una imatge en una malla regular en l’espai d’imatge, 
per a poder explotar la coherència espacial en l’escena i facilitar l’ús de maquinària limitada. Les 
unitats de la malla s’anomenen tiles i típicament tenen una mida petita (ex. 32x32 píxels) 

    metersToPixels(mx, my, zoom){ 

     res = 1 << zoom 

         px = floor( mx * res) 

         py = floor( my * res) 

return px,py 

    }     
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6.3 Síntesi de la informació 

Resulta relativament fàcil obtenir volums de dades molt elevats al realitzar una 

consulta estàndard, és a dir, podem disposar de tantes coordenades associades 

a una informació que hem de representar, que poden ocórrer situacions com la 

següent: 

 

Figura 37: Exemple de la distorsió generada per l’excés de densitat en una consulta. 

 

Com podem observar, s’han representat tantes icones gràfiques de la taula de 

vents, que la informació està tan distorsionada que és il·legible. Per evitar 

aquestes situacions, s’ha ideat un algoritme de síntesis de la informació.  

 

El criteri alhora de dissenyar l’algoritme ha estat preservar la informació per sobre 

de tot, descartant per complet eliminar dades, sinó més aviat “ajuntar” la 

informació segons uns criteris determinats. Respectant aquesta condició, s’ha 

procurat obtenir la millor complexitat temporal possible. Dit això, tenim a 

continuació l’algoritme de síntesis de la informació: 
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6.3.1 Algoritme de Síntesis 

Donada una distància mínima entre coordenades 𝑑, i un conjunt de 𝑛 

coordenades: 

1. Troba la distància mínima entre dos punts, és a dir, el parell de punts que 

a escala de mon tenen la distància mínima. Utilitzant una cerca de força 

bruta obtindríem un cost temporal 𝑂(𝑛2). Afortunadament, aquest 

problema es coneix amb el nom The Closest Pair Of Points 15 i es pot 

resoldre amb un cost 𝑂(𝑛 log 𝑛) utilitzant divideix i venceràs 16. En  l’apartat 

6.3.3 s’explica l’algoritme en detall. 

2. Si la distància és més gran que 𝑑, ja està resolt.  

Cost temporal = 𝑂(1) 

3. Si no, combinar els dos punts (apartat 6.3.2) i tornar al pas 1.  

Cost temporal = 𝑂(1) 

 

Aquest algoritme combina els dos punts que estan més propers fins que es 

respecta 𝑑 entre tots els punts. Com que cada vegada que combinem dos punts, 

el nombre de punts del conjunt es veu reduït en una unitat, sabem que en el cas 

extrem, on en cap moment es respecti la distància mínima entre qualsevol parella 

de punts, com a molt realitzarem 𝑛 vegades els passos 1, 2 i 3. Per tant, el cost 

temporal d’executar l’algoritme és 𝑂(𝑛2 log 𝑛). 

 

El paràmetre 𝑑 està regulat per l’usuari, ja que així pot ajustar-lo de la manera 

que cregui convenient, recalculant el conjunt de punts cada vegada que ho 

desitgi. 

6.3.2 Combinació de punts del conjunt de dades 

La combinació de punts es fa a partir dels següents càlculs, que varien segons 

el camp: 

 Coordenades (𝐶): Després d’investigar els diversos mètodes per a obtenir 

la mitjana sobre un conjunt de punts, s’ha optat pel càlcul del centroide o 

centre geomètric, que obté una posició mitjana de tots els punts en totes 

les direccions de coordenades en un espai n-dimensional. En geografia, 
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el centre de gravetat d'una projecció radial d'una regió de la superfície de 

la Terra al nivell del mar, és conegut com el centre geogràfic de la regió, 

que és el que volem obtenir. 

Formalment, donat un conjunt finit de 𝑚 punts  𝑝1, 𝑝2, … , 𝑝𝑚 on 𝑝𝑖 ∈ ℝ
𝑛

, 

el centroide queda definit com: 

𝐶 =
1

𝑚
∑ 𝑝𝑖

𝑚

𝑖=1

 

 Direcció (𝐷): Per aquest camp el que podria resultar més intuïtiu seria 

realitzar la mitjana aritmètica, però donat que la direcció s’expressa en 

graus, donaria lloc a errors. Suposem per exemple que volem fer la 

mitjana de 359º i 1º, en aquest cas obtindríem 180º mentre que 

intuïtivament observem que el valor correcte seria 0º. Això no obstant, 

tenim la mitjana angular 17, un mètode quelcom més complex que la 

mitjana aritmètica. Així doncs, per calcular la mitjana d’un conjunt d’angles 

tenim que: 

1. Convertir tots els angles en graus a nombres complexos 

expressats en forma real i imaginaria. 

2. Computar la mitjana dels nombres complexos. 

3. Convertir la mitjana complexa a coordenades polars, on la fase de 

la mitjana complexa és la mitjana angular requerida. 

Formalment, donat un conjunt de 𝑚 direccions 𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑚 on 𝑥𝑖 ∈ ℝ i 𝑥𝑖 

està expressat en graus, la direcció 𝐷 es pot calcular de la següent 

manera:  

𝐷 =  atan2 (
1

𝑛
∑ sin 𝑥𝑖

𝑚

𝑖=1

,
1

𝑛
∑ cos 𝑥𝑖

𝑚

𝑖=1

) 

 Velocitat (𝑉): Per al càlcul d’aquest camp es realitza una mitjana aritmètica 

del conjunt de valors, és a dir un sumatori sobre el conjunt d’elements 

dividit entre el nombre d’elements del conjunt.  

Formalment, donat un conjunt de 𝑚 valors 𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑚, on 𝑥𝑖 ∈ ℝ, la 

mitjana aritmètica queda definida com: 
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𝑉 =
1

𝑚
∑ 𝑥𝑖

𝑚

𝑖=1

  

6.3.3 The Closest Pair Of Points amb divideix i venceràs 

Tenim un conjunt de 𝑛 punts sobre el pla, on volem trobar la parella de punts 

més propers. El problema pot ser resolt amb un cost 𝑂(𝑛 log 𝑛) utilitzant divideix 

i venceràs recursivament, per exemple, de la següent manera: 

1. Abans de començar, ordenem el conjunt d’acord amb l’eix d’abscisses. 

2. Dins de la funció recursiva, si el conjunt conté més de tres punts, dividim 

el conjunt ordenat de punts en dos subconjunts de la mateixa mida per 

una línia vertical que anomenarem 𝑋𝑚𝑖𝑑. Si el conjunt conté tres punts o 

menys, el problema es resol trivialment. 

3. Resolem el problema recursivament pels subconjunts de la dreta i de 

l’esquerra de 𝑋𝑚𝑖𝑑. D’aquesta manera coneixerem quin és el parell de 

punts més propers i quina és la seva distància en cada banda, 

anomenarem 𝑅𝑚𝑖𝑛 i 𝐿𝑚𝑖𝑛 als conjunts resultat de dreta i esquerra 

respectivament. 

4. Trobem el parell de punts de distància mínima 𝐿𝑅𝑚𝑖𝑛, entre el conjunt de 

parells de punts en el qual un punt es troba a l’esquerra de la divisió 

vertical 𝑋𝑚𝑖𝑑 i el segon punt es troba a la dreta. 

5. La resposta final del cas recursiu és el mínim sobre 𝑅𝑚𝑖𝑛 , 𝐿𝑚𝑖𝑛 i 𝐿𝑅𝑚𝑖𝑛. 

 

Resulta que el pas 4 es pot dur a terme en temps lineal. Un cop més, un 

enfocament ingenu requeriria el càlcul de distàncies per a tots els parells 

d’esquerra-dreta, és a dir, en temps quadràtic. 

 

Per fer-ho en temps lineal, hem de calcular la distancia mínima 𝑑𝑚𝑖𝑛 =

min{𝑑𝑅𝑚𝑖𝑛 , 𝑑𝐿𝑚𝑖𝑛}, on 𝑑𝑅𝑚𝑖𝑛 i 𝑑𝐿𝑚𝑖𝑛 són les distàncies mínimes entre els parells 

resultants dels conjunts 𝑅𝑚𝑖𝑛 i 𝐿𝑚𝑖𝑛 respectivament. Així doncs, ens adonem que 

d’existir un parell 𝐿𝑅𝑚𝑖𝑛 amb una distància entre punts inferior a 𝑑𝑚𝑖𝑛, es trobarà 
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en la franja de mida 𝑑𝑚𝑖𝑛 definida a dreta i esquerra de 𝑋𝑚𝑖𝑑. Per fer-nos una 

idea observem la figura següent: 

 

Figura 38: Representació gràfica de l’àrea on pot aparèixer un 𝐿𝑅𝑚𝑖𝑛 mínim. 

 

Com podem veure, hem dividit a més la franja en quadrats de mida 
𝑑𝑚𝑖𝑛

2
. Com 

que la diagonal de cada quadrat és ≈ 0.707𝑑𝑚𝑖𝑛, sabem que en cada quadrat 

trobarem com a molt un punt. Per tant, donat un punt qualsevol de la franja, 

d’existir un altre punt a distància ≤  𝑑𝑚𝑖𝑛, ha de trobar-se en un veïnat de 4x4 

quadrats com a màxim. Així doncs, el nombre de comparacions que s’han de fer 

esdevé lineal, ja que cada punt es comparà com a molt amb 15 punts més. 

 

Hi ha qui ha aconseguit reduir aquest nombre de comparacions fins a 5 distribuint 

la franja amb més suspicàcia, el cas és que al fixar un nombre determinat de 

comparacions, s’aconsegueix realitzar el pas 4 amb cost lineal utilitzant les 

estructures de dades i els mètodes adequats. 
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Una opció és disposar del conjunt ordenat en l’eix d’ordenades a més d’en l’eix 

d’abscisses a cada pas de la recursió, per poder extreure tots aquells punts que 

pertanyin a la franja a un nou conjunt 𝑆, indistintament de la seva posició respecte 

𝑋𝑚𝑖𝑑. Així podem recórrer 𝑆 començant per l’ordenada mínima, comparant cada 

punt amb els següents 15 elements.  

 

Pel que fa a les estructures de dades, és recomanable utilitzar vistes sobre una 

llista inicial, que tan sols representen canviïs estructurals de la llista inicial, així 

s’evita copiar els elements constantment, el que podria reduir el rendiment de 

manera substancial. 

 

Respecte a l’anàlisi del cost temporal, com ordenar el conjunt segons un dels 

eixos es pot realitzar amb l’algoritme Merge Sort amb una complexitat 𝑂(𝑛 log 𝑛), 

sabent això podem escriure la relació de recurrència per al nombre de passos 

com 𝑇(𝑛) = 2 𝑇 (
𝑛

2
) + 𝑂(𝑛), el que podem resoldre aplicant el teorema mestre 18 

per obtenir 𝑂(𝑛 log 𝑛). 

 

Optimitzacions 

Com tractem coordenades globals expressades en latitud i longitud, l’opció més 

precisa per trobar la distància entre dos punts és la Haversine Distance 19. Aquest 

algoritme tot i ser molt acurat resulta significativament lent en l’àmbit del càlcul 

computacional. 

 

Si aprofitem la particularitat de què els estudis hidrometeorològics es realitzen 

en zones molt localitzades de la superfície terrestre, és a dir, el radi que engloba 

la informació a representar és suficient petit com perquè alguns elements del 

càlcul es puguin negligir, podem aproximar la distància utilitzant el Teorema de 

Pitàgores en una Projecció Equirectangular 20, adoptant un nou mètode que 

s’anomena Equirectangular Distance Approximation 21.  
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Existeixen diverses variants d’aquest mètode i per tant, obtenir dades 

contrastades sobre l’error que presenta la variant utilitzada és complicat. Per a 

una major fiabilitat, s’ha realitzat una gràfica a partir de les dades proporcionades 

pel client:  

 

Figura 39: Comparació de l’error de l’aproximació Equirectangular sobre la distància 

Haversine en radis petits. 

 

El conjunt de dades utilitzat es troba repartit homogèniament sobre la badia de 

Rio de Janeiro i conté aproximadament un miler de punts. Així doncs, s’han 

calculat al voltant d’un milió de distàncies entre punts. Cal mencionar que 

l’aproximació Equirectangular contempla les deformacions de la longitud, és a 

dir, un grau de longitud sobre l’equador no representa la mateixa distància que 

un grau de longitud proper als pols.  

 

Com podem observar en la figura 39, l’error va augmentant a mesura que la 

distància s’incrementa, però es manté ≪ 1% per radis d’uns 20 km de diàmetre. 

Pel que fa a les observacions, la millora d’un mètode respecte a l’altre sembla 

ser molt significativa en temps d’execució. 
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6.4 Pronòstic i previsió hidrometeorològica 

Un dels grans objectius d’aquest software és afegir un complement addicional 

que permeti, a través d’un conjunt escollit de dades, entrenar algun model de 

l’aprenentatge automàtic i/o la intel·ligència artificial, per tal d’aconseguir 

informació d’esdeveniments que no han ocorregut, tenint al cap la idea de la 

previsió hidrometeorològica.  

 

Segons aquest plantejament, s’ha de poder escollir un o diversos subconjunts de 

dades determinats per a entrenar múltiples models que s’ocupin de generar nous 

resultats. De manera que els diferents subconjunts pertanyeran a diferents zones 

de la badia on l’usuari preveu que el comportament del corrent és homogeni. Cal 

dir que la tasca d’elaborar nous models significatius correspon al client i no al 

desenvolupador, ja que aquest es limita a oferir una eina potent i ben calibrada 

que permeti als experts reforçar els seus estudis. 

 

Aquesta eina proporcionaria totes les funcionalitats mencionades exclusivament 

per les dades de corrent marí, predient la velocitat i direcció del corrent. Un cop 

dit això, el primer problema que es planteja és discernir entre els algoritmes que 

típicament s’utilitzen per resoldre qüestions d’aquesta índole. En concret, ens 

fixarem en els mètodes propis de l’aprenentatge automàtic 22, un subcamp de les 

ciències de la computació que explora l’estudi d’algoritmes que puguin aprendre 

i predir dades. Dins d’aquest àmbit trobem diferents famílies de models, com 

podrien ser els arbres de decisió, les xarxes neuronals artificials, les xarxes 

bayesianes, els algoritmes genètics, etc. 

 

Els mètodes de l’aprenentatge automàtic estan estretament relacionats amb 

l’estadística computacional i l’optimització matemàtica. Les tasques que poden 

dur a terme es classifiquen en tres grans grups: L’aprenentatge supervisat, 

l’aprenentatge no supervisat, i l’aprenentatge per reforç. En el nostre cas, ens 

centrarem en l’aprenentatge supervisat, ja que els models s’entrenaran amb 

unes dades d’entrada i unes dades de sortida ideals, discernint així entre les 
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dades predites pel model i les dades observades. A més, per verificar la veracitat 

dels resultats, dividirem les dades entre dades d’entrenament i dades de testejat, 

que com els noms indiquen, un conjunt tindrà el propòsit d’entrenar el model, i 

l’altre haurà de comprovar que l’efectivitat del model va més enllà del que ja 

coneix, s’entén per tant que les dades de testejat hauran de compartir alguna 

relació rellevant amb les dades d’entrenament, no es pot pretendre que un model 

entrenat amb lectures d’un punt concret de la badia, sigui capaç de predir dades 

provinents d’altres regions. 

6.4.1 Estudi de viabilitat de xarxes neuronals 

En aquest apartat s’explicarà perquè creiem que les xarxes neuronals artificials, 

anomenades ANN d’ara endavant, són un model vàlid per fer forecasting amb un 

conjunt de dades de caràcter hidrometeorològic, concretament per a 

mesuraments del corrent. Com ja s’ha dit, l’objectiu és proporcionar una eina útil, 

i no realitzar cap tipus d’estudi hidrometeorològic, si més no alguns models de 

cara a la verificació i la correcció d’errors. Això no obstant, ens centrarem en 

estudis existents que han utilitzat ANN amb èxit, recordant abans que és una 

xarxa neuronal artificial.  

 

En l’aprenentatge automàtic una ANN 2 és una família de models que s’usen per 

estimar funcions que depenen d’un nombre d’inputs i són generalment 

desconegudes. Inspirades per les xarxes neuronals biològiques, el sistema 

nerviós central dels éssers vius, les ANN presenten un sistema interconnectat de 

“neurones” que es comuniquen entre elles, de manera que les connexions tenen 

valors numèrics que es poden calibrar fen que la xarxa s’adapti i aprengui. En 

conclusió, les xarxes neuronals són particularment útils per resoldre problemes 

que no es poden expressar com una sèrie de passos. Això inclou el 

reconeixement de patrons, la classificació, la predicció de sèries i la mineria de 

dades. 

 

En el nostre cas, sabem que les marees creen corrents en l’oceà, prop de la 

costa i en les badies, aquesta mena de corrents reben el nom de corrents de 

marea, en anglès tidal currents. Com aquest software està aplicat a la badia de 
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Rio, sabem que estem tractant amb corrents de marea, i segons la National 

Oceanic And Atmospheric Administration (NOAA) del Departament de Comerç 

dels Estats Units 23, els corrents de marea són l’únic tipus de corrents que 

canvien en un patró molt regular i es poden predir per a dates futures. Així doncs, 

no està fora de lloc pensar que es podrien utilitzar dades que relacionin els 

mesuraments de corrent marí amb la marea, com a entrada per a una o diverses 

ANN de cara al reconeixement de patrons.  

 

Com la idea és que les ANN aproximin una funció que descrigui d’alguna manera 

el comportament dels corrents de marea, resulta un bon indicador visualitzar 

gràficament les magnituds que es volen predir en funció d’algun factor extern, 

amb l’objectiu d’observar la dispersió de les dades. Cal dir que s’han donat casos 

on les magnituds presentaven una aparent dispersió, però que per altra banda, 

les ANN mostraven resultats positius. Aquest és un dels motius pel que les ANN 

són tan utilitzades. Observem doncs aquestes gràfiques procedents d’un estudi 

de predicció de corrents i marees utilitzant xarxes neuronals de la Universitat 

Tecnològica de Dalian (DUT) 24:  

 

Figura 40: Comparació de la velocitat del corrent entre dades de predicció i dades de 

camp. 
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En aquesta figura es compara la velocitat del corrent marí en funció del temps 

en hores, concretament s’escull un període de 60 hores amb l’objectiu d’englobar 

diferents marees i poder veure l’espècie de sinusoide que es descriu. 

 

Figura 41: Comparació de la direcció del corrent entre dades de predicció i dades de 

camp. 

 

Similarment, es compara la direcció del corrent en funció del temps en hores. 

També per poder observar l’ona sinusoïdal que descriu el conjunt de dades de 

camp. 

 

De les dues figures extraiem les següents conclusions: 

1. Si ens limitem exclusivament a les dades observades, és a dir les dades 

de camp, veiem que per ambdues magnituds s’observen comportaments 

ben definits i que per tant, és raonable pensar que les ANN podrien fer la 

regressió satisfactòriament. 

2. Tenint en compte les dades observades i les dades predites, veiem que 

els realitzadors de l’estudi han tingut un clar èxit en utilitzar ANN per predir 

corrents de marea. 
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Per tant assumim d’ara endavant que les ANN són el model que necessitem i a 

més, que l’estudi citat representa una referència de cara a les decisions que es 

prendran en els pròxims apartats. No es nega que puguin existir altres models, 

com per exemple els que s’han mencionat a la introducció, que permetin un 

apropament vàlid al nostre plantejament. Malgrat això, concloem que les ANN 

representen l’aproximació més encertada, o si més no, una aproximació tan 

vàlida com altres. 

6.4.2 Estructura de les xarxes neuronals 

Com hem dit, una ANN està formada per un conjunt de “neurones” que 

típicament s’organitzen en capes, on les capes solen estar organitzades com a 

mínim, en una capa d’entrada i una capa de sortida. També és freqüent que hi 

hagi capes ocultes, però alguns tipus de xarxes neuronals no tenen una 

estructuració formal més enllà de la capa d’entrada i de sortida. No obstant això, 

els conceptes d’ambdues capes sempre estan presents, encara que es trobin en 

la mateixa capa. Tot seguit entrarem en detalls. 

 

Capa d’entrada 

La capa d’entrada és la primera capa en una ANN. Aquesta capa, com totes les 

altres capes, conté un nombre específic de neurones que compleixen propietats 

similars. Normalment, la capa d’entrada contindrà una neurona per cada atribut 

que la ANN hagi d’utilitzar per a la regressió.  

 

Revisant el nostre plantejament, teníem pensat utilitzar com a entrada per a la 

ANN, les magnituds de la taula de corrents que relacionen cada lectura amb les 

marees d’aquell dia, recordem que aquestes magnituds són: 

A. La distància temporal a la marea alta més propera. 

B. La diferència horària entre les dues marees que delimiten la lectura. 

C. La diferència de nivell entre les dues marees que delimiten la lectura. 

Així doncs, si ens cenyim al procediment estàndard, traduïm els tres valors en 

tres neurones a la capa d’entrada de la xarxa neuronal.  
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Capa de sortida 

La capa de sortida és la capa final d’una ANN, aquesta última capa proporciona 

els valors de sortida després que totes les capes anteriors hagin processat 

l’entrada. Les xarxes neuronals que han de fer regressió, com en el nostre cas, 

solen comptar amb una única neurona que proporciona el valor numèric produït 

per la xarxa en qüestió. Això no obstant, poden existir múltiples neurones de 

sortida si la mateixa ANN se suposa que ha de predir dos o més valors. 

 

Des del principi la intenció era predir la direcció i intensitat del corrent, ara 

sorgeixen dues opcions, estructurar el problema en dues ANN amb la mateixa 

entrada però cadascuna amb una sortida diferent, o bé representar el 

plantejament en una única ANN amb tres neurones d’entrada i dues de sortida.  

En principi, en cas d’existir algun tipus de correlació entre la direcció i la velocitat 

del corrent, convindria mantenir ambdues magnituds en la mateixa xarxa. Al no 

disposar dels coneixements per prendre una decisió, es va consultar amb el 

client, membre de l’equip de meteoròlegs sota el servei de la Federació Austríaca 

de Vela. El client va respondre que preferentment, s’hauria de plantejar el 

problema amb una única ANN. Així doncs, basarem l’estructura del problema en 

aquesta creença, però amb la intenció d’experimentar una mica amb aquest 

dilema més endavant. 

 

Capes ocultes 

Com s’ha discutit prèviament, una xarxa neuronal sempre es compon d’una capa 

d’entrada i una de sortida, que solen trobar-se en capes separades. A més, 

poden existir capes addicionals entre la capa d’entrada i la de sortida, aquestes 

les anomenem capes ocultes. Com una ANN produeix la sortida correcta es porta 

a terme en part per les capes ocultes.  

 

Una vegada es defineix l’estructura de les capes d’entrada i de sortida, és el 

moment de definir el conjunt de capes ocultes que han d’aprendre el problema 

de manera òptima. El repte és evitar una configuració que resulti massa 
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complexa o al contrari, massa simple. Si és massa complexa, el temps 

d’entrenament de la ANN serà excessiu, per altra banda, si la configuració és 

massa senzilla, ens trobarem amb què el model no aprèn adequadament. 

Resulta que un bon punt de sortida és situar una sola capa oculta que contingui 

el doble de neurones que la capa d’entrada. Segons el rendiment d’aquesta 

xarxa, podem provar d’augmentar o reduir el nombre de neurones. 

 

Segons els experts, no existeix una fórmula ràpida i senzilla per determinar ni el 

nombre d’unitats neuronals d’una capa oculta, ni tampoc, el nombre de capes 

ocultes. Adonem-nos que hem restringit el nombre de capes ocultes a tan sols 

una capa, ja que investigacions indiquen que en la majoria dels casos 

(plantejaments senzills), una segona capa oculta no té cap valor.  

 

Tenint en compte el que s’ha dit fins ara, podem elaborar una estructura inicial 

per a la ANN que representa el problema.  

 

Figura 42: Esquema visual de l’estructura de la ANN que representa el problema. 
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6.4.3 Entrenament per propagació 

Un cop tenim l’estructura de la ANN, l’objectiu d’aquest apartat és acabar de 

definir les característiques restants associades a una xarxa neuronal. Per fer-ho, 

haurem de combinar diferents mètodes involucrats en el funcionament d’una 

ANN. Cal mencionar que l’objectiu d’aquest apartat, no és explicar amb molt de 

detall el funcionament d’una xarxa, sinó desglossar les parts d’una ANN, 

comentar-ne les particularitats, i justificar amb seguretat les decisions que s’han 

pres. 

 

Abans de començar, revisem com funciona el concepte de “neurona” en una 

ANN, i com influeixen les connexions entre neurones al resultat.   

 

Figura 43: Representació del funcionament d’una neurona en les ANN. 

 

Com veiem en la figura 43, tota neurona produeix una sortida 𝜊 en forma de 

valor numèric. Alternativament, tota connexió té un pes associat 𝜔, a més, cada 

connexió “transporta” un altre valor numèric 𝜉, que prové d’una altra neurona o 

de l‘entrada principal. A més, tenim el valor 𝜃 que sorgeix de la neurona de 

polarització o neurona bias, un nou tipus de neurona que s’associa a una capa 

qualsevol i que podem dir que sempre proporciona el valor 1, i per tant mai rep 

cap valor de capes prèvies. En poques paraules, les neurones de polarització 

permeten a la xarxa neuronal aprendre patrons de manera més eficaç, sense 

neurones d’aquesta mena, seria molt difícil per a la ANN produir una sortida de 

valor 1 quan l’entrada és 0. 

 

𝜎 𝜉 𝜊 
𝜔 

𝜃 
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Finalment, la neurona té associada una funció 𝜎, que s’aplica de la següent 

manera: 

𝜊 =  𝜎(𝜉𝜔 + 𝜃) 

Si com en el nostre cas, la neurona és possible que rebi múltiples entrades 𝜉𝑖, es 

calcularà el sumatori de totes els 𝜉𝑖𝜔𝑖 abans de sumar-hi 𝜃 i aplicar 𝜎. 

 

La funció 𝜎, s’anomena funció d’activació i s’utilitza per escalar la sortida de la 

capa, aquest tipus de funció ha de complir un seguit de propietats desitjables. 

Per començar, convé que sigui no-linear i contínuament diferenciable, ja que 

d’aquesta manera es poden usar mètodes d’entrenament basats en el gradient; 

què és el gradient ho veurem més endavant. També és bo que el rang de la 

funció d’activació sigui finit, això ajuda que els mètodes d’entrenament basats en 

el gradient siguin més estables. 

 

Existeixen diferents funcions d’activació que compleixen algunes d’aquestes 

propietats, com per exemple la funció sigmoide, la funció tangent hiperbòlica, la 

funció logarítmica... Potser la més típica és la funció d’activació sigmoide, que 

justament compleix totes les propietats desitjables i a més, comporta un càlcul 

computacional molt lleuger. L’únic inconvenient és que tan sols produeix valors 

en l’espectre dels positius, però això no suposa cap problema pel nostre 

plantejament.  

 

Addicionalment, la funció sigmoide és la funció d’activació utilitzada en les ANN 

de l’estudi de predicció de corrents de marea citat en el punt 6.4.1 Estudi de 

viabilitat de xarxes neuronals. Per tant, d’ara endavant considerarem que la 

funció sigmoide és l’adequada per la nostra ANN. 
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Figura 44: Funció d’activació sigmoide. 

Font: http://www.saedsayad.com/artificial_neural_network.htm 

 

Dit això, l’entrenament és el mitjà pel qual els pesos 𝜔 de les connexions de la 

ANN s’ajusten per donar la sortida desitjable. Concretament, l’entrenament per 

propagació és un tipus d’entrenament supervisat on proporcionem a l’algoritme 

la sortida ideal per cada entrada. Dins dels entrenaments per propagació 

existeixen: Backpropagation, Quick Propagation, Levenberg Marquardt, Resilient 

Propagation... 

 

En general, l’entrenament per propagació realitzarà una sèrie d’iteracions que 

molt probablement milloraran la taxa d’error de la ANN, on la taxa d’error és el 

percentatge de diferència entre el conjunt de valors de predits per la ANN, i el 

conjunt de valors observats o ideals. Cada iteració recorrerà tots els elements de 

les dades d’entrenament i, per cada element, realitzarà una passada cap 

endavant (forward pass) i una passada cap enrere (backward pass).  

 

La passada cap endavant es limita simplement a presentar les dades d’entrada 

a la ANN de manera normal, i l’algoritme calcula la taxa d’error entre els valors 

de sortida ideals i els produïts per la ANN. A més, en aquest pas es conserva la 

sortida de cadascuna de les capes. En la passada cap enrere es recorre la ANN 

http://www.saedsayad.com/artificial_neural_network.htm
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de la capa de sortida cap enrere, i es comença examinant la diferència entre el 

valor esperat i el valor actual de cada neurona. Aquesta diferència es multiplica 

amb la derivada de la funció d’activació aplicant el valor de sortida actual de la 

ANN, això és el que s’anomena el gradient. Com s’utilitza aquest gradient depèn 

de l’algoritme d’entrenament que s’hagi escollit. 

 

Per no explicar com utilitza el gradient cadascun dels algoritmes que s’han 

esmentat, primer escollirem un algoritme per a la nostra ANN i després 

comentarem les seves particularitats. Així doncs, assumim a partir d’aquest 

moment que l’algoritme d’entrenament per propagació adequat pel nostre cas és 

Backpropagation, ja que possiblement és el mètode d’entrenament supervisat 

més utilitzat en l’àmbit de les ANN. Tant és així, que fa molts anys que es fa 

servir i sempre ha estat entre els més populars, en tot aquest temps els experts 

que l’han utilitzat han pogut testificar la seva eficàcia. De fet, els estudis que 

s’han utilitzat com a referència per a tot l’apartat de pronòstic i previsió 

hidrometeorològica (referències 3 i 24), especifiquen que en totes les 

circumstancies han fet servir Backpropagation amb resultats excel·lents. 

 

Ja que Backpropagation és un mètode molt utilitzat, existeixen una gran quantitat 

de varietats amb petites diferències, pel nostre plantejament, utilitzarem una 

versió senzilla que fa servir dos paràmetres addicionals en conjunció amb el 

gradient que s’ha comentat abans. El primer argument és la taxa d’aprenentatge 

o learning rate en anglès, aquesta taxa és en essència un percentatge que 

determina amb quin factor s’ha d’aplicar el gradient als pesos de la ANN. Més 

concretament, es multiplica el gradient per la taxa d’aprenentatge i es nega 

abans d’afegir-ho als pesos de la xarxa, d’aquí que s’anomeni gradient 

descendent. D'aquesta manera, l’algoritme de Backpropagation ajustarà els 

pesos de la xarxa envers la direcció més empinada del gradient descendent, 

aquesta direcció és on la funció de rendiment de l’algoritme decreix més 

ràpidament. El problema d’utilitzar Backpropagation és que tendeix a caure en 

mínims locals, per aquest motiu utilitzem el segon paràmetre anomenat impuls o 

momentum. Aquest paràmetre determina la importància de cada iteració 
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respecte a la següent, similarment amb la taxa d’aprenentatge, aplica un 

percentatge dels pesos de la ANN que s’han calculat en cada iteració, als pesos 

inicials que s’usaran en la següent iteració. Normalment, l’impuls serà menor a 

1, volent dir que cada iteració és menys important que la següent.  

6.4.4 Adaptació del plantejament a l’aplicació 

Havent definit a escala teòrica la representació del nostre plantejament en l’àmbit 

de les ANN, el següent pas és aconseguir plasmar el plantejament en termes del 

software, és a dir, programar-ho.  

 

Cal dir que la idea no era implementar una ANN des de zero, sinó a ser possible, 

adaptar i/o utilitzar llibreries i eines existents per fer el plantejament teòric 

funcional. Afortunadament, hi ha força varietat en aquest àmbit per escollir eines 

segons les metodologies i llenguatges que s’estiguin utilitzant. En el nostre cas, 

estem utilitzant Java i ens trobem amb què la llibreria externa Encog 25 ofereix 

un conjunt de funcionalitats interessants i, a més, és molt recomanada pels 

coneixedors de la matèria.  

 

En general, Encog contempla el disseny d’algoritmes propis de l’aprenentatge 

automàtic, amb un especial èmfasi en les xarxes neuronals. Així doncs, Encog 

proporciona un marc molt potent a l’estil de la programació orientada a objectes. 

Amb aquesta metodologia, es pot accedir a un gran ventall de possibilitats sense 

escarrassar-s’hi, commutant entre les diferents opcions amb comoditat.  

 

Per exemple, per crear l’estructura de la nostra ANN, tindrem suficient amb les 

següents comandes: 
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*De manera similar a aquestes comandes es poden anar definint tots els atributs 

i funcionalitats del nostre plantejament. 

 

Primer de tot instanciem la xarxa neuronal, tot seguit anem afegint les capes una 

rere l’altre, i finalment indiquem que l’estructura esta finalitzada iniciant els pesos 

de les connexions a valors aleatoris. Per cada capa que afegim, especifiquem la 

funció d’activació que utilitzarem, si hi haurà o no neurones de polarització, i el 

nombre d’unitats neuronals que tindrà la capa. Fixem-nos que la capa d’entrada 

no té funció d’activació, i que la capa de sortida no té neurones de polarització, 

això és degut al fet que la funció d’activació afecta a les dades que provenen de 

la capa anterior, i les neurones de polarització actuen sobre la següent capa. 

Intuïtivament, es pot observar el nostre plantejament en les comandes, ja que 

estem utilitzant la funció d’activació sigmoide, les neurones de polarització, i el 

nombre de neurones que s’havia estipulat en cadascuna de les capes. 

 

En aquesta llibreria, es delimita el domini de la funció d’activació sigmoide de 

manera que el rang = [0,1]. Aquesta restricció té per objectiu equilibrar al màxim 

possible les diferents magnituds, és a dir, intentar que tinguin la mateixa 

importància per a la ANN. Com ens podem imaginar, cada magnitud es troba en 

un espectre de valors numèrics completament diferent, definits per les unitats de 

la magnitud i les seves altres particularitats.  

 

BasicNetwork network = new BasicNetwork ( ) ; 

network.addLayer (new BasicLayer ( null , true , 3 ) ) ;  

network.addLayer (new BasicLayer (new ActivationSigmoid ( ) , true , 6 ) ) ; 

network.addLayer (new BasicLayer (new ActivationSigmoid ( ) , false , 2 ) ) ; 

network.getStructure().finalizeStructure(); 

network.reset(); 
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Com s’està restringint el domini de la funció d’activació, per força s’han de 

normalitzar els valors d’entrada perquè es trobin entre 0 i 1. Amb la finalitat de 

solucionar aquesta qüestió, Encog suggereix la següent funció de normalització: 

𝑓(𝑥) =
(𝑥 − 𝑑𝐿)(𝑛𝐻 − 𝑛𝐿)

(𝑑𝐻 − 𝑑𝐿 )
+ 𝑛𝐿 

On 𝑥 és el valor de qualsevol magnitud que volem normalitzar, 𝑑𝐻 i 𝑑𝐿  els valors 

màxims i mínims de 𝑥 respectivament, i el parell 𝑛𝐻 i 𝑛𝐿 el domini de la funció, en 

el nostre cas 1 i 0. Cal mencionar que d’aquesta manera els resultats produïts 

per la ANN es trobaran en el rang especificat, i per tant s’hauran de 

desnormalitzar amb la següent fórmula: 

𝑓′(𝑥) =
(𝑑𝐿 − 𝑑𝐻)𝑥 − (𝑛𝐻𝑑𝐿) + 𝑑𝐻𝑛𝐻

(𝑛𝐿 − 𝑛𝐻)
 

Amb les dades pròpiament normalitzades, podem formar un conjunt de dades 

d’entrenament a partir de les dades d’entrada i de les dades de sortida ideals. 

Gràcies al conjunt d’entrenament es pot formar un objecte del tipus MLTrain què 

ens servirà per controlar les iteracions de la ANN i el càlcul de l’error, escollint el 

mètode d’entrenament que vulguem. Per fer-nos una idea del procés, tenim el 

següent codi: 

 

Adonem-nos que quan s’instancia l’objecte train amb la constructora de la classe 

Backpropagation, s’especifiquen dos valors numèrics. Aquests valors 

representen la taxa d’aprenentatge i l’impuls. Els valors de l’exemple tenen una 

funció purament demostrativa, ja que no són utilitzats en el resultat final. Escollir 

la taxa d’aprenentatge i l’impuls adequats és una tasca complexa que es 

fonamenta en l’estudi extensiu de les propietats del conjunt de dades, per 

realitzar un estudi reeixit seria imprescindible disposar d’un volum de dades 

recollit amb aquests propòsits, i ser un gran coneixedor de les qualitats 

MLDataSet trainingSet = new BasicMLDataSet(INPUT, OUTPUT_IDEAL); 

MLTrain train = new Backpropagation(network , trainingSet, 0.7, 0.3) ; 
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intrínseques d’una ANN. A més, seria necessari realitzar un feixuc procés 

d’assaig i error.  

 

Afortunadament, Encog ofereix la possibilitat de no especificar aquests dos 

valors, d’aquesta manera l’algoritme utilitza un seguit d’estratègies per estudiar 

les dades del conjunt d’entrenament i fixar els valors idonis de la taxa 

d’aprenentatge i l’impuls. A gran escala, l’algoritme esbrina com d’estacionari és 

el conjunt de dades. Amb els valors idonis, és més probable que el càlcul de 

l’error acabi convergent al llarg de les iteracions. Aquesta propietat regeix 

l’estratègia que regula les iteracions de la ANN, on anirem iterant fins que la 

diferència entre l’error d’una iteració i la següent sigui menor a un valor molt petit 

(ex. <  1𝑒10−9) 

 

Com s’ha dit abans, iterar l’objecte d’entrenament és tan senzill com fer 

train.iteration(). Cada vegada que iterem, podem saber l’error associat a la 

iteració amb train.getError(), i amb aquesta informació podem prendre decisions 

sobre si el resultat és vàlid o volem seguir millorant-lo. Fins ara, no havíem 

especificat el mètode pel càlcul de l’error que s’estava utilitzant, aquest 

s’anomena error quadràtic mig, conegut també en anglès com Mean Squared 

Error (MSE). El MSE d’un predictor (ANN) mesura el percentatge dels quadrats 

dels errors, que són la diferència entre el valor predit i l’ideal o observat, per tant 

és un indicador de com encaixa la regressió sobre el conjunt de dades ideals. 

Aquest mètode és molt utilitzat en forecasting quan volem tindre una noció de la 

diferència entre un conjunt de valors predits i un conjunt de valors ideals. Dit això, 

donat un vector de prediccions 𝑂 i un conjunt de valors ideals 𝑇, tots dos amb 𝑛 

elements, el càlcul del MSE s’expressa com:  

MSE =  
1

𝑛
∑(𝑂𝑖 − 𝑇𝑖)2

𝑛

𝑖=1

 

Com a complement per a l’usuari del software, s’ofereix un càlcul de l’error 

addicional cada vegada que s’utilitza la ANN per generar resultats. Aquest 
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mètode alternatiu és l’arrel de l’error quadràtic mig, també anomenat Root Mean 

Squared Error (RMSE) o Root Mean Squared Deviation (RMSD). Al realitzar 

l’arrel sobre el MSE obtenim un indicador en unitats de la magnitud que estem 

analitzant, el que pot resultar més útil visualment. Per contra, les unitats del MSE 

són el quadrat de la magnitud que s’estigui tractant. 

Optimitzacions 

A partir de les observacions de la directora i el client, coneixedors dels 

comportaments dels corrents de marea, es va estipular que una bona mesura 

d’optimització podria ser filtrar les dades d’entrada, similarment a una funció de 

hash, de manera que lectures aparentment diferents en termes dels valors de les 

magnituds s’agrupessin sota algun criteri que les fes relacionables. 

 

Si parlem de corrents de marea, ens trobem que factors externs a les lectures, 

com per exemple les fases lunars, poden afectar substancialment a les diferents 

magnituds distorsionant els resultats de la ANN, aquestes alteracions quelcom 

inusuals són anomenades marees vives. Per combatre aquest factor, es va 

suggerir definir agrupacions per a les diferents magnituds de les dades d’entrada. 

 Distància temporal a la marea alta més propera: Agrupar a partir d’intervals 

de 30 minuts, com es pot fer amb les consultes. 

 Diferència horària entre les dues marees que delimiten la lectura: Agrupar en 

tres grans grups, les unitats són en hores. 

 Grup 1 = [0,5). 

 Grup 2 = [5,7). 

 Grup 3 = [7, ∞). 

 Diferència de nivell entre les dues marees que delimiten la lectura: Agrupar 

en tres grans grups, les unitats són en metres. 

 Grup 1 = [0,0.5). 

 Grup 2 = [0.5,0.8). 

 Grup 3 = [0.8, ∞). 
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6.4.5 Experimentació i verificació 

En última instància, provarem de verificar que l’adaptació del plantejament teòric 

es comporta sota lo previst, també intentarem comparar les diferents 

metodologies i els diferents supòsits que s’han anat esmentant durant el 

transcurs de l’apartat de pronòstic i previsió hidrometeorològica. Recordem però, 

que és tasca del client elaborar models significatius per a l’estudi dels corrents 

de marea. Així doncs, no es pretén extreure cap tipus de conclusió a nivell 

hidrometeorològic sobre els plantejaments i optimitzacions que s’han anat 

proposant, sinó més aviat, comprovar que la implementació ha estat satisfactòria 

observant un comportament regular i definit al llarg de les proves. De fet, 

assumim que les hipòtesis que ha realitzat el client i les intuïcions que ha tingut 

podrien ser correctes, independentment dels resultats que mostrin els 

experiments. 

 

Per dur a terme un procés de proves i verificació amb resultats notables, s’hauria 

de disposar d’un conjunt de dades de partida que integrés les propietats 

reflectides en l’estudi de viabilitat. Per desgràcia, el conjunt de dades que se’ns 

ha proporcionat per aquesta tasca li manca densitat, és molt dispers pel territori, 

i a més, totes les lectures s’han enregistrat en una franja horària força restringida. 

Tot i aquestes limitacions, procurarem validar el comportament de la ANN. 

 

Un dels requisits del panell que gestiona les xarxes neuronals és poder entrenar 

múltiples ANN, la finalitat d’aquesta mesura és poder predir els corrents en 

diferents punts de la badia. Com s’intueix, el corrent no és uniforme a tota arreu 

i per tant convé descobrir subàrees o regions on es registrin corrents que sí que 

són uniformes. Així doncs, com a punt de partida del procés de proves 

necessitem aquestes àrees. Com que el client es troba al Brasil i ha estat 

estudiant la badia de Rio, ens ha pogut especificar dues regions que segons el 

seu parer, presenten les qualitats requerides. A continuació podem visualitzar 

ambdues regions sobre un mapa de Google Earth: 



Sistema d’Anàlisi Hidrometeorològic 

 

85 
  

 

Figura 45: Àrees d’experimentació sobre el mapa de Rio de Janeiro. 

 

Començarem provant la regió de color taronja, a la que anomenarem àrea 1. 

Dins de l’àrea 1 disposem de poc més d’un centenar de lectures repartides 

homogèniament. Per a tindre una noció del correcte funcionament de la ANN, 

dividirem el conjunt en dades d’entrenament i dades de testejat com si tractéssim 

d’elaborar un nou model rellevant per aquesta àrea, tinguem en compte que 

difícilment el conjunt de dades disponible podria arribar a oferir resultats 

interessants. En particular, utilitzarem un criteri temporal per aïllar un subconjunt 

de les dades perquè siguin usades com a dades de testejat. Així doncs, 

s’apartaran les dades recol·lectades a finals de desembre per a testejar la ANN 

que s’entreni, de manera que la resta de les dades formaran el conjunt de dades 

d’entrenament. Cal mencionar, que les dades de finals de desembre representen 

aproximadament un 15% del conjunt total, i per tant són una mostra força 

significativa del conjunt. 
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Experiment 1 

Àrea 1 

ANNs 1 

Agrupar No 

Iteracions 400 mil 

Error MSE (percentatge) 3.0383 % 

 

Desviació RMSD Direcció del corrent Velocitat del corrent 

Dades d’entrenament 67.4542º 0.8599 nusos 

Dades de testejat 73.7614º 1.6649 nusos 

 

Figura 46: Resultats de l’experiment 1. 

 

Experiment 2 

Àrea 1 

ANNs 2 (ANN direcció + ANN corrent) 

Agrupar No 

Iteracions 500 mil x2 

Error MSE (percentatge) 2.6811 % 

 

Desviació RMSD Direcció del corrent Velocitat del corrent 

Dades d’entrenament 63.7967º 0.3370 nusos 

Dades de testejat 59.8233º 0.4016 nusos 

 

Figura 47: Resultats de l’experiment 2. 

 

Experiment 3 

Àrea 1 

ANNs 1 

Agrupar Si 
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Iteracions 250 mil 

Error MSE (percentatge) 3.5288 % 

 

Desviació RMSD Direcció del corrent Velocitat del corrent 

Dades d’entrenament 67.0864º 0.8967 nusos 

Dades de testejat 92.3731º 0.4475 nusos 

 

Figura 48: Resultats de l’experiment 3. 

 

Experiment 4 

Àrea 1 

ANNs 2 (ANN direcció + ANN corrent) 

Agrupar Si 

Iteracions 200 mil x2 

Error MSE (percentatge) 3.6175 % 

 

Desviació RMSD Direcció del corrent Velocitat del corrent 

Dades d’entrenament 67.9782º 0.4268 nusos 

Dades de testejat 67.0057º 1.0546 nusos 

 

Figura 49: Resultats de l’experiment 4. 

 

En aquesta primera ronda d’experiments s’ha anat alternant entre alguns dels 

plantejaments i supòsits que s’havien esmentat. En particular, s’han realitzat 4 

experiments alternant entre una o dues xarxes neuronals per representar el 

plantejament, i s’ha provat també d’agrupar o no les dades d’entrada com es 

comentava en les optimitzacions del punt 6.4.4 Adaptació del plantejament a 

l’aplicació. Aquests experiments tenen la finalitat d’observar quin és el 

comportament aparent de les premisses i intuïcions més rellevants, per també 

poder veure com es comporten les ANN després de nombroses execucions, és 

a dir, poder verificar que la implementació dels plantejaments és correcte. 



Sistema d’Anàlisi Hidrometeorològic 

 

88 
  

 

Si analitzem els resultats dels 4 primers experiments, observem que aparentment 

no es compleixen les premisses que s’havien suposat. Veiem que la combinació 

de dues xarxes neuronals, més no agrupar les dades d’entrada, és de tots els 

models el que obté resultats més positius. De fet, amb les dades d’entrenament 

ja aconsegueix bons resultats pel que fa al càlcul de la desviació RMSD i, 

addicionalment, els càlculs amb les dades de testejat mostren resultats gairebé 

idèntics als obtinguts amb l’entrenament. Així doncs, és possible que ens trobem 

davant d’un model capaç de produir algun resultat interessant. No obstant això, 

ens limitarem a comentar exclusivament les observacions superficials que 

s’extreuen d’aquests experiments, doncs sembla ser, que potser la correlació 

entre direcció i velocitat del corrent és gairebé insignificant, fins al punt que no 

valgui la pena mantenir les dues magnituds en la mateixa xarxa, ja que de ser 

cert que les dues magnituds no tenen una relació transcendent, amb una sola 

xarxa es limita el potencial. Pel que fa a l’agrupació de les dades d’entrada, és 

possible que amb el reduït volum de dades d’entrenament que es disposa, el 

mapeig de les lectures recaigui en pocs grups, i això impossibiliti a les ANN 

aprendre de manera òptima. En tot cas, cap d’aquestes observacions són de cap 

manera concloents. 

 

Per finalitzar el punt d’experimentació i verificació, realitzarem una segona ronda 

d’experiments de manera similar a partir de l’àrea de color verd, a la que ens 

referirem com àrea 2. Segons les observacions del client, s’intueix que aquesta 

àrea hauria d’obtenir pitjors resultats que l’àrea 1, el que és normal si tenim en 

compte que hi ha menys corrent i la direcció és més variable. Així doncs, l’àrea 

2 té unes propietats molt semblants a la primera quant a densitat i homogeneïtat 

de les lectures que engloba. Respecte a l’estratègia de divisió del conjunt de 

dades, en dades d’entrenament i dades de testejat, s’aplica de manera idèntica 

a la primera ronda d’experiments, obtenint uns percentatges similars en el volum 

de cada subconjunt.  
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Experiment 5 

Àrea 2 

ANNs 1 

Agrupar No 

Iteracions 200 mil 

Error MSE (percentatge) 6.2595 % 

 

Desviació RMSD Direcció del corrent Velocitat del corrent 

Dades d’entrenament 87.3266º 0.8906 nusos 

Dades de testejat 82.9997º 1.7669 nusos 

 

Figura 50: Resultats de l’experiment 5. 

 

Experiment 6 

Àrea 2 

ANNs 2 (ANN direcció + ANN corrent) 

Agrupar No 

Iteracions 300 mil x2 

Error MSE (percentatge) 5.7488 % 

 

Desviació RMSD Direcció del corrent Velocitat del corrent 

Dades d’entrenament 85.3891º 0.3434 nusos 

Dades de testejat 82.8201º 1.1450 nusos 

 

Figura 51: Resultats de l’experiment 6. 

Experiment 7 

Àrea 2 

ANNs 1 

Agrupar Si 

Iteracions 350 mil 
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Error MSE (percentatge) 7.2901 % 

 

Desviació RMSD Direcció del corrent Velocitat del corrent 

Dades d’entrenament 110.5357º 0.8834 nusos 

Dades de testejat 81.8774º 1.4689 nusos 

 

Figura 52: Resultats de l’experiment 7. 

 

Experiment 8 

Àrea 2 

ANNs 2 (ANN direcció + ANN corrent) 

Agrupar Si 

Iteracions 600 mil x2 

Error MSE (percentatge) 6.8258 % 

 

Desviació RMSD Direcció del corrent Velocitat del corrent 

Dades d’entrenament 111.8727º 0.4042 nusos 

Dades de testejat 82.5760º 1.7081 nusos 

 

Figura 53: Resultats de l’experiment 8. 

 

Després de la segona tanda d’experiments, veiem que el plantejament més 

prometedor de la primera ronda manté l’hegemonia, el que ens porta a pensar 

que potser sí que es tracta de la configuració òptima. Respecte a les altres 

configuracions, veiem que hi ha una certa divergència pel que fa als respectius 

símils de la ronda anterior, però sí que es poden observar comportaments 

comuns o si més no, relacionables. Després de les dues rondes, segons sembla, 

les intuïcions que s’havien tingut en harmonia amb el client podrien no ser 

encertades, tot i així, insistim en repetir que no són concloents.  
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Pel que fa al comportament observat de les implementacions, totes les diferents 

configuracions mostren comportaments ben definits, gràcies a l’entrenament per 

propagació basat en el gradient descendent Backpropagation, en conjunció amb 

la funció d’activació sigmoide i el càlcul de l’error de les iteracions amb el mètode 

MSE, s’aconsegueix un nombre d’iteracions “raonable” i força regular. En totes 

les proves i repeticions que s’han dut a terme, l’error MSE comença en un valor 

determinat i descendeix cada vegada més lentament al llarg de les iteracions, 

sense entrar ni en bucles ni períodes ni res per l’estil. Molt possiblement, aquest 

comportament conservador en certa manera i enfocat a la convergència queda 

dictat en part, gràcies a les estratègies internes que utilitza la llibreria Encog per 

escollir la taxa d’aprenentatge i l’impuls adequats. Així doncs, concloem que la 

implementació del plantejament amb les diferents configuracions disponibles és 

vàlida i compleix tots els requeriments.  

 

Com que el client manté les seves intuïcions tot i els resultats que s’han obtingut, 

el que és raonable, ja que no preteníem extreure’n conclusions, s’entregarà en 

última instància el software amb una única xarxa neuronal i l’agrupament de les 

dades d’entrada activat. S’ha parlat de permetre a l’usuari escollir entre les 

configuracions que s’han tractat, acordant que aquesta opció passi a formar part 

del treball futur per a una possible extensió del projecte. 
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7 Conclusions 

Conclourem la memòria comentant els continguts de l’especialitat de computació 

que han estat útils en els diferents apartats del projecte, complementant-ho amb 

la justificació de les competències de l’especialitat que s’han escollit. També 

analitzarem els objectius que s’han complert i quines conclusions en podem 

extreure, on remarcarem possibles funcionalitats transmeses pel client que 

podrien servir-nos de punt inicial en un treball futur. Finalment, realitzarem una 

petita reflexió en forma de valoració personal. 

7.1 Assignatures de l’especialitat i competències tècniques 

A continuació s’enumeraran, d’aquelles assignatures d’especialitat cursades, les 

que tenen continguts rellevants pel projecte. Cada assignatura anirà 

acompanyada d’una justificació detallada. 

 

A – Algorísmia 

L’algorísmia es pot veure reflectida en multitud de petits detalls durant el 

transcurs de l’elaboració d’un software d’aquestes característiques. Per 

exemplificar-ho: 

En l’apartat de síntesis de dades del mòdul de generació de models nous, s’ha 

generat un nou conjunt de punts a partir d’un conjunt inicial, l’algoritme dissenyat 

utilitza The Closest Pair of Points Problem, un clàssic explicat a classe en 

l’apartat de programació dinàmica. 

 

IA – Intel·ligència Artificial 

En aquesta assignatura es realitzen diversos projectes d’una considerable 

complexitat algorítmica amb Java, i més concretament amb NetBeans, 

coneixements que s’han aplicat durant l’elaboració d’aquest software.  

A més, en l’apartat de previsió hidrometeorològica del mòdul de generació de 

models nous, s’ha treballat amb xarxes neuronals. Aquesta mena d’algoritmes 

de Machine Learning es van estudiar, entre d’altres, en la teoria de l’assignatura. 
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LP – Llenguatges de Programació 

Endinsar-se en els diferents paradigmes de la programació moderna és molt útil 

a l’hora d’escollir adequadament els llenguatges utilitzats en els diferents mòduls 

del projecte. Tangencialment, la utilització de scripts per a parsejar informació de 

tota mena (projecte final de Python), es veurà clarament reflectida en aquest 

treball. 

 

CL – Compiladors 

Tot i que no és temari propi de l’assignatura, els coneixements obtinguts en el 

projecte de l’assignatura, anomenat llenguatge de scripting pel tractament 

d’imatges, han servit per implementar tot el sistema de manipulació d’imatges en 

l’apartat de representació gràfica de la informació. 

Competències tècniques de l’especialitat 

CCO1.1 [Bastant]: Avaluar la complexitat computacional d'un problema, conèixer 

estratègies algorísmiques que puguin dur a la seva resolució, i recomanar, 

desenvolupar i implementar la que garanteixi el millor rendiment d'acord amb els 

requisits establerts.  

Tot i que aquestes estratègies s’apliquen en molts àmbits del projecte, podem 

senyalar al mòdul de generació de nous models, on trobem la síntesi de dades i 

la previsió de nous esdeveniments. 

 

CCO1.3 [En profunditat]: Definir, avaluar i seleccionar plataformes de 

desenvolupament i producció hardware i software per al desenvolupament 

d'aplicacions i serveis informàtics de diversa complexitat. 

Com aquest projecte sorgeix de la integració de tres mòduls força diferenciats, 

és molt important escollir les plataformes de desenvolupament i el software amb 

molta cura, ja que la combinació optima donarà lloc a un producte final de millor 

qualitat i, a més, aportarà una major comoditat i flexibilitat al desenvolupador. 
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CCO2.3  [Bastant]: Desenvolupar i avaluar sistemes interactius i de presentació 

d'informació complexa, i la seva aplicació a la resolució de problemes de disseny 

d'interacció persona computador. 

Aquesta competència queda clarament reflectida en el disseny de la interfície 

gràfica d’usuari, pel que fa a sistemes interactius i interacció persona-

computador. Respecte a la presentació d’informació complexa, tenim tota la part 

de representació gràfica de la informació, que es gestiona des de la interfície. 

 

CCO2.4 [Bastant]: Demostrar coneixement i desenvolupar tècniques 

d'aprenentatge computacional; dissenyar i implementar aplicacions i sistemes 

que les utilitzin, incloent les que es dediquen a l'extracció automàtica d'informació 

i coneixement a partir de grans volums de dades.  

Com hem dit, serà necessari implementar un algoritme propi de l’aprenentatge 

automàtic per aconseguir preveure nous esdeveniments a partir de les dades 

prèviament obtingudes, les quals poden ser molt nombroses i contenir molt de 

soroll. Per tant, l’eficàcia i l’eficiència seran punts claus per a un funcionament 

correcte d’aquest apartat. 

 

CCO2.5 [Una mica]: Implementar software de cerca d'informació (Information 

Retrieval).  

A causa de les particularitats dels requeriments del client, i donat que tractarem 

un volum de dades enorme, les consultes realitzades no seran trivials i requeriran 

aplicar estratègies quelcom més complexes.  

7.2 Consecució d’objectius 

Si revisem la formulació inicial del projecte, s’havien de complir quatre grans 

objectius: dissenyar una base de dades que permetés gestionar adequadament 

l’ingent volum de dades, oferir un sistema per a la representació gràfica de la 

informació, sintetitzant-la quan fos necessari, permetre la generació de nous 

models en concepte de previsió hidrometeorològica, i englobar-ho tot amb una 

interfície gràfica amigable i intuïtiva.  

 



Sistema d’Anàlisi Hidrometeorològic 

 

95 
  

En general, s’ha dissenyat una aplicació que engloba tots els objectius anteriors, 

que a més no necessita pràcticament cap instal·lació de software addicional, ja 

que està implementada en Java. Si s’analitza punt per punt, s’ha integrat dins de 

l’aplicació una base de dades relacional SQL, que permet realitzar cadascun dels 

requeriments que el client ha sol·licitat, on cada consulta sobre la base de dades 

queda automàticament lligada a una taula i a un mapa, que expressa la 

informació segons el tipus respectant els estàndards pertinents.  

 

El mapa que entenem com a representació gràfica, inclou qualitats interactives 

com el drag-and-drop i el zoom modificable, que milloren l’experiència de l’usuari 

i amplien l’espectre de possibilitats del programa. També regulem la distorsió de 

la informació expressada gràcies al sistema de síntesis de la informació que s’ha 

ideat, que per mitjà de la combinació de punts elaborada amb ajuda de l’algoritme 

The Closest Pair Of Points amb divideix i venceràs, aconsegueix garantir que el 

conjunt de dades mantingui les seves propietats, en la millor complexitat 

temporal possible. Més encara, s’ha inclòs un sistema de gràfiques interactives, 

que permeten visualitzar la informació de manera alternativa, extraient noves 

conclusions i complementant el mòdul de pronòstic hidrometeorològic.  

 

L’esmentat mòdul de pronòstic i previsió hidrometeorològica, ha aconseguit amb 

èxit utilitzar les xarxes neuronals perquè puguin aprendre diferents conjunts de 

dades, segons les diferents regions de la badia, amb la intenció d’esbrinar els 

patrons força regulars que amaguen els corrents de marea, afavorint així els 

estudis hidrometeorològics que l’usuari pugui dur a terme. Aquest mòdul s’ha 

recolzat d’estudis prèviament realitzats, per elaborar un model que utilitza les 

dades que relacionen el corrent marí amb les marees, per predir la direcció i 

velocitat del corrent, combinant satisfactòriament la funció d’activació sigmoide 

amb l’entrenament per propagació BackPropagation, i el mètode de càlcul de 

l’error MSE. Així doncs, s’ha procurat que l’aplicació que gestiona totes les 

funcionalitats complís els requeriments no funcionals, acompanyant les 

observacions i les proves del desenvolupador i la directora amb les contínues 

avaluacions realitzades pel client, que han estat com a mínim satisfactòries.  
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Durant el transcurs dels mesos en què el projecte ha anat avançant, podem 

testificar que la planificació temporal ha estat molt encertada, ja que no ha sigut 

necessari dur a terme cap tipus de pla de contingència o replanificació de les 

tasques. L’anàlisi de tasques i la seva duració ha encaixat adequadament amb 

el diagrama de Gantt, aquesta gestió tan positiva s’ha degut als coneixements 

assolits en el mòdul de Gestió de Projectes (GEP), la prudència i detall amb què 

s’han analitzat els objectius, i per últim però no menys important, els consells i 

coneixements de la directora. 

 

Com ja havíem previst, la comunicació constant amb el client ha provocat una 

contínua adaptació als seus requeriments, que afortunadament estava 

contemplada a nivell logístic, gràcies al mètode de treball anomenat model de 

desenvolupament en espiral 4. Per arribar a les solucions proposades en 

cadascun dels mòduls del projecte, ha estat necessari realitzar un seguiment 

continu i un procés de proves extensiu, aplicant els mètodes de validació 

pertinents segons la tipologia dels diferents apartats.  

 

Pel que fa a la sostenibilitat i compromís social, no ha ocorregut cap 

esdeveniment inesperat que pogués afectar l’ús de recursos energètics previst, 

el cost econòmic estimat del projecte, o que causés algun tipus d’impacte social 

negatiu. Per contra, tampoc ens podem vanagloriar d’haver aconseguit afavorir 

el medi ambient, ni d’haver aportat millores socials. En aquest aspecte, el 

projecte passa força desapercebut, tot i que si recordem l’apartat de la 

planificació on comentàvem aquest àmbit, existeix la possibilitat que el software 

s’utilitzi per qüestions que sí que aportin resultats positius, sobretot en el camp 

de les energies renovables. Per avaluar d’una manera més tangible l’impacte del 

projecte en les dimensions social, econòmica i energètica, tenim la matriu de 

sostenibilitat definitiva: 
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Sostenible? Econòmica Social Ambiental 

Planificació Viabilitat 

Econòmica 

Millora en la 

qualitat de vida 

Anàlisi de 

recursos 

Valoració (0:10) 9 6 10 

Resultats Cost final versus 

previsió 

Impacte en 

l’entorn social 

Consum de 

recursos 

Valoració (-10:10) 0 -2 0 

Riscos Adaptació a canvis 

dels escenaris 

Danys socials Danys ambientals 

Valoració (-20:0) 0 -1 0 

Valoració Total  

(-90:60) 
22 

 

Taula 14: Matriu de sostenibilitat definitiva. 

 

Rescatant les avaluacions parcials de la planificació temporal, s’han completat 

les últimes dues files de la matriu. En la segona fila, les valoracions han fregat el 

zero, ja que com s’ha dit, no s’han registrat imprevistos, respecte a la tercera fila, 

tampoc s’han comés danys. Fixem-nos que hem penalitzat lleugerament l’apartat 

social, això és degut als perills socials que sorgeixen de realitzar els Jocs 

Olímpics en països en vies de desenvolupament. 

7.3 Treball futur 

Durant el transcurs d’aquest projecte, tan bon punt es disposava d’una versió 

operativa del software, es transmetia al client perquè aquest pogués avançar 

amb els seus objectius i, addicionalment, ens pogués transmetre les seves 

sensacions, avaluant les diferents característiques de l’aplicació. Aquest diàleg 

ha estat molt enriquidor per ambdues parts, ja que ens ha permès adaptar, 

millorar i reforçar el software durant el transcurs dels mesos.  

 

En les comunicacions més recents, el client va proposar noves funcionalitats per 

al software, que podrien donar un valor afegit i millorar l’experiència de l’usuari. 

Aquestes propostes tenen la finalitat de ser el punt de partida per a una possible 
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extensió del projecte, de manera que les considerem com a treball futur i/o 

propostes de millora. Tot seguit les llistem ordenades per importància: 

1. Permetre a l’usuari escollir entre les configuracions que s’han tractat en 

les xarxes neuronals involucrades en el pronòstic hidrometeorològic. 

2. Afegir una classificació cromàtica a les icones gràfiques del corrent marí, 

de manera que les fletxes canviïn de color segons la intensitat del corrent 

a partir de la següent figura. 

 

Figura 54: Classificació cromàtica. 

 

3. Exportar la imatge del mapa de l’última consulta realitzada, a més dels 

arxius de text. 

4. Augmentar les dimensions del mapa a més de 640x640.  

Nota: D’entrada aquesta proposta suposaria arribar a un acord financer 

amb Google, ja que ara mateix el projecte utilitza les característiques 

gratuïtes de l’API. 

5. Afegir la possibilitat d’escollir entre diferents mapes com a base. En 

particular, poder intercanviar entre el mapa de Google Maps i el de Google 

Earth. 

6. Pintar en el mapa les àrees de carreres dels JJOO de Rio de Janeiro 2016 

a partir d’arxius .kml, preferentment en forma de cercles. 
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7.4 Valoració Personal 

Aquest treball suposa la culminació acadèmica dels quatre anys que dura el Grau 

en Enginyeria Informàtica, i per tant es vol que l’estudiant apliqui els 

coneixements apresos en aquest temps, elaborant un projecte que li permeti 

créixer i complementar la seva formació acadèmica i, si és capaç de fer-lo arribar 

a bon port, reforci també el seu perfil professional. Així doncs, m’agradaria en 

última instància comentar breument tot allò que he après elaborant el Treball de 

Final de Grau. 

 

En primer lloc, les característiques del projecte m’han obligat a refrescar 

experiències, endinsant-me en gran quantitat de matèries diverses del grau, 

repassant i aprenent tota mena de coneixements. El que m’ha servit per donar-

me compte de tot el fons que he adquirit, i les aptituds que de mica en mica, he 

anat interioritzant. Són tantes les noves coses que he descobert que no acabaria 

de llistar-les, en especial voldria remarcar tot el que après de l’àmbit de 

l’aprenentatge automàtic, i en particular, de les xarxes neuronals. Elaborar el 

mòdul de pronòstic i previsió hidrometeorològica m’ha servit per adonar-me del 

potencial d’aquesta disciplina en el món real.  

 

Un dels reptes més importants ha estat l’organització i planificació que el projecte 

en si comporta, administrar adequadament el temps i els recursos és 

imprescindible per obtenir bons resultats, ja que s’han de contemplar un enorme 

ventall de característiques i aspectes en un projecte d’aquesta mena. 

Afortunadament, he tingut l’avantatge de comptar amb la tutela i els consells de 

la directora Alicia Ageno, i el client, Elena Cristofori. A l’existir una relació client-

treballador, he estat capaç de desenvolupar aptituds relacionades amb el món 

professional, adonant-me així de les responsabilitats i els reptes que un afronta 

fora de classe. Considero humilment que he sabut sobreposar-me a les 

adversitats que se m’han plantejat, donant el màxim de mi mateix, el que m’ha 

permès enllestir un projecte regat d’esforç, del qual no puc evitar sentir-me molt 

orgullós.  
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9 Apèndixs 

9.1 Apèndix 1: Guia d’usuari inclosa en l’aplicació 
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9.2 Apèndix 2: Requeriments inicials del projecte 
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