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Abstracte 
 

Resum en català 
Aquest projecte ha tractat sobre el desenvolupament d’un assistent virtual per mòbils Android que 

funciona mitjançant la veu. La temàtica que l’envolta ha sigut la ciutat de Barcelona, amb l’objectiu 

de poder donar una resposta amb la màxima informació sobre qualsevol emplaçament o 

esdeveniment oficial. A més a més, també ha tingut l’objectiu d’estudiar la comunicació entre les 

persones i les màquines, intentant entendre com les màquines poden donar respostes lògiques 

envers a una situació determinada. El desenvolupament s’ha dut a terme des de zero, sense utilitzar 

cap tipus de plantilla pre-programada. Finalment, s’han realitzat una sèrie de proves per determinar 

el rendiment del sistema i veure la seva fiabilitat.  

Resum en anglès 
This project focuses on the development of a virtual system for Android cellphones that works by 

voice control. The topic used in this work is the city of Barcelona, with the goal of goal of defining, 

with the maximum amount of information, any location or official event. Furthermore, it had also 

the objective to study the communication between people and computers, trying to understand how 

computers can answer logically to a given situation. The development has been carried out from 

scrap, without the use of any template. Finally, the liability and robustness of the tool has been 

experimentally tested. 
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SO - Sistema Operatiu. 

HTTP - Hypertext Tranfer Protocol 
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IU - Interfície d’usuari 

SOAP - Simple Object Access Protocol 

XML - eXtensible Markup Language 

JSON - Javascript Object Notation 

LDAP – Lightweight Directory Access Control 

GPL – General Public License 
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Capítol 1. Introducció 
 

1.1 Motivació 
El telèfon mòbil és des dels últims anys una eina indispensable per a les persones i les empreses, és 

una eina que va sempre amb nosaltres i fa que puguem estar connectats arreu on anem. Es va arribar 

al punt que els telèfons mòbils feien tantes coses que ens vam arribar a preguntar si també servirien 

per trucar. 

Avui dia tenim diferents sistemes operatius al mercat dels mòbils, des del Android i iOS fins a 

Windows Phone i BlackBerry OS d’entre d’altres. El mercat té un bipartidisme important parlant dels 

SO ja que Android avarca un 68.8% [1]  i iOS un 18.8% [2] de quota de mercat al 2012. De la resta 

que conformen el mercat cap arriba al 4%. 

Android ha guanyat molta cota de mercat ens els darrers anys, això és degut a que és un sistema 

operatiu lliure i es pot instal·lar a quasi qualsevol terminal mòbil mentre que l’IOS és d’Apple i només 

el porten instal·lat els seus dispositius. 

Existeixen multitud d’aplicacions i jocs –més de 700.000 [2] per Android i més de 1.000.000 [3] per 

iOS- pels mòbils, podríem dir que existeix gairebé tot. Però tot evoluciona molt ràpid i cada cop tenim 

noves tècniques i tecnologies que ens permeten realitzar projectes més sofisticats.  

Amb aquestes noves tècniques aconseguim donar més valor afegit a les aplicacions i podem fer que 

les màquines raonin el contingut i tinguin la capacitat de prendre decisions. Un exemple són els 

prototips de cotxes que s’estan desenvolupant que poden anar des d’un punt a un altre sense 

conductor o els assistents virtuals que poden relacionar diverses preguntes que els hi realitzem. 

L’ús de tècniques com el Processat del Llenguatge Natural (NLP en anglès) és cada cop més usual als 

serveis tecnològics. Amb el NLP podem determinar de millor manera el que l’usuari vol, no es tracta 

simplement de tractar paraula a paraula, sinó que es tracta d’entendre el significat del que està dient 

l’usuari. D’aquesta manera podem anar recol·lectant informació i podem conèixer millor l’usuari 

final. 

A partir d’aquestes tècniques els usuaris poden accedir més fàcilment a tota la informació del 

sistema, i al mateix temps les màquines ens poden donar una informació molt més precisa i 

expressada en el context donat. 

En el que aquest cas pertoca, es desenvoluparà un sistema per aconseguir cercar informació a través 

del telèfon mòbil utilitzant la veu. 

1.2 Objectius del projecte 
L’objectiu d’aquest projecte és desenvolupar un assistent virtual mòbil per entendre millor com 

funciona la comunicació persona – màquina. També té com a objectiu poder donar un servei ràpid i 

de qualitat sobre els esdeveniments i emplaçaments de Barcelona. 
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1.3 Contribucions 
Les contribucions fetes amb aquest projecte són l’aportació d’un sistema base per poder realitzar un 

assistent mòbil. D’aquesta manera queda automatitzat tot el sistema de registre de dades, connexió 

punt a punt i escaneig de dades mitjançant un crawler. A partir d’aquí, el camí a seguir és optimitzar 

totes les parts per tindre un assistent més robust i eficaç.  
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Capítol 2. Assistents virtuals mòbils  
 

2.1. Què són? 
Un assistent virtual és un programa informàtic capaç de reconèixer, al menys de forma bàsica, un 

llenguatge natural que simula una conversació per donar informació i oferir un servei mitjançant la 

veu o el text escrit. 

Un assistent virtual incorpora comprensió de llenguatge natural (PLN), control de diàleg, accés a 

bases de dades amb informació (per exemple, sobre els productes o serveis d’una companyia o 

institució) i un aspecte visual (fotografies o animacions). Els mètodes d’interacció son de text a text, 

de text a veu, de veu a text i de veu a veu. 

Un assistent virtual està format per dos components independents, però estretament integrats, que 

rara vegada es poden separar: la interfície de l’usuari (aspecte), i la base de coneixements a l’interior 

(intel·ligència). La IU pot ser des d’una foto fins a una imatge 3D amb emocions. Però aquesta IU 

requereix un motor de diàleg intel·ligent a més a més d’una base de coneixements ben estructurada 

(com podria ser una base de dades relacional) i amplia per a convertir-se en una eina eficaç 

d’autoservei que augmenti la productivitat.  

2.2. Quins existeixen? 
A continuació es farà un anàlisi dels principals assistents virtual que existeixen. 

2.2.1. Siri 
El Siri és un producte nord Americà i va ser llançat al mercat dels 

mòbils al 2011 amb l’ Iphone 4s. És l’assistent virtual d’Apple i 

només està disponible per als seus dispositius mòbils. L’objectiu 

d’aquesta eina és ajudar-te en tot el que necessitis utilitzant la veu 

parlant-li de manera normal. Disposa de comprensió del llenguatge 

natural i disposa de memòria per poder relacionar cerques que has 

fet amb anterioritat.  

Una de les altres opcions de les que disposa és el dictat, amb el qual 

el mòbil ens redactarà a text el que li anem dient i, no només està 

restringit a les aplicacions d’Apple, sinó que també es pot utilitzar 

en aplicacions de tercers. 

Per desenvolupar aquestes tasques és necessària una connexió a 

internet perquè el que fa és capturar el so i desprès enviar-lo als 

servidors de la companyia per fer el processat. 

a) Idiomes disponibles 

En un inici el Siri nomes estava disponible a Anglès, però a partir de 

la versió 6 d’IOS està disponible també en Espanyol, Italià, Francès, Alemany, Coreà, Xino mandarí i 

Cantonès. 
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2.2.2. Sherpa 
Sherpa és un assistent virtual desenvolupat al País Basc, Espanya que va sortir a la llum a finals del 

2012. Actualment encara està en versió beta i disponible a Google 

Play per poder-lo descarregar. Per començar a utilitzar-lo es 

requereix un dispositiu amb Android amb versió superior a la 2.2 i 

registrar-se (que també és gratuït) a l’aplicació. 

Per poder realitzar totes aquestes tasques que ofereix es necessita 

connectivitat a internet, ja que requereix dels serveis web que 

estan als servidors per fer el processat de l’àudio. Aquest assistent 

permet fer cerques d’informació, afegir esdeveniments al 

calendari, dir-li que et porti a la següent cita, mostra resultats 

d’esdeveniments esportius, etc. 

A part d’aquestes funcions també ofereix un parell que el fan 

destacar-se de la resta i és que es pot reproduir música en 

streaming (és degut a un contracte amb Goear) i es poden enviar 

diners a través de Paypal. 

a) Idiomes disponibles 

Sherpa actualment està disponible par a parla hispana, tenint de moment les següents variants de 

l’Espanyol: Espanyol (Espanya), Espanyol (Chile), Espanyol (Argentina), Espanyol (Colombia) i 

Espanyol (Venezuela). 

 

 

2.2.3. S-Voice 
S-Voice és un assistent desenvolupat per Samsung. Com els altres 

assistents descrits anteriorment també disposa de funcionalitats per 

afegir dades a la agenda, encendre aplicacions que tenim al mòbil . 

L’ S-Voice té com a característica destacable sobre la resta el podem 

encendre estan en repòs, això vol dir que si tenim el mòbil a sobre de la 

taula, sense bloqueig, dient una frase s’encendrà. Aquesta frase per 

defecte és “Hola Galaxy” però es pot canviar des de la configuració. 

Samsung a bloquejat l’accés a la última versió als dispositius que no 

siguin Samsung per a que nomes els seus terminals puguin utilitzar-la. 

 

 

2.2.4. Dragon Mobile Assistant 
El Dragon Mobile Assitant el podríem considerar com la versió per al mòbil del software de 

reconeixement de veu Dragon, de l’empresa Nuance. 
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És una interessant alternativa a Sherpa ja que comparteixen 

SO, mentre que Siri competeix amb ells però nomes amb els 

iPhones. Aquesta aplicació disposa d’un bon reconeixement 

veu a text de tal manera que ens permetrà utilitzar-la per les 

nostres tasques diàries.  

Amb aquest assistent podem dur a terme tota mena de 

tasques com les ja esmentades anteriorment en els altres 

assistents. Podem buscar informació sobre el clima, enviar un 

missatge dient “Digues a la Natalie que arribaré tard”, afegir 

esdeveniments al calendari, actualitzar els estats de les 

nostres xarxes socials i realitzar trucades entre d’altres. 

Aquestes funcionalitats solen estar presents a molts dels 

assistents dels que disposem actualment, però disposa 

d’algunes d’altres que han incorporat a les últimes versions i 

que val la pena destacar: 

 Compartir localització: Amb Dragon tenim la opció de compartir la nostra localització i també 

de saber on estan els nostres amics. Per que ens doni aquesta informació es pot utilitzar una 

frase com “Diguem on sóc” i ell ens respondrà amb un enllaç amb la nostra localització del 

mapa. 

 Mode conducció: Aquesta característica va sortir el 18 de Juny de 2013 amb la finalitat de 

mantenir la vista a la carretera quan estem a un vehicle. La diferència d’aquest mode amb 

el normal és que interactua més amb tu perquè puguis anar perfilant la teva cerca nomes 

amb la veu. 

 Dictat de correus electrònics: Permet la opció d’escriure correus electrònics per tu. 

 Notificacions per veu: Amb aquesta nova funcionalitat ens permetrà que l’assistent ens digui 

per veu les notificacions com podrien ser les trucades perdudes o els estats de Facebook. 

a) Idiomes disponibles 

Actualment nomes disposem de la versió en Angles.  

 

2.3. Diferència amb la resta d’assistents 
Acabem de comprovar que existeixen multitud  d’assistents virtuals pels mòbils, i això que nomes 

hem citat els més importants. Tots ells son capaços de fer moltes funcions com redactar e-mails, 

enviar diners entre d’altres..  

L’objectiu de l’assistent mòbil desenvolupat en aquest projecte és focalitzar les seves cerques en una 

àrea geogràfica i donar un servei de qualitat i precís. Així doncs, l’assistent està pensat per donar 

informació específica de la ciutat de Barcelona, donant informació de llocs emblemàtics, centres 

comercials, aparcaments i gairebé qualsevol cosa que puguem preguntar. 

L’aplicació, inicialment, està pensada perquè sigui utilitzada pels ciutadans de Barcelona ja que 

només funciona en català, encara que la interfície d’usuari estarà disponible en català, castellà i 

anglès. L’objectiu referint-nos a l’idioma és que la pugui fer servir qualsevol persona que parli català, 
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castellà o anglès. D’aquesta manera el que es pretén és ampliar el ventall de gent que la podrà 

utilitzar, essent una eina útil pels turistes quan van a Barcelona. 

La base de dades és, literalment, la guia de la ciutat de Barcelona, de manera que tots els 

esdeveniment i emplaçaments que l’ajuntament de Barcelona col·loqui a la guia estaran disponibles 

també a l’aplicació. 

Tal i com hem vist, existeixen multitud d’assistents i la majoria d’ells van recopilant dades de l’usuari 

per mostrar resultats més precisos a les preguntes que els hi fem. Per això, tots ells demanen que et 

registris a la seva base de dades i responguis algunes preguntes. En canvi, el que s’intenta amb aquest 

projecte és saltar-nos aquest pas utilitzant una llavor que es genera de forma automàtica quan 

s’instal·la l’aplicació al terminal mòbil. Aquest procés serà més detallat a l’apartat on s’explica 

l’aplicació mòbil. 

2.4. Taula resum 
A continuació es mostrarà una taula resum amb les característiques principals dels assistents 

mencionats anteriorment. 

App Sistema 

operatiu 

Preu Funcionalitats destacades Idiomes 

Siri iOS Gratuïta Dictat de text. 
Integració amb les xarxes socials. 
Redacció de correus i missatges. 
Possibilitat de cercar a Internet. 

Llegir les notificacions. 

Anglès 
Espanyol 

Italià 
Francès 
Alemany 

Coreà 
Xinès 

Sherpa Android Gratuïta Dictat de text. 
Integració amb les xarxes socials. 

Notificacions d’esdeveniments esportius. 
Possibilitat de cercar a Internet. 

Llegir les notificacions 

Espanyol 

S-Voice Android Gratuïta Dictat de text. 
Encendre estant en repòs. 

- 

Dragon Android Gratuïta Dictat de text. 
Integració amb xarxes socials. 

Llegir les notificacions. 
Avís per veu de cites programades. 

Encendre’l usant la veu. 
Possibilitat de cercar a Internet. 

Anglès 

Assistent 

propi 

Android Gratuïta Centrat en actes de la ciutat de Barcelona Català 
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Capítol 3. Servidor 
 
3.1. Esquema general  
El sistema està compost per dos parts: el client que és la aplicació mòbil i el servidor que és on es 

processa bona part de les dades. 

 

IL·LUSTRACIÓ 1 – ESQUEMA DE BLOCS DEL SERVIDOR 

El procediment que durà a terme cada petició començarà per gravar l’àudio des del mòbil en format 

“wav” per poder desprès enviar-lo al servidor i que allà sigui tractat. Seria bo que el fitxer d’àudio 

anés comprimit per a que l’enviament fos més ràpid, però com que després cal tractar l’àudio al 

servidor no podem perdre dades i, per tant, s’ha d’enviar en un format que no tingui pèrdues. 

Una bona activitat de recerca seria investigar si és possible enviar el fitxer comprimit en algun format 

i així reduir aquest temps de transferència. En aquests anàlisis podríem veure si la fiabilitat del 

sistema disminueix i, en cas de ser així, avaluar si valdria la pena utilitzar la codificació o no. Si més 

no, si s’utilitza la API que proporciona Google la única possibilitat és utilitzar el format FLAC. 

Hi han varis mètodes amb els quals podem pujar un fitxer a un servidor, en aquest cas s’ha utilitzat 

el mètode POST a través una connexió HTTP per connectar el client amb el servidor.  
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Per poder rebre el fitxer d’àudio i poder-lo manipular el sistema utilitza un servlet. Un cop tenim el 

fitxer en el servidor aquest s’encarrega de convertir-lo a “flac” –un altre format d’àudio sense 

pèrdues- i posteriorment enviar-lo als servidors de Google per utilitzar el servei web “Google Speech 

Recognition”. 

Sembla que no sigui coherent que primer es gravi al telèfon mòbil el so en un format sense pèrdues 

per després fer una conversió a un altre format també sense pèrdues. De fet, la millor solució seria 

enviar el fitxer directament des del mòbil per no haver d’enviar un fitxer dues vegades (del mòbil al 

servidor i del servidor als servidors que fan la transcripció) però ens interessa que la comunicació 

passi a través dels nostres servidors perquè l’objectiu és desenvolupar i integrar un sistema propi de 

transcripció d’àudio a text. 

 Una altra opció possible seria fer la conversió al telèfon mòbil perquè el format FLAC ocupa menys 

espai que el WAV i, aleshores la comunicació seria més rapida, però això té una contrapartida i és 

que la llibreria que s’utilitza ocupa 5Mb aproximadament i faria que l’aplicació ocupes massa. És per 

això que el procés de conversió es fa al servidor. 

A continuació s’aniran explicant les diferents eines que s’han utilitzat: 

3.2. Cygwin 
Cygwin és una gran col·lecció d’eines GNU de codi obert (open source) que proporcionen 

funcionalitats similars a una distribució Linux en Windows. [4]  

Necessitem aquest paquet d’eines perquè el servidor funciona amb Windows. Amb Cygwin podrem 

realitzar operacions CURL per indexar fitxers a Solr. Aquest procés és explicat als pròxims apartats. 

3.3. Apache Tomcat 
Apache Tomcat es una implementació de codi obert de les tecnologies Java Servlet i JavaServer Pages 

(JSP). Les especificacions Java Servlet i JavaServer Pages son desenvolupades sota la Java Community 

Process [5]. Així doncs, utilitzarem Tomcat en aquest projecte per poder fer córrer els servlets. 

3.3.1. Servlet 
Existeixen diverses formes de definir un servlet. Depèn del punt de vista que li donem (tecnològic, 

arquitectònic, programació, etc.) en tindrem una o un altre. Podem dir que un servlet és una classe 

en llenguatge Java utilitzada al servidor i serveix per ampliar les funcionalitats dels servidors web als 

que s’accedeix mitjançant peticions HTTP. 

Encara que els servlets poden respondre qualsevol tipus de petició, normalment s’utilitzen en 

aplicacions allotjades en un servidor web.  

Algunes de les funcionalitats d’un servlet podrien ser: 

1. Llegir dades enviades per un client. 

2. Extreure dades de la capçalera HTTP o del cos d’un missatge. 

3. Generar resultats dinàmics. 

4. Formatejar els resultats en un document HTML. 

5.  Establir els paràmetres HTTP adequats de la capçalera de resposta (tipus de document, 

cookies, etc.) 

6. Enviar el document final al client. 
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Els avantatges més destacats d’utilitzar servlets són: 

1. Son integrables amb pàgines JSP i es poden utilitzar filtres. 

2. Instància permanentment carregada en memòria per cada servlet. Cada petició s’executa en 

un fil, no en un procés. 

3. Amb els servlets, hi ha n fils però nomes una còpia de la classe Servlet. Els servlets també 

tenen més alternatives que els programes CGI per optimitzacions com poden ser mantenir 

les connexions obertes a les bases de dades. 

4. Poden ser utilitzats sobre qualsevol SO i a la majoria de servidors web. 

Un cop explicat què és un servlet i les funcions que té, passaré a explicar les funcions que faran en 

aquest projecte. 

En aquest projecte, comptem amb dos servlets: 

1. L’encarregat de gestionar les peticions HTTP 

2. L’encarregat d’executar cada cert temps el crawler i indexar les dades a Solr. 

a) Gestionar peticions HTTP 

Quan un client intenta connectar-se amb el servidor, el primer que fa és establir una connexió HTTP. 

A continuació es detallen els procediments emprats que du a terme el servlet i com ho gestiona. Tal 

i com veiem a la imatge podem dividir en sis processos el que passa al servidor. 

 

IL·LUSTRACIÓ 2 – BLOCS DE PROCESSOS DEL SERVLET 

A continuació aniré detallant cadascun d’aquests: 

a.1) Recepció del fitxer 

Un cop estem connectats el client envia el fitxer d’àudio que prèviament ha capturat amb el mòbil. 

És necessari guardar aquest fitxer al disc perquè necessitem tractar-lo, així doncs el primer que farem 

es guardar-lo al disc amb el mateix format que ens arriba del mòbil. Aquest format té les següents 

característiques: 

 Sample rate: 16000 Hz 

 Sample Size: 16 bits per mostra 
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 Format WAV. 

a.2) Conversió del fitxer 

Amb el fitxer a la nostra possessió, li canviem el format a .FLAC, un altre format sense pèrdues. 

Aquests canvis són necessaris perquè per fer la transcripció s’envia l’àudio als servidors de Google 

per utilitzar un servei gratuït de transcripcions. Aquest servei requereix unes certes característiques 

com són: 

 Sample rate 16000Hz 

 Format FLAC. 

 16 bits per mostra 

a.3) Transcripció a text 

El que estem fent en aquest procés és utilitzar el mateix servei que utilitza HTML5 o el navegador 

Google Chrome per fer les cerques via àudio. Com que en aquest projecte utilitzem una aplicació 

nativa d’ Android i no tenim la possibilitat d’utilitzar les etiquetes HTML s’envia al mateix lloc però 

de diferent forma. 

Quan enviem els paràmetres podem determinar: 

 El nom del client, en aquest cas: tfgespeleta 

 L’idioma que volem: ca 

 El nombre màxim de resultats: 5 

El servei ens torna com a resultat un JSON serialitzat. A Java un objecte serialitzat vol dir “aplanar” 

una estructura però que després puguem recuperar. D’aquesta manera estem guardant un String 

que després podem tornar a reconstruir com un objecte JSON. 

Un exemple d’aquest JSON seria el següent: 

 

En format JSON: 

{"status":0,"id":"8975654154-1","hypotheses":[{"utterance":"plaça 

catalunya","confidence":0.81282163}, {"utterance":"plaça de catalunya"}, 

{"utterance":"plaça catalunya 1"}, {"utterance":"plaza de catalunya"}, 

{"utterance":"plaça catalunya 9"}]} 

{ 

 "status":0, 

 "id":"8975654154-1", 

 "hypotheses": [ 

     {"utterance":"plaçacatalunya","confidence":0.81282163}, 

     {"utterance":"plaça de catalunya"}, 

     {"utterance":"plaça catalunya 1"}, 

     {"utterance":"plaza de catalunya"}, 

     {"utterance":"plaça catalunya 9"} 

]} 
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Com podem observar a l’exemple tenim tres camps: “status”, “id” i “hypotheses”. El camp status ens 

indica si hi ha algun error, el camp “id” és la identificació de la petició i l’array “hypotheses” conté 

les possibles transcripcions. Es pot veure com nomes ens torna cinc possibles solucions, ja que tal i 

com he dit anteriorment he seleccionat que com a màxim en vull cinc. 

Els codis dels errors són: 

 Status: 0 – Correcte 

 Status: 4 – No s’ha trobat l’arxiu d’àudio 

 Status: 5 – Arxiu d’àudio incorrecte. 

Una vegada tenim les possibles transcripcions hem d’escollir una per fer les cerques a la base de 

dades de Solr. 

a.4) Solr 

Solr té un apartat propi dintre d’aquest mateix capítol. (Secció 3.6) 

a.5) Envia resposta al client 

Per comunicar el servidor amb el client enviarem un JSON serialitzat amb les dades. És una manera 

senzilla i ràpida d’enviar la informació i després poder-la reconstruir al telèfon. 

El model és aquest. 

a.6) Base de dades 

La base de dades té un apartat propi dintre d’aquest mateix capítol. (Secció 3.5). 

b) Servlet timer 

Aquest altre servlet s’utilitza per dur a terme tasques repetitives del sistema. Concretament 

s’executa cada 24h per tornar a agafar les dades de la guia de Barcelona i posteriorment afegir-les 

de nou al índex de Solr. D’aquesta manera aconseguim tindre el sistema actualitzat.  

{ 
 "get":[ 
     {"speech":"macba", 
     "schedules":"false", 
     "phone":934120810, 
     "title":"Museu d'Art Contemporani de Barcelona(MACBA)", 
     "desc":"Pndresrmat per la Generalitat…", 
     "price":0,"error":false, 
     "serverTime":"09-04-2014 17:22:26", 
     "when":"false","where":"Pl Àngels, 1", 
     "zone":"El Raval"} 
 ]} 
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Per dur a terme aquestes tasques utilitzarem la classe TimerTask, que ens permet exactament això, 

reproduir una operació una o varies vegades. 

 

3.4. Servidor Apache 
Apache és un servidor web HTTP que pot funcionar a plataformes UNIX, Windows i Macintosh. És un 

servidor potent, flexible, modular i que implementa els últims protocols com pot ser HTTP/1.1. 

El reconeixem com un dels servidores web més utilitzats del món i és que la seva senzillesa, capacitat 

d’escalabilitat i configuració fan que sigui una eina molt atractiva. A més de ser software lliure també 

és de codi obert, de tal manera que tothom pot modificar les parts del codi que necessiti i fer negoci 

amb ell sempre i quan es reconegui el seu treball. 

Alguns dels motius del perquè és tant utilitzat podria ser: 

 Pot funcionar sobre multitud de sistemes operatius 

 Codi font obert 

 Altament configurable i de disseny modular 

 Treballa amb bases de dades relacionals i servidors LDAP per autenticació. 

 Pots personalitzar les respostes d’error. 

En aquest projecte utilitzarem el servidor web Apache per poder entrar a administrar la base de 

dades MySQL a través de phpMyAdmin. 

3.5. MySQL 
MySQL és la base de dades relacional de software lliure més popular del món. Pertany a la companyia 

Oracle i corre sota una llicencia GNU GPL, el que vol dir que es pot utilitzar gratuïtament sense ànim 

de lucre mentre que si la vol utilitzar una empresa ha de comprar la llicencia. 

A diferència amb Apache, comentat anteriorment, MySQL es desenvolupat per una empresa i no per 

una comunitat. 

Moltes de les empreses més grans del món com Facebook, Twitter o Google les utilitzen per estalviar-

se temps i diners alimentant les seves webs amb multitud de visites. 

L’assistent d’aquest projecte utilitza aquesta base de dades per emmagatzemar les dades de cada 

petició que realitzen els usuaris i després seran emprades per poder analitzar els resultats i millorar 

les parts del codi que siguin més lentes. 

Tota la informació emmagatzemada també serà utilitzada per poder fer cerques més precises. 

@Override 

 public void contextInitialized(ServletContextEvent arg0) { 

        // Iniciamos el timer 

        timer = new Timer(); 

        timer.schedule(this, 0, 24*60*60*1000);  // 24h   

 } 
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Per administrar la base de dades s’ha utilitzat phpMyAdmin, un gestor de bases de dades via interfície 

web que corre sobre Apache. Per accedir a la administració en mode local haurem d’accedir a la 

direcció http://localhost/phpmyadmin. 

La base de dades creada per aquest projecte es diu “tfg_speech” i dintre tenim una taula que es diu 

“statistics” on tenim els següents camps per guardar la següent informació: 

Nom columna Tipus Descripció 

Id Int(11) Identificació de cada columna amb condició d’auto 

increment 

User_id Bigint(10) És la identificació de cada usuari. Es guarda la llavor 

de cada usuari. 

Post_date Date Data del moment que es fa la petició 

time time Hora del moment que es fa la petició. 

Speech text És la transcripció que obtenim al passar el so a text 

androidToServer double Temps que triga en enviar-se el fitxer d’àudio des del 

mòbil al servidor (en segons). 

convertToFlac double Temps que triga en fer-se la conversió d’àudio de 

WAV a FLAC (mil·lisegons). 

SendGoogleRequest double Temps que triga en fer-se la transcripció. 

SolrQuery double Temps que triga Solr en fer la cerca sobre la seva base 

de dades (mil·lisegons). 

sendJsontoApp double Temps que es triga en enviar la resposta del servidor 

al client (mil·lisegons). 

FileFLAG Bigint(10) Tamany del fitxer en format FLAC (en bytes). 

fileWAV Bigint(10) Tamany del fitxer en format WAV (en bytes). 

 

3.6. Apache Solr 
Apache Solr es una plataforma de cerques basada en Apache Lucene. Les seves principals 

característiques inclouen la cerca de text complert, cerques facetades, indexació -quasi en temps 

real-, la agrupació dinàmica, la integració de bases de dades, documents rics (per exemple Word o 

PDF) i la cerca GEO espacial. Solr és fiable, escalable i tolerant a falles, proporcionant indexació 

distribuïda, replicació i consultes en configuracions amb equilibri de càrrega, failover automatitzat i 

recuperació, configuració centralitzada, etc.[6] 

La principal característica de Solr és la seva API en REST, ja que en comptes d’haver d’usar les típiques 

API’s específiques de cada llenguatge de programació podem utilitzar peticions HTTP i obtindré 

resultats en XML o JSON. 

Solr està escrit en Java, però el podem utilitzar en qualsevol altre llenguatge que dominem, 

simplement fent servir les peticions GET per realitzar cerques sobre el seu índex i POST per agregar 

documents. 

A més d’utilitzar REST, també disposa de llibreries en diferents llenguatges de programació per 

facilitar encara més la feina. Com és en el nostre cas, on s’utilitza la API de Java, SolrJ. 
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Ara que ja sabem que és Solr, passaré a explicar les principals parts del sistema, per què serveixen i 

perquè he escollit aquest tipus de configuració. 

3.6.1. Indexació 
Solr es capaç de realitzar cerques de forma ràpida ja que no busca la informació en el text, sinó que 

la busca sobre un índex. 

Perquè ho entenguem, és com utilitzar les pàgines d’un llibre relacionades amb una paraula clau 

mitjançant l’escaneig d’un índex a la part posterior del llibre en comptes de buscar cada paraula a 

cada pàgina del llibre. 

Aquest tipus d’índex s’anomena índex invertit perquè s’inverteix la estructura del contingut, ja que 

en compte d’anar a una pàgina i buscar paraules el que fem es agafar una paraula i mirar en quines 

pàgines està. Un exemple podria ser: 

T[0] = “it is what it is” 

T[1] = “what is it”  

T[2] = “it is a banana” 

El nostre índex invertit seria [7]: 

Paraula Frase on apareix 

“a”: {2} 

“banana”: {2} 

“is”: {0, 1, 2} 

“it”: {0, 1, 2} 

“what”: {0, 1} 

 

3.6.2. Documents 
A Solr s’utilitzen Documents. Un Document és cada unitat que podem cercar i indexar. Per tant, 

l’índex consisteix en un o més Documents, i un document consta d’un o diversos camps. 

Per fer-nos una idea de què és exactament un Document, si ho comparem amb una base de dades 

relacional un Document es correspondria a una fila d’una taula, i un camp es correspondria al nom 

d’una columna de la taula. 

3.6.3. Schema 
L’ schema és un document que conté tots els detalls sobre quins camps pot tindre el nostre 

document, i com ha de ser tractat cadascun d’aquests camps en el moment d’indexar-los o en el 

moment que es fa una cerca. 

L’ schema declara: 

 Quin tipus de  camps hi ha 

 Quins camps poden ser utilitzats com a únics/clau primària 

 Quins camps són requerits 

 Com indexar i cerca cada camp 



15 
 

a) Tipus de camps 

A Solr, cada camp té un tipus. Podem determinar els següents tipus bàsics: 

 Float 

 Long 

 Double 

 Date 

 Text 

A part dels tipus bàsics, Solr et permet definir nous tipus de camps, combinant filtres i tokens. 

D’aquesta manera s’han fet camps específics per cada idioma. Per exemple, en aquest projecte 

s’utilitza el tipus de camp “text_ca” on s’apliquen uns filtres determinats per la llengua catalana. 

Cada camp el podem dividir en l’apartat d’indexació i en l’apartat de consulta. D’aquesta manera el 

que fa és aplicar una sèrie de filtres quan s’indexa i uns altres quan es realitza la consulta. 

A continuació podem veure un fragment del camp “text_ca”: 

 La primera línia es defineix el nom del camp i la classe. Veiem que el nom es “text_ca”. 

 A la segona línia s’està detallant que els pròxims filtres son els que es duran en el procés 

d’indexació. 

 A la tercera línia indiquem quin tipus de tokenitzador volem utilitzar. En aquest cas he utilitzat 

el general. El tokenitzador s’utilitza per separar les paraules, acrònims, etc. 

 A la quarta línia s’indica que es vol utilitzar el fitxer de sinònims. Totes les paraules que apareguin 

seran substituïdes pels seus sinònims. 

 La cinquena línia és semblant a l’anterior però en aquest cas les paraules que estiguin al fitxer 

protwords.txt no se’ls hi aplicarà el filtre per extreure l’arrel. Un exemple podria ser: de la 

paraula “parlar” Solr es quedaria amb “parl”. 

 A continuació, a la setena línia s’aplica un filtre per treure els apòstrofs. 

 A la vuitena es passen totes les lletres a minúscules 

 A la novena s’apliquen els stopwords. Un stopword és una paraula que no aporta significat ni 

valor en una cerca. Aquestes paraules podrien ser alguns determinants o algunes preposicions. 

<!-- Catalan --> 

 1   <fieldType name="text_ca" class="solr.TextField"   

positionIncrementGap="100"> 

 2     <analyzer type="index">  

 3      <tokenizer class="solr.StandardTokenizerFactory"/> 

 4       <filter class="solr.SynonymFilterFactory" 

synonyms="synonyms.txt" ignoreCase="true" expand="true"/> 

 5       <filter class="solr.KeywordMarkerFilterFactory" 

protected="protwords.txt"/> 

 6       <!-- removes l', etc --> 

 7       <filter class="solr.ElisionFilterFactory" ignoreCase="true" 

articles="lang/contractions_ca.txt"/> 

 8      <filter class="solr.LowerCaseFilterFactory"/> 

 9     <filter class="solr.StopFilterFactory" ignoreCase="true" 

words="lang/stopwords_ca.txt" /> 

 10       <!-- <filter class="solr.SnowballPorterFilterFactory" 

language="Catalan"/>    -->     

 11    </analyzer> 
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b) Declaració d’un camp. 

Això és un exemple de la declaració d’un camp. 

 

Per declarar un camp nou necessitem especificar les següents dades: 

 name: nom del camp 

 type: quin tipus és. Com veiem estem utilitzant l’explicat en el punt anterior. 

 Indexed:  Si volem que aquest camp s’afegeixi al índex. 

 Stored: Amb aquest terme indiquem a Solr que volem que guardi el valor del text original. 

És útil perquè hi ha camps que no s’utilitzen per cercar però si que s’han de mostrar al 

resultat. 

 Multivalued: Pot tindre més d’un valor? En aquest cas és fals perquè cada  document només 

pot tindre un títol, però si volguéssim guardar al mateix camp el títol i el subtítol hauríem de 

posar “true”. 

3.6.4. Solrconfig.xml 
A Solr hi ha dos fitxers de configuració del sistema, el primer ja l’hem detallat que és l’ schema, i el 

segon és el SolrConfig. A diferència de l’ schema ,on detallàvem els tipus de camps que utilitzarem, 

aquí li indicarem on volem que mantingui les dades indexades, el tipus d’implementació que volem 

utilitzar per administrar la cache, peticions, etc. No detallarem més aquest apartat ja que no ha sigut 

necessari modificar res. 

3.6.5. Sintaxi i peticions 
Solr (Lucene) té la seva pròpia sintaxi per poder entendre el que el client li envia mitjançant HTTP. A 

continuació mostraré algunes comandes bàsiques per obtenir resultats. 

a) Cercar paraules 

Si volem cercar una paraula que aparegui al títol, per exemple “MACBA”, hauríem d’utilitzar la 

següent URL: 

 

b) Utilitzar expressions lògiques 

També podem utilitzar expressions lògiques: 

 

http://localhost:8983/solr/collection1/q=title:MACBA+AND+id:1002 

http://localhost:8983/solr/collection1/q=title:MACBA+OR+title:Maremagnum 

 

http://localhost:8983/solr/collection1/q=title:MACBA 

 

<field name="title" type="text_ca" indexed="true" stored="true" 

multiValued="false"/> 
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c) Rangs de números i dates 

Solr també permet aplicar rangs de números a les cerques. En aquest primer cas estem dient que 

volem que ens mostri els resultats amb “id” entre 0 i 3. 

 

Però també li podem indicar que ens mostri des d’un valor inicial fins al final o al reves. Per fer-ho 

quedaria així: 

 

3.6.6. Filtres de consulta (Filter Query) 
Com hem vist amb operacions lògiques podem cercar diferents paraules però sovint necessitem 

acorar més aquesta cerca i necessitem aplicar-li un filtre. Els filters query (fq) són filtres que ens 

permeten precisar més el resultat. 

Podríem buscar al nostre índex totes les persones que siguin mascles i després aplicar-li un filtre 

perquè nomes ens mostri els que tenen més de 18 anys. La consulta quedaria així. 

 

Si haguéssim utilitzat la expressió AND, i no un filtre,  ens tornaria com a resultat tots els homes (de 

qualsevol edat) i totes les persones (homes y dones) que tinguessin més de 18 anys. 

 

3.6.7. Afegir documents a l’índex 
Tal i com hem explicat anteriorment a Solr es poden carregar documents en format XML, JSON, 

Word, etc. En aquest projecte es carregarà un únic document de text en format JSON. Per fer-ho 

utilitzarem una eina que s’anomena cURL. cURL és una eina de línia de comandes que serveix per fer 

transferència de dades utilitzant sintaxi de URL, suportant HTTP i FTP entre d’altres. [8] 

A continuació es mostra el codi emprat per indexar el fitxer. 

 

Com es pot observar li indiquem una direcció HTTP i després afegim el fitxer “items_full.json” i 

finalment li diem el tipus de document que és. 

curl 'http://localhost:8983/solr/update/json?commit=true' --data-

binary @items_full.json -H 'Content-type:application/json' 

 

http://localhost:8983/solr/collection1/q=sex:M&fq=age:[18 TO *] 

http://localhost:8983/solr/collection1/q=id:[0 TO 3] 

http://localhost:8983/solr/collection1/q=id:[* TO 100] 

http://localhost:8983/solr/collection1/q=id:[10 TO *] 
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3.6.8. SolrJ 
SolrJ és un client Java per accedir a Solr. Ofereix una interfície per afegir, actualitzar, esborrar i fer 

consultes a qualsevol índex. 

Generalment manté compatibilitat de versions, és a dir, que podem utilitzar una versió més nova de 

SolrJ i una més antiga de Solr, o una més moderna de Solr i una més antiga de SolrJ. 

Segons la documentació oficial per poder utilitzar SolrJ necessitem importar al projecte les següents 

llibreries: 

 apache-solr-solrj-*.jar 
 commons-codec-1.3.jar 
 commons-httpclient-3.1.jar 
 commons-io-1.4.jar 
 jcl-over-slf4j-1.5.5.jar 
 slf4j-api-1.5.5.jar 
 slf4j-jdk14-1.5.5.jar 

Dintre del projecte he creat una classe que es diu SolrJSearcher on hi ha els mètodes before, after i 
buscar. 

Al mètode before es crea una instància de HttpSolrServer que utilitza la llibreria Apache Commons 
HTTP Client per connectar-se amb Solr. A continuació a aquest objecte li assignem un parser d’XML. 

Finalment, el mètode buscar com el seu propi nom indica fa la cerca i el mètode after s’utilitza per 

netejar l’índex. 

3.7. Aranya web (crawler) 
Una aranya web (més comunament anomenada crawler o Spider) és un programa que travessa de 

forma automàtica les pàgines web per emmagatzemar o analitzar al seu contingut.  Motors de 

cerques com Google utilitzen aquestes eines per indexar el contingut web, mentre que “spammers” 

l’utilitzen per aconseguir direccions de correu electrònic. [9] 

Els administradors de les pàgines web utilitzen un fitxer de text anomenat robots.txt on poden donar 

instruccions sobre la seva pàgina web als robots. Aquest fitxer funciona se la següent manera: quan 

un robot intenta accedir a la següent pàgina web http://www.example.com/welcome.html el primer 

que fa és mirar http://www.example.com/robots.txt i si troba el següent no podrà rastrejar la web. 

 

“User-agent: *” vol dir que aquesta norma s’aplica a tots els robots. El “Disallow: /” li diu al robot 

que no pot visitar cap web d’aquest lloc. 

Cal mencionar dos característiques importants dels robots: 

 Poden ignorar el fitxer robots.txt 

User-agent: * 

Disallow: / 
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 El fitxer robors.txt és públic i tothom el pot veure. 

En canvi, si trobes les línies de codi que trobem a continuació sí que podria accedir al contingut. 

 

3.7.1. Scrapy 
Scrapy és un framework d’alt nivell (Python) pel rastrejament de pàgines web i extracció de dades 

estructurades. Es pot utilitzar per una àmplia gamma d’aplicacions com pot ser el data mining (trobar 

patrons en grans quantitats de dades), processament de dades automàtiques o arxius històrics 

d’informació. [10] 

El que podem fer amb Scrapy és el mateix que podem fer utilitzant una API d’algun lloc web, per 

exemple la Wikipedia. Scrapy entra en acció quan volem obtenir dades d’algun lloc que no té API o 

no disposa d’un mecanisme per poder accedir a la informació.  

Per poder agafar les dades de les pàgines web hi ha dos possibles opcions. La primera és indicar a 

Scrapy quines etiquetes volem mitjançant XPath i la segona és utilitzant codi CSS. En aquest cas, 

utilitzaré XPath perquè és senzill d’entendre a simple vista. 

Tant per crear un projecte com per llençar l’aranya s’utilitza la línia de comandes. Per fer el primer, 

haurem d’introduir la línia següent, essent “bcnbot” el nom que li volem donar al projecte. 

 

Un cop executat sens crearà la següent estructura. 

Bàsicament és: 

 scrapy.cfg: el fitxer de configuració del sistema. 

 bcnbot/: dintre està tota la part en Python. 

 bcnbot/items.py: estan definits els objectes. 

 bcnbot/pipelines.py: Les pipelines són filtres que se li donen als objectes capturats. 

 bcnbot/settings.py: fitxer de configuració. 

 bcnbot /spiders/: directori on es guardaran les aranyes (spiders). 

User-agent: * 

Disallow:  

Scrapy startprojecte bcnbot 

bcnbot/ 

     scrapy.cfg 

     bcnbot/ 

          __init__.py 

          items.py 

          pipelines.py 

          settings.py 

          spiders/ 

               __init__py 
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3.7.2. Arquitectura 
El següent diagrama mostra una visió general de l’arquitectura d’ Scrapy amb els seus components i 

un esquema del flux de dades del sistema (fletxes verdes). 

 

IL·LUSTRACIÓ 3 - ARQUITECTURA SCRAPY 

IMATGE EXTRETA DE [11] 

3.7.2.1. Scrapy Engine 

El motor és el responsable de controlar el flux de dades entre els components del sistema, i de llençar 

els esdeveniments quan passa alguna acció. 

3.7.2.2. Scheduler 

És el planificador, rep les peticions a través del motor i les posa a la cua. 

3.7.2.3. Downloader 

És l’encarregat d’anar a buscar les pàgines web i alimentar al motor. El motor envia aquesta 

informació a les aranyes (spiders). 

3.7.2.4. Spiders 

Les aranyes són classes programades per extraure la informació que ens arriba del downloader. 

3.7.2.5. Item pipeline 

Les pipelines processen els items un cop han estat extrets per les aranyes. Les tasques típiques són 

netejar, validar i guardar-los en algun tipus de base de dades. Així doncs pel que s’ha utilitzat és per 

netejar possibles etiquetes HTML que es puguin haver introduït durant l’extracció de les dades o per 

comprovar que el que s’ha extret és correcte. Un exemple d’això seria contar el número de dígits que 

té el número de telèfon per comprovar que és correcte. 
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3.7.2.6. Middleware 

Els middleware són “ponts” que fan possible la comunicació del motor amb el scheduler, downloader 

i els spiders. 

3.7.3. Flux de dades 
El flux de dades és controlat pel motor, i funciona de la següent manera: 

1. El motor obre el domini, localitza l’aranya que s’encarrega d’aquest domini i li demana la 

primera URL. 

2. El motor rep la primera URL de l’aranya i se la envia al Scheduler. 

3. El motor demana al Scheduler les següents URL’s per rastrejar. 

4. El Scheduler li torna les següents URL’s al motor i aquest se les envia al Downloader. 

5. Quan el Downloader a acabat de descarregar-se la pàgina web se la envia al motor. 

6. El motor rep les respostes i se les envia a l’aranya perquè les processi. 

7. L’aranya processa la resposta i retorna els elements i les noves peticions al motor. 

8. El motor envia els elements al Item Pipeline i les noves peticions al Scheduler. 

9. El procés es repeteix fins que no hi ha noves peticions. Finalment el motor tanca les 

connexions. 

3.7.4. Definint els items 
Els items son contenidors que seran carregats amb les dades obtingudes. Començarem definint els 

camps que volem emmagatzemar com son el títol de l’esdeveniment, la hora, el preu, el telèfon, etc. 

El codi queraria així: 

 

3.7.5. Fitxers de configuració 
Per desenvolupar el bcnbot gairebé no a fet falta modificar els fitxers de configuració. Només s’ha 

afegit un petit detall, un petit retràs entre peticions per no saturar el servidor on està allotjada la 

pàgina web de la guia de Barcelona. Aquest petit retràs afectarà al temps total d’execució. 

Per fer-ho nomes s’ha afegit aquesta línia a settings.py. 

class PruebasItem(Item): 

    # define the fields for your item here like: 

    title = Field() 

    where = Field() 

    when = Field() 

    street = Field() 

    district = Field() 

    zone = Field() 

    postal_code = Field() 

    phone = Field() 

    desc = Field() 

    schedules = Field() 

    price = Field() 

    id = Field() 

DOWNLOAD_DELAY = 0.25    # 250 ms of delay 
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3.7.6. L’Aranya 
Les aranyes són classes programades per cada usuari i són les encarregades de capturar la informació 

d’un domini o grup de dominis. 

A l’inici es defineixen una llista de URL’s d’on es descarregarà la informació, s’especifica quin domini 

és i quines regles ha de seguir. 

En el nostre cas el primer que definim és el nom de l’aranya “get-bcnbot”, després quin domini volem 

“guia.bcn.cat” i finalment indiquem per quina URL ha de començar.  

 

El pròxim que definirem seran les regles que ha de seguir. En aquest cas hem d’escanejar moltes 

pàgines i mitjançant les regles podem dir-li que quan es trobi al final de la pàgina vagi a la següent. 

Tal i com veiem només hi ha una regla. Aquesta regla el que fa és que quan es trobi una pàgina  

que contingui la paraula index.php i estigui dintre d’un div definit amb una classe que es diu 

paginador executi el mètodes parse_start_url. 

Parse() és un mètode de l’aranya, que es crida per descarregar les respostes utilitzant l’objecte 

“response”. La resposta és passada al mètode com argument. En el cas del bot bcnbot s’utilitza el 

mètode “parse_start_url” per indicar a l’aranya que ha de començar per la URL especificada. Aquest 

canvi de mètode és necessari perquè estem utilitzant regles. 

La web de la guia de Barcelona, d’on hem de treure les dades està estructurada de la següent manera. 

Tenim una sèrie d’enllaços a cada pàgina i per poder accedir a tota la informació de cada enllaç 

necessitem entrar a cadascun d’ells per poder accedir a tota la informació. 

Per poder agafar tota la informació el procediment serà agafar totes les direccions dels enllaços (per 

pàgina) i després entrar a cada un d’ells i agafar tota la informació necessària. Per fer-ho 

necessitarem dos mètodes: un que serà l’encarregat d’agafar els enllaços i un segon que guardarà la 

informació. Un cop haguem agafat la informació que volem l’aranya haurà de buscar la pàgina 

següent i realitzar el mateix procediment. 

 

name = "get-bcnbot" 

allowed_domains = ['guia.bcn.cat'] 

start_urls=['http://guia.bcn.cat/index.php?pg=search&from=0&q=*:*&n

r=100']     

 

rules = ( 

Rule( 

  SgmlLinkExtractor( 

   allow=(re.escape("index.php")), 

   restrict_xpaths=("//div[@class='paginador']")), 

    callback="parse_start_url", 

    follow=True), 

  ) 
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IL·LUSTRACIÓ 4 – ESQUEMA QUE SEGUEIX EL CRAWLER PER AGAFAR LES DADES DE LA GUIA DE BARCELONA 

El mètode que agafa els enllaços és el “parse_start_url”. En aquest mètode li indiquem que volem 

que entri dintre del div amb els resultats (llista-resultats), després que agafi tots els enllaços 

(a/@href) dels camps que tenen etiqueta de títol (h3). La cosa seria així. 

 

Un cop tenim els enllaços, es crida al mètode “parse_detail” on es fa un procés semblant al que 

s’acaba d’explicar però en lloc d’agafar els enllaços s’agafen les dades específiques de cadascun 

d’ells. 

Per finalitzar amb aquest capítol es mostra una captura de pantalla de la pàgina web real. A la primera 

il·lustració tenim les entrades que hi ha a la guia. 

sel.xpath('//*[@id="llista-resultats"]//h3/a/@href') 
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IL·LUSTRACIÓ 5 - RESULTATS PÀGINA WEB GUIA.BCN.CAT 
 

En aquesta segona imatge es mostra el que es veu un cop s’ha clicat en l’enllaç corresponent. Pot 

variar una mica d’un enllaç a un altre ja que és possible que un esdeveniment no necessiti tanta 

informació com un altre però la estructura és la mateixa.  
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IL·LUSTRACIÓ 6 - PÀGINA WEB AMB LES DADES QUE S'AGAFEN 
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Capítol 4. Aplicació mòbil 
 

4.1 Disseny 
Com s’ha esmentat anteriorment el dispositiu anirà sobre un SO Android i la funció del client serà 

interactuar amb l’usuari. La seva funció és gravar el que l’usuari diu i enviar-lo al servidor. Després 

ha de mostrar la resposta. 

El que s’ha intentat és treure el màxim de càrrega de procés al mòbil i passar-la al servidor. El motiu 

principal és que l’aplicació funcioni també en mòbils que no són gaire potents. 

La part visual de l’aplicació està definida entorn al menú Navigation Drawer. El Navigation drawer és 

una barra lateral que surt per pantalla al desplaçar el dit des d’una banda fins l’altre. 

L’arquitectura d’aquest menú és bàsicament un contenidor de fragments, per mostrar les diferents 

pantalles , i un layout tipus llista (listview) per mostrar la llista d’opcions del menú. 

 

IL·LUSTRACIÓ 7 - ESTRUCTURA DEL COMPONENT NAVIGATION DRAWER. 

4.1.1. Fragments 
Un fragment és una part de la interfície de l’usuari que pot afegir-se o eliminar-se d’una interfície de 

forma independent a la resta d’elements de l’activitat, i que es pot reutilitzar per la resta d’activitats. 

Aquest comportament és el que ens farà poder dividir la nostra pantalla en deferents porcions de 

manera que si tenim pantalles de diferents mides podrem donar diferents vistes a cada mida. 
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IL·LUSTRACIÓ 8 – EXEMPLE COM ELS FRAGMENTS ES PODEN ADAPTAR A DIFERENTS MIDES DE PANTALLES. 

IMATGE EXTRETA DE [12] 

En aquest cas com ja he mencionat, utilitzaré  els fragments per desenvolupar aquest tipus de menú 

lateral, no els utilitzaré per ajustar diferents vistes als diferents tipus de pantalles. D’aquesta manera 

una sola activitat serà la encarregada de gestionar tots els fragments. 

Tindrem el fragment principal que contindrà el contenidor i el menú a l’esquerra. Quan es carrega 

l’aplicació el procediment és substituir el contenidor de fragments per un altre, en aquest cas el 

fragment home perquè és el principal. 

La imatge següent ens mostra el que seria l’activitat principal amb el contenidor de fragments i el 

menú lateral, i els tres fragments disponibles. 

 

IL·LUSTRACIÓ 9 – ESQUEMA SUBSTITUCIÓ DEL CONTENIDOR DE FRAGMENTS PER LA RESTA DE FRAGMENTS. 
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IMATGE EXTRETA DE [12] 

a) Fragment home 

El fragment “home” serà l’encarregat de mostrar-nos el botó 

per començar a gravar, els resultats i la bombolla amb la 

transcripció del que hem dit. Al mostrar-nos la transcripció del 

que hem dit podrem veure si ho ha interpretat bé o s’ha 

equivocat fent la transcripció. 

És important destacar la diferència que hi ha entre la frase que 

es mostra a la bombolla i el que s’ha cercat. El que es mostra a 

la bombolla és la transcripció que s’ha utilitzat per fer la cerca. 

Tal i com hem vist a l’apartat de Solr quan fem la cerca la frase 

en qüestió serà processada. 

 

b) Fragment requests 

Per altra banda, tenim el fragment requests on es mostra la 

llista de peticions que hem fet, podríem dir que és un historial. Podem accedir a ell des del menú 

lateral de l’aplicació. 

Aquesta llista ens mostra un petit resum de cada petició. A la pantalla principal es mostra una imatge 

associada a l’esdeveniment, el títol, l’ hora, el preu de la entrada i el districte.  

 

IL·LUSTRACIÓ 11 – LLISTA DE PETICIONS AL FRAGMENT REQUESTS. 

c) Fragment details 

Per obtenir tota la informació nomes cal prémer a sobre de l’esdeveniment corresponent i ens 

portarà a una altre pantalla on es veuran totes les dades. És la pantalla on es veu tota la informació. 

Aquesta pantalla la gestiona el fragment details. 

4.1.2. Imatges 
En els següents apartats explicaré algunes de les eines que he utilitzat per editar les imatges. A part 

de les eines bàsiques com pot ser el Microsoft Paint o Adobe Photoshop Android ens proporciona 

d’altres específiques pel que una aplicació d’ Android necessita. 

a) 9-patch 

És tracta d’un sistema que utilitza Android per fer el re-escalat d’imatges. És molt útil quan volem 

posar contingut dinàmic amb una imatge de fons i necessitem que la imatge s’adapti sempre al 

contingut. 

Com és el cas de la bombolla on es mostra el text, depenent de la longitud de la frase que digui 

l’usuari el globus tindrà una mida o una altre. 

IL·LUSTRACIÓ 10- FRAGMENT HOME 



30 
 

El que s’ha de fer perquè la imatge es re-escali és indicar amb les línies de color negre que es veuen 

als costat quin àrea de la imatge volem que variï. 

 

IL·LUSTRACIÓ 12 - VISTA DE L'APLICACIÓ 9-PATCH. 

Quan acabem la edició guardarem la imatge amb format .9.png. Després només cal utilitzar-la com 

una imatge normal, es col·loca a la carpeta d’imatges corresponent i Android fa la resta de la feina. 

a) Eines d’ Android online 

Android ens proporciona una sèrie d’eines online que faciliten el treball del nostre projecte. Es pot 

accedir des de la pàgina d’ Android developers o buscant a qualsevol cercador d’internet “Android 

Asset Studio”. 

Dintre d’aquest conjunt d’eines podem trobar les següents utilitats, entre d’altres: 

 Icones de llançament 

 Icones per la action bar i les pestanyes. 

 Icones de notificació 

 Generador d’estils per la action bar 

El que fan moltes d’aquestes eines és generar-te automàticament una imatge en les diferents mides 

que necessita l’aplicació pels diferents tipus de densitats de pantalles. Alguna altre,  és un editor web 

en el que pots seleccionar les característiques que vols que tingui un determinat element i així no 

l’has de programar, et dóna el codi generat. 

4.1.3. MockUP 
Un mockup és una maqueta del projecte. Normalment un mockup o wireframe es realitza al principi 

del projecte per saber com anirà tot enllaçat i poder parlar entre les diferents parts de l’equip i poder 

administrar les tasques o simplement per ensenyar-li al client i vegi si estem entenent el mateix. 

En aquest cas el mockup l’utilitzaré per indicar l’accessibilitat a les diferents pantalles de l’aplicació. 
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IL·LUSTRACIÓ 13 - MOCKUP DE L'APLICACIÓ MÒBIL 
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4.2. Arquitectura 
A continuació explicaré el funcionament de l’aplicació. 

4.2.1. RecordingTask 
La classe recordingTask és una classe asíncrona a la principal (MainActivity) i és la encarregada de 

gravar l’àudio amb les característiques desitjades.  

Les classes asíncrones s’utilitzen per realitzar tasques complexes o de llarga durada per aconseguir 

que la interfície de l’usuari no es quedi congelada. Les últimes versions d’ Android no permeten crear 

tasques de llarga durada al fil principal i és per això que tant per pujar l’arxiu al servidor o gravar el 

fitxer necessitarem realitzar tasques en segon pla. 

Una forma ràpida i útil és utilitzar la llibreria MediaRecorder però amb aquesta, per defecte, no es 

pot seleccionar que gravi en un format sense pèrdues, com pot ser FLACC o WAV. Per tant, el que 

vaig haver de fer va ser utilitzar la llibreria AudioRecord. Per dur-ho a terme amb AudioRecord es van 

assignar els següents paràmetres als fitxers d’àudio: 

Dades Valor 

Bits per segon 16 

Format de sortida WAV 

Rate 16000Hz 

Canals Estèreo 

Codificació  PCM 16 bits 

 

Encara que li donem aquests paràmetres i es generi el fitxer d’àudio no funcionaria. Per que funcioni 

fa falta que li introduïm la capçalera de 44 bytes com la que s’ha explicat al primer capítol. 

Dintre de la classe recordingTask disposem de diferents mètodes per poder iniciar, parar, generar la 

capçalera, guardar les dades, etc. Aquest procés s’executa des de la classe principal. 

 

4.2.2. uploadFile 
La classe uploadFile és la encarregada de connectar amb el servidor i transferir el fitxer d’àudio 

prèviament gravat. Igual que la classe anterior també és una classe asíncrona. Aquest procediment 

s’executa automàticament al acabar el procés de gravació. 

Per connectar el client amb el servidor utilitzaré la llibreria httpmime d’ Apache. Aquestes llibreries 

faciliten el procés de connexió i no cal que torni a crear una connexió a traves de sockets o eines 

semblants de baix nivell. És força útil utilitzar llibreries o frameworks ja que normalment estan força 

testejats i funcionen molt bé. 

public void startProcess() { 

  try {  

   recorder = new RecordingTask(); 

   recorder.execute(); 

  } catch(Exception e) { 

   Log.e("Recording",e.toString()); 

  } 

 } 
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El procés està separat en dues fases. La primera és enviar el fitxer i la segona processar la resposta. 

Abans de començar a explicar els mètodes d’aquesta classe, és necessari explicar què és POST i GET. 

Dintre de la comunicació amb el protocol HTTP tenim diferents accions que podem realitzar. Encara 

que en tenim vuit de diferents en aquest cas nomes explicaré el POST i el GET perquè son els únics 

que utilitzaré . 

El mètode POST s’utilitza per enviar informació del client al servidor, de manera que quan estem 

pujant un fitxer o omplint un formulari l’estem utilitzant. De forma contrària, quan des del client 

volem demanar informació al servidor utilitzem el mètode GET, per exemple si volem saber la IP o la 

hora del servidor utilitzaríem aquest mètode.  

Quan fem una petició POST a un servidor podem definir una sèrie de paràmetres que seran útils per 

després poder-los classificar i tractar-los de manera diferent. Aquests paràmetres també serveixen 

per tancar connexions que ja no s’utilitzen o que possiblement s’hagin saturat. En aquest cas he 

establert un time out de connexió de 60 segons (1 minut). Això el que vol dir és que si la connexió no 

s’ha pogut establir en un període màxim de 60 segons no ho tornarà a intentar. 

Durant tot el procés es faran dos peticions POST: 

1. La primera serà per pujar el fitxer, el temps d’inici del procés (per poder calcular quant de 

temps ha trigat en fer-se la transferència) i la llavor. Per fer-ho el que necessitem és crear 

una “entitat” per cada un d’ells. 

2. Aquesta segona, s’utilitza per enviar la hora del servidor i poder calcular quanta estona ha 

trigat la resposta al client. 

La llavor és un element clau en aquest sistema, és l’element que fa possible substituir el registre 

o introducció de dades com el correu electrònic. La llavor és un número aleatori que es genera 

el primer cop que instal·lem l’aplicació al mòbil. Després aquest número es guarda al telèfon i 

cada cop que es fa una consulta es guarden les dades corresponents. D’aquesta manera 

aconseguim tindre un sistema anònim però amb la capacitat de poder recopilar dades sense que 

l’usuari introdueixi res.  

Aquest sistema també té inconvenients, el principal és que si desinstal·lem l’ aplicació del telèfon 

aquest número s’esborrarà i tota la informació recopilada ja no servirà per pròximes cerques. 

Les peticions GET en aquest projecte seran més senzilles, degut a que nomes les utilitzaré per agafar 

la hora del servidor. 
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Capítol 5. Connectivitat 
Per entendre una mica més la comunicació entre el client i el servidor dedicaré aquest apartat a 

veure com es fan les peticions i de quin tipus són. També es podrà entendre com es calcula el temps 

de transferència de les dades i el temps total de cada petició. 

5.1. Esquema general 
Aquí tenim una visió general de comunicació entre el client i el servidor. 

El primer que fa el client és enviar un GET per aconseguir l’hora del servidor. A partir d’aquest instant 

ja podem començar a cronometrar quant trigarà en fer-se el procés. El fet de demanar l’hora al 

servidor i no d’utilitzar la hora local del telèfon mòbil és que quan enviem el fitxer al servidor i parem 

el cronòmetre és molt probable que la hora del client i del servidor no estigui exactament igual, o 

fins i tot és possible que estigui en una altra franja horària i els temps no serien gens precisos. 

Un cop ja tenim l’hora d’inici al telèfon mòbil la enviarem juntament amb el fitxer d’àudio i la llavor. 

Quan el servidor rep aquesta primera tanda de dades s’encarregarà de separar-les i administrar-les 

correctament. És aquí quan comença tot el procés del tractament del fitxer d’àudio fins aconseguir 

la resposta que serà enviada al client en format JSON. 

Quan el terminal rep la resposta es torna a repetir el primer pas. Enviar una petició GET per tindre la 

hora del servidor i s’envia al servidor perquè aquest tingui constància del moment en que s’ha acabat 

la transferència. 

 

 

IL·LUSTRACIÓ 14 - CONNEXIÓ CLIENT SERVIDOR 
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5.2 Esquema detallat 
Acabem de veure l’esquema de comunicació des d’un punt de vista superficial, ara amb l’ajuda del 

Wireshark analitzarem una mica amb més detall els tipus de paquets que s’envien durant aquest 

procés descrit. 

5.2.1. Des del client 
Si analitzem la comunicació des del punt de vista del client, observarem que nomes tenim dos nodes, 

el client i el servidor. A la il·lustració 14 veiem com el client té la IP 192.168.1.23 i el servidor té la 

192.168.1.3. 

Abans de començar a explicar el procés de connexió i veure com s’estan enviant les dades cal fer una 

petita introducció de les banderes (flags) que utilitza el protocol TCP. El protocol TCP a la capçalera 

té unes banderes que poden tindre valor 0 o 1 depenent del moment de la connexió que estem. 

A la capçalera TCP, entre altres dades, tenim la IP origen, la IP destí, els seus respectius ports i les 

banderes. 

 

IL·LUSTRACIÓ 15 - CAPÇALERA TCP 

IMATGE EXTRETA DE [13] 

El protocol TCP disposa de 6 banderes: URG, ACK, PSH, RST, SYN i FIN. 

 SYN: S’utilitza el principi de la comunicació per establir la connexió. 

 ACK: L’envia l’ emissor per informar a l’altre part de la connexió que tot està correcte. 

 PSH: Indica que el paquet s’ha d’enviar immediatament a l’aplicació i no s’ha 

d’emmagatzemar. 

 URG: Indica que el paquet és urgent i és saltarà totes les cues que trobi pel camí. 

 RST: Reinici de la connexió. 

 FIN: El client no té més dades i es pot tancar la connexió. 

Tal i com podem veure és una connexió TCP que s’inicia pel mòbil enviant al servidor un paquet SYN 

per veure si es pot establir connexió. A continuació al servidor contesta que si a traves d’un paquet 

SYN,ACK i finalment el client envia un paquet ACK per informar de que a rebut la resposta. 
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Ara que ja està establerta la connexió podem començar a enviar les dades que necessitem. Tal i com 

es veu a la imatge son molts els paquets que s’envien i que nosaltres no veiem, per tant, el que he 

fet ha sigut agafar l’inici i el final de la trama de paquets i marcar els que son més rellevants. Aquests 

són els mateixos que he descrit de forma superficial al gràfic anterior. 

 

 

IL·LUSTRACIÓ 16 – INICI DE LA CONNEXIÓ DETALLADA DES DEL PUNT DE VISTA DEL CLIENT 

3 – POST del 

fitxer, temps 

inicial i la 

llavor 

 

2 - resposta 

 

1 – GET  

Client Servidor 
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IL·LUSTRACIÓ 17- FINAL DE LA CONNEXIÓ DETALLADA DES DEL PUNT DE VISTA DEL CLIENT. 

Encara que no es pot apreciar a la imatge, finalment l’emissor emet un paquet FIN,ACK per indicar 

que ja a acabat d’enviar les dades i que es pot tancar la connexió entre els dos extrems. 

Encara que amb el Wireshark podem veure tot tipus de detalls, ara veurem la composició dels 

paquets TCP i com estan les dades que s’envien tal i com hem vist que les hem programat en els 

capítols anteriors.  

En aquesta primera captura de pantalla es pot observar de color vermell la petició GET i en color blau 

la resposta del servidor. Com es pot observar, es veu a quin servidor es fa la petició i que utilitza una 

3 – POST del 

fitxer, temps 

inicial i la llavor 

 

4 - resposta 
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connexió persistent (Keep-Alive) el que vol dir que es poden enviar diverses dades sense la necessitat 

d’establir connexió cada cop. Aquest mètode està disponible a la versió HTTP/1.1 i ens ajuda a 

estalviar recursos ja que tindrem menys connexions obertes i menys processos al servidor. 

A la resposta del servidor podem veure com dóna un “200 OK” el que significa que tot a anat 

correctament. A baix de tot veiem “28-04-2014 16:45:01” que son les dades que li hem demanat. 

 

IL·LUSTRACIÓ 18 - FLUXE SEGUIMENT TCP 

Ara podrem comprovar si estan bé les dades que hem assignat als paquets programant. En aquest 

cas he agafat la trama del paquet POST. Si observem , podem veure com el nom és “file” i el nom del 

fitxer és un número aleatori més la extensió “.wav”. També el tipus de dades que estem enviant, que 

és un arxiu d’àudio “audio/wav”.  

Després comença a enviar-se el fitxer i, tal i com hem vist al capítol d’introducció el fitxer d’àudio la 

capçalera del fitxer conté “RIFF...”. 

 

IL·LUSTRACIÓ 19- INSPECCIÓ DE LA TRAMA POST 

Ara podem anar al codi i comprovar-ho. Aquestes dades estan al fitxer uploadFile.java de l’aplicació 

Android. 

File file = new File(postFile); 

FileBody fileBody = new FileBody(file, "audio/wav"); 

    

reqEntity = new 

MultipartEntity(HttpMultipartMode.BROWSER_COMPATIBLE); 

reqEntity.addPart("file", fileBody); 
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De la mateixa manera també podem veure la hora i la llavor.  

 

IL·LUSTRACIÓ 20 - HORA I LLAVOR ENVIADES PEL SERVIDOR 

Aquests dos paràmetres al ser cadenes de paraules o números no he especificat que siguin d’un tipus 

o un altre com en el cas del fitxer d’àudio, simplement els hi he assignat una etiqueta per poder-los 

tractar al servidor. 

Tant l’hora com la llavor són variables i no podem verificar que es corresponen amb els de la imatge.  

Finalment, per acabar de veure com és la resposta també la veurem com a trama TCP. Si ens fixem a 

la última petició PSH,ACK que envia el servidor al client (4- resposta) hauria d’estar el JSON, tal i com 

hem dit prèviament. 

 

IL·LUSTRACIÓ 21 - JSON ENVIAT PEL SERVIDOR AMB LA RESPOSTA. 

 

5.2.2. Des del servidor 
Des del punt de vista del servidor el procés de comunicació entre dos nodes és igual que el descrit 

anteriorment, això no canvia. Com hem dit podrem tornar a comprovar com el procés d’inici de 

comunicació i finalització serà exactament igual. 

En aquest cas podem observar com és a la comunicació entre el client i el servidor, igual que a la 

imatge de comunicació de l’apartat anterior, però a més veurem que hi han més IP’ s, és a dir que el 

servidor s’està comunicant amb altres màquines o hosts. 

En aquest cas només ens interessa la IP 173.194.40.145 que és a la IP que es connecta el servidor per 

utilitzar el servei de Google per fer la transcripció d’àudio a text.  

 

reqEntity.addPart("timer", new StringBody(startServerTime)); 

reqEntity.addPart("seed", new StringBody(getSeed())); 
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IL·LUSTRACIÓ 22 - COMUNICACIÓ VISTA DES DEL SERVIDOR 

Seria interessant veure com son les dades que s’envien però en aquest cas no podem veure-ho 

perquè la comunicació amb aquest servei és xifrada. Això ho podem saber perquè al inspeccionar la 

trama de paquets no podem veure res en clar. 

Tal i com ens indica el protocol utilitzat és TLSv1 (Transport Layer Security). TLS és un protocol de 

seguretat que xifra les nostres dades personals, de tal manera que nomes els nodes finals que tinguin 

la clau privada podran desxifrar el missatge i veure el text en clar. 

 

IL·LUSTRACIÓ 23- COMUNICACIÓ XIFRADA AMB TLSV1 

 

 

 

 

 

  

Client Servidor Servei extern 
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Capítol 6. Tests del sistema 
 

Aquest apartat tractarà el rendiment, la fiabilitat i la precisió del sistema. Podrem veure quin número 

d’usuaris suporta cada part del sistema i així veure si es genera algun embús en el circuit de dades. 

També es determinaran una sèrie de característiques i situacions  on es podrà veure com respon 

l’aplicació davant d’aquestes. 

6.1. Casos d’ús 
Per comprovar si el sistema funciona correctament allà on anem, s’han desenvolupat una sèrie de 

preguntes o casos d’ús que es podrien donar a l’aplicació. El que s’ha pensat ha sigut en realitzar 

quatre preguntes aleatòries de més fàcil a més difícil i veure si l’aplicació fa una bona transcripció i 

ens torna el resultat desitjat. Per fer-ho més real, aquestes preguntes es faran en diferents escenaris 

i amb diferents tipus de veus per comprovar si es pot utilitzar a qualsevol lloc, encara que hi hagi 

soroll o no. 

El qüestionari consta de: 

 Quatre frases aleatòries ordenades de  més fàcil a més difícil. 

 Tres intents per frase i escenari. 

 Valoracions obertes sobre l’aplicació. 

 Quan una transcripció es realitza bé en un determinat escenari no s’esgotaran els intents 

restants, degut a que el criteri de decisió de resposta escollirà sempre la mateixa. 

A partir d’aquest formulari s’han pogut extreure els punts forts i punts febles de l’aplicació. Com a 

punts forts podríem destacar la seva velocitat de resposta i la seva senzilla usabilitat degut a que no 

requereix cap tipus de registre previ, nomes cal prémer un botó que apareix a la pantalla principal. 

En contrapartida a això, ha tingut molt males valoracions ja que les respostes que donava no eres les 

desitjades. 

A la pregunta de t’ha semblat senzilla d’utilitzar, s’han obtingut cinc respostes positives i cap de 

negativa. 
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IL·LUSTRACIÓ 24 - RESULTATS UTILITZACIÓ APP 

Com podem observar en la imatge que tenim a continuació, les cinc persones que l’han utilitzat han 

determinat que els resultats obtingut no han sigut precisos. Això condicionarà la següent dada 

analitzada. 

 

IL·LUSTRACIÓ 25 - RESULTATS PRECISIÓ DELS RESULTATS 

Com era d’esperar, al no ser precisos els resultats els usuaris no estarien disposats a utilitzar-la a 

diari. 
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IL·LUSTRACIÓ 26 - RESULTATS DEL TEST PER SABER SI UTILITZARIEN A DIARI LA APP 

En conseqüència d’aquests mal resultats, s’ha volgut investigar quina part del sistema falla, i és que 

la transcripció, per norma general, funciona bé però el problema ve en el criteri de decisió de la 

resposta correcta. Cal recordar que quan el sistema realitza una cerca d’una frase retorna molts 

resultats i de tots aquests possibles resultats s’ha d’escollir el millor. 

D’un màxim de 180 mostres (4 preguntes x 3 intents x 3 escenaris x 5 persones) possibles que hi 

havia s’han realitzat 83. D’aquestes 83 mostres realitzades 26 vegades ha fallat en el procés de 

reconeixement de veu i 57 ha fallat en la selecció de la resposta correcta. 

 

IL·LUSTRACIÓ 27 - ANÀLISI PER SABER ON FALLA LA APP 

Observant els resultats obtinguts a les proves és fàcil veure que el pròxim procés a millorar de 

l’aplicació és el filtre de resposta. 
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6.2. Test de rendiment 
Per realitzar els test de rendiment del sistema s’utilitzarà l’eina JMeter. JMeter és una eina gratuïta 

desenvolupada per la fundació Apache Foundation que s’executa des de l’escriptori del servidor, 

sense haver-ho de fer online o via web, escrita 100% en Java i dissenyat per fer tests de càrrega i 

comprovar el comportament d’una determinada aplicació. 

Algunes de les característiques principals són: 

 Capacitat per testejar el rendiment i càrrega de multitud de protocols: 

o Web – HTTP, HTTPS 

o SOAP 

o Bases de dades (JDBC) 

o Sistemes NoSQL 

o Etc. 

 100% portable ja que està escrit en Java. 

 Possibilitat de fer el test offline. 

 Disposa d’una interfície d’usuari senzilla. 

L’escenari on es faran les proves d’estrès consta del servidor i un portàtil connectat a la xarxa per 

Wi-Fi. Cal mencionar que la connexió ha sigut via Wi-Fi i potser varia una mica dels resultats obtinguts 

en un escenari real on la connexió seria per internet. 

 

IL·LUSTRACIÓ 28 - ESCENARI ON S'HAN FET LES PROVES 

Primer de tot s’aniran provant els components de forma individual i podrem comprovar el seu 

rendiment. Un cop tinguem aquestes dades es procedirà a fer un test de tot el sistema en conjunt. 

Els paràmetres utilitzats per fer els tests són els següents: 

 Número de d’usuaris: 60 

 En quant de temps volem que es facin aquestes peticions: 60 segons 

 Número de vegades: 2 

Si fem els càlculs el sistema haurà de processar 2 usuaris/segon per tant al final del test haurà 

processat 120 usuaris. D’aquesta manera si el sistema triga més de mig segon en processar cada 

usuari s’anirà generant una cua fins que al final es perdin els paquets. 
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IL·LUSTRACIÓ 29 - CONFIGURACIÓ GENERAL DEL TEST DE CÀRREGA 

6.2.1. Test Solr 
Per realitzar l’anàlisi de Solr existeix una eina específica que s’anomena SolrMeter. És una eina molt 

complerta i amb camps de configuració que permeten fer un test molt precís de Solr, no obstant 

això, per seguir el mateix patró a totes les aplicacions també s’utilitzarà JMeter. Com ja s’ha 

mencionat anteriorment, un de les avantatges de Solr és utilitzar REST així que per fer la prova de 

rendiment s’enviarà una petició que demanarà totes les entrades de l’índex (34709 entrades). 

 

IL·LUSTRACIÓ 30 - TEMPS DE RESPOSTA DE SOLR AL TEST DE CÀRREGA 

Altres dades relacionades amb la prova són: 

Dades Valor 

Temps mínim de resposta 0 ms. 

Temps mig de resposta 1 ms. 

Temps màxim de resposta 8 ms. 

Desviació estàndard 1,13 

% Error 0,00% 

Rendiment 2 peticions / seg. 
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6.2.2. Test MySQL 
El primer test realitzat serà a la base de dades. Pel que fa l’aplicació de moment només és registrar 

dades, així que lo normal seria fer un test per veure el rendiment de la base de dades inserint dades, 

però ja que s’estan fent tests del sistema comprovarem si una base de dades relacional és més ràpida 

o més lenta que un sistema NoSQL (Solr). 

a) Escriptura 

En el següent gràfic podem veure el temps de resposta màxim i mínim. Observem com el temps de 

resposta màxim ha sigut de 175 mil·lisegons, per tant, el temps de resposta màxim és inferior a 1 

segon i en cap moment s’han acumulat peticions. 

 

IL·LUSTRACIÓ 31-  TEMPS DE RESPOSTA DE LA BASE DE DADES MYSQL AL TEST DE CÀRREGA 

Altres dades relacionades amb la prova són: 

Dades Valor 

Temps mínim de resposta 24 ms. 

Temps mig de resposta 40 ms. 

Temps màxim de resposta 175 ms. 

Desviació estàndard 23,89 

% Error 0,00% 

Rendiment 2 peticions / seg. 

 

b) Lectura 

Per fer la comparació el més real possible s’han generat un total de 30.000 entrades a la base de 

dades, ja que a Solr en tenim 34.000 entrades. En tots dos casos al fer la petició s’han demanat tots 

els camps. 

Les dades són les següents: 
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Dades Valor 

Temps mínim de resposta 178 ms. 

Temps mig de resposta 199 ms. 

Temps màxim de resposta 316 ms. 

Desviació estàndard 24,38 

% Error 0,00% 

Rendiment 2 peticions / seg. 

 

Tal i com podem veure a les taules proporcionades als dos apartats el rendiment de Solr és 

espectacular, donant uns temps de resposta molt més petits que MySQL. 

6.2.3. Test del sistema 
Finalment farem un test de tot el sistema, començant per l’enviament de dades i pujant un fitxer 

d’una mida de 222KB amb la frase “Com anar al camp nou”. Per no saturar els servidors de Google 

no farem la consulta però la simularem passant com a paràmetre la frase que conté el fitxer que hem 

utilitzat per fer la simulació de la pujada al servidor. 

Aquest test consta de quatre connexions HTTP tal i com hem vist anteriorment. Per poder-les 

analitzar per separat els hi hem assignat nom diferents, per això hi ha: 

1. HTTP GET 1:  Es correspon al primer GET per agafar la hora del servidor 

2. Post file: Es correspon la primera pujada de dades on tenim el fitxer d’àudio, la llavor i la 

hora que s’acaba d’agafar en el GET 1. 

3. HTTP GET 2: És el segon GET per agafar la hora final del servidor. 

4. Post time: És la segona pujada de dades al servidor, on només s’envia la hora que s’ha agafat 

en el GET 2.  

Abans de veure els resultats del tests ja podem imaginar-nos que el procés que més trigarà serà la 

pujada del fitxer al servidor. Després d’aquest, el que més hauria de trigar ha de ser la segona pujada 

de dades. 

Si observem la imatge veiem que estàvem en lo cert. També podem veure que els dos GET i la segona 

pujada de dades tenen aproximadament el mateix temps de resposta. 

En aquest cas, que no estem tenint en compte les peticions que fa la API i que també contenen un 

fitxer (FLAC), el coll d’ampolla es formarà a l’entrada del sistema, degut a que la petició que més triga 

en processar-se és la primera de totes. Per altra banda, si tinguéssim en compte la petició que fem 

per fer la transcripció tindríem un altre coll d’ampolla degut a que el procés és mes llarg que la resta 

d’interns. 

Apache porta un gestor de peticions de manera que fa que aquestes no es perdin i que vagin entrant 

gradualment quan el servlet té molta càrrega. De totes maneres, ho podríem solucionar amb 

diferents servidors i un repartidor de càrrega. 

En el que al segon cas respecta, podríem afegir un buffer entre els diferents processos interns del 

servidor i algun tipus de control. 
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IL·LUSTRACIÓ 32 -  TEMPS DE RESPOSTA DEL SISTEMA COMPLERT AL TEST DE CÀRREGA 

Dades precises: 

Dades Valor 

Temps mínim de resposta 3 ms. 

Temps mig de resposta 306 ms. 

Temps màxim de resposta 1625 ms. 

Desviació estàndard 411,01 

% Error 0,00% 

Rendiment 7,9 peticions / seg. 

 

En aquest cas obtindrem vuit peticions per segon ja que cada usuari fa un total de quatre peticions i 

hem indicat al test que cadascun ho faci dues vegades. Si fem els càlculs teòrics ho podem veure: 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑′𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑠/𝑠 =
60 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑠

60 𝑠𝑒𝑔𝑜𝑛𝑠
𝑥 2 𝑟𝑒𝑝𝑒𝑡𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑠 = 2 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑠/𝑠𝑒𝑔𝑜𝑛 

 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑡𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑠/𝑠 = 2
𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑠

𝑠𝑒𝑔𝑜𝑛
𝑥 4

𝑝𝑒𝑡𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑠

𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖
= 8 𝑝𝑒𝑡𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑠/𝑠𝑒𝑔𝑜𝑛 
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Capítol 7. Conclusions i opinió personal 
 
Aquest projecte compleix amb el seu objectiu principal, que és el desenvolupament d’un assistent 

virtual que funcioni sobre el SO Android. 

A més, però, s’han afegit altres elements que permet mesurar i enregistrar les dades de cada 

connexió i en un futur poder ampliar l’abast del projecte i fer un anàlisi més ampli del conjunt. 

A través del desenvolupament inicial, que només semblava que seria una aplicació mòbil, he pogut 

comprovar com han hagut d’interaccionar multitud d’elements per fer funcionar un assistent virtual. 

És un projecte que hagués sigut impossible de realitzar només amb un mòbil, degut a que avui dia 

encara no tenen prou potencia per processar totes les dades necessàries. Així doncs, s’ha hagut de 

gestionar un servidor a part de fer l’app. 

El projecte com està ara mateix és funcional però no pràctic, degut a que encara queden moltes parts 

per millorar. Encara que, el projecte serveix de base per altres futurs projectes on es podrà 

aprofundir molt més a cada bloc. 

Tal i com mostren les proves i les opinions dels usuaris, les respostes rebudes no són gaire precises i 

és que una part molt important a implementar és l’anàlisi de cada frase abans de fer la cerca. Així 

podem saber on buscar. Quan dic a on buscar em refereixo als camps que tenim disponibles a Solr 

(títol, preu, horaris, etc.) ja que en cap cas la resposta serà la mateixa. 

També queda per millorar el sistema de processat posterior a la consulta. Actualment, no té cap tipus 

de criteri i és també per això, entre d’altres coses, que les respostes no son les apropiades. 

Per finalitzar, afegir també que aquesta arquitectura ha estat escollida per donar una base 

independent de qualsevol altre servei, de tal manera que serà fàcil substituir la petició que es fa 

mitjançant la API per un sistema propi que ens permeti fer la transcripció d’àudio. 
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Annex 
 

A. Tecnologies utilitzades 
Durant el transcurs de la memòria s’aniran esmentant les tecnologies que s’han emprat per poder 

dur a terme el projecte.  

En aquest capítol s’introduiran de forma breu les tecnologies i formats utilitzats durant el projecte 

per a que es pugui comprendre el funcionament de tot el sistema. 

A.1 Formats d’ àudio 

A.1.1. WAV 

El format d’arxius WAV és un subconjunt d’especificacions RIFF (Resource Interchange Exchange 

Format) de Microsoft per l’emmagatzematge d’arxius multimèdia. Els arxius RIFF comencen amb una 

capçalera seguit d’una seqüencia de fragments de dades. Un arxiu WAV és sovint, un arxiu RIFF amb 

una part “WAV”, que consisteix en dos sub blocs, un anomenat “fmt” que especifica el format de les 

dades i l’altre anomenat “dades” que conté les dades reals de la mostra. [15] 

A continuació es mostra una imatge d’un arxiu WAV. 
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IL·LUSTRACIÓ 33 – FORMAT D’UN FITXER WAVE 

IMATGE EXTRETA DE [14] 

A.2.2. FLAC 

FLAC significa Free Lossless Audio Codec, que vol dir còdec d’àudio gratuït sense pèrdues. És un 

format d’àudio semblant al mp3, però sense pèrdues, el que vol dir que tindrem el fitxer sense cap 

tipus de pèrdua de qualitat. És similar al funcionament del ZIP, amb la diferència que pots comprimir 

millor els fitxers perquè està dissenyat específicament per àudio. Aquest format permet ser reproduït 

a qualsevol dispositiu, de la mateixa manera que ho fa un fitxer en format mp3. 

FLAC destaca com el còdec d’àudio sense pèrdues més ràpid i àmpliament recolzat, i l’únic que alhora 

és no-propietari, està lliure de patents, té una implementació de referència de codi obert, té un 

format i una API ben documentada i té varies implementacions independents. 

A.2 Llenguatges de programació 

A.2.1. XPath 

Xpath és un llenguatge de programació que permet processar els valors conforme l’estàndard definit 

al model de dades XQuery 1.0 i XPath 2.0. Aquest model de dades proporciona una estructura d’arbre 
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als documents XML, així com valors atòmics com son enters, cadenes de caràcters booleans i 

seqüències que poden tindre referències a altres nodes del document. [15] 

 

Si tenim l’ exemple anterior podríem agafar el títol del primer llibre utilitzant. 

 

També podríem seleccionar els llibres que compleixin alguna condició. Per exemple que el preu sigui 

superior a 30€. 

  

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

 

<bookstore> 

 

<book> 

  <title lang="eng">Harry Potter</title> 

  <price>29.99</price> 

</book> 

 

<book> 

  <title lang="eng">Learning XML</title> 

  <price>39.95</price> 

</book> 

 

</bookstore> 

/bookstore/book[1]/title 

/bookstore/book[price>35]/title 
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B. Test d’usabilitat als usuaris 
Es mostraran les preguntes realitzades als usuaris i els comentaris que han deixat cadascun d’ells 

quan han provat l’aplicació. També es veurà de forma individual les preguntes que han realitzat 

cadascun d’ells i els resultats obtinguts. 

Cada usuari ha tingut tres intents per realitzar la pregunta a cada escenari. Només es repeteix la 

pregunta en cas de donar error o un resultat a la transcripció incorrecte. La llegenda utilitzada per 

omplir les taules ha sigut la següent: 

Símbol Explicació 

OK Tot correcte 

R El resultat obtingut no ha sigut bo. 

T La transcripció d’àudio a text conté errors. 

 

Usuari 1 

Escenaris 

Preguntes a l'app Hab. Silenci 
Hab. Amb 

soroll 
Carrer 

transitat 

Intents 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

On juga el Barça? R   R    R    

Gelateries de Barcelona R   R    T R   

Quins concerts fan a la sala Razzmatazz R   R    T T R 

Horaris de les festes de la Mercè R     R     R     

          

          

Preguntes posteriors a la prova de 
l'app 

Si/No Raonament 

1. El resultat ha sigut l'esperat? NO El text ha sigut correcte però el contingut 
de la resposta no.     

          

2. Ha sigut ràpid? NO Si, el programa ha funcionat i donat 
resposta ràpidament.     

          

3. T'ha semblat fàcil d'utilitzar l'aplicació? SI M'ha semblat senzill degut que nomes 
s'ha de prémer un botó.     

          

4. Esperaves més precisió i més detall en la 
resposta? 

SI No guarda relació entre diferents 
preguntes que li facis i la resposta no és 

acurada     

          

5. La utilitzaries a diari? NO Pels motius explicats anteriorment no la 
utilitzaria a diari.     
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6. Què afegiries/modificaries? SI 
Resposta dels resultats per veu. 

    

 

Usuari 2 

Escenaris 

Preguntes a l'app Hab. Silenci 
Hab. Amb 

soroll 
Carrer 

transitat 

Intents 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

MACBA R   R    T R   

On està el MACBA? R   R    R    

Bars per prendre alguna cosa a prop del 
MACBA 

R   R    R    

Com anar des de la Pompeu Fabra fins al 
MACBA? 

R     R     R     

          

          

Preguntes posteriors a la prova de 
l'app 

Si/No Raonament 

1. El resultat ha sigut l'esperat? NO Perquè no concorda el que he preguntat 
amb la resposta que m'ha donat.     

          

2. Ha sigut ràpid? SI 
  

    

          

3. T'ha semblat fàcil d'utilitzar l'aplicació? SI 
Si, perquè tocant un botó t'ho fa tot. 

    

          

4. Esperaves més precisió i més detall en 
la resposta? 

SI Si, perquè no concorda la resposta amb la 
pregunta 

    

          

5. La utilitzaries a diari? NO 
No he quedat contenta amb els resultats. 

    

          

6. Què afegiries/modificaries? NO 
Res 

    

 

Usuari 3 

Escenaris 
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Preguntes a l'app Hab. Silenci 
Hab. Amb 

soroll 
Carrer 

transitat 

Intents 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

On està el zoo? T T T T T T T T T 

On està l' Apolo T R  T T R T T R 

On està l'hospital general T R  R    R    

On està l' Hospital Clínic R     R     T R   

          

          

Preguntes posteriors a la prova de 
l'app 

Si/No Raonament 

1. El resultat ha sigut l'esperat? NO 
Perquè ha fallat bastant 

    

          

2. Ha sigut ràpid? SI 
Ha anat ràpid 

    

          

3. T'ha semblat fàcil d'utilitzar l'aplicació? SI 
Molt fàcil 

    

          

4. Esperaves més precisió i més detall en la 
resposta? 

SI 
  

    

          

5. La utilitzaries a diari? SI Perquè em fa molta mandra buscar les 
coses escrivint.     

          

6. Què afegiries/modificaries?   Que m'ho llegís en veu alta i poder 
parlar-li en altres idiomes.     

 

Usuari 4 

Escenaris 

Preguntes a l'app Hab. Silenci 
Hab. Amb 

soroll 
Carrer 

transitat 

Intents 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Pizzeria R   R    R    

Llocs on menjar pizzes T R  R    R    

Restaurant de pizza a prop de les glories R   R    R    

Vull tiquets d'oferta per anar al Telepizza T T R T T T T R   
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Preguntes posteriors a la prova de 
l'app 

Si/No Raonament 

1. El resultat ha sigut l'esperat? NO 
Les respostes no han sigut correctes 

    

          

2. Ha sigut ràpid? SI 
Ha sigut ràpid 

    

          

3. T'ha semblat fàcil d'utilitzar l'aplicació? SI Només he hagut d'apretar el botó 
central.     

          

4. Esperaves més precisió i més detall en la 
resposta? 

SI No han sigut gens precises. He 
preguntat per una cosa i em responia 

un altre.     

          

5. La utilitzaries a diari? NO 
No perque els resultats no son bons. 

    

          

6. Què afegiries/modificaries?   Milloraria la resposta, ara mateix com 
està no es pot utilitzar.     

 

Usuari 5 

Escenaris 

Preguntes a l'app Hab. Silenci 
Hab. Amb 

soroll 
Carrer 

transitat 

Intents 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Maremagnum R   R    R    

Salas de cine el maremagnum R   R    R    

Horaris del maremagnum R   R    R    

Quines pel·lícules fan als cines del 
maremagnum 

R     R     R     

          

          

Preguntes posteriors a la prova de 
l'app 

Si/No Raonament 

1. El resultat ha sigut l'esperat? NO 
No m'ha donat cap resposta bona. 

    

          

2. Ha sigut ràpid? SI 
Si, però gens acertat. 

    

          

3. T'ha semblat fàcil d'utilitzar l'aplicació? SI Si. 
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4. Esperaves més precisió i més detall en la 
resposta? 

SI 
Si, bastant més. 

    

          

5. La utilitzaries a diari? NO 
No 

    

          

6. Què afegiries/modificaries?   
  

    

 

 


