
 

  

 

Reenginyeria dels Terminals de 
Telemesura  

 González García, Javier 

Curs 2015-2016 

 

Director: ANDERS JONSSON 

GRAU EN ENGINYERIA INFORMÀTICA 

Treball  de Fi  de Grau  

GRAU EN ENGINYERIA EN xxxxxxxxxxxx 

 

 

Reenginyeria dels Terminals de 
Telemesura  

 
González García, Javier 

Curs 2015-2016 

 



 

2 

 

  



 

3 

 

REENGINYERIA DELS TERMINALS DE TELEMESURA 

 

Javier González García 

 

 

TREBALL FI DE GRAU  

GRAU EN ENGINYERIA INFORMÀTICA 

ESCOLA SUPERIOR POLITÈCNICA UPF  

2016 

 

 

ANDERS JONSSON 

  



 

4 

 

  



 

5 

 

Agraïments 

 

 

Agraïments al meu tutor de la universitat Anders Jonsson, per la seva flexibilitat i opinió 

durant el projecte, i al meu tutor de l’empresa Telespazio Ibérica on s’ha realitzat el projecte, 

Lluís Grau, per l’adaptabilitat que ha tingut i que ha permès que finalitzi el present treball. 

També agraïments a les persones properes que m’han suportat aquests mesos de feina. 

 

 

 

  



 

6 

 

  



 

7 

 

RESUM 

En  el  treball  realitzat  s’investiga,  es  dissenya  i  es  demostra  la  viabilitat  de substituir   

els   dispositius   terminals  remots utilitzats   ens   els   actuals   sistemes de telemesura  per  

un  dispositiu  més  actual,  potent  i  econòmic.  Els  dispositiu substitut escollit és un 

Smartphone Android.  Els  terminals  dels  sistemes  de  telemesura  són dispositius  que 

llegeixen  una entrada  de  dades  codificades  en  RS232, les  interpreten i  envien  en  un  

format concret al  servidor que processarà la lectura. Actualment aquest dispositiu  és costós, 

limitat, i funciona amb software poc flexible. En base a aquesta situació, es treballa per trobar 

una alternativa que superi als actuals terminals en tots els punts clau. Per demostrar que un 

Smartphone Android és una alternativa viable, s’investiga,  es  dissenya  i  es  desenvolupen  

tres  models  que  conformen  els punts  vitals  de la  funcionalitat  d’un  terminal:  lectura  

de  dades, interpretació i enviament al servidor. Aquests tres models s’integren en una 

aplicació Android que  realitza les  funcions  vitals  d’un  terminal,  integrant-se  així  a  un  

sistema  de telemesura.   

 

 

RESUMEN 

En el trabajo realizado se investiga, diseña y se demuestra la viabilidad de sustituir los 

dispositivos terminales remotos utilizados en los actuales sistemas de Telemedida por un 

dispositivo más actual, potente y económico. El dispositivo escogido es un Smartphone 

Android. Los terminales de los sistemas de Telemedida són dispositivos que leen una entrada 

de datos codificadas en RS232, las interpretan y las envían en un formato concreto al servidor 

que procesará la lectura. Actualmente este dispositivo es costoso, limitado, y funciona sobre 

un software poco flexible. En base a esta situación, se trabaja para encontrar una alternativa 

que supere a los actuales terminales en todos los puntos clave. Para demostrar que un 

Smartphone Android es una alternativa viable, se investiga, se diseña y se desarrollan tres 

modelos que corresponden a los puntos vitales de la funcionalidad de un terminal: lectura de 

datos, interpretación y envío al servidor. Estos tres modelos se integran en una aplicación 

Android que realiza las funciones vitales de un terminal remoto, integrándose así al sistema 

de Telemedida. 
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Prefaci o pròleg 

El present treball de fi de grau ha estat realitzat a l’empresa Telespazio Ibérica, una empresa 

de software especialitzada en GIS 1 on el ponent esta cursant pràctiques extra-curriculars.  

Es tracta d’un treball que afronta una situació real de l’empresa, com és la de cercar solucions 

alternatives i viables per tal d’oferir-les a les empreses que treballen amb sistemes de 

Telemesura. 

Així doncs, l’objectiu del treball és el de investigar possibles alternatives al dispositiu 

anomenat Terminal Remot que forma part dels sistemes de telemesura actuals. 

El plantejament del projecte, doncs, segueix una estructura mixta entre l’estructura d’un 

projecte genèric i l’estructura o cicle de vida d’un projecte de software.  

Inicialment es posa en context al lector, introduint el concepte telemesura i la necessitat 

detectada.  

Es segueix amb la investigació que aporta informació suficient per decidir la millor opció per 

resoldre aquesta necessitat.  

Un cop escollida aquesta opció, es planifica com es durà a terme el projecte i quins processos 

es seguiran per assolir l’objectiu.  

Els següents passos són dissenyar, desenvolupar i provar el producte que ha de respondre a 

la necessitat.  

Finalment, s’analitza si s’han assolit els objectius, els inconvenients que han sorgit durant el 

transcurs del projecte i les millores possibles de cara a futures investigacions o projectes. 

  

                                                 

1 Geografic Information System (Sistema d’informació Geogràfica): Lògica d’estructuració de la información 

de carácter geogràfic que permet optimitzar la gestió d’aquesta información. 
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1 INTRODUCCIÓ 

En aquesta introducció, es posa al lector en context de la situació actual en el sector industrial 

i les noves tecnologies, anant des d’un context més general a un més concret. Finalment, 

s’acaba exposant la necessitat observada i els seus punts clau a tenir en compte per satisfer-

la. 

1.1 Context 

Des de ja fa anys, el sector industrial ha anat evolucionant i integrant noves tecnologies en 

els seus processos interns, tant de producció com de gestió i comptabilització. Cada vegada 

hi ha més tecnologia a l’abast i amb una relació qualitat preu que millora amb el temps.  

Tot i aquest increment vertiginós de tecnologia disponible, la integració d’aquesta no ha 

seguit el mateix ritme. La dificultat d’integrar novetats ve donada per la reticència de les 

empreses a canviar tot allò que actualment els hi funciona, i pel cost que suposa invertir en 

millores sense obtenir una millora significativa en la seva productivitat. 

1.2 Telemesura 

Un dels processos del sector industrial que ha evolucionat és el de control del consum elèctric 

i de gas que tenen les empreses. Actualment es gestionen amb el que s’anomena Telemesura. 

Aquest treball se centra en el sistema de telemesura per a consum de gas.  

La telemesura és la lectura, gestió, enviament i emmagatzematge de dades de consum de 

moltes empreses al mateix temps. Hi ha un sistema que permet el correcte funcionament 

d’aquest procés. El servei de Telemesura és utilitzat principalment per empreses amb un 

elevat consum de gas natural. El  sistema està conformat per diferents components: Servidor, 

Terminals remots, Conversors. 

 

Figura 1 Sistema de Telemesura 
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El Conversor està connectat a la canonada de gas y realitza mesures constants de consum. 

Aquests consums es converteixen en un format digital que es transmet per port sèrie i és llegit 

pel terminal remot. El terminal remot és un dispositiu amb un processador i una lògica més 

sofisticada que la d’un Conversor, ja que ha de tractar les dades rebudes, interpretar-les, 

processar-les i enviar-les al servidor en el format que aquest espera. A més, mitjançant 

comandes bidireccionals, un terminal remot es pot configurar en gran mesura, per tal 

d’adequar la interpretació, el processament i l’enviament segons convingui. Un cop les 

lectures són enviades pel terminal remot al servidor (o concentrador), aquest realitza el seu 

propi processament per classificar les lectures, analitzar possibles errors i averies, i disposar 

la informació obtinguda per fer-la accessible mitjançant una plataforma web on els usuaris 

poden consultar la informació relativa al seu consum i al global del servei de telemesura. 

1.3 Terminal Remot 

A continuació, entrem més en detall pel que fa al terminal remot (al qual anomenarem, en 

alguns casos, Remota). Analitzem el terminal des dels punts de vista de hardware i software. 

1.3.a Hardware 

Hi han diferents empreses que fabriquen dispositius d’aquest tipus, com poden ser Owasys2, 

KROMSCHROEDER 3o Opto 224. Els models de Terminal que venen aquestes empreses, 

tot i funcionar correctament dins el sistema de telemesura, i respondre a les necessitats 

d’aquest, són aparells costosos, funcionalment limitats i amb un cicle evolutiu lent. 

Terminal remot Owasys 3x 

Sistema operatiu BusyBox (Linux) 

Processador ARM9 CPU 32bit @400MIPS 

Memòria caché 32 MB 

Memòria RAM 32/64 MB 

Connectivitat GSM/GPRS/HSPA 

Cost 400 €5 

Taula 1 Hardware de model de terminal remot Owasys 3x 

                                                 

2 Pàgina web Owasys - http://www.owasys.com/es  

3 Pàgina web de Kromschroeder - http://www.kromschroeder.es/  

4 Pàgina web de Opto22 - http://www.opto22.com/  

5 El preu és aproximat i variable, ja que depèn de l’oferta del proveïdor. 

http://www.owasys.com/es
http://www.kromschroeder.es/
http://www.opto22.com/
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Com es pot observar, les especificacions d’aquests dispositius disten de les especificacions 

que ens podem trobar en dispositius del mateix preu. 

1.3.b Software 

Des del punt de vista del desenvolupament per aquests dispositius, ens trobem amb el mateix 

problema: tecnologia amb limitacions que són utilitzades per llenguatges de programació i 

sistemes operatius rudimentaris. Aquesta combinació dificulta les millores en software i la 

integració de noves funcionalitats. 

1.4 Evolució del sistema 

La realitat del dispositius o terminals remots limita l’evolució de la resta del sistema. S’ha de 

mantenir una comunicació correcta entre aquest dispositiu i les tecnologies que formen 

sistema de Telemesura industrial, i això significa que no es pot integrar noves tecnologies al 

sistema si algun dels components no és compatible. De la mateixa forma, la part del sistema 

on treballen els dispositius remots no podrà evolucionar ni millorar la seva eficiència si 

aquest sigui és hem descrit. A més, degut al seu cost, el mercat d’actuació és reduït. Petites i 

mitjanes empreses a les que els hi seria útil el servei de telemesura no se’l poden costejar. 

1.5 Necessitat a resoldre 

La necessitat a resoldre és la de substituir les remotes actuals per un que permeti: 

 Oferir millors característiques de HW i de SW 

 Incrementar la velocitat de desenvolupament d’evolutius 

 Abaratir el cost del servei 

 Fàcil adaptació a les noves tecnologies. 

 Treballar en noves formes de comunicació i noves funcionalitats per millorar el 

servei. 

I tot això sense haver de fer canvis en la resta del sistema de Telemesura ni haver de fer una 

gran despesa en inversió. 
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2 INVESTIGACIÓ 

La secció d’investigació conté un seguit d’estudis preliminars sobre els punts importants a 

tenir en compte a l’hora de dissenyar i desenvolupar una solució que respongui a la necessitat 

comentada en la secció 1.5. 

L’ordre de les subseccions segueix el flux natural del sistema, iniciat amb el Conversor que 

llegeix consums, passant pel terminal remot que llegeix les mesures en format digital del 

Conversor, les processa i les envia al servidor, i finalitzant al servidor, que processa, 

interpreta i mostra les lectures a través de la seva plataforma web. Aquest procés es veu 

reflectit gràficament amb la figura 2 

Els punts importants són: El funcionament del Conversor, el dispositiu que substitueix al 

terminal remot actual, els protocols de comunicació entre Conversor i terminal remot, la 

lectura per port sèrie, el processament de les dades, i la formatació i enviament de les lectures. 

 

Figura 2 Flux natural del sistema de telemesura 

2.1 Conversor 

El Conversor utilitzar per a les proves s’anomena EK230. Les mesures que realitza el EK230 

són de gas, així que treballarem sobre un sistema de telemesura de Gas. 

 

Figura 3 Conversor EK230 
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Aquest dispositiu utilitza la interfície d’intercanvi de dades binàries anomenada RS-232,  i 

el protocol d’enviament de mesures anomenat IDOM. Els paràmetres de configuració pel 

canal de comunicació és el que es veu a la taula 2. Les dades a llegir pel terminal remot 

provinents del Conversor inclouen 4 paràmetres: Volum brut, Volum corregit, Pressió i 

Temperatura.  

Els paràmetres de volum brut i corregit venen en format enter, i tenen una mida de 8 dígits. 

El paràmetre de Pressió ve en format decimal, amb 3 xifres de precisió, i la temperatura en 

format decimal amb 2 xifres de precisió. L’enviament es realitza periòdicament cada 5 

minuts i el final de cada mesura es marca amb dos símbols arrova “@”. 

 

Paràmetre Valor 

Baud 2400 

Bits 7 

StopBit 0 

Parity None 

CRC None 

Taula 2 Paràmetres de configuració per lectura de port sèrie. 

2.2 Dispositius alternatius 

Els dispositius alternatius han de complir les següents condicions en comparació amb les 

remotes actuals: 

- Millora de especificacions tècniques 

- Igual o més canals de comunicació amb el sistema 

- Reducció de preu 

- Reducció del cost de integració en el sistema de telemesura 

- Millora la velocitat de desenvolupament i testeig 

- Mantenir o millorar la fiabilitat i robustesa. 

- Comunitat de desenvolupadors 

Degut a l’evolució de les noves tecnologies, la quantitat de dispositius que poden complir 

aquestes condicions és elevat, però s’ha fet una selecció d’aquells més coneguts o amb més 

knowHow disponible a internet. 
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2.2.a Raspberry Pi 

La Raspberry Pi és un dispositiu que va néixer a nivell acadèmic, amb l’objectiu de fer 

assequible l’experimentació amb la tecnologia en el camp de l’educació. 

Aquest dispositiu és un micro-ordinador amb unes especificacions reduïdes, però superiors a 

les de les actuals remotes. S’executa sobre un Sistema operatiu Linux, tot i que han sortit 

versions que també s’executen sobre Windows o Android.  

Degut a la seva modularitat, té possibilitat de connectar amb diversos protocols i interfícies.  

El cost d’aquesta és considerablement baix (aproximadament 45€), i els complements que 

permeten les connexions necessàries tampoc incrementen en gaire mesura el seu cost. 

Un altre punt fort d’aquest dispositiu és que, degut a treballar sobre Linux, permet 

desenvolupar aplicacions amb pràcticament qualsevol llenguatge de programació. 

Tanmateix, existeixen dos punts negatius importants. Per una banda, la durabilitat en 

situacions de màxim esforç: Aquest dispositiu no està dissenyat per suportar gran 

processament i trànsit de dades durant espais de temps elevats, com és necessari en aquest 

sistema. Per una altra, es tracta d’un dispositiu verge, és a dir, no ofereix un sistema base que 

implementi recursos que ajudin a reduir el temps de desenvolupament o l’automatització 

d’integració amb la resta del sistema. 

2.2.b Smartphone Android 

Un Smartphone Android és el dispositiu més estès a nivell mundial. Dins del sector de les 

noves tecnologies, és el dispositiu que més ha evolucionat des de totes les perspectives i en 

el que més temps, coneixements i diners s’hi han invertit. Tot això el situa en una posició 

privilegiada respecte a la resta de dispositius. 

Aquest dispositiu és un micro-ordinador amb unes especificacions considerablement bones, 

clarament superiors a les de les actuals remotes. S’executa sobre el sistema operatiu Android, 

una versió adaptada del SO Linux. 

El cost d’aquests dispositius varia amplament, però es poden trobar models fiables i 

clarament superiors a les remotes a substituir per un preu aproximat d’uns 100-150€. La 

comunitat de desenvolupadors és una de les més amplies, i està en constant moviment. La 

connectivitat és molt completa, tot i que limitada a nivell físic, ja que s’ha focalitzat 

especialment en la connectivitat Wireless.  

A més del factor limitant de la connectivitat, trobem limitacions en quan a desenvolupament 

de software per executar sobre el SO Android. Actualment, aquest SO permet executar 

software programat sobre C++ i Java, ambdós complementats pel llenguatge de programació 

Android. 
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2.2.c Comparativa 

Per valorar les dues opcions, es realitzen dues comparatives. Per una banda, una taula 

comparativa de pros i contres entre les dues opcions alternatives i els dispositius remots 

actuals. Per una altra, una taula valoració de les dues alternatives en funció de les condicions 

de la secció 2.2 que s’assoleixen amb elles.  

 

 Terminal Remot Raspberry Pi Smartphone Android 

Pros 

- Fiabilitat i 

robustesa 

- Preu 

- Connectivitat 

- Comunitat de 

desenvolupadors 

- Especificacions 

tècniques 

- Flexibilitat 

- Preu 

- Cost d’integració 

- Velocitat de 

desenvolupament 

- Especificacions 

tècniques 

- Comunitat de 

desenvolupadors 

- Fiabilitat i robustesa 

Contres 

- Preu 

- Comunitat de 

desenvolupadors 

- Especificacions 

tècniques 

- Fiabilitat i robustesa 

- Velocitat de 

desenvolupament i 

testeig 

- Cost d’integració 

- Connectivitat 

- Flexibilitat 

Taula 3 Comparativa pros i contres entre dispositius 
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Condició Raspberry Pi Smartphone Android 

Millora de especificacions 

tècniques 
7 10 

Igual o més canals de comunicació 

amb el sistema 
9 7 

Reducció de preu 10 8 

Reducció del cost de integració en 

el sistema de telemesura 
6 8 

Millora la velocitat de 

desenvolupament i testeig 
7 9 

Mantenir o millorar la fiabilitat i 

robustesa. 
7 8 

Comunitat de desenvolupadors 10 10 

Resultat 8 8,57 

Taula 4 Comparativa amb puntuacions per condicions 

2.2.d Dispositiu seleccionat 

Després de valorar els dos dispositius pre-seleccionats, s’ha optat per utilitzar com a substitut 

un Smartphone Android.  

Comparant condició per condició ambdós dispositius, un Smartphone Android supera a una 

Raspberry pi en gran part dels aspectes (Cost d’integració, velocitat de desenvolupament, 

fiabilitat i robustesa, i especificacions tècniques). Per altra banda, les condicions en les que 

la Raspberry pi és superior són fàcilment salvables. Aquestes són: 

- Flexibilitat: La llibertat de programar en el llenguatge que desitgem és un factor 

neutre, ja que l’únic que importa és que es pugui reproduir la funcionalitat de les 

actuals remotes, i tots ells tenen llibreries i recursos per a fer-ho. 

- Preu: tot i que la Raspberry Pi  és més econòmica i compta amb un preu d’entre 2 i 

3 vegades menor que un Smartphone, també és una realitat que el cost d’un 

Smartphone és entre 2 i 3 vegades menor al cost del dispositiu actual, amb lo qual la 

millora ja és substancialment clara. 
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- Comunicació amb el sistema: Si bé un Smartphone només compra amb una entrada 

física per a rebre inputs, hi han alternatives per suplir aquesta limitació física, 

principalment amb connexions sense fils com pot ser el wifi per a connexions a 

internet. 

 

Altres motius pels quals escollim un Smartphone Android són: 

- El llenguatge de programació emprat a les seves aplicacions és basat en java, com el 

servidor amb qui es comunica. 

- Es tracta d’un dispositiu familiar per a tots els usuaris, ja que tothom ha tocat o ha 

sentit parlar dels Smartphone. Aquest factor redueix el rebuig al canvi que es podria 

donar i augmenta l’atractiu del producte. 

2.3 Protocols de comunicació 

El protocol estàndard de comunicació de la remota amb el Conversor es RS-232. El dispositiu 

que substitueixi les actuals remotes ha de ser capaç de llegir i interpretar les dades en format 

RS-232 que arribaran per port sèrie. 

RS232 és una interfície que designa una norma per a l'intercanvi en sèrie de dades binàries 

entre un equip terminal de dades i un DCE (Data Communication Equipment), tot i que 

existeixen altres situacions on pot ser emprat. Els Conversors que envien dades a les remotes 

utilitzen la versió DE-9, de 9 pins. 

Les dades són enviades per RS-232 i cal un cable que converteixi la configuració de 9 bits 

RS-232 a la configuració de 5 bits de Micro-USB, que és l’entrada de que disposa tot 

Smartphone Android. Existeix al mercat un cable creat per l’empresa FTDIChip6 que realitza 

aquesta conversió. 

 

Figura 4 Cable conversor de RS-232 a Micro-USB 

                                                 

6 Nom complet de l’empresa: Future Technology Devices International Ltd. 

https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Dades_bin%C3%A0ries&action=edit&redlink=1
https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=DCE&action=edit&redlink=1
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La pròpia empresa facilita documentació sobre com interpretar les dades, i disposa d’una 

aplicació a Google Play que ens permet comprovar que el cable funciona i que el dispositiu 

llegeix correctament les dades.  

Hem realitzat les proves pertinents amb l’aplicació de prova i aquests  són els resultats: 

  

Figura 5  Captura de pantalla d’un dispositiu Galaxy S3 llegint del conversor EK230 amb el Cable de conversió. 
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2.4 Lectura port sèrie 

L’empresa no facilita el codi font de l’aplicació, però si la d’alguns exemples en els que es 

pot veure el funcionament d’aquesta comunicació entre entrada micro-Usb i aplicació. 

L’altre font d’informació és la pàgina web pròpia de Android Developers7, on es parla de 

com connectar per port sèrie a dispositius i a accessoris. 

 

 

A la web de Android developers es pot trobar exemples sobre com programar aquesta 

configuració i com llegir dades.  

2.5 Processament 

Cada tipus de mesura té la seva pròpia lògica, de manera que ens hem de centrar en el tipus 

de mesures que realitza el Conversor que utilitzem. La lògica del Conversor de mesures de 

gas és el següent: 

El Conversor està connectat a una canonada de gas per on circula el gas just abans de la seva 

utilització. El Conversor disposa de 4 paràmetres. El primer és el Volum brut. Aquest valor  

s’incrementa en funció de la quantitat que hi circula, és un valor total, que permet saber quan 

de gas s’ha consumit. El segon és el de Volum corregit, que és la diferència entre l’últim 

valor brut obtingut i l’actual, de forma que guarda l’increment de consum entre l’última 

mesura i la obtinguda ara. Finalment tenim pressió i temperatura, que permeten saber a 

l’empresa subministradora del gas el valor normalitzat de consum, ja que el gas altera el seu 

volum en funció dels paràmetres de temperatura i pressió, i això podria alterar els valors 

correctes de consum. 

Aquesta mesura dels paràmetres es realitza cada 5 minuts, que és quan el Conversor transmet 

les dades per port sèrie. 

                                                 

7 Android Developers [https://developer.android.com/guide/] 

Figura 6 Web Android developers 
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2.6 Formatació de lectures 

Les dades que s’enviaran seran de tipus horària. Això significa que el programa ha de llegir 

els paràmetres i enviar cada 1 hora. El servidor de telemesura de gas utilitza uns paràmetres 

per identificar el tipus e remota que esta enviant les dades i per saber de quin tipus de dades 

estem parlant.  

El format d’una lectura de tipus horària en format xml és:  

<elc it=”00” um=”00” vb= “00000000” vn=”00000000” p=”0000” t=”0000” /> 

 

On els 0 indiquen valors a calcular o introduir. A continuació descrivim cada paràmetre 

- el_c: enviament lectura Conversor 

- it: Identificador de remota. Paràmetre únic. 

- um: Unitat de mesura, ja que pot haver més d’un Conversor vinculat a un 

identificador de remota, i s’han de poder distingir 

- vb: volum brut 

- vn: volum normalitzat 

- p: Pressió en Vars. 

- t: temperatura en ºC. 

Els paràmetres it i um han d’estar registrats al servidor per a que consideri aquesta lectura 

vàlida i la registri. Això s’haurà de tenir en compte a l’hora de realitzar les proves del model 

d’enviament. 

2.7 Enviament de lectures 

L’enviament de lectures al servidor es fa per protocol GPRS, així que el dispositiu a escollir 

ha de poder enviar dades a través d’aquest protocol. GPRS és un protocol que funciona sobre 

internet i s’utilitza per enviar dades no vocals de mida reduïda i sense carregar l’espectre 

freqüencial.  

L’enviament de lectures per GPRS consisteix en fer una crida a una url vinculada al Web 

Service del servidor, el qual interpreta els paràmetres passats per Protocol Rest i processa les 

dades obtingudes. 

Per a fer aquest enviament, doncs, només caldrà estar connectat a internet i obrir connexió 

amb l’adreça web corresponent. El propi java porta integrada una llibreria que permet aquest 

tipus de comunicació via REST. 

L’adreça tindrà la següents forma: 
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<domini>:<port>/SLRCAppTerm?elc+it=”00”+um=”00”+”vb=“00000000”+vn=”00000

00”+p=”0000”+t=”0000” 

Prèviament a l’enviament caldrà tenir en compte que els identificadors i la IP del nostre 

dispositiu han d’estar registrats al servidor. En cas contrari, el nostre enviament serà registrat 

com lectura no identificada. 
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3 PLANIFICACIÓ 

3.1 Propòsit 

El propòsit és substituir el dispositiu Remot per un Smartphone amb SO Android, que realitzi 

les mateixes funcionalitats base que es realitzen actualment, però simplificant alguns aspectes 

com el cost d’instal·lació i millorant d’altres com el preu i el processament.  

Aquest canvi obre la porta, de cara a futurs projectes, a millorar la funcionalitat d’un sistema 

de telemesura i també a afegir-ne de noves, degut als múltiples sensors i components que 

integra un Smartphone. 

3.2 Objectius 

- Tenir un dispositiu que compleixi amb les condicions de preu, funcionalitat i 

capacitat d’integració millors que les remotes actuals 

- Desenvolupar una aplicació que permeti: 

- Llegir les mesures (lectures) del Conversor. 

- Calcular i formatar les lectures horàries de consum 

- Enviar lectures horàries al servidor del sistema de telemesura. 

3.3 Abast 

El projecte està enfocat a la creació de la prova pilot d’una aplicació que s’executi sobre un 

Smartphone Android i que realitzi les principals funcions del dispositiu al qual ha de 

substituir. No s’inclou dins l’abast d’aquest projecte el desenvolupament completament 

funcional, degut a limitacions de temps i recursos.   

3.4 Actors implicats 

Els resultats d’aquest projecte poden interessar a tots aquells actors que treballin per oferir 

serveis de Telemesura més eficients i competitius. Aquests són: 

- Empreses que ofereixen serveis de Telemesura 

- Consultores d’informàtica que desenvolupen sistemes de telemesura 

En aquest cas, el Treball s’ha desenvolupat a l’empresa Telespazio Ibérica. Telespazio 

Ibérica és una empresa de software especialitzada en el camp de la Geolocalització i la 

Telemesura, que manté col·laboracions amb empreses interessades en aquests sistemes. 

L’empresa on es realitza el projecte aporta la major part dels recursos i obtindrà part de la 

propietat intel·lectual dels resultats del sistema. Gràcies a la seva col·laboració, es pot enfocar 
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la investigació cap a una prova pilot que pugui despertat l’ interès d’empreses per millorar 

els seus serveis de Telemesura. 

3.5 Calendari 

La planificació del calendari permet tenir una estimació sobre el cost temporal del 

desenvolupament, la seva organització, i el seu cicle de vida. 

L’organització i cicle de vida del desenvolupament es treballen des de diferents punts de 

vista, que van des d’una visió més global, que permet veure el projecte de forma transversal 

a una visió més concreta, que permet veure, etapa per etapa, les tasques i subtasques, per així 

poder fer una estimació més exacta del temps necessari per realitzar el projecte. 

3.5.a Etapes del projecte 

El projecte pot dividir-se en les següents etapes seqüencials: 

La primera etapa és la de planificar el projecte, establir una metodologia de treball, llistar i 

detallar un conjunt de tasques i subtasques, així com definir de forma clara el mètode de 

valoració de la feina realitzada. 

La segona etapa és la de investigar. S’ha de realitzar un treball de cerca per conèixer més en 

profunditat les tecnologies, solucions i elements que s’han de combinar. Més concretament, 

s’ha de investigar la comunicació entre un Smartphone i una entrada de dades amb protocol 

RS232, és a dir, comunicació entre micro-Usb i RS232, i el funcionament actual de 

processament i enviament de dades, per tal de simular-ho amb exactitud. 

Un cop tenim la planificació i la informació necessària sobre els components clau del 

projecte, entrem en l’etapa de anàlisi i disseny, en la qual utilitzem tota la informació que 

tenim per elaborar un llistat de requisits, i un disseny de l’aplicatiu que permetin, en conjunt, 

assolir els objectius marcats i valorar fins a quin punt s’han aconseguit els objectius o, en cas 

contrari, perquè no. Aquest anàlisi i disseny han de ser detallats i concrets, perquè, un cop 

entrem en l’etapa de desenvolupament, no s’hagi de pensar en detalls que no s’hagin tingut 

en compte, i es pugui pensar simplement en seguir el pla de ruta marcat. 

En base a l’anàlisi i disseny, entrem en l’etapa de preparació de l’entorn de treball. Això 

inclou la configuració de Android Studio, vinculat amb el repositori privat de Bitbucket a 

través del programa Git. També caldrà disposar d’un Conversor i d’un servidor de 

Telemesura al que enviar les dades de lectures. 

Amb tot l’entorn preparat i el pla de ruta detallat, entrem en la fase de desenvolupament, que 

se consta de 3 models principals: 

- Model de Lectura: El primer element funcional a desenvolupar és el de lectura de 

les dades del Conversor. 

- Model de formatació: Seguidament, s’ha de tractar les dades llegides, és a dir, 

processar-les per al seu posterior enviament.  
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- Model d’enviament: les dades formatades s’han d’enviar al servidor de telemesura 

per completar el cicle bàsic que forma l’aplicació a desenvolupar. 

Amb aquests tres models, tenim com a resultat una aplicació que ens serveix com a prova 

pilot per afirmar que amb un Smartphone Android es pot realitzar, com a mínim, les tasques 

més importants que realitza la remota actual. 

Hi ha una etapa que s’inicia en paral·lel al desenvolupament i que segueix un cop finalitzat 

aquest, i és l’etapa de testeig, que permetrà donar validesa i afirmar que l’aplicació és fiable. 

Aquestes proves seran tant unitàries com funcionals i d’estrès.  

L’etapa final és la de valorar els resultats obtinguts i treure’n les conclusions pertinents. 

3.5.b Llista de tasques 

Prèviament a iniciar l’execució i disseny del projecte, planifiquem les diferents etapes del 

projecte i les subdividim en tasques i subtasques, per tal de facilitar l’aplicació de la 

metodologia Scrum. 

Anàlisi i disseny de l’aplicació 

S’ha de fer el disseny del software i elaborar els llistats de requeriments funcionals, no 

funcionals i de manteniment per a que reflecteixin de forma detallada com ha de ser i que ha 

de fer l’aplicació, i així assolir els objectius del projecte. 

 

Nom Descripció 

Requeriments 

funcionals 

Anàlisi de requeriments a nivell funcional 

Requeriments no 

funcionals 

Anàlisi de requeriments no funcionals 

Diagrama de classes Disseny de l’estructura de l’aplicació 

Disseny UI Bàsica Disseny de la UI bàsica que respongui als requeriments llistats 

Taula 5 Tasques d'anàlisi i disseny 

Creació l’entorn de desenvolupament i proves:  

Prèviament al desenvolupament, cal preparar l’entorn del mateix. Per tal d’agilitzar el 

desenvolupament de l’aplicació i la seva qualitat, s’haurà de configurar Android Studio 

vinculat amb el repositori privat allotjat a Bitbucket, i configurat per utilitzar Git pel control 

de versions. Es treballarà sobre el SO Windows 7. 
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Nom Descripció 

Configuració IDE Configuració de Android Studio 

Creació repositori Crear repositori a Bitbucket i vincular-lo al IDE 

Preparació Sistema 

telemesura 

Preparar el servidor i el Conversor amb els quals es comunicarà 

l’aplicació per poder treballar amb el sistema complet. 

Taula 6 Tasques de creació i configuració de l'entorn de desenvolupament 

Desenvolupament de l’aplicació 

Seguint les directrius de disseny i requeriments, s’ha de desenvolupar l’aplicació dins el 

termini establert i tenint com a meta l’assoliment dels objectius plantejats per aquest projecte. 

 

Nom Descripció 

Creació App Creació de la aplicació base 

Lectura port sèrie Desenvolupar la funcionalitat que permet llegir del port micro-

USB 

Parseig dades Desenvolupar la funcionalitat que permet comprendre les dades 

llegides i parametritzar-les 

Enviament dades XML Enviament al servidor de les dades en el format correcte 

Interfície App Desenvolupar la interfície de l’aplicació d’acord amb els 

requisits establerts 

Taula 7 Tasques de desenvolupament de l'aplicació 

Testeig 

Tot i que el testeig es realitzi a mesura que es va desenvolupant l’aplicació, s’ha de 

contemplar de forma explícita. 

 

Nom Descripció 

Proves Lectura Grup de proves conforme llegeix o detecta si no està llegint 
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Proves processament Grup de proves per comprovar que es processa correctament les 

dades llegides 

Proves enviament Grup de proves per comprovar que es prepara i s’envia els 

missatges correctament al servidor 

Proves Interfície Grup de proves per comprovar que la interfície permet 

visualitzar la informació necessària 

Proves estrès Grup de proves per comprovar el funcionament correcte de 

l’aplicació en un ús intensiu i continu 

Proves compatibilitat Grup de proves per comprovar la compatibilitat de l’aplicació 

amb diferents dispositius. 

Proves globals Grup de proves per comprovar la correcta integració del 

dispositiu amb el sistema 

Taula 8 Tasques de Testeig 

3.6 Valoració riscs 

Els riscs d’aquest projecte es poden categoritzar en tècnics i organitzatius. 

3.6.a Nivell tècnic 

S’ha de tenir en compte que, a nivell tècnic, s’està treballant amb combinacions de 

tecnologies i programari que no s’han combinat mai, de manera que poden sorgir 

incompatibilitats entre aquests, o nous inconvenients que facin que alguna de les tecnologies 

i d’altres elements seleccionats no siguin els adients per assolir els objectius. Alguns 

exemples concrets serien: 

- Incompatibilitats entre el Smartphone i Conversor 

- Cost de vida del dispositiu insuficient 

- Fiabilitat del software insuficient 

- Increment del temps de desenvolupament per falta de documentació 

Aquest últim exemple pot ser bastant vital, ja que, al no existir casos concrets on s’hagi 

combinat els elements seleccionats, el temps de recerca i resolució de obstacles no és 

fàcilment quantificable. 

3.6.b Nivell organitzatiu 

Com s’ha comentat prèviament, aquest projecte es desenvolupa dins l’empresa Telespazio 

Ibérica, i gran part dels recursos són facilitats per aquesta. El projecte es pot veure endarrerit 
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per imprevistos d’altres projectes que facin que les persones que col·laboren amb el projecte, 

o el mateix desenvolupador, puguin dedicar menys temps a aquest, o que algun dispositiu 

emprat per alguna de les etapes s’endarrereixi en la seva arribada. Qualsevol d’aquests factors 

afectarà a la planificació del projecte.  

3.7 Metodologia de treball 

3.7.a Desenvolupament 

La utilització d’un entorn integrat de desenvolupament (IDE) facilita que el desenvolupament 

de l’aplicatiu sigui més còmode i àgil, és per això que es valoren els diferents IDE i acabem 

escollint l’idoni per aquest projecte.  

Els principals IDE per desenvolupaments d’aplicacions sobre Android són:  

 Xamarin. Plataforma de desenvolupament per aplicacions mòbil amb el llenguatge 

de programació C#. Xamarin és una plataforma relativament nova, que aposta per la 

unificació en el desenvolupament de apps independentment del SO per al que 

s’estigui programant. Es desenvolupa en C# però es compila per executar l’aplicació 

en iOS, Android, Windows 10, entre d’altres. 

 Eclipse + SDK. Eclipse és l’IDE per excel·lència per desenvolupament en java o 

C++. Afegint el SDK de Android, es pot desenvolupar aplicacions directament en 

Android natiu. Fins fa relativament poc temps, era el IDE recomanat per Google de 

cara al desenvolupament, tot i que amb l’aparició del propi IDE per Android, Eclipse 

va quedar en segon pla. 

 Android Studio. Basat en IntellIJ, Android Studio és el IDE recomanat per Google 

a l’hora de desenvolupar aplicacions pel SO Android. Aquest ha estat creat pels propis 

creadors del SO Android, i està en constant evolució i millora. Al estar dissenyat 

específicament per Android, facilita la tasca del desenvolupador en comparació amb 

les altres alternatives. 

En base a les valoracions realitzades, es considera que el IDE idoni per aquest projecte és 

Android Studio, degut la seva optimització per projectes Android, a la constant millora del 

programari, i a la continuïtat que garanteix l’empresa que l’ha desenvolupat. A més, porta 

integrat un sistema propi de testeig que ofereix una millor robustesa al projecte. 

 

 

3.7.b Organització 

Pel desenvolupament d’aquest projecte de software s’ha optat per una metodologia de treball 

basat en Scrum Agile. Això és degut a la llibertat relativa que acompanya al projecte. Com 

s’ha descrit en apartats anterior, el projecte no compta amb un client final concret, i tampoc 

ha de donar lloc a un producte final que estigui encarat cap a algun tipus de venta concreta. 
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Aquests dos factors, sumats a la incertesa que deriva dels possibles obstacles, fan que sigui 

un projecte més adient per a ser gestionat d’una forma adaptativa i incremental, justament 

com permet fer-ho les metodologies àgils.  

De les diferents variacions de metodologies àgils, s’ha escollit Scrum per ser la més coneguda 

pel ponent del projecte.  

Així doncs, es fragmentarà el projecte en tasques i subtasques, i s’agruparan en sprints. Cada 

sprint tindrà una meta funcional per valorar l’assoliment o no dels objectius de cada sprint. 

Es faran daily Meeting amb el tutor del projecte dins l’empresa on es realitza per tal de veure 

el progrés de les tasques de cada sprint.  

A més de les reunions amb el tutor dins l’empresa, es realitzaran reunions quinzenals o 

mensuals amb el tutor de la universitat per tal de valorar el progrés del projecte i les 

variacions que hagin pogut sorgir. 

3.7.c Eines de seguiment 

Tota la informació del projecte es mantindrà actualitzada dins l’eina de Gestió Visual Studio 

Team Services, una eina de Microsoft orientada a desenvolupament de software amb 

metodologies àgils, a la qual té accés el ponent del projecte per una subscripció anomenada 

BizSpark. 

Pel que fa al control de versions de codi font, es contemplen les següents alternatives cloud: 

 Bitbucket. És una plataforma cloud que permet tenir repositoris privats, i compartir-

los amb un nombre limitat de usuaris en la seva versió gratuïta. Suporta els principals 

programes de control de versions. 

 Github. És una plataforma cloud molt estesa per les funcionalitats que ofereix en la 

seva versió gratuïta, amb la qual només es poden tenir repositoris públics. Suporta els 

principals programes de control de versions.  

En base a les valoracions realitzades, s’utilitzarà Bitbucket per allotjar el repositori del codi 

font i Git com a control de versions del codi. El principal motiu és la possibilitat de mantenir 

repositoris privats. A més, Bitbucket ofereix funcionalitats integrades per fer un seguiment 

de les incidències que sorgeixin durant el desenvolupament. 

En quant al seguiment temporal del projecte, s’utilitzaran dues eines, per una banda, l’eina 

de seguiment i quantificació d’hores de que disposa l’empresa on es realitza el projecte, 

anomenada Conthora, i per altra l’eina integrada a la plataforma Microsoft Visual Studio 

Team Services que permet quantificar les hores i assignar-les a una o altra categoria.  

3.7.d Mètode de validació 

La validació de l’assoliment dels objectius ve implícita a la metodologia de treball escollida. 

A cada sprint s’assoleixen objectius, i alguns d’aquests coincideixen amb els objectius del 

projecte, de manera que al final del mateix, es podrà recopilar les diferents valoracions fetes 

i obtenir una valoració dels resultats obtinguts.  
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Pel que fa als obstacles tècnics, es podrà fer un l’agrupament de incidències registrades al 

repositori de Bitbucket, per la seva posterior valoració i així obtenir les conclusions 

corresponents. 
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4 EXECUCIÓ 

4.1 Anàlisi de requisits 

L’anàlisi de requisits es divideixen en requisits funcionals, que fan referència a tot allò de 

caràcter funcional que ha de contenir l’aplicació, i requisits no funcionals, que fan referència 

a aspectes de l’aplicatiu que no descriuen informació ni funcions a realitzar. 

4.1.a Requisits funcionals 

Requisit Prioritat Descripció 

Instal·lació programa Alta Gestió de la instal·lació del programa 

Processament dades Alta Processament i formatació de les dades rebudes 

Visualització dades  Mitjana 
Visualització de les dades rebudes i processades 

des de la pantalla del dispositiu. 

Enviament dades Alta 

Transmissió de dades de mesura al servidor de 

telemesura a través de GPRS, i amb el format 

esperat pel servidor. 

Validació funcionament Mitjana 
Sistema de validació visual de la recepció i 

enviament de dades.   

Personalització Mitjana Modificació dels paràmetres de configuració 

Taula 9 Requisits funcionals 

4.1.b Requisits no funcionals 

Requisit Prioritat Descripció 

Adquisició dades Alta 
Adquisició automàtica de les dades del 

Conversor. 

Canals lectura Alta 

S’ha de llegir i guardar dades en qualsevol 

context en el que es trobi l’aplicació quan aquesta 

estigui activa 

Fiabilitat Alta 
L’aplicació no ha de tenir falles en el procés 

normal d’execució 

Aparença Mitjana L’aparença ha de ser intuïtiva per a l’usuari. 

Entorn Alta 
Compatibilitat entre el dispositiu i la resta del 

sistema 

Taula 10 Requisits no funcionals 

 



 

40 

 

4.2 Anàlisi conceptual 

En aquesta subsecció es defineix el diagrama de classes que ha de seguir el desenvolupament 

de l’aplicatiu, per tal de complir amb els requisits funcionals. 

Aquest model conceptual no te en compte els patrons i les particularitats d’Android, ja que 

l’objectiu és tenir una visió global de l’aplicatiu, sense adaptar-lo a Android. 

 

Figura 7 Diagrama de classes 
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El disseny està pensat per desenvolupar-se sota un sol projecte que es compilarà en una 

aplicació d’Android.  

A continuació, s’expliquen les diferents classes de l’aplicatiu, les seves relacions i 

funcionalitat. 

 Measurement. Aquesta classe s’utilitza per facilitar la inserció i obtenció de lectures 

de la base de dades. 

 Petition. Aquesta classe conté tota la informació de una lectura. Inclou mètodes que 

retornen la lectura en el seu format XML i en el seu format per enviament al servidor, 

com s’explica a les seccions 2.6 i 2.7. Els mètodes get() i set() de la classe indiquen 

que hi ha un mètode get i un mètode set per cada paràmetre de la classe, que retorna 

el valor d’aquest paràmetre.  

 Database. La inicialització de la base de dades es fa a través d’aquesta classe. 

Aquesta implementa la interfície SQLiteOpenHelper, pròpia de Android.  

 DataSource. Aquesta classe conté tots els mètodes utilitzats en l’aplicatiu per 

gestionar la base de dades. Totes les classes i els mètodes que guarden o carreguen 

dades de base de dades utilitzen aquesta classe.  

 MessageFormatter. Aquesta classe només te un mètode, el mètode de rebre les dades 

en el format que es llegeixen i transformar-ho en format XML. Per fer-ho, també 

utilitzen la configuració personalitzada en quan a dades de identificador e terminal i 

unitat de mesura.  

 MessageSender. Com en el cas de Message Formatter, MessageSender té un mètode 

que, donat un objecte de tipus Petition, genera la url amb els paràmetres de la lectura 

adjunts i ho envia connectant al servidor. Els paràmetres del IP i port del servidor 

estan introduïts a les preferències. 

 SerialManager. Aquesta classe és la principal, la que activa la resta de models. Al 

executar-se, es queda a l’espera de connexió d’algun dispositiu per port USB. Quan 

detecta un dispositiu connectat demana permís a l’usuari per establir connexió, i en 

cas de ser un dels dispositiu registrat, és a dir, del tipus que té registrat, estableix els 

paràmetres de comunicació descrits a la secció 2.1, i inicia un thread en segon pla que 

estarà “escoltant” fins que rebi dades. Un cop acaba de rebre un missatge, utilitza els 

objectes MessageFormatter i MessageSender per realitzar la resta del procés. 

Les configuracions personalitzades son gestionades desde una interficie pròpia de Android, 

anomenada SharedPreferences. 
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4.3 Disseny 

El disseny es divideix en dos subseccions. 

 Disseny global: Fa referència als aspectes generals de funcionament de l’aplicatiu. 

Aquests s’apliquen i condicionen per igual a tots els aspectes concrets (o detallats) 

del mateix. 

 Disseny detallat: Fa referència a aspectes concrets de la lògica de l’aplicatiu i no 

depenen els uns dels altes. 

4.3.a Disseny global 

Android utilitza certs patrons que s’han de tenir en compte a l’hora de dissenyar l’aplicatiu. 

A continuació s’exposen aquests patrons i altres utilitzats: 

MVC-MVP 

Durant el disseny del sistema, s’ha intentat tenir en compte el patró Model-Vista- Controlador 

(MVC), per intentar separar les diferents capes i aprofitar els avantatges del patró MVC. El 

problema és que el sistema Android està format de tal forma que és molt complicat aplicar-

lo correctament, donat que alguns dels elements necessaris pel seu funcionament escapen 

d’aquest patró. 

El mateix passa amb el patró Model-Vista-Presentació (MVP), tot i que aquest patró encaixa 

millor, ja que és com funcionen elements com els fragments, Activities o listAdapaters. 

Per aquesta raó aplicarem una barreja d’aquests dos patrons, utilitzarem la part de model per 

representar la capa de les dades, la capa controlador pels mètodes i funcions necessàries per 

comunicar-se amb la capa vista, i finalment la capa presentació com ja havíem comentat per 

alguns elements necessaris d’Android, que comunica entre la capa vista i la capa. 

ViewHolder 

ViewHolder és un patró que s’utilitza en Android per guanyar en rendiment al realitzar un 

scroll en una llista, ja que evita obtenir cada cop l’objecte que s’utilitza per mostrar la 

informació per pantalla, i només ho fa el primer cop. Després reutilitza l’objecta mostrant les 

noves dades cada cop que ens desplacem. En aquest sistema, tenim diverses vistes que 

inclouen llistes per mostrar informació, i per tant apliquem aquest patró. 

Factory 

En Android quan canviem d’una activitat a una altra, s’utilitza una classe anomenada Intent, 

que utilitza el patró de disseny factoria. 

Adapter 

En Android quan volem definir un tipus de vista personalitzat, per exemple per una llista, 

s’utilitzen els Adapters, que com el propi nom indica fan servir el patró de disseny Adapter. 
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Preference Activity 

Per últim, utilitzarem el la classe PreferenceActivity per la gestió de certs paràmetres 

configurables dels que s’ha de guardar el seu valor encara que l’aplicació es tanqui. 

4.3.b Disseny detallat 

Interfície gràfica 

A la interfície ha de tenir accessible els contingut següent: 

 Dades llegides 

 Lectures formatades 

 Estat de l’enviament de les lectures 

 Registre per seguiment de errors i processos  

 Configuració personalitzada 

Des de totes les pantalles s’ha de poder tornar a la pantalla principal, que mostra el llistat de 

lectures emmagatzemades. 

A més, per tal de complir amb els requisits funcionals, s’ha de poder gestionar aquesta 

informació mitjançant diferents. Aquests han de permetre: 

 Eliminar el registre de seguiment 

 Reenviar lectures 

 Eliminar lectures emmagatzemades 

 Afegir manualment una nova lectura 

 Modificar paràmetres de configuració 

Per gestionar la interfície, s’utilitzarà el sistema de flux natural de Android, és a dir, 

comunicació i crides entre Activities, Fragments encapsulats dins de Activities i Threats per 

execucions en segon pla, com la lectura per port sèrie.  

Model lectura 

El model de lectura ha de comptar amb un Listener, és a dir, un procés que, al connectar un 

accessori reconegut, activi l’aplicació i inicií la seva activitat. 

Aquest model també ha d’estar de forma constant esperant rebre dades del dispositiu 

connectat, però sense interferir en el funcionament normal de l’aplicació, que ha de seguir 

sent funcional per a l’usuari.  

Quan es llegeixen dades si aquestes tenen el format de dades de consum, escrida al model de 

processament, seguit del model d’enviament per tal de realitzar el cicle complet. 

Model processament 

El model de processament ha de processar les dades en format IDOM i formatar-les per a la 

seva utilització en dos casos.  

Un és en el cas de crear un nou registre de lectura, que les dades s’han de processar per a que 

quedin en el format de lectura explicat a la secció 2.6. 
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L’altre és en el cas d’haver d’enviar aquestes dades a través d’internet al servidor. En aquest 

cas ha de poder processar les dades per a que el resultat sigui una cadena de text amb els 

paràmetres en forma de query, és a dir, interpretables pel servidor. 

Model d’enviament 

El model d’enviament ha d’establir connexió d’internet per enviar els paràmetres via GPRS 

o 3G al servidor. Tant si  la connexió amb el servidor es realitza correctament, com si no, 

aquest resultat s’ha de veure reflectit a la informació d’estat vinculada al missatge. 

4.4 Desenvolupament 

4.4.a Interfície gràfica 

Pel creat i desenvolupament de la interfície gràfica s’han hagut de crear diferents activitats, 

fragments, menús i layouts, així com arxius que contenen dades per a casa pantalla que 

mostra el contingut anomenat al disseny de la interfície. 

Aquestes són: 

 Pantalla de llistat de lectures 

 Pantalla de lectura detallada 

 Pantalla de configuració de paràmetres 

 Pantalla de registre de seguiment 

Pantalla de llistat de lectures 

Per la creació d’aquesta pantalla s’ha utilitzat: 

 Una Activity principal que conté tots els 

components 

 Un Fragment que conté la llista, el menú i el 

botó flotant 

 Un objecte ViewHolder 

 Un Adapter per a la llista 

 Un botó flotant que permet l’eliminació de 

totes les lectures emmagatzemades 

 Un menú que permet: Afegir lectures 

manualment, anar a la pantalla de registre de 

seguiment i anar a la pantalla de configuració 

de paràmetres 

 Un Layout que organitza la pantalla com es 

veu a la captura 

Si fem click a qualsevol dels ítems de la llista, es 

carrega la pantalla amb la informació detallada de la 

lectura corresponent. 

Figura 8 Pantalla de llistat de lectures 
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Pantalla de lectura detallada 

Per la creació d’aquesta pantalla s’ha 

utilitzat: 

 Una Activity principal que conté 

tots els components. 

 Un Fragment que conté la 

informació de la lectura (dades 

llegides, lectura formatada i estat 

de l’enviament) i un botó per 

enviar de forma manual 

 Un botó d’enviament manual de 

lectura 

 Un botó de retorn a la pantalla 

principal 

 Un Layout que organitza la 

pantalla com es veu a la captura 

 

 

Pantalla de configuració de paràmetres 

Aquesta pantalla compta amb 3 vistes, dues que permeten configurar uns paràmetres concrets 

i una que permet accedir a les dues anteriors. Aquestes inclouen: 

 Una Activity principal que permet accedir als dos grups de paràmetres 

 Una Activity que vincula les interaccions i canvis realitzats a la interfície amb el 

document de configuració o Preferences 

 Un fragment que conté la informació 

 Un arxiu de dades que gestiona els paràmetres de configuració o Preferences 

 Vista dels paràmetres configurables 

 Un botó per tornar a la pantalla principal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 Pantalla de lectura detallada 

Figura 10 Pantalles de configuració 
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Pantalla de registre de seguiment 

Per la creació d’aquesta pantalla s’ha utilitzat: 

 Una activitat principal que conté la 

resta de components 

 Un fragment que conté el contingut i el 

menú 

 Un menú que permet actualitzar el 

registre i netejar el registre 

 Un botó de actualització del registre 

 Un botó de neteja del registre 

 Un Layout que organitza la informació 

a mostrar 

 Un botó per tornar a la Pantalla 

principal 

 

4.4.b Model lectura 

Pel desenvolupament del model de lectura S’ha 

utilitzat un objecte Broadcast vinculat al  

l’entrada micro-Usb que, quan a aquest es 

connecta un dispositiu reconegut per l’aplicació, 

sol·licita permís a l’usuari per iniciar l’aplicació. 

Un cop iniciada l’aplicació, el model de lectura 

inicialitza els objectes que permetran llegir les 

dades que arribin per l’entrada del dispositiu. Un 

cop inicialitzats, es crea un Listener que es 

manté processant la entrada a un procés thread, 

de forma que la interacció amb la UI no es veu 

afectada.  

També s’ha utilitzat un Broadcast a la vista 

principal del llistat de lectures que, quan s’ha 

llegit una lectura al thread, actualitza la vista per 

tal de mostrar-ne la nova. D’aquesta manera, no 

cal fer un refresc manual. Aquest Broadcast 

només és necessari quan ens trobem a la llista de 

lectures, ja que, si estem a una altra pantalla, al 

tornar a la vista de lectures, aquesta es refresca 

automàticament. 

El mateix thread que llegeix la nova lectura, 

crida al model de processament i enviament. 

Figura 11 Sol·licitud de permís  

per connectar al Accessori 

Taula 11 Pantalla de registre de seguiment 
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4.4.c Model processament 

El model de processament és transparent a la vista de l’usuari, es realitza en un thread a part 

de l’execució de l’aplicació. 

El processament consisteix en el parseig de la cadena de caràcters que rep del model de 

lectura. Aquest parseig es fa utilitzant l’objecte petició per anar introduint les dades. El 

format de les dades rebudes és fixe, de manera que sabem quants caràcters corresponent a 

cadascun dels paràmetres.  

Hi ha paràmetres s’agafen dels paràmetres de configuració que hi ha a l’aplicatiu, com 

l’identificador de terminal i la unitat de mesura, i hi ha d’altres que s’han de calcular, com la 

data en la que s’ha rebut les dades.  

El model de processament omple l’objecte petició i l’utilitza per enviar el missatge en el 

format esmentat a la secció 2.6. La sortida del model és la lectura corresponent a les dades 

llegides. 

4.4.d Model d’enviament 

El model d’enviament, com el de processament, és transparent a la vista de l’usuari, i es 

realitza en el mateix thread que el model de processament, a continuació d’aquest. 

Per realitzar l’enviament, estableix una connexió a la url que hi ha emmagatzemada als 

paràmetres de configuració, i hi inclou els paràmetres de la lectura que rep en forma de query. 

Per fer aquesta connexió s’utilitza les llibreria de Java HttpURLConnection. En cas de no 

poder establir connexió o rebre algun error, retorna un missatge d’error. En cas que tot 

funcioni correctament també retorna un missatge informant-ho. 

4.5 Proves de qualitat 

La realització de les proves és vital per validar la robustesa i la qualitat del software 

desenvolupat. 

Les proves s’han realitzat de dues formes diferents. Per una banda, les proves unitàries,  

funcionals i d’interfície s’han anat realitzant en paral·lel al desenvolupament, per progressar 

amb una certa seguretat respecte a la fiabilitat dels components que s’utilitzaven en les 

següents funcionalitats. 

Per altra banda, les proves d’estrès i de compatibilitat s’han realitzat a posteriori, és a dir, 

amb l’aplicatiu ja desenvolupat. 

A continuació les analitzem 

4.5.a Proves unitàries 

Les proves unitàries s’han realitzat a cadascuna de les classes creades per tal de comprovar 

la seva fiabilitat. Les classes testejades són totes aquelles que surten al diagrama de classes 

de la secció 4.2.  
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Pel mètode de desenvolupament seguit, primer s’han testejat les classes amb menys 

dependències i més atòmiques, com són Petition, Measurement i DataSource. Totes elles han 

passat les proves amb diferents paràmetres i situacions límit. 

A continuació s’han realitzat les proves de MessageFormatter i MessageSender, obtenint el 

mateix resultat que amb les anteriors. 

L’última classe desenvolupada va ser i SerialManager, la qual va portar problemes degut a 

la poca informació existent sobre la connexió i comunicació per part sèrie entre el dispositiu 

en qüestió i el Smartphone a través del cable esmentat a la secció d’investigació. Després de 

diverses proves, es va trobar la manera de connectar el dispositiu i de llegir per port série. 

Les proves unitàries d’aquesta classes no es van poder provar amb simulacions de classes 

Test, ja que era necessària la interacció amb el accessori concret, i no existeix actualment, o 

no s’ha torbat, cap simulador per android d’aquest tipus de dispositiu. 

A banda dels errors amb SerialManager, s’han trobat i arreglat els següents erros: 

 Mala formatació de les peticions  

 Exceptions en cas s’arribar paràmetres amb valors inesperats 

 Errors al executar i eliminat el thread de SerialManager 

 Errors de format a l’hora d’enviar lectures al servidor. 

4.5.b Proves Funcionals 

Les proves funcionals s’han realitzat amb la concatenació de varies parts.  

Inicialment es va desenvolupar el processament i enviament, així que, un cop desenvolupats 

els components necessaris per aquesta part, es va crear una funcionalitat de prova activable 

a la interfície de l’aplicació que permetia simular l’arribada de dades. Amb això, es va 

comprovar que aquests dos models interactuaven correctament entre ells i amb el servidor. 

No es van trobar errors en aquestes proves, ja que només implicaven la concatenació de 

dues classes prèviament testejades i amb uns paràmetres d’entrada i de sortida molt clars. 

Posteriorment es va realitzat la prova amb la concatenació dles tres models, i no va haver, 

tampoc, cap problema, ja que, com en el cas dels dos anteriors, les proves unitàries 

realitzades ja van servir per detectar els errors, i les entrades i sortides de valors de 

cadascun dels models estaven molt definides. 

4.5.c Proves de Interfície 

Les proves de interfície, com les unitàries i funcionals s’han realitzat en paral·lel al 

desenvolupament. Aquestes van servir per comprovar la correcta navegació entre les 

diferents pantalles de l’aplicatiu. 

Els principals errors trobats i corregits eren: 

 Duplicació de menús, degut a la utilització de Activity i Fragment. 

 Errors al tornar a la pantalla principal des de les altres 

 Errors de layout, especialment amb la finestra principal, degut al Floating Action 

Button. 

 Problemes amb l’actualització de la ListAdapter que mostrava el llistat de lectures. 
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 Problemes de comunicació entre diferents activities 

 Problemes d’emmagatzematge dels paràmetres de configuració. 

Tot i que són el tipus de proves en el que s’han obtingut més errors, és una situació normal, 

ja que la part gràfica segueix un procés més de prova i error, ja que no es tracta només d’errors 

de compilació sinó també d’errors de visualització. 

4.5.d Proves d’estrés 

Les proves d’estrés han consistit en deixar el dispositiu connectat, rebent i enviant un dia 

sencer. En aquest tipus de proves no s’ha seguit un correcte procés de captura de informació 

per analitzar si compleix amb les expectatives, i tampoc s’ha realitzat una prova d’estrès real, 

que seria la de deixar el dispositiu en funcionament durant 1 any com a mínim. 

Pel que fa a la captura d’informació de rendiment, tot i no comptar amb dades exactes, és 

conegut que, pel tipus de processament que es requereix, existeixen altres formes de 

dissenyar i desenvolupar l’aplicatiu millors que amb un thread, com per exemple la creació 

d’un Service, que corre en segon pla i atura el seu funcionament encara que l’aplicació ho 

faci.  

Pel que fa a les proves reals d’estrès, simplement no són viables per aquest projecte. 

4.5.e Proves de compatibilitat 

Les proves de compatibilitat s’han vist limitades per la quantitat de dispositius disponibles a 

l’empresa on s’ha desenvolupat el projecte. Aquests són: 

 Smartphone Samsung Galaxy S3 – Resolució 4,8” – Android 4.3 

 Tablet Nexus7 – Resolució 7” – Android 4.4 

En ambdós funciona correctament. El desenvolupament s’ha realitzat amb el primer. 
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5 RESULTATS 

5.1 Assoliment dels objectius 

En aquesta secció es valora si s’han assolit els objectius que s’havien proposat a l’inici del 

projecte. S’analitzen els objectius individualment. 

 Tenir un dispositiu que compleixi amb les condicions de preu, funcionalitat i 

capacitat d’integració millors que les remotes actuals 

Un Smartphone similar a l’utilitzat per les proves compleix perfectament amb les 

condicions establertes. Redueix el preu fins a 1/3 part del preu actual d’un terminal 

remot. 

 Desenvolupar una aplicació que permeti: Llegir les mesures del Conversor, 

calcular i formatar les lectures horàries de consum, Enviar lectures horàries al 

servidor del sistema de telemesura. 

Com s’ha vist amb el desenvolupament i les proves, s’ha assolit l’objectiu al 

desenvolupar una aplicació que realitza aquestes funcions que fins ara es feien amb 

terminals remots. Si bé un terminal remot realitza algunes funcions més a part de les 

esmentades a l’objectiu, les principals les compleix. 

5.2 Imprevistos 

Durant el desenvolupament del projecte hi ha hagut imprevistos tant a nivell tècnic com a 

nivell organització 

A nivell tècnic, ha succeït el que es plantejava com a possible risc a la secció 3.6.a. La 

documentació disponible sobre comunicació d’Android amb accessoris per RS232 era difusa 

o incompleta, i això , juntament amb el fet que el Conversor no es tracta d’un dispositiu 

àmpliament estès, ha dificultat i ampliat el temps de desenvolupament, fent que hi haguessin 

canvies en l’abast del projecte i en algunes falles com la de les proves destrés. 

A nivell organitzatiu, el fet de disposar d’un Conversor només a l’empresa, feia que hi 

haguessin limitacions pel que fa a les hores de desenvolupament, que depenien completament 

de la ubicació del ponent. A més, no totes les hores a l’empresa podien ser dedicades al 

projecte, de manera que encara es reduïen més i augmentaven el risc de cara al projecte. 
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5.3 Millores 

Al llarg del projecte s’ha pogut observar algunes millores que es podrien aplicar en base a 

aquest projecte. A continuació es llisten: 

 Funcionalitat: Les funcionalitats de lectura es podrien realitzar a través d’un servei 

en segon pla, per estalviar recursos i incrementar fiabilitat davant d’una aturada de 

l’aplicació 

 La quantitat de informació que es mostra a l’aplicació es podria incrementar, igual 

que es podrien configurar més paràmetres 

A banda de les millores pròpies del projecte, durant el desenvolupament d’aquest ha sortit al 

mercat la Raspberry Pi 3 que permet una integració completa amb el SO Android. Aquest 

factor , si s’hagués donat a inicis del projecte, podria haver modificat la solució escollida.  

5.4 Valoració personal 

El treball de fi de grau és el projecte tecnològic més gran que he realitzat a nivell personal. 

Amb projectes d’aquesta magnitud te n’adones del que has après, del que hauries d’haver 

après més, del que se’t dona millor o pitjor, del que t’agrada més, i de la dificultat que té dur 

a terme un projecte d’aquesta mida tu sol.  

Aquest últim punt es vincula amb la sensació que, personalment, m’ha quedat després de 

realitzar el TFG, és una sensació de frustració, frustració per saber que, de fer-se per un equip 

de persones, el projecte tindria un abast superior, i en podries treure tot el potencial. Una altra 

cosa que resulta interessant és que la quantitat d’hores que hi dediques al teu dia a dia és 

directament proporcional a la quantitat d’idees per millorar el producte que en surt. 

Els meus objectius personals amb aquest projecte eren dos. Per una banda, engegar una idea 

que pot derivar en nous projectes a l’empresa on curso pràctiques, i per altra banda, aprendre 

a programar en Android. Un cop finalitzat el projecte, crec que els he assolit tots dos. 

Finalment, pel que fa al projecte en concret, segurament pot millorar en diferents aspectes, 

però el resultat obtingut obre les portes a futurs projectes i desenvolupaments que millorin 

l’actual, i ajudin a l’evolució tecnològica en tots els sectors, no només en els ja explotats, 

sinó també en aquells que no creixen al mateix ritme, com l’industrial. 
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