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Introducció 

 

Aquest projecte ha estat desenvolupat dintre de l’empresa Knosos, dedicada a 

l’enginyeria de telecomunicacions i líder en localització GPS i comunicacions GPRS. 

 

El projecte ha tingut una durada aproximada de 3 mesos, i hi hem treballat un equip de 

4 persones format per un cap de projecte i 3 desenvolupadors, un per a cada part de 

l’aplicació (PDA, centre de control i servidors). 

 

S’ha de mencionar que el projecte parteix d’un altre projecte intern de Knosos anomenat 

Micronav.Net Serveis, en el qual també he treballat molt activament i que ofereix una 

solució genèrica similar a la requerida per Servicleop, empresa a la que va destinada el 

sistema que es presenta en aquest projecte final de carrera. 

 

El projecte s’ha desenvolupat amb l’objectiu d’oferir una solució tecnològica a mida a 

l’empresa Servicleop. Servicleop és l’empresa a la qual l’Ajuntament de València ha 

adjudicat la gestió de retirada de vehicles de la via pública durant els pròxims 8 anys. 

 

Objectius 

 

L’objectiu d’aquest projecte és dotar a Servicleop d’un programari que li permeti 

millorar la gestió dels serveis de retirada de vehicles de la via pública, que actualment 

s’efectua a través del canal de veu. Això s’aconseguirà mitjançant l’ús de cartografia 

digital i localització GPS, que permetrà optimitzar l’assignació de retirades al saber 

quina grua es troba en millor disposició, i PDAs que es comunicaran amb un centre de 

control a través de GPRS des del qual s’assignaran aquest serveis. S’oferiran facilitats 

sempre que sigui possible en la introducció de dades, disminuint les probabilitats de 

cometre errors, i tot el procés quedarà enregistrat automàticament en base de dades per a 

poder generar estadístiques o informes. 

 

Aquest PFC es centrarà especialment en la part de servidors, de la qual m’he ocupat 

enterament, però sense deixar de banda les aplicacions de PDA i de centre de control. 
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Requeriments del sistema  

 

El sistema pactat amb Servicleop ha de permetre les funcionalitats següents: 

 

Perfils d’usuaris 

 

En el centre de control hi ha d’haver la possibilitat de tenir diferents tipus d’usuaris. 

Alguns d’aquests usuaris podran assignar serveis als vehicles, mentre que alguns altres 

només podran veure l’estat del sistema sense intervenir. 

 

Localització GPS i visualització en cartografia 

 

Les grues han d’enviar la seva localització, i aquesta ha de ser representada gràficament 

en cartografia digital, permetent saber als usuaris del centre de control on es troben tots 

els recursos. D’aquesta manera, en presentar-se una retirada de vehicle, s’assignarà a la 

grua lliure més pròxima. 

 

Missatgeria en sentit centre de control -> PDA 

 

Els usuaris del centre de control han de poder enviar missatges (tipus SMS) als usuaris 

de PDA, per donar-los instruccions, etc. 

 

Gestió de serveis 

 

Aquesta és la part més important del sistema. En el cas de Servicleop entendrem com a 

servei tot el procés de retirada d’un vehicle, des del moment en què s’introdueixen les 

dades del vehicle a retirar, on s’ha de deixar, etc. fins al moment en què aquest és 

dipositat per part de la grua. Durant un servei es passen per diferents estats, que seran 

reflectits en temps real a les aplicacions client i que indiquen l’evolució de la retirada. 

Durant el servei també és possible que les dades associades vagin canviant. 

 

Un requeriment addicional en aquest projecte és el fet que la PDA pot prendre la 

iniciativa i demanar al servidor que li assigni un servei. La restricció és que això només 
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podrà fer-se en finalitzar un  servei, i que el servei serà idèntic al recentment finalitzat. 

La utilitat d’això és que si el gruer (conductor de la grua) detecta més vehicles mal 

estacionats al mateix lloc, pot demanar automàticament que se li assigni aquest nou 

servei. 

 

En qualsevol moment una grua podrà tenir un servei com a màxim. 

 

Gestió de vehicles 

 

El sistema ha de permetre veure l’estat dels vehicles (grues) de la flota en temps real. 

Sobre l’aplicació del centre de control veurem la posició, direcció, velocitat de les 

grues, etc. així com altres paràmetres com poden ser el conductor o els quilòmetres. 

 

Des de la PDA els gruers han de poder seleccionar l’estat operatiu del vehicle, és a dir, 

indicar si estan treballant, o estan fent un descans o han tingut una averia. 

 

Validació d’usuari remot 

 

Els usuaris de PDA hauran d’introduir un usuari i contrasenya vàlids per a poder iniciar 

una sessió de treball. Això assegura que en cas de pèrdua del terminal, no se’n podrà fer 

un mal ús, a més de permetre saber qui ha realitzat un servei determinat. 

 

Descàrrega d’històrics 

 

L’aplicació ha de permetre descarregar dades històriques sobre el posicionament de les 

grues, amb la prèvia selecció d’uns filtres,  per tal de poder fer un seguiment de 

l’activitat. Aquests informes s’han de poder guardar a disc o visualitzar en mode vídeo 

sobre la cartografia. 
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Implementació 

 

La implementació de les diverses aplicacions s’ha realitzat amb un software bastant 

extens: 

 

 L’aplicació de PDA s’ha desenvolupat amb Visual Studio.Net, amb llenguatge 

C#. 

 

 L’aplicació de centre de control s’ha desenvolupat en Java, amb l’entorn 

Eclipse. 

 

 Els servidors s’han desenvolupat en Delphi 6 i Java, amb l’entorn JBuilder. En 

Delphi s’han programat els servidors GPRS i de Temps Real, mentre que en 

Java s’han desenvolupats serveis web i servlets. 

 

 La base de dades del servidor resideix en un Oracle 9i, i les PDAs disposen d’un 

Oracle Lite per a l’emmagatzament de dades persistents, que a més pot permetre 

la sincronització de dades amb un servidor central. 

 

 En la base de dades s’ha fet ús del llenguatge PL / SQL per a desenvolupar 

triggers que automatitzen algunes accions durant les insercions, modificacions o 

esborrats de dades. 

 

 Durant la implementació però s’han hagut d’utilitzar altres eines o tecnologies, 

com servidors d’aplicacions per a Java (JBoss), dissenyadors de XML 

(XMLSpy), o sniffers (EtherDetect) per a la depuració dels paquets 

intercanviats. 
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Conclusions 

 

Actualment el sistema de Servicleop es troba en explotació, amb un reduït nombre de 

grues instal·lades. En aquest moment s’està definint una nova fase del projecte, que 

introduirà fotografies durant el servei de grua per tal de complementar la informació, 

així com altres millores. Està previst que abans de la implantació d’aquesta nova fase 

s’augmenti considerablement el número de grues instal·lades. 

 

El sistema a partir del qual parteix aquest PFC, Micronav.Net Serveis, es troba en 

explotació amb un número reduït de clients però que van augmentant progressivament.  

 

Es preveu anar migrant aquestes aplicacions cap a una nova plataforma que s’està 

desenvolupant a Knosos, en llenguatge C#, que permetrà major facilitat per ampliar 

funcionalitats. Està previst que quan arribi el moment, gran part del procés de migració 

dels servidors d’aquestes aplicacions el porti a terme jo, donat el coneixement i la 

involucració en el sistema actual, així com les relacions existents amb els clients 

implicats. 

 

A nivell professional la participació en aquest projecte (i en altres projectes dins de 

Knosos) m’ha aportat molts coneixements nous a nivell tècnic, com la creació de 

servlets i serveis web. També m’ha permès reforçar coneixements ja adquirits com la 

programació orientada a objectes, l’ús de fils o sockets i el disseny i manteniment de 

bases de dades, i he pogut veure eines noves com dissenyadors de XML, servidors 

d’aplicacions o sniffers. La participació en les diverses tasques del projecte a més m’ha 

permès veure des de dins com es desenvolupa un projecte industrial. 

 

Personalment ha estat una experiència molt satisfactòria format part d’un equip de 4 

persones on ha regnat el bon ambient en general, amb el qual a través de reunions i 

treball en equip hem aconseguit assolir els objectius proposats. 

 


