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Resum 
 
En el present document es proposa un algorisme distribuït per a un sistema 
amb agents. Aquest sistema consisteix en una malla quadrada, en la qual es 
mouen un grup d’agents, que anomenem sensors, per dur a terme una tasca 
comú. Els sensors es mouen sobre la xarxa de manera autònoma i 
descentralitzada. Els sensors inicien l’execució de l’algorisme partint d’una 
posició aleatòria sobre la malla, i segueixen les regles de moviment 
especificades per a la seva fase de moviment, que dependrà només de la seva 
situació. L’objectiu comú dels sensors és el d’aconseguir assolir una 
configuració final en la qual tinguin visibilitat sobre tota la malla d’una manera 
equilibrada, de manera que la distància als sensors més propers sigui la 
mateixa per a tots. A més, cal garantir que l’objectiu s’assoleix per a tots els 
casos i de la manera més ràpida i eficient possible. 
 
La particularitat del sistema recau en el fet que els agents (sensors) disposen 
de capacitats molt limitades (en el sentit de la seva capacitat de càlcul, 
memòria i visibilitat), la qual cosa repercuteix directament sobre el disseny de 
l’algorisme de desplegament. Caldrà suplir aquesta manca amb regles de 
moviment més acurades, complexes i nombroses. 
 
A partir d’aquest algorisme, i gràcies a la implementació d’una aplicació a 
mida, en aquest estudi se simula el sistema per a diferents casos i se n’avalua 
el rendiment. Aquesta aplicació proporciona una interfície gràfica on es 
mostren els resultats. Mitjançant aquesta interfície, es poden introduir els 
paràmetres per especificar el sistema. L’ús d’aquesta aplicació facilita tant 
l’entrada de dades com el seguiment de l’execució de l’algorisme. Amb 
aquesta eina visual, es fan més còmodes i ràpids l’estudi i comprensió de 
cadascuna de les regles especificades a l’algorisme. 
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Overview 
 
 
In this document, a distributed algorithm for a system with agents is proposed. 
The system consists of a square grid, together with a set of agents or sensors 
moving on the grid, to perform a common task. These sensors move in the 
network in a decentralized and autonomous way. Sensors start the execution 
of the algorithm in a random placement in the grid and start following the rules 
determined by the algorithm. Different phases are defined depending on the 
placement of the sensor. The goal of the sensors is to reach an equilibrium 
configuration, in the sense that the whole network is covered by the sensors, 
and distances between pairs of sensors are balanced. Moreover, it is 
necessary to guarantee that the goal is reached for all cases and in the fastest 
and efficient way. 
 
The most special feature of this system is that agents have very limited 
capacities (in the sense of their calculation capacity, memory and visibility), so 
the algorithm implementation becomes more complex. 
 
The implementation of the algorithm, which includes a graphical interface, 
allowed running simulations and evaluating its performance. 
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INTRODUCCIÓ 
 
 

Un sistema distribuït consta d’una sèrie d’entitats que treballen de manera 
conjunta per dur a terme una determinada tasca. Per assolir el seu objectiu, 
totes les entitats executen un mateix algorisme. La complexitat d’aquest 
algorisme variarà en funció de la tasca a realitzar i dels recursos de què 
disposin les entitats. 

En aquest document es presenta un algorisme distribuït per aconseguir que un 
conjunt de sensors, que es troben inicialment en posicions aleatòries sobre una 
malla, arribin a cobrir tota aquesta malla d’una manera equilibrada. La 
particularitat del sistema recau en el fet que les entitats encarregades 
d’executar l’algorisme, és a dir els sensors, posseeixen una capacitat de càlcul i 
una visibilitat molt reduïdes. Aquestes limitacions fan que les regles de 
moviment que determinen el comportament dels sensors siguin més 
nombroses i complexes. 

Un cop definit l’algorisme, cal comprovar que el conjunt de normes que s’hi han 
especificat fan que efectivament s’assoleixi el resultat desitjat. Per poder dur a 
terme aquesta comprovació, s’ha implementat una aplicació que executa 
l’algorisme i mostra gràficament la seva evolució. Aquesta aplicació consta 
d’una interfície gràfica que facilita la interacció de l’usuari amb la màquina i 
permet introduir les característiques del sistema de manera còmoda, ràpida i 
visual. 

Finalment, es presenta una bateria de proves realitzades amb aquesta 
aplicació per tal de constatar el correcte funcionament de l’algorisme 
implementat. 
 
Ambientalització : Aquest projecte ha estat realitzat sobre un ordinador reciclat 
del Departament de Matemàtica Aplicada IV, utilitzant programari de lliure 
distribució. En tractar-se d’una simulació, no ha donat lloc a cap impacte 
ambiental.
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CAPÍTOL 1. DEFINICIÓ DE L’ALGORISME 

1.1. Introducció 
 
Un sistema distribuït és un sistema en el qual un conjunt d’entitats col·labora de 
manera descentralitzada per tal de dur a terme una tasca determinada. Un 
model habitual per a un sistema distribuït és un graf en el qual els nodes són 
les entitats, amb certes capacitats de càlcul i de comunicació, i dos nodes són 
adjacents si poden comunicar-se. 
 
Per realitzar  una determinada tasca, cal que tots els nodes executin el mateix 
algorisme. A més, entre ells poden comunicar-se, usualment mitjançant 
l’emissió i recepció de missatges. Els sistemes distribuïts són molt diversos, ja 
que depenen de diferents paràmetres. Els més importants o, potser, més 
característics de la computació distribuïda són la sincronia o asincronia, la 
quantificació de les capacitats dels nodes, la tipologia de la xarxa i el grau de 
coneixement  que els nodes tenen d’aquesta. 
 
Els sistemes amb agents són un tipus de sistema distribuït en el qual la 
responsabilitat de dur a terme la tasca desitjada recau sobre noves entitats, els 
agents, que tenen, a banda de la seva capacitat de càlcul, la capacitat de 
desplaçar-se per la xarxa, de node a node, a través dels enllaços o arestes. En 
aquesta classe de model, acostuma a ser important que els nodes tinguin poca  
capacitat o gens. Pels agents, el model estableix quina capacitat de 
comunicació i de desplaçament tenen, i l’algorisme estableix sota quines 
condicions i de quina manera es duu a terme aquest desplaçament. 
 
En el cas que es proposa en aquest document s’especifica un sistema per a 
una sèrie de sensors anònims (agents). Aquests sensors parteixen d’una 
distribució inicial aleatòria sobre una malla (conjunt de nodes i arestes) on es 
mouen d’una manera descentralitzada i distribuïda. Els sensors han de seguir 
un algorisme de distribució uniforme per tal d’assolir una configuració final 
d’equilibri estàtic cobrint tota la malla. 
 
L’algorisme que es presenta a continuació és un sistema dissenyat per a 
minimitzar els recursos utilitzats. En aquest sentit, els sensors que actuen com 
a agents tenen una capacitat de càlcul i una memòria molt reduïdes, així com 
una visibilitat limitada. 
 
 

1.2. Model 
 
Definim n=kd, amb d≥2 i k≥3. 
 
Considerem una malla quadrada de N=(n+1)x(n+1) nodes i un conjunt de 
K=(k+1)2 sensors idèntics. Designem els nodes en [0,n]2 i determinem que les 
arestes tenen els sentits Pujada, Baixada, Esquerra i Dreta en la manera 
intuïtiva habitual. 
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L’algorisme de desplegament s’inicia amb els sensors situats de manera 
aleatòria sobre la malla. L’objectiu és aconseguir una configuració d’equilibri, de 
manera que la xarxa sencera quedi coberta pels sensors i la distància entre 
parelles de sensors sigui simètrica-equilibrada. Al nostre algorisme, la 
configuració final dels sensors és: cada node (i·d, j·d), amb i, j∈[0,k] conté 
exactament un sensor. La configuració final de l’algorisme i una possible 
configuració inicial es mostren a la figura 1.1. 
 
 

 
Fig. 1.1  Una configuració inicial aleatòria i la configuració final de l’algorisme, 

per a n=20, k=5 i d=4. 

 
Assumim que els sensors tenen brúixola i visibilitat fins a distància 2d en la 
malla. Els nostres sensors estan definits com a unitats computacionals amb la 
capacitat de determinar les posicions d’altres sensors al seu voltant a una 
distància determinada, dur a terme càlculs locals i moure’s dins la malla. Tots 
els sensors són autònoms i anònims i executen el mateix algorisme. Tenen una 
brúixola comú, per tant, saben (i  hi coincideixen) quines són les coordenades 
dels nodes. 
 
Cal adonar-se que, assumint que els sensors tenen una brúixola i una visibilitat 
de 2d, són capaços de veure si es troben a la vora (o a una certa distància 
d’aquesta) de la malla. És més, si el sensor pot veure una de les cantonades 
de la malla, sabrà exactament en quina posició es troba. 
 
Per a la descripció de l’algorisme utilitzem la següent notació: s denota el 
sensor actual; l(s) denota la posició de s, és a dir que es tracta d’un parell (i, 
j)∈[0,n]2; i (x, y)+ es fa servir per designar coordenades relatives a s, és a dir, 
(x,y)+=l(s)+(x,y). Els sensors utilitzen coordenades relatives donat que no 
coneixen les seves coordenades globals; un sensor, de fet, només pot saber si 
està a l’interior de la malla, a una cantonada o a una vora. Pel fet de tenir 
orientació pot diferenciar les quatre vores i cantonades. La visibilitat fins a 
distància 2d li permet “veure” una vora si s’hi troba a una distància menor a 2d-
1. La visibilitat d’un sensor (el conjunt de nodes de la malla que són visibles per 
s), V(s), és el conjunt definit de la manera següent: 
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Desplegament 

 
V(s)={l(s)+(x,y) : |x|+|y|≤2d} ∩ [0,n] x [0,n]           (1.1) 

 
Definim V*(s) com el conjunt que exclou de V(s) aquells nodes que estan, o 
podrien estar, a les vores dreta i inferior de la malla (necessitarem un conjunt 
amb aquestes característiques per a una de les fases de l’algorisme). Cal notar 
que si un sensor s no veu les vores, els nodes l(s)+(-2d,0) o l(s)+(0, -2d), que 
percep com a (-2d, 0) i (0, -2d), respectivament, podrien pertànyer a aquestes 
vores, així que és necessari excloure’ls també. 
 

V*(s)={l(s)+(x,y) : |x|+|y|≤2d, x, y≥-2d, x, y≠0} ∩ [1,n] x [1,n]   (1.2) 
 

1.3. Desplegament Autònom en una Malla Orientada 
 
En aquesta secció descrivim l’algorisme. D’una banda s’especifiquen les 
diferents fases del l’algorisme i de l’altra es detallen les regles de moviment i 
les accions a seguir en cadascun dels estats. 
 
 

1.3.1. L’algorisme de desplegament 
 
Fixem-nos que, si 0≤δ<2d, un sensor pot determinar si es troba a una distància 
δ de qualsevol de les vores de la malla. 
 
L’algorisme es defineix mitjançant una sèrie de regles locals per als sensors i 
es divideix de manera lògica en tres fases (figura 1.2). 
 
 
 

 
Fig. 1.2 Fases. 

 
 

Neteja 
Recollida 
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• Neteja: els sensors surten de les vores esquerra i inferior deixant-les 
buides. 

• Recollida: els sensors es dirigeixen cap a la cantonada superior 
esquerra de la malla. 

• Desplegament: els sensors segueixen un camí definit dins la malla, que 
anomenem la serp, i acaben ocupant les seves posicions finals. 
Anomenem el primer sensor que entra en aquesta fase cap de la serp. 
Un sensor que esdevé el cap de la serp pot no ser-ne conscient. 

 
Cada sensor té un estat variable (inicialitzat a -1), que determina el conjunt de 
normes que s’han de seguir i que només depenen de l’estat i la posició actuals 
del propi sensor així com de la posició dels sensors visibles. 
 
Cal parar atenció a que, degut a l’asincronia, en algun moment els sensors 
podrien estar duent a terme accions que pertanyen a fases diferents. En 
particular, tots els sensors que es desperten per primer cop a les vores 
esquerra o inferior, entren a la fase de Neteja; els sensors que ja estan dins la 
malla el primer cop que es desperten entren la fase de Recollida, mentre que si 
un sensor comença l’algorisme a la cantonada superior esquerra entra 
directament a la fase de Desplegament. L’execució asíncrona de diverses fases 
requereix tenir una cura especial per tal d’assegurar que els sensors 
progressen adequadament en la seva fase evitant punts morts. 

 
Regles per a l’estat -1: 

• Si s es desperta a la vora esquerra o inferior, però no a la cantonada 
superior (és a dir, l(s)=(0, j), amb j<n, o a l(s)=(i,0), amb i>0): s entra a 
l’estat 0 (és a dir, comença a dur a terme la fase de Neteja). 

• Si s es desperta fora de les vores esquerra i inferior (és a dir, l(s)=(i, j), 
amb i,j≥1): s entra a l’estat 1 (i comença la fase de Recollida). 

• Si s es desperta a la cantonada superior esquerra (és a dir, l(s)=(0,n)): 
entra a l’estat 3 (comença el Desplegament). Aquest sensor es 
converteix en el cap de la serp. 

 
Neteja  Aquesta fase la duen a terme només els sensors en estat 0. Un sensor 
situat a la vora esquerra baixa si el node immediatament inferior està buit. Un 
sensor situat a la cantonada inferior esquerra es mou cap a la dreta si el node 
de la seva dreta està buit. Un sensor a la vora inferior (excloent la cantonada 
esquerra) puja si el node per sobre seu està buit; es mou cap a la dreta si el 
node superior està ocupat i el node de la seva dreta està buit. En qualsevol 
altre cas, el sensor s’espera. Il·lustrem aquestes regles a la figura 1.3. 
 
Més formalment: 
 
 Regles per a l’estat 0: 

• Si l(s)=(0,j), amb 0<j<n, llavors, si el node (0, -1)+ està buit: s baixa; 
altrament s s’espera. El sensor continua en estat 0. 

• Si l(s)=(0,0) llavors, si el node (1,0)+ està buit, va cap a la dreta; 
altrament s’espera. Es manté en estat 0. 

• Si l(s)=(j, 0), amb 0<j<n, llavors: 
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o Si el node (0, 1)+ està buit, s puja, introdueix estat 1 (és a dir, 
comença la Recollida). 

o Si el node (0, 1)+ està ocupat i el node (1, 0)+ està buit, s va cap a 
la dreta i continua en estat 0. 

o Si no, espera i continua en estat 0. 
 
 

 
Fig. 1.3  Regles per a la fase de Neteja. 

 
Recollida  Aquesta fase és realitzada pels sensors en els estats 1 i 2. L’objectiu 
dels sensors en aquesta fase és arribar a la cantonada superior esquerra, és a 
dir, al node (0, n). Per evitar conflictes entre sensors que puguin haver arribat ja 
a la fase de Desplegament, durant la Recollida un sensor no ha de tenir en 
compte els sensors que es trobin a les vores esquerra i inferior, és a dir, que 
limita la seva visibilitat a V*(s). Amb aquest objectiu, els sensors actuen d’acord 
amb les següents regles, que es mostren a la figura 1.4. 
 
 Regles per a l’estat 1 

• Si l(s)=(i,j), amb i≥1 i j<n, i el node (0, 1)+ està buit, s puja i es manté en 
l’estat 1. 

• Si l(s)=(i,j), amb i>1, tots els nodes (0, y)+, amb 1≤y≤2d, estan ocupats i 
els node (-1, 0)+ i (-1,-1)+ estan buits, llavors s es mou cap a l’esquerra i 
continua en l’estat 1. En certa manera, si l(s)=(i,n), podem dir que tots 
els nodes (0, y)+, amb 1≤y≤2d, estan ocupats. Per tant, aquesta regla 
també és vàlida per al cas j=n. 

• Si l(s)=(1,n), s espera fins que el node (0,n) està buit, llavors, va cap a 
l’esquerra i entra a l’estat 3 (és a dir, comença la fase de 
Desplegament). 

• Si l(s)=(i, j), amb j<n, i dins de V(s)* totes les condicions següents 
s’acompleixen, llavors s va cap a l’esquerra i entra l’estat 2. 

o Tots els nodes (x, y)+, amb x≤0 i y≥0, estan ocupats. 
o Tots els nodes (x, -1)+ estan buits. 
o Tots els nodes (x, 0)+, amb x>0, estan ocupats. 
o Com a mínim un dels nodes (x, y)+, amb x>0 i y>0, està buit. 
o Cap dels sensors dels nodes (x, y)+, amb x>0 i y>0, pot pujar. 
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Aquesta norma permet que els sensors se situïn en una configuració que 
s’assembla a un rectangle. Com que els sensors tenen visibilitat local i 
cal donar prioritat a una de les direccions (dreta o esquerra) per tal 
d’evitar punts morts, no podem forçar els sensors a ocupar exactament 
un rectangle. 

• En qualsevol altre cas, s espera. 
 

 

 
 

Fig. 1.4 Regles per a l’estat 1 a la fase de Recollida. 

 
Regles per a l’estat 2 

• Si l(s)=(i, j), amb i≥1 i j≤n, i el node (0, 1)+ està buit, s puja i entra a l’estat 
1 un altre cop. 

• Si dins de V(s)* totes les següents regles són satisfetes, llavors s va cap 
a la dreta i es manté en l’estat 2. 

o Tots els nodes (x, y)+, amb x≤0 i y≥0, estan ocupats. 
o Tots els nodes (x, -1)+ estan buits. 
o Tots els nodes (x, 0)+, amb x>0, estan ocupats. 
o Com a mínim un dels nodes (x, y)+, amb x>0 i y>0, està buit. 
o Cap dels sensors dels nodes (x, y)+, amb x>0 i y>0, pot pujar. 

• En qualsevol altre cas, s espera. 
 
 

 
Fig. 1.5 Regles per a l’estat 2 a la fase de Recollida. 

 

2d 

2d 
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Cal apreciar que aquest estat està dedicat als sensors que s’estan movent cap 
a la dreta, que és, de fet, un moviment no prioritari. Aquests moviments 
permeten que el conjunt de sensors prenguin una forma dins la malla que 
facilita evitar els punts morts. 

 
 
Desplegament  Aquesta fase l’executen els sensors que es troben als estats 3 i 
4. Com ja hem vist al conjunt de regles anteriors, un sensor comença aquesta 
fase quan arriba al node (0, n) i entra a l’estat 3. 
 
Durant aquesta fase els sensors es mouen sobre la trajectòria de la serp 
encapçalats pel cap i parant finalment a les seves posicions finals. Degut a 
l’asincronia, poden aparèixer complicacions. Per exemple, si el cap de la serp 
entra en contacte amb sensors que encara es troben a la fase de recollida, el 
cap ha d’esperar abans de continuar seguint la serp. S’ha de parar una 
especial atenció per tal d’evitar punts morts i garantir el progrés de l’algorisme. 
 
Descripció de la serp  La serp és la trajectòria representada a la figura 1.6. 
Anomenem els nodes (i·d, j·d), amb 1≤i,j≤k, els nodes finals. 
 

 
Fig. 1.6 Trajectòria de la serp per a N=21, K=36 i d=4. 

 
Si k és senar, la serp és una trajectòria de llargada (K-1)d, n0, n1, ...n(K-1)d, que 
comença a n0=(0,n), acaba a n(K-1)d=(d, n) i passa per cada node final 
exactament un cop. Es pot descriure formalment com una seqüència de nodes 
finals, tenint en compte que la serp segueix l’únic camí més curt dins la malla 
des d’un node final fins al següent en la seqüència: 
 

(0,n), (0,n-d), ..., (0,0), 
(d,0), (2d,0), ..., (n,0), 
(n,d), (n-d, d), ..., (d,d), 
(d,2d), (2d, 2d), ..., (n, 2d), 
(n,3d), (n-d, 3d), ..., (d, 3d), 
. 
. 
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B 

C 

D 

. 
(d,2id), (2d,2id), ..., (n,2id), 
(n,(2i+1)d), (n-d,(2i+1)d), ..., (d,(2i+1)d), 
. 
. 
. 
(d,n-d), (2d,n-d), ..., (n,n-d), 
(n,n), (n-d,n), ..., (d,n)    (1.3) 

 
Cal notar que dos nodes finals consecutius del camí es troben a una distància d 
dins la malla. Així, podem anomenar els nodes de la serp com a ni·d, pels i-
èssims nodes finals, i ni·d+j, pels j-èssims nodes dins la trajectòria entre ni·d i 
n(i+1)d. 
 
Mitjançant una lleugera modificació d’aquesta trajectòria i, per tant, de 
l’algorisme, la serp es podria definir per a k parell, cas que no es tracta aquí. 
 
Ara es poden donar les regles pels estats 3 i 4, que es mostren a la figura 1.7. 
 
 

 
Fig 1.  Les regles pels estats 3 i 4. Els nodes en gris són nodes finals, mentre que els nodes en 

negre contenen un sensor. Els sensors en A es troben a l’estat 3; els sensors en B estan a 
l’estat 4 i només han de mirar  la serp per decidir si avancen o esperen; els sensors a C i D 

estan a l’estat 4 i només poden continuar si estan sols a les àrees marcades. 

 
Regles per a l’estat  3 Un sensor entra en aquest estat quan arriba a la 
cantonada superior esquerra, és a dir, al node (0,n). Durant aquest estat, 
segueix la vora esquerra, des d’un node final al següent. 
 

• Si s es troba en un node l(s)= ni·d, per 0≤i<k, i hi ha al menys un node 
ocupat entre el node ni·d+1 i el node n(i+1)d, llavors s espera. 

• Altrament, s es mou cap a baix. Si s arriba al node (0,0), entra a l’estat 4. 
 
Cal parar atenció al fet que, durant l’estat 3, un sensor que no es troba en un 
node final no ha d’esperar per moure’s. 

A 

 
Espera 

Avança 

Espera 
 

Avança 
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Regles per a l’estat 4  Un sensor s en aquest estat està seguint la serp, des de 
la cantonada inferior esquerra. És a dir, la seva posició és l(s)=ni, per kd≤i≤(K-
1)d. 
 
Podria donar-se el cas que el cap de la serp es trobés que a les línies superiors 
hi hagués alguns sensors que encara es trobessin a la fase de Recollida (la 
presència d’aquests sensors es pot detectar a causa de les seves posicions 
“errònies”). En aquest cas el cap espera. 
 

• Si s es troba al node l(s)=n(K-1)d, és a dir, a l’últim node de la serp, s’atura 
l’execució de l’algorisme. 

• Si s es troba al node l(s)=nj, per kd≤j<(K-1)d i hi ha com a mínim un node 
ocupat en el seu camí cap al següent node final, s s’espera. 

• Si s és en un node l(s)= nj, per kd≤j≤(K-2k-1)d, i detecta un sensor z que 
no es troba dins la serp, dins la seva mateixa fila o en les d+1 files per 
sobre, s espera. 

• Si s està en un node l(s)= nj, per (K-k)d≤j<(K-1)d, és a dir, és en un dels 
darrers kd-d+1 nodes de la serp, i s detecta un sensor z en algun dels 
nodes (-i,-j)+, amb 1≤i,j≤d-1, s espera. 

• En qualsevol altre cas, s avança en la seva execució de l’algorisme. 
 

Cal apreciar que un sensor en estat 4 sempre espera si hi ha un sensor dins la 
serp en el seu camí cap al següent node final. En aquest estat les regles diuen 
que un sensor ha d’esperar també si percep un sensor a la fase de Recollida 
entre les d+1 files per sobre seu, excepte quan segueix les últimes dues línies 
de la serp. És més, per tal d’evitar punts morts, a la penúltima fila, només 
verifica que la serp està buida dins la seva trajectòria cap al següent node final. 
Com a conseqüència, a la última fila, ha de buscar sensors a la fase de 
recollida dins les d-1 files per sota. 
 

• Observació  Si un sensor s a l’estat 4 percep un sensor t que està a la 
trajectòria de la serp, en el seu camí cap al següent node final, t pot 
estar en estat 1 o 4. De tota manera, a la línia anterior de la serp, el 
sensor s ja havia verificat que una línia per sobre de la línia actual no hi 
ha sensors. Això implica que, si t està en estat 1, pot pujar, de manera 
que s i t no es poden bloquejar entre ells. 
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CAPÍTOL 2. DEFINICIÓ DEL SISTEMA  

2.1. Requisits del sistema 
 
Cal implementar una aplicació que permeti simular l’algorisme presentat al 
capítol anterior. Aquesta aplicació ha de proporcionar a l’usuari una interfície 
gràfica que permeti modificar els valors d’entrada que determinen les 
característiques de la simulació, així com una representació gràfica dels 
resultats. 
L’usuari voldrà conèixer la simulació per a un sistema amb unes 
característiques específiques, que faran referència al nombre de sensors que 
actuaran, la distància entre els nodes finals de la malla, la manera en què 
s’iniciarà el sistema i el sincronisme entre els sensors 
 
 

2.2. Casos d’ús 
 

• Escenari principal : 
o L’usuari pot triar el nombre de sensors, que pot ser qualsevol 

enter positiu parell i més gran o igual a dos. Pel que fa a la 
distància (final) entre els sensors, aquesta podrà ser qualsevol 
nombre positiu més gran o igual que dos. En cas que l’usuari no 
especifiqui cap valor, el sistema prendrà els valors per defecte (el 
mínim en ambdós casos). 

o D’altra banda, l’usuari pot triar si els sensors es col·loquen sobre 
la malla de manera aleatòria o si és ell mateix qui de manera 
manual i amb el ratolí va introduint els sensors d’un en un. 

o A més, es pot triar entre un sistema síncron on tots els sensors 
actuaran alhora, i un sistema asíncron, que es simula permetent 
als sensors que es despertin i s’adormin amb una probabilitat 
determinada. 
 

• Escenaris alternatius : 
o Es pot decidir entre permetre que la simulació conclogui o forçar-

ne la sortida, aturant l’execució de l’algorisme. 
 

 

2.3. Model conceptual de les dades 
 
El diagrama de classes per a aquesta aplicació és molt senzill. Consta només 
de quatre classes que es relacionen com es mostra a la figura 2.1. Tres 
d’aquestes classes formen la capa de domini i la classe que resta és la que 
correspon a la capa de presentació. La capa de domini conté la lògica de 
l’aplicació, mentre que la de presentació té els mètodes que permeten 
gestionar l’aplicació i accedir als resultats. 
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Al glossari de classes que s’adjunta en aquest capítol, s’esmenten tots els 
atributs, mètodes i slots1 (en cas que n’hi hagi) per a cadascuna de les classes 
i es dóna una breu explicació de les més rellevants. 
 
 

2.3.1. Diagrama de classes 
 
Les classes CSensor i CMalla són les classes bàsiques de l’aplicació. Com el 
seu nom indica, la classe CSensor serveix per crear l’objecte “sensor” i 
gestionar-ne els atributs. La classe CMalla fa el mateix per a l’objecte “malla”. 
Els mètodes d’aquestes dues classes són només “setters” i “getters”2, més o 
menys complexos. La classe CSistema permet que aquestes dues classes 
interactuïn i conté el codi corresponent a la implementació de l’algorisme. Les 
tres classes esmentades formen la capa de domini. La darrera classe, 
anomenada deplegamentdesensors, és la que correspon a la capa de 
presentació. Aquesta classe conté els mètodes que fan possible que l’usuari 
interactuï amb l’aplicació i utilitza la classe CSistema per executar la simulació. 
 
Aquestes relacions es posen de manifest al diagrama següent: 

 
Fig. 2.1  Diagrama de classes 

 
 

2.3.2. Glossari de classes 
 
Objecte: desplegamentsensors  
 
La majoria dels mètodes d’aquesta classe estan exclusivament orientats a fer 
possible la representació gràfica de la malla i els sensors. No obstant, també 
n’hi ha que estan definits per a gestionar l’entrada de dades i l’execució de 
l’aplicació. 

                                            
1 Manera en què un element de la interfície gràfica reacciona a un determinada acció sobre ell. 
2 Els mots setter i getter són termes que es fan servir per fer referència a aquells mètodes per 
introduir i donar (set i get en anglès) els valors d’un atribut. 

Classe: 
 
CSensor 

Classe: 
 
CMalla 

Classe: 
 
CSistema 

Classe: 
deplegame
ntsensors 
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Els widgets numerats als quals es fa referència són els què apareixen a la 
figura 2.2. 
 

• Atributs: 
• QPainter *painter 
• QTimer *timer 
• int sensorsFila, distanciaSensors, nombreSensors, tamanyMalla, 

passos, passosActual, mov, inicialitzacio, marge, 
tamanyPosicioFinal, tamanyPosicioNormal, tamanySensor, ordre, 
sincronia, sensorsIntroduitsManualment 

• CMalla *m 
• CSistema *sistema 

 
• Mètodes: 

   
• desplegamentsensors ( QWidget* parent = 0, const char* name = 

0, WFlags fl = 0 ) 
• ~desplegamentsensors() 
• void inicialitzaSensorsAleatoriament() 
• void calcula():  

Funció que es crida a cada pas de temps i que crida la funció de 
moviment dels sensors. També controla quan s’han acabat els 
moviments i, per tant, la simulació. 

• void dibuixaInicialitzacio() 
• void dibuixaMallaBuida() 
• void dibuixaLiniaHoritzontal(int i) 
• void dibuixaLiniaVertical (int i) 
• void dibuixaPosicioFinal (int i, int j) 
• void dibuixaPosicioNormal (int i, int j) 
• void dibuixaSensor (int i, int j) 
• void esborraSensor (int i, int j) 
• void dibuixaSensors() 
• void calculaMarge() 
• void escriure(int cas): 

Funció necessària per poder escriure sobre el widget 11 des del 
slot mousePressEvent. 

• void afegeixSensorManualment(int yPos, int xPos) 
• void esborraSensorManualment(int yPos, int xPos) 

 
• Slots: 

• virtual void accept(): 
Està connectat al widget 10. Quan aquest botó és clickat, es pot 
activar o aturar la simulació. 

• virtual void posaDistancia(): 
Està connectat al widget 5. Quan el nombre canvia s’emet una 
senyal per tal que aquest slot canviï el valor de l’atribut 
distanciaSensors. 

• virtual void posaSensors(): 
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Actua igual que el cas anterior, però pel widget 3 i l’atribut 
nombreSensors. 

• virtual void incrementaPas(): 
No està connectat a cap widget. És cridat pel qtimer cada cert 
temps per tal de fer un pas més d ela simulació. Amb aquest 
sistema s’aconsegueix fer la simulació a una velocitat adequada 
per poder ser observada. 

• virtual void inicialitza(): 
Està connectat al widget 9. Quan aquest botó es clicka es 
confirmen les variables introduïdes i es crea el sistema amb 
aquestes. 

• virtual void sortidaSimulacio(): 
Està connectat al widget 12. Quan aquest botó es clicka es surt 
definitivament de la simulació actual. 

•  virtual void refrescaImatge(): 
Està connectat al widget 13. Si es clicka aquest botó el dibuix que 
hi ha dins del widget 1 es repinta. 

• virtual void mousePressEvent( QMouseEvent *e): 
No està connectat a cap widget. Permet controlar els clicks del 
ratolí. 

 
Objecte CMalla  
 

• Atributs: 
• int **actual 
• int **seguent 
• int tamany 

 
• Mètodes:  

• CMalla(int N) 
• ~CMalla() 
• void mostraInicialitzacio(): 

Crea un fitxer amb els valors de la malla a l’inici. 
• void mostraMalla(): 

Crea un fitxer amb els valors de la malla en el moment de ser 
cridat. 

• int accedeixMatriuActual (int i, int j) 
• void modificaMatriuActual (int i, int j, int valor) 
• int accedeixMatriuSeguent (int i, int j) 
• void modificaMatriuSeguent (int i, int j, int valor) 
• void copiaMatrius(int N) 

 
Objecte CSensor  
 

• Atributs: 
• int posFila 
• int posColumna 
• int estat 
• int condicio 
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• Mètodes: 

• CSensor() 
• void posaFila(int f) 
• void posaColumna(int c) 
• int donamFila() 
• int donamColumna() 
• void posaEstat(int e) 
• int donamEstat() 
• void posaCondicio(int c) 
• int donamCondicio() 
• void activacioDesactivacio():  

Determina amb una probabilitat donada si el sensor està actiu o 
inactiu. 

 
Objecte CSistema:  
 

• Atributs: 
• CSensor *vector: 

Apuntador per crear un vector de sensors. 
• CMalla *malla: 

Apuntador a un objecte d ela classe CMalla. 
 

• Mètodes: 
• CSistema(CMalla *m, int K) 
• ~CSistema() 
• int moviment(int d, int N, int f, int c, int sincronia):  

Duu a terme totes les accions necessàries per a desenvolupar 
l’algorisme, és a dir, estableix l’estat dels sensors segons les 
seves posicions i determina el moviment que han de dur a terme. 

• int comprovaMoviment(int d, int N, int f, int c):  
En el cas asíncron de l’algorisme, permet establir si, encara que 
no hi hagi hagut moviment, algun dels sensors adormits podria 
moure’s. 

• int accedeixVector(int l, int camp) 
• void modificaVector(int i, int j, int l) 
• int calculaPosicioFinal(int fila, int columna, int d) 
• int calculaOrientacio(int fila, int columna, int d, int N) 
• int pas(int orientacio, int fila, int columna, int l): 

Modifica tots els paràmetres afectats en fer un pas cap a 
qualsevol direcció. 

• int comprovaCami(int orientacio, int fila, int columna, int d): 
Comprova si el camí fins a una posició final dins la trajectòria de 
la serp està buit. 

• int comprovaCamiVertical(int fila, int columna, int d):  
Determina si a l’estat 1 de l’algorisme la columna per sobre d’un 
sensor està ocupada. 

• int nodeBuit(int fila, int columna, int d, int N):  
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Determina si dins de l’estat 1 de l’algorisme es donen les 
condicions per tal que el sensor es mogui cap a la dreta. 

• int detectaSensor(int fila, int columna, int d, int orientacio, int N): 
Detecta per a l’estat 4 de l’algorisme si hi ha un sensor dins del 
camp de visió que no estigui a la serp. 

 
 

2.4. Interfície gràfica 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 2.2  Interfície gràfica 
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3 
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A la Fig.1, es mostra la interfície gràfica implementada a l’aplicació. A 
continuació es detallen els seus elements. 

1.- Marc on es dibuixen la malla i els sensors. Sobre ell s’hi fa també la 
introducció manual dels sensors. 

2.- Etiqueta per demanar el nombre de sensors per fila que hi ha d’haver a la 
configuració final. És un camp de només lectura. 

 3.- Camp per introduir el nombre de sensors per fila. Correspon a l’arrel 
quadrada del nombre total de sensors que intervenen en la simulació. El valor 
per defecte és 4, que és el valor mínim permès (ja que s’ha definit a l’algorisme 
k≥3) i els valors permesos són nombres parells, ja que l’algorisme està descrit i 
implementat per a aquest cas. És necessari que es pugui desactivar per tal de 
no permetre que es modifiqui mentre la simulació està en curs i evitar així 
errors. 

4.- Etiqueta per demanar la distància. És un camp de només lectura. 

5.- Camp que permet introduir la distància (vertical i horitzontal) entre sensors a 
la configuració final o, el que és el mateix, la distància entre nodes finals. El 
nombre predefinit és 2, que és el nombre mínim especificat en el model teòric. 
Com per al camp 3, és necessari que es pugui desactivar per evitar que sigui 
manipulat durant la simulació. 

6.- Etiqueta per informar que s’ha de triar el mode d’inicialització. 

7.- Llista desplegable per triar entre inicialització manual o aleatòria. 

8.- Llista desplegable per triar entre cas síncron o asíncron. 

9.- Botó que, en ser clickat, inicialitzarà el sistema amb les opcions 
sel·leccionades:  

o Cas aleatori: es dibuixarà una malla de la mida que s’hagi calculat amb 
els paràmetres d’entrada i s’omplirà amb els sensors establerts 

o Cas manual: es dibuixarà una malla buida on podrem introduir, 
mitjançant el ratolí, els sensors allà on volem. 

10.- Botó que posa en marxa l’algorisme. També permet pausar-lo. És en 
clickar aquest botó quan es desactiven els camps d’entrada del nombre de 
sensors i la distància. 

11.- Element on es mostren diferents missatges que informen sobre diversos 
aspectes de la simulació que s’està realitzant, com ara la mida de la malla i el 
nombre total de sensors, el final de la simulació, el nombre de passos 
realitzats, si s’ha completat l’entrada manual de sensors o si s’està intentant 
excedir  el nombre de sensors i altres explicacions per utilitzar l’aplicació. 

12.- Botó que permet sortir definitivament de la simulació actual, tant si s’ha 
acabat com si no. D’aquesta manera es tornen a activar els camps desactivats 
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prèviament de manera que es puguin modificar els paràmetres d’entrada i 
tornar a inicialitzar per dur a terme una nova simulació. 

13.- Botó per repintar la malla. En determinades situacions, sorgeix la 
necessitat de refrescar la imatge de manera forçada, com quan s’ha minimitzat 
la pantalla o s’ha obert un quadre de diàleg sobre el dibuix. Una altra possible 
solució seria refrescar periòdicament, però és costós a nivell de càlcul i podria 
ser visible per a l’ull humà, de manera que és una bona solució refrescar la 
pantalla quan sigui necessari. Aquesta situació és una conseqüència d’utilitzar 
QPainter com a eina de dibuix. 
 
 

2.5. Tecnologia utilitzada 
 
S’ha programat l’algorisme en C++ i la interfície gràfica amb Qt3, sota el 
sistema operatiu Linux. 
 
S’ha triat Linux com a sistema operatiu després de valorar els seus avantatges i 
inconvenients. Com a avantatges cal mencionar que es tracta d’un programari 
lliure i gratuït, que garanteix estabilitat i seguretat, i que té una comunitat de 
suport molt ampla. D’altra banda, però, presenta força inconvenients pel fet que 
no existeixen massa programes comercials que puguin treballar sobre aquest 
sistema, a més de la complexitat que presenta en comparació amb altres 
entorns a l’hora d’aprendre’l i utilitzar-lo. Com a eina pel desenvolupament del 
software s’ha escollit KDevelop, que és un IDE (entorn integrat de programació) 
per a Linux i altres sistemes Unix. 
 
Quant al llenguatge de programació s’ha triat C++ pel fet de ser el llenguatge 
orientat a objectes considerat com el més potent. 
 
Un cop triats tots els elements anteriors, la solució per a la programació de la 
interfície gràfica d’usuari és utilitzar la llibreria Qt (encara que no és l’única 
opció possible), que forma part del llenguatge C++ i és de programari lliure. A 
més, Qt proporciona el QtDesigner, que es tracta d’una eina que facilita el 
desenvolupament de les interfícies gràfiques, permet la seva programació de 
forma visual, i fa més còmoda tant la definició de les característiques físiques 
com del comportament dels elements que integren la interfície gràfica (de quina 
manera es connecten entre ells i amb la nostra aplicació, és a dir a quins 
events (signals) responen i com ho fan (slots)). El QtDesigner està integrat en 
el KDevelop. Per implementar la interfície gràfica s’utilitzen els “widgets”, terme 
que resulta de barrejar els mots anglesos window (finestra) i gadget (artilugi). A 
continuació s’enumeren els widgets utilitzats per a aquesta aplicació i alguna de 
les seves característiques principals3: 
 

• QFrame (1): és la classe bàsica dels widgets que poden tenir un marc. 
Entre altres possibilitats, permet crear un marc on introduir-hi altres 
objectes, en aquest cas, un dibuix. 

                                            
3 Els nombres entre parèntesi corresponen als que apareixen a la figura 2.2. 
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• QLineEdit (2, 4, 6): es tracta d’un editor de text d’una sola línia. Té un 
mode per convertir-lo en un camp de només lectura. 

• QSpinBox (3, 5): permet a l’usuari triar un valor utilitzant les fletxes o 
escrivint-lo mitjançant el teclat. En aquest darrer cas, cal clickar Enter 
per tal d’aplicar els canvis. Cada cop que el valor del SPinBox canvia, 
s’emet el signal valueChanged(). Aquest tipus de widget permet definir el 
valor màxim i mínim permesos, així com la mida dels salts entre un valor 
i un altre. 

• QComboBox (7, 8): permet mostrar mitjançant una llista desplegable les 
possibles opcions en una tria. El valor que es mostra és el que s’ha 
seleccionat. 

• QPushButton (9, 10, 12, 13): aquest és, possiblement, el widget més 
comú a l’hora de desenvolupar interfícies gràfiques. Es tracta d’un botó 
que pot ser clickat, pressionat o alliberat i que, en cadascun d’aquests 
casos, envia un signal diferent que pot ser implementat per tal que es 
dugui a terme la tasca requerida. Aquests widgets acostumen a tenir una 
etiqueta per tal d’aclarir la seva funció. 

• QTextEdit (11): es tracta d’un editor de text d’una sola pàgina amb 
moltes opcions. Es pot utilitzar com a eina de visualització. 

 
D’altra banda, s’ha reimplementat la finestra principal per tal de poder 
manipular els events de ratolí. D’aquesta manera, per a la inicialització manual 
dels sensors, es capturen les posicions dels clics del ratolí i si les posicions són 
vàlides i encara no s’han introduït tots els sensors, es dibuixa un sensor a la 
posició triada. Si en aquesta posició ja hi havia un sensor, aquest és eliminat. 
D’aquesta manera, es permet a l’usuari tenir un control total sobre quina ha de 
ser la configuració inicial de la simulació, cosa que és d’utilitat a l’hora de 
provar l’algorisme. 
 

Pel que fa a la representació gràfica dels resultats, s’ha utilitzat la classe 
QPainter de la llibreria Qt, que proporciona funcions de dibuix. 
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CAPÍTOL 3. ANÀLISI DE L’ALGORISME  

3.1. Versions de l’algorisme 

 
Com a primera aproximació, s’ha treballat sobre una versió simplificada de 
l’algorisme. Aquesta versió, que funciona essencialment com la completa, 
difereix d’ella en els punts següents: 
 

• La fase de Recollida se simplifica, els sensors només proven d’arribar al 
node (0,n), sense preocupar-se de col·locar-se en forma rectangular. Els 
sensors de la penúltima fila cedeixen la seva prioritat de moviment 
vertical davant del moviment horitzontal que es duu a terme a la fila 
superior. 

• la fase de desplegament es limita a seguir la trajectòria de la serp, sense 
detectar els sensors en les altres fases, però incorporant altres 
consideracions per evitar que es barregin sensors en diferents fases (el 
moviment de desplegament segueix una seqüència d’esperar-avançar 
per tal de garantir el sincronisme). 

 
 

3.1.1. Simplificació de l’algorisme 

 
Les regles de l’algorisme simplificat resulten les següents: 
 
FASE DE NETEJA 
 

• Quan  un sensor es troba a la vora esquerra, entre la primera i l’última 
fila (sense incloure-les), aquest baixa si la posició inferior està buida, si 
no s’espera. És a dir, si l(s)=(0,j), amb 0<j<n, si el node (0, -1)+ està buit 
s baixa, si no s’espera. 

• Un sensor a la cantonada inferior esquerra es mou cap a la dreta si la 
posició que vol ocupar està buida, si no s’espera. És a dir, si l(s)=(0,0) i 
el node (1,0)+ està buit, va cap a la dreta, si no s’espera. 

• Un sensor a la última fila puja si pot (és a dir, si la posició 
immediatament superior està buida), si no es mou cap a la dreta si 
aquesta posició no està ocupada. Altrament, s’espera. És a dir, si l(s)=(i, 
0), amb 0<i<n, llavors: 

o Si el node (0, 1)+ està buit, s puja. 
o Si el node (0, 1)+ està ocupat i el node (1, 0)+ està buit, s va cap a 

la dreta. 
o En qualsevol altre cas, s’espera. 

 
FASE DE RECOLLIDA 
 

• Un sensor que es trobi a l’interior de la malla, és a dir, a al dreta de la 
primera columna i per sobre de la fila inferior, i per sota de la penúltima 
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fila, es mourà cap a dalt si la posició immediatament superior està buida, 
en cas contrari s’esperarà. De manera més formal, si l(s)=(i, j), amb i>0 i 
0>j>n-1 i el node (0,1)+ està buit, s puja; altrament s’espera. 

• Un sensor a la penúltima fila pujarà si tant la posició de sobre seu com la 
de dalt a la dreta estan buides, sinó s’esperarà. En aquest cas es dóna 
prioritat al moviment horitzontal cap a l’esquerra de la primera fila sobre 
el moviment vertical de pujada que es duu a terme a l’interior de la malla. 
És a dir, si l(s)=(i, n-1), amb i>0 i els nodes (0, 1)+ i (1,1)+ estan buits, s 
puja, si no s’espera. És un cas especial d’aquesta fila el node (n, n-1), 
que, pel fet d’estar a la vora dreta de la malla, només esperarà fins que 
el node superior estigui buit. 

• Un sensor que es trobi a l’última fila es dirigirà cap a l’esquerra si la 
posició a la seva esquerra està buida, si no s’esperarà. És a dir, si 
l(s)=(i,n), amb i>0 i el node (-1,0)+ està lliure, s es mou cap a l’esquerra; 
si no s’espera. 

 
FASE DE DESPLEGAMENT 
 
• Quan un sensor arriba a la cantonada superior esquerra (el node (0,n)) 

comença a seguir la trajectòria de la serp. Un sensor que es troba en 
aquesta fase segueix les següents regles: 

o Si es troba a un node final, ha de comprovar si el camí fins al 
següent node final està lliure, si és així el sensor avança i sinó, 
s’espera. 

o Si es troba un pas per davant d’un node final, el sensor ha 
d’esperar fins que l’anterior node final s’ompli per poder avançar.  

o En un altre cas el sensor avança. 
 
Donada la resposta obtinguda pel model proposat sobre aquestes línies, i que 
es presenta més endavant en aquest mateix capítol, es planteja el dubte de 
què passaria si es modifiqués la versió per tal que el desplaçament vertical fos 
sempre el moviment prioritari. Amb aquest objectiu, s’han dut a terme proves 
per a tots dos casos, en el primer cas l’algorisme segueix les regles exposades  
mentre que en el segon a la fila superior els sensors que es mouen cap a 
l’esquerra hauran de donar pas als sensors que pugen. 
 
 

3.1.2. Versió completa de l’algorisme 

 
El model complet és el que es presenta al primer capítol d’aquesta memòria. 
Aquest algorisme presenta una sèrie de normes orientades a garantir que els 
sensors que s’acumulin a la fase de recollida ho facin d’una manera semblant a 
un rectangle, de manera que es deixi prou espai lliure per tal que l’algorisme 
pugui avançar.  
 
Aquestes regles són les que es donen als estats 1 i 2 i que es mostren a les 
figures 1.4 i 1.5. 
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3.2. Proves i resultats  

3.2.1. Proves amb inicialització manual 

 
L’objectiu principal de sotmetre l’algorisme a proves és el de comprovar que 
aquest funcioni, és a dir, que sigui capaç d’assolir sempre la configuració final 
d’equilibri per a la qual ha estat elaborat. Si l’algorisme ha estat ben dissenyat, 
funcionarà per a qualsevol tipus de malla, mentre que si no s’han definit bé les 
condicions necessàries per tal que això passi, l’algorisme tant pot fallar com 
funcionar. 
 
Per comprovar si les regles de l’algorisme són suficients per assolir els 
objectius, es busquen aquelles configuracions que suposen un risc més elevat 
pel bon funcionament de l’algorisme, és a dir, aquelles que poden causar un 
col·lapse que impedeixi que els sensors continuïn el seu camí i no arribin a les 
seves posicions finals. De manera intuïtiva, s’espera que les configuracions que 
puguin causar un punt mort siguin aquelles en les quals un nombre gran de 
sensors quedi aglomerat en una columna vertical. Per poder comprovar 
aquesta hipòtesi s’ha dut a terme un primer grup de proves que es detallen a 
continuació. 
 
No obstant, cal aclarir que s’utilitzen aquestes configuracions inicials perquè 
tenen una probabilitat més alta de fer col·lapsar l’algorisme. Això no vol dir que 
una altra configuració no el pugui fer fallar. 
 
S’ha utilitzat l’aplicació implementada que s’explica al capítol 2 d’aquest 
document per dur a terme aquestes proves, ja que permet introduir 
manualment els nodes ocupats a l’inici, és a dir, seleccionar amb el ratolí 
aquelles posicions on es desitja introduir un sensor, triant així quina és la 
configuració inicial amb la que es durà a terme la simulació. D’aquesta manera, 
podem forçar l’algorisme a desenvolupar aquelles configuracions específiques 
que ens siguin d’interès i utilitat. 
 
A continuació es presenten les proves realitzades amb el mètode especificat. 
S’adjunten imatges tant de les inicialitzacions com de la situació final dels 
sensors. 
 
En primer lloc, es mostra la prova realitzada per la versió completa de 
l’algorisme. Seguidament, es presenten les proves realitzades amb la versió 
simplificada. 
 



Anàlisi de l’algorisme   23 

 
 

Fig. 3.1  Configuració inicial per a prova de l’algorisme complet 
 
Els sensors s’han introduït d’aquesta manera per tal de comprovar si el fet 
d’agrupar els sensors provoca un col·lapse que impedeixi que l’algorisme 
finalitzi amb èxit la seva execució. El resultat obtingut és el que es mostra a la 
figura 3.2: l’algorisme ha assolit la configuració final desitjada. Es pot observar 
com cadascun dels sensors ocupa un node final, cobrint la malla de la manera 
especificada. 
 
La versió simplificada de l’algorisme, però, no ha donat els mateixos resultats. 
Per a aquest cas, s’han fet dues proves en comptes d’una. La primera prova, 
utilitza la mateixa configuració inicial que per al cas anterior i que es mostra a la 
figura 3.1, però que resulta en la situació mostrada a la figura 3.3, amb un 
col·lapse a la zona marcada. Per la segona prova, s’ha pensat una nova 
configuració inicial que es preveu amb risc de provocar un col·lapse en el 
desenvolupament de l’algorisme. És la que es mostra a la figura 3.4 i que 
concentra tots els sensors en una sola columna. Encara que la configuració 
inicial és diferent per a les dues proves realitzades sobre aquesta versió, el 
resultat és exactament el mateix. 
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Fig. 3.2  Configuració final obtinguda per a l’entrada representada a Fig. 3.1. 
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Fig. 3.3  Configuració final per l’algorisme simplificat quan se’l sotmet a la 
configuració inicial mostrada a figura 3.1. 
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Fig. 3.4  Configuració inicial per a prova de la versió simplificada de l’algorisme. 
 
La versió completa de l’algorisme ha passat la prova de ser sotmesa a 
configuracions inicials de risc, mentre que la versió simplificada no ho ha fet. 
Això no és suficient, però, per dir que la versió completa compleix els objectius, 
encara que ens fa decantar-nos per creure que sí. D’altra banda, sí que és 
suficient per dir que la versió simplificada no assoleix els requisits. 
 
 

3.2.2. Proves amb inicialització aleatòria 

 
Després de les proves detallades a l’apartat anterior que ja demostren que la 
versió simplificada de l’algorisme pot col·lapsar-se, s’ha fet una bateria de 
proves per tal d poder elaborar una petita estadística sobre el comportament de 
l’algorisme en totes les seves variants. Els resultats mostrats en aquest apartat 
no tenen en compte les proves realitzades anteriorment. 
 
Les tres versions de l’algorisme esmentades (les dues variants de l’algorisme 
simplificat i l’algorisme complet) han estat sotmeses a una sèrie de proves que 
han consistit en simular cadascuna de les versions 185 vegades (és a dir, 555 
simulacions en total), provant 37 tipus de malles diferents amb 5 proves per a 
cadascuna, totes en el mode síncron i aleatori. La taula següent mostra en quin 
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percentatge s’ha obtingut la configuració final desitjada per a cadascuna de les 
versions: 
 
Taula 3.1.  Percentatge d’èxit assolit per cada versió de l’algorisme. 
 

Versió % d'èxit 
Modificat 85,95% 
Senzill 69,19% 
Nou 100,00% 

 
La conclusió que s’extreu de la taula que apareix sobre aquestes línies és que 
l’algorisme final funciona per a tots els casos, mentre que la versió senzilla falla 
en determinades circumstàncies. Dins la versió simplificada, però, es pot 
apreciar com el segon cas, és a dir, aquell que dóna sempre prioritat al 
moviment ascendent, assoleix en més ocasions la configuració final d’equilibri 
que es pretén. Com ja sabíem gràcies al primer grup de proves que s’havien 
realitzat, la versió senzilla pot col·lapsar-se, mentre que la versió completa 
continua mostrant el comportament esperat. No s’ha aconseguit fer fallar 
aquesta versió  ni de manera aleatòria ni predeterminada. 
 
D’altra banda, a la taula següent es presenta la mitjana de passos que cada 
versió ha requerit per completar l’algorisme, en cas d’haver-ho fet. Per als 
casos en què no s’ha assolit mai la configuració d’equilibri el nombre que 
apareix és 0. També es mostra el percentatge en què s’ha aconseguit 
completar amb èxit l’algorisme per a cadascuna de les configuracions. 
 
Taula 3.2.  Detall dels resultats de les simulacions. 
 

Malla 

Algorisme 

Senzill Modificat Nou 

k Distància 
Nº 

sensors Mida 
% 

d'èxit 
Mitjana  
passos 

% 
d'èxit 

Mitjana  
passos 

% 
d'èxit 

Mitjana  
passos 

3 2 16 7X7 80% 259,5 100% 258,4 100% 88,4 
3 3 16 10X10 100% 380,8 100% 380 100% 74,6 
3 4 16 13X13 100% 501,2 100% 500,8 100% 82,6 
3 5 16 16X16 100% 623,8 100% 622,4 100% 96,8 
3 6 16 19X19 100% 743,4 100% 744,6 100% 111,6 
3 7 16 22X22 100% 866 100% 864,8 100% 128,6 
3 8 16 25X25 100% 989 100% 986,6 100% 147,2 
3 9 16 28X28 100% 1107,4 100% 1108 100% 158,8 
5 2 36 11X11 40% 1299,5 80% 1299,5 100% 266,4 
5 3 36 16X16 100% 1930 100% 1930,4 100% 191,6 
5 4 36 21X21 100% 2562,8 100% 2561,6 100% 203,4 
5 5 36 26X26 100% 3195,6 100% 3192,2 100% 232,6 
5 6 36 31X31 100% 3822,6 100% 3825,4 100% 258 
5 7 36 36X36 100% 4457,8 100% 4458,4 100% 290,2 
5 8 36 41X41 100% 5086,6 100% 5087,6 100% 327,8 
7 2 64 15X15 0% 0 60% 4100,7 100% 506,8 
7 3 64 22X22 100% 6115,2 100% 6116,8 100% 360,6 
7 4 64 29X29 100% 8133,6 100% 8132,4 100% 388,6 
7 5 64 36X36 100% 10150,2 100% 10150,8 100% 428,2 
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7 6 64 43X43 100% 12167,6 100% 12167,6 100% 481,8 
7 7 64 50X50 100% 14187,4 100% 14184,2 100% 533,4 
9 2 100 19X19 0% 0 40% 10002 100% 973,2 
9 3 100 28X28 60% 14955 100% 14952,8 100% 623 
9 4 100 37X37 100% 19905,4 100% 19906 100% 640,8 
9 5 100 46X46 100% 24857 100% 24858,2 100% 681 
9 6 100 55X55 100% 29809,8 100% 29808,4 100% 772,6 
11 2 144 23X23 0% 0 0% 0 100% 1464,4 
11 3 144 34X34 20% 31036 100% 31035,6 100% 929,4 
11 4 144 45X45 60% 41334 100% 41333 100% 948,4 
11 5 144 56X56 100% 51628,4 100% 51629,2 100% 1032,6 
13 2 196 27X27 0% 0 0% 0 100% 2052,8 
13 3 196 40X40 0% 0 100% 57531 100% 1293,4 
13 4 196 53X53 20% 57531 100% 76644,2 100% 1313,2 
13 5 196 66X66 80% 95753,5 100% 95754,2 100% 1447,4 
15 2 256 31X31 0% 0 0% 0 100% 2735,8 
15 3 256 46X46 0% 0 100% 98181,4 100% 1714,8 
17 2 324 35X35 0% 0 0% 0 100% 4067,4 
 
D’aquesta taula podem extreure dues conclusions: d’una banda, que el darrer 
algorisme és més ràpid que el primer, perquè aconsegueix completar el 
desplegament dels sensors amb una mitjana de passos molt inferior; d’altra 
banda, observem que en els casos en els quals l’algorisme es col·lapsa es 
tracta de malles denses, amb un nombre elevat de sensors respecte a la 
distància. Aquest resultat experimental confirma els resultats teòrics. A 
continuació, analitzarem més detalladament aquestes observacions. 

 

3.2.3. Consideracions sobre els resultats 
 
Pel què fa a la diferència de temps emprat entre les dues versions de 
l’algorisme, és evident que el fet de forçar l’algorisme senzill a realitzar un 
moviment d’esperar-avançar provoca que aquesta versió requereixi un nombre 
superior de passos que la versió final, que pot avançar sempre que trobi el seu 
camí lliure. 
 
Ens disposem ara a veure en detall, mitjançant la presentació de casos 
específics extrets de les simulacions realitzades i que s’han exposat als 
apartats anteriors, el comportament dels diferents models de l’algorisme. 
 
En primer lloc analitzem el primer cas de la versió simplificada de l’algorisme, 
és a dir, aquell en el qual es dóna preferència al moviment horitzontal dels 
sensors situats a la fila superior sobre el moviment vertical ascendent dels 
sensors a la penúltima fila. Per a aquesta versió, totes les simulacions en les 
quals s’ha donat un col·lapse que ha fet finalitzar l’execució de l’algorisme 
abans d’assolir la configuració final desitjada, tant per les proves aleatòries com 
per les manuals, han resultat en una distribució final dels sensors de forma 
similar a la que es pot veure a la figura 3.5. 
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Fig. 3.5  Col·lapse en la versió simplificada de l’algorisme (primer cas). 
 
La conclusió que s’extreu d’aquesta imatge és que l’algorisme es col·lapsa pel 
fet que els sensors en la fase 3 (Desplegament) entren en contacte amb els 
sensors en la fase 2 (Recollida): el cap de la serp no avança en veure que el 
seu camí cap al següent node final està ocupat, al mateix temps, com que la 
serp no avança, no hi ha espai per permetre que els sensors en Recollida 
puguin arribar al node (0,n). 
 
En relació al què es puntualitza a l’apartat 3.2.1, sobre el fet que no cal una 
inicialització forçada per fer col·lapsar l’algorisme, es mostra a la figura 3.6 la 
inicialització aleatòria que ha donat lloc al punt mort de la figura 3.5, i que es 
tracta d’una inicialització en què els sensors es troben dispersos. 
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Fig. 3.6  Configuració inicial aleatòria corresponent a la simulació mostra la 
figura 3.5. 

 
D’altra banda, i donat que el tipus de col·lapse obtingut és sempre el mateix, la 
tendència és pensar que la norma que fa que els sensors de la fila n-1 donin 
prioritat als de la fila n, és el que provoca l’error. És per aquest motiu que es 
proposa provar què passa si canviem aquesta regla per fer que els sensors en 
moviment ascendent tinguin sempre prioritat sobre els sensors que es mouen 
en horitzontal. 
 
En sotmetre aquesta nova versió de l’algorisme al mateix tipus de proves que 
per al cas anterior, observem que també apareixen col·lapses, encara que per 
a aquesta versió, són del tipus del que podem veure a la figura 3.7. Es dedueix 
d’això que la nova consideració de prioritats, si bé ha evitat els col·lapses a la 
part esquerra de la malla, els ha generat a la part dreta. Cal assenyalar que 
l’algorisme aconsegueix un nombre de casos d’èxit més elevat amb aquesta 
versió, però això no és suficient per donar l’algorisme per bo. 
 
La conclusió és que cal buscar la manera per poder evitar l’acumulació de 
sensors tant a la dreta com a l’esquerra de la malla. La manera de fer-ho és 
forçar els sensors a adquirir configuracions semblants a un rectangle quan no 
puguin moure’s en la seva direcció natural. Això significa que, a banda de les 
regles d’aquests dos casos, cal afegir una sèrie de normes que no tenen la 
finalitat de desenvolupar l’algorisme, sinó la d’evitar col·lapses, i que són les 
que es mostren a la figura 1.4 del capítol 1. 
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Fig. 3.7  Col·lapse per la versió simplificada de l’algorisme (segon cas). 
 
 
Les proves que s’han dut a terme amb la versió completa de l’algorisme han 
assolit totes la configuració final desitjada, com és el cas que es mostra a la 
figura 3.8. 
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Fig. 3.8.  Configuració final per la versió completa de l’algorisme 
 

La conclusió dels resultats és que les configuracions amb malles denses, i 
especialment aquelles amb configuracions inicials de sensors molt pròxims, són 
les més susceptibles a col·lapsar-se. No obstant, si es tenen en compte totes 
les opcions que poden conduir a un punt mort dins l’execució de l’algorisme, es 
pot dissenyar un algorisme prou robust com per assolir sempre l’objectiu 
marcat. La versió completa de l’algorisme n’és un exemple. 
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CONCLUSIONS 
 
 
De l’elaboració d’aquesta memòria s’extreuen dos blocs de conclusions. El 
primer bloc fa referència a la implementació del software per simular 
l’algorisme. El segon correspon a la definició del propi algorisme. 
 
El temps d’execució d’un algorisme dependrà del volum de dades que s’hagin 
de processar, del disseny de l’algorisme, de la qualitat del codi generat per 
implementar-lo i de la velocitat del computador on s’executi. Al primer capítol 
d’aquest document ja s’apuntava que cal dissenyar un algorisme eficient. 
Gràcies a les proves realitzades al capítol 3, hem pogut comprovar que la 
versió simplificada de l’algorisme requeria un nombre de passos més elevat (i, 
per tant, més temps) que la versió completa per aconseguir arribar a la 
configuració final. Podem dir, doncs, que hem millorat l’eficiència des de les 
primeres consideracions sobre l’algorisme fins a arribar a la que ha estat la 
versió definitiva. La cura en l’eficiència, però, no es limita al disseny de 
l’algorisme, sinó que cal tenir-la en compte a l’hora d’implementar el software. 
Un algorisme d’aquestes característiques pot arribar a ser molt complex i no en 
tots els casos serà possible millorar-ne l’eficiència. Per aquest motiu, és 
important que el software es desenvolupi de tal manera que es redueixin al 
màxim els costos de computació. Per a algorismes senzills on es processin 
volums de dades reduïts, el programador pot limitar-se a garantir l’èxit en 
l’execució, sense tenir cura de com es realitza. No obstant, si el volum de 
dades i càlculs augmenta molt, es pot arribar a una situació crítica en la qual 
l’execució sigui inviable. 
 
Pel què fa a l’algorísmia, s’ha pogut comprovar com, efectivament, per garantir 
el bon funcionament de l’algorisme cal que les regles que l’especifiquen siguin 
molt acurades. La versió simplificada es limita a buscar la manera més ràpida 
de moure els sensors cap a la seva posició final. D’aquesta manera 
s’assoleixen els objectius per a un nombre elevat de casos, però no per a tots. 
Cal estudiar les causes d’aquestes errades i buscar noves condicions que 
garanteixin els objectius per a qualsevol configuració del sistema. Com a 
conseqüència, en la versió completa s’han afegit noves condicions. L’objectiu 
d’aquestes noves regles ja no és fer avançar els sensors individualment, sinó 
garantir que globalment l’execució de l’algorisme no es col·lapsi. 
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