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Capítol 1. Introducció 

Dia a dia amb l’avenç de la tecnologia, s’intenta oferir una millor qualitat de vida a la 

gent. En aquest sentit cada dia hi ha més empreses que ofereixen dispositius que 

permeten crear xarxes de sensors sense fils (Wireless Sensor Network). 

Aquestes xarxes de sensors tenen diferents usos comercials, però un dels més impor-

tants és en el control de camps de conreu. 

Una de les empreses que s’han obert camí en aquest mercat és ausva04 que fabrica i 

comercialitza els dispositius Iknos. 

1.1. Context dels dispositius Iknos 

Iknos són uns dispositius amb connexions per sensors i actuadors, que són capaços 

d’establir comunicació entre ells i també a internet. 

Una de les característiques dels dispositius Iknos, és que no necessiten cables de co-

municació ni d’alimentació. Funcionen de manera completament aïllada, utilitzant radi-

ofreqüència per la comunicació entre ells, i cap a internet. Així com una bateria per 

l’alimentació, normalment carregada mitjançant plaques fotovoltaiques. 

Una altre característica dels dispositius Iknos és la seva bidireccionalitat. No només 

poden censar dades d’uns sensors, sinó que també poden actuar sobre el seu entorn 

mitjançant actuadors. 

L’ultima de les característiques a destacar dels dispositius Iknos és que són capaços 

de detectar funcionaments incorrectes, ja sigui d’un altre dispositiu Iknos, o d’un actu-

ador que no respon adequadament. 

1.2. Context del negoci 

Cada dispositiu Iknos, es coneix també pel nom de “mota”. 

Quan connectem dos o més motes direm que hem format una xarxa.  Cada Xarxa esta 

formada per 1 mota que actua de coordinador, i N motes que actuen d’esclaus. 

El coordinador és l’encarregat de connectar-se a internet, ja sigui mitjançant un router 

telefònic o el senyal d’una xarxa wifi d’un router extern al sistema. 

Per motius d’eficiència energètica, els dispositius Iknos, mentre no treballen es “des-

connecten” això implica que en les comunicacions cap a l’exterior, sempre és el coor-

dinador l’encarregat d’iniciar-les. 
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1.3. Context del projecte 

L’empresa que comercialitza els dispositius Iknos – Ausva 04 S.L. – em demana ac-

tualitzar el sistema de gestió de xarxes Iknos del que disposen, ja que l’actual, massa 

rudimentari, presenta problemes en el disseny. 

En concret, em demana dissenyar i implementar un sistema de gestió de xarxes Iknos 

que solucioni els problemes del sistema actual, i permeti actualitzar el sistema en un 

futur sense necessitat de redissenyar-lo de nou. 

1.4. Solució actual 

Com ja hem explicat Ausva 04 S.L. ja disposa d’un software de gestió de xarxes Iknos. 

A continuació veurem com s’estructura el sistema actual, i quin funcionament té. 

La infraestructura del sistema és la 

que es pot observar en el diagrama 

adjunt. 

Les xarxes Iknos envien periòdicament 

un senyal de “heartbeat” al servidor in-

termedi, aquest utilitza el senyal per 

mantenir una relació xarxa / IP. 

Quan un client es vol connectar a la 

seva xarxa, es connecta al servidor in-

termedi, i aquest enruta la petició utilit-

zant la taula anterior cap a la xarxa 

que toca. 

Salvant les distàncies, podríem dir que la solució es basa en una VPN on el servidor 

intermedi actua de NAS amb el colofó d’haver de mantenir la relació xarxa / IP. 

1.5. Problemes de la solució actual 

Del sistema de comunicació que hem explicat anteriorment en sorgeixen varis proble-

mes:  

1. Lentitud. 

Per cada interacció entre un client i la seva xarxa Iknos, la resposta pot trigar 

un temps de l’ordre del minut. 

 

2. Gestió complicada. 

El model de gestió actual és de 1 client - 1 xarxa. Això presenta dificultats en la 

gestió, per clients que tenen més d’una xarxa, o xarxes que són gestionades 

per més d’un usuari. 

 

3. Manteniment complicat. 

Quan l’empresa encarregada dels sistemes Iknos vol fer algun canvi en 

l’aplicació client d’aquests, ha de canviar l’aplicació client a cada xarxa Iknos. 
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4. Poca tolerància a fallades. 

Quan el servidor intermedi deixa de funcionar (per error, o per manteniment), 

tot el sistema deixa de funcionar. 

 

Així mateix quan un coordinador Iknos deixa de funcionar (per error, o per man-

teniment), es perden totes les dades. 

 

5. Absència d’alarmes. 

Les xarxes Iknos tenen la característica de poder detectar funcionaments erro-

nis de parts del seu hardware. No obstant, aquesta característica no es veu 

aprofitada en el sistema descrit anteriorment. 

1.6. Requeriments per la nova solució 

Els requeriments per la nova solució són els següents:  

1. Permetre programació 

Cal que el nou sistema permeti programar alarmes, i actuadors. 

 

2. Permetre alarmes 

Cal que el nou sistema permeti als clients rebre alarmes, inclús quan aquests 

no estan utilitzant l’aplicació. 

 

3. Comunicació amb les xarxes Iknos amb TCP i UDP 

Cal que la comunicació amb les xarxes Iknos es pugui realitzar tan sobre TCP 

com sobre UDP. 

 

4. Software client 

Cal un software client per tal d’operar fàcilment sobre el sistema. 

A més a més es vol que aquest software sigui ràpid, de manera que trigui 

menys de 3 segons en les interaccions amb el client. 

 

5. Sistema fiable 

Cal que si falla part del sistema, el sistema pugui seguir funcionant correcta-

ment. 

També cal que garantim que la informació dels dispositius Iknos no es perdi. 

 

6. Gestió simplificada 

Cal que el nou sistema permeti la gestió de més d’una xarxa per cada client, i 

que una xarxa estigui gestionada per més d’un usuari. 

 

7. Sistema portable 

Cal que totes les parts del nou sistema no depenguin d’un dispositiu o sistema 

operatiu determinat. Concretament es considera imprescindible que el software 

client pugui esser executat tan a un dispositiu de tipus PC amb sistema opera-
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tiu Windows o IOS, com en un dispositiu de tipus mòbil o tauleta amb sistema 

operatiu Android o IOS. 

1.7. Objectius del projecte 

L’objectiu final i últim és dissenyar i implementar un sistema de gestió de xarxes Iknos 

íntegrament, des del protocol de comunicació amb les xarxes Iknos, fins a l’aplicació 

client, passant per la infraestructura intermèdia, semblant a la del punt anterior, però 

resolent tots els problemes detectats i complint amb els requeriments presentats. 

No obstant està clar que l’objectiu final d’aquest projecte és massa ambiciós per dur-lo 

a terme com a un projecte final de carrera, per tant pensem en fer un projecte incre-

mental, per tal d’acomplir funcionalitats a mesura que el temps ens permeti. 

Iteració 1 
Els objectius a complir en aquesta iteració són dissenyar i implementar una nova in-

fraestructura intermèdia que serveixi de base per a futures iteracions i tal que: 

 La comunicació entre el client i la xarxa estigui desacoblada 

 

 La comunicació entre la infraestructura intermèdia i les xarxes Iknos es pugui 

dur a terme tan amb TCP com amb UDP 

 

 Sigui fàcil actualitzar qualsevol part del sistema 

 

 Guardi les dades de les xarxes en una base de dades pròpia 

 

 Suporti la gestió de múltiples xarxes per part d’un client 

 

 Suporti la gestió d’una xarxa per part de més d’un client 

 

 Sigui escalable horitzontalment 

Així mateix dissenyar i implementar un software client tal que: 

 Sigui ràpid 

 

 Multi-plataforma 

 

 Permeti visualitzar les dades censades pels sensors 

 

 Permeti associar xarxes a usuaris 

 

 Permeti crear i modificar usuaris 
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Iteració 2 
L’objectiu de la segona iteració és dissenyar i implementar els mecanismes relatius a 

alarmes i actuadors, així com fer un sistema tolerant a fallades. 

En concret es vol que el nou sistema: 

 Disposi de múltiples sistemes per enviar alarmes al client 

 

 Pugui enviar ordres a les xarxes Iknos 

 

 Sigui tolerant a fallades 

Així mateix dissenyar i implementar un software client tal que: 

 Permeti visualitzar les alarmes 

 

 Permeti visualitzar l’estat dels actuadors 

 

 Permeti canviar l’estat dels actuadors 

Iteració 3 
L’objectiu d’aquesta iteració és afegir les funcionalitats de programació sobre el sis-

tema anterior. 

En concret es vol integrar (En la infraestructura intermèdia i en l’aplicació client):  

 Suport per a programació d’alarmes 

 

 Suport per a programació de actuadors 

1.8. Planificació inicial 

El projecte comença el dia 16 de desembre del 2013, amb la següent planificació: 

Tasca Durada Inici Fi 

Anàlisi de requeriments 1 setmana 16/12/2013 22/12/2013 

Vacances de nadal 3 setmanes 23/12/2013 12/1/2014 

Buscar documentació 2 setmanes 13/1/2014 26/1/2014 

Especificació 6 setmanes 27/1/2014 9/3/2014 

Marge per retards 2 setmanes 10/3/2014 23/3/2014 

Disseny 4 setmanes 24/3/2014 20/4/2014 

Marge per retards 3 setmanes 21/4/2014 11/5/2014 

Implementació 5 setmanes 12/5/2014 15/6/2014 

Marge per retards 1 setmana 16/6/2014 22/6/2014 

Test 1 setmana 23/6/2014 29/6/2014 
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El temps estimat de treball són 19 setmanes, que amb una estimació de 40 hores set-

manals equival a unes 760 hores de treball. 

Val a dir que tal com hem explicat en els objectius, és un projecte incremental, de ma-

nera que l’important de les tasques en la planificació no és el fet de quan toca fer què 

sinó del temps que es preveu dedicar-hi. 

Així mateix, dins de cada tasca, a part de la feina de la tasca en sí, s’inclou el temps 

que s’haurà de dedicar a la cerca d’informació, i escriure la part corresponent de la 

memòria. 
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Capítol 2. Especificació 

En aquest capítol veurem l’especificació del sistema al que volem arribar. 

Val a dir que la funcionalitat de base del sistema antic no canvia però cal canviar el 

disseny per tal de solucionar els requeriments trobats: Sistema fiable, Nou model de 

comunicació, Servei d'alarmes i Servei de programació, que detallem a continuació.  

Sistema fiable 
Volem un sistema que tot i els possibles errors o problemes que puguin tenir part dels 

seus components, mantingui un funcionament correcte. 

Això ho aconseguirem dissenyant una infraestructura que sigui replicable i utilitzant al-

goritmes descentralitzats. 

Una infraestructura replicable és necessària per tal de garantir que si algun mòdul té 

errors, hi haurà un altre mòdul preparat per cobrir-lo. 

Utilitzar algoritmes descentralitzats és necessari per tal de no condicionar el funciona-

ment del sistema, a només una part d’aquest. 

Nou model de comunicació 
Volem una comunicació client – Iknos desacoblada. 

Això ho aconseguirem dissenyant una comunicació client – infraestructura intermèdia, i 

infraestructura intermèdia – Iknos.  

Permetent així obtenir una comunicació client – Iknos asíncrona, més fàcil de mantenir, 

i un nou model de gestió, ja que aquesta estarà centralitzada en la infraestructura in-

termèdia, i permetrà així models de múltiples usuaris manejant múltiples xarxes Iknos. 

Servei d’alarmes 
Volem un servei que permeti notificar als usuaris d’esdeveniments d’interès en les se-

ves xarxes. 

Això ho aconseguirem utilitzant vies de comunicació alternatives amb el client, per 

exemple correu electrònic, sms o telèfon. 

Així permetem que el client pugui estar al cas en tot moment del que passa a les seves 

xarxes, inclús si no esta utilitzant el programari gestor en aquell instant. 

Servei de programació 
Volem un servei que executi pseudo-programes creats pels clients, amb l’objectiu de 

que sota determinats esdeveniments s’operin actuadors o es notifiqui a l’usuari mitjan-

çant alarmes. 

Això ho aconseguirem utilitzant un servei que executi una sèrie de comprovacions 

constantment. 
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Per tal de assolir aquest objectiu caldrà acotar molt bé quins són els límits del que es 

possible programar i el que no. 
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Capítol 3. Disseny 

En aquest capítol començarem veient com s’ha organitzat la infraestructura base del 

sistema en diferents parts.  

Seguidament, per cada part veurem els casos d’ús que s’han considerat i el disseny 

que se n’ha fet. 

3.1. Infraestructura 

Dels requeriments inicials del projecte deduïm que la solució haurà d’estar formada per 

una infraestructura intermèdia i una aplicació client.  

Després d’estudiar la casuística del problema s’ha decidit 

que la infraestructura intermèdia estigui formada per: back-

end, base de dades, i front-end. 

Necessitem un back-end per processar la informació que 

ens arriba per part de les xarxes Iknos. 

Una base de dades per guardar la informació del sistema 

de manera persistent. 

I un front-end per processar les peticions que ens arriben 

per part dels clients.  

Aquest disseny d’infraestructura ens permetrà obtenir un 

millor desacoblament entre clients i xarxes Iknos, fent més 

fàcils els objectius d’obtenir un sistema fiable i amb un nou 

model de comunicació 

Cada mòdul haurà d’estar dissenyat per poder conviure 

amb rèpliques seves, és a dir, disseny replicable. Això ens 

facilitarà replicar els serveis en futures versions. 

No obstant cada mòdul haurà de mantenir la integritat, és a dir, una mateixa instància 

d’un mòdul no podrà estar repartida en diferents màquines. 
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3.2. Back-end 

Els mòduls de back-end seran els encarregats de rebre les dades de les xarxes Iknos i 

guardar-les a la base de dades. 

Amb aquesta finalitat s’implementarà un protocol de comunicació propi que s’ha disse-

nyat junt a aquest PFC per la comunicació amb les xarxes. Annex A. 

Casos d’ús 

Rebre dades xarxa Iknos 

L’aplicació ha d’implementar el protocol de comunicació amb les xarxes Iknos, fer una 

comprovació rudimentària per determinar si la informació rebuda és vàlida, i si ho és 

guardar-la a la base de dades. 

Disseny 
De la funcionalitat del 

mòdul de back-end en 

podem diferenciar 

clarament dos objec-

tius, el primer, la co-

municació amb les 

xarxes Iknos, el se-

gon, guardar les da-

des. 

Són dos objectius que 

clarament es poden 

dur a terme de mane-

ra concurrent, per tant, 

és optim separar-los 

en dos processos. 

Tot i ser processos di-

ferents, el protocol de 

comunicació amb les 

xarxes Iknos que hem 

dissenyat (Annex A) requereix enviar un paquet d’ack un cop fet tot el processament 

del paquet. 

La comunicació amb una xarxa Iknos només és possible des del procés que ha rebut 

una connexió per part d’aquesta mateixa xarxa, per tant existeixen dependències entre 

els dos processos, de manera que han de formar part del mateix mòdul. 

Procés de comunicació 

El procés ce comunicació serà l’encarregat de comunicar-se amb les xarxes Iknos. Per 

a fer-ho disposarà d’un submòdul que implementarà el protocol de comunicació amb 

les xarxes Iknos. 
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El flux de treball d’aquest procés serà senzill: 

1. Esperar rebre missatges per part del submòdul “protocol Iknos” o per part de “trac-

tament”. 

1.1. Si ha rebut un paquet des de “protocol Iknos” enviar-lo a “tractament”. 

1.2. Si ha rebut un paquet des de “tractament” enviar-lo a “protocol Iknos”. 

2. Tornar al pas 1. 

Pot semblar que aquest procés només serveix d’intercanviador i per tant es podria eli-

minar. Però recordem que serà aquest procés el que haurà de pagar la latència de la 

xarxa sobretot quan “protocol Iknos” actuï sobre TCP. 

Procés de tractament 

El procés de tractament de missatges serà l’encarregat de validar i guardar els pa-

quets que rebi des del procés de comunicació. El flux de treball serà el següent: 

1. Esperar paquet provinent del procés de comunicació. 

2. Un cop rebut el paquet es verifica que la xarxa remitent existeix i està activada. 

3. S’envia el paquet a guardar mitjançant el submòdul “API Base de dades” – Si el 

paquet ja estava guardat, no es guarda de nou, però es continua amb el flux. 

4. Es genera informació necessària per confirmar a la xarxa Iknos el processament 

del paquet – Aquesta informació està disponible al protocol de comunicació. 

5. S’envia el paquet generat cap al procés de comunicació. 

6. Tornar al pas 1. 

En el pas 3 és important no guardar paquets que ja tenim guardats – no ens interessa 

mantenir paquets repetits – no obstant cal seguir amb el processament, per tal de ge-

nerar la informació de confirmació de processament que permeti a la Xarxa Iknos dei-

xar d’enviar dit paquet. 

3.3. Base de dades 

La base de dades serà el lloc on guardarem la informació persistent del negoci.  

Casos d’ús 

Emmagatzemar, consultar, modificar i eliminar informació 

El sistema ha de poder: emmagatzemar, consultar, modificar i eliminar informació de la 

base de dades. 

Disseny 
El domini del sistema, és a dir les dades que formen el sistema, consten de diferents 

punts: Xarxes Iknos, Dispositius Iknos, Sensors, Actuadors, Paquets, Usuaris i Permi-

sos. 
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Es pot representar el domini del sistema de manera esquemàtica mitjançant la figura 

següent: 

 

Un aspecte important a notar en aquest disseny és el fet de que la informació referent 

a paquets, tot i que previsiblement contindrà informació referida a motes, sensors i ac-

tuadors, només està associada a la xarxa remitent del paquet. Òbviament dins cada 

paquet haurem de disposar de la informació de cada mota, sensor i actuador al que 

fem referència, però ho farem de manera incrustada. 

Això és així, ja que si el paquet contingués alguna referència externa a motes, sensors 

i/o actuadors, provocaria un problema de coherència entre el model de dades i el món 

real. 

Podria passar que clients canviessin o s’intercanviessin dispositius físics, sense 

informar del canvi al sistema, convertint així el model de la base de dades en 

inútil. 

Per a conèixer la informació més important que caldrà guardar (atributs), de cada part 

del model, es pot consultar l’annex B. 

Freqüència de les operacions 

L’operació més comuna sense cap dubte serà la d’inserir nous paquets. 

A l’hora d’implementar el disseny de la base de dades, caldrà tenir-ho en compte per 

tal d’optimitzar-ne el funcionament. 
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3.4. Front-end 

El mòdul de front-end serà l’encarregat de servir les peticions de l’aplicació client. 

Casos d’ús 

Iniciar, consultar i tancar sessió 

El front-end ha de permetre iniciar, consultar i tancar una sessió d’usuari. 

Per l’inici de la sessió s’hauran de proveir unes credencials, com són un correu elec-

trònic i una contrasenya. 

Un cop iniciada la sessió i mentre no es tanqui es podrà consultar la sessió. Aquesta 

operació el que ens donarà serà un “codi d’accés” per poder interactuar amb el siste-

ma en nom de l’usuari que ha iniciat la sessió. 

La crida a tancar la sessió, invalidarà el “codi d’accés” previ. 

Crear, confirmar i activar usuari 

Per crear un usuari s’haurà de proveir la informació personal d’aquest: nom, cognoms i 

correu electrònic. Un cop s’hagi comprovat que el correu electrònic és vàlid i no està ja 

en ús, es crearà un codi secret d’activació de l’usuari. 

La crida a confirmar usuari enviarà el codi secret d’activació de l’usuari al correu elec-

trònic d’aquest. 

La crida a activar usuari, vindrà acompanyada d’un codi secret, un correu electrònic i 

una contrasenya. El sistema comprovarà que l’usuari amb el correu electrònic especifi-

cat té aquell codi secret, i si és així, li canviarà la contrasenya a el nou valor. 

Consultar i modificar informació d’usuaris 

Per consultar usuaris s’haurà de proveir l’identificador d’usuari que es vol consultar o 

un valor especial si se’n vol consultar més d’un. El sistema comprovarà que 

l’identificador o el valor sigui vàlid, i l’usuari que es demana és accessible. De ser així 

es mostrarà la informació personal corresponent a l’usuari consultat, exceptuant sem-

pre informació relacionada amb contrasenyes i codis secrets.  

Per modificar la informació d’un usuari, s’haurà de proveir l’identificador d’usuari que 

es vol modificar així com els nous valors que se li volen atorgar. El sistema comprova-

rà que l’identificador sigui vàlid, l’usuari que es vol modificar és accessible, i els nous 

valors que es volen atorgar també són vàlids. De ser així es modificarà l’usuari en 

qüestió. 

Crear i consultar xarxes Iknos 

Per crear una xarxa Iknos caldrà proveir informació de qui és el propietari. El sistema 

comprovarà que l’identificador del propietari sigui correcte. I que qui està llençant 

l’operació tingui rank d’administrador –només els administradors poden crear noves 

xarxes–.  De ser així es crearà la nova xarxa dins el sistema i se li atorgaran permisos 

de propietari al propietari especificat. 
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Per a consultar xarxes Iknos caldrà proveir l’identificador de la xarxa o un valor especi-

al si se’n vol consultar més d’una. El sistema comprovarà que l’identificador o valor si-

gui vàlid, i la xarxa que es vol consultar accessible per l’usuari que fa la consulta. De 

ser així es mostrarà la informació de la xarxa.  

Crear i consultar motes 

Per crear una mota caldrà proveir informació respecte a quina xarxa pertany. El siste-

ma comprovarà que l’identificador de la xarxa és vàlid. I que qui està llençant 

l’operació tingui rank d’administrador –només els administradors poden crear noves 

xarxes–.  De ser així es crearà la nova mota dins la xarxa especificada. 

Per a consultar motes caldrà proveir l’identificador de la mota o un valor especial si 

se’n vol consultar més d’una, així com la xarxa a la que pertanyen. El sistema compro-

varà que els identificadors o valors siguin vàlids, i la xarxa a la que pertanyen la o les 

motes accessible. De ser així es mostrarà la informació de la mota. 

Crear i consultar sensors 

Per a crear un sensor caldrà proveir informació respecte a quina xarxa, i mota pertany, 

així com el tipus del sensor. El sistema comprovarà que el tipus sigui vàlid, que els 

identificadors de xarxa i mota són vàlids, que la mota pertany a la xarxa. I que qui està 

llençant l’operació tingui rank d’administrador –només els administradors poden crear 

nous sensors–.  De ser així es crearà la nova mota dins la xarxa especificada. 

Per a consultar sensors caldrà proveir l’identificador del sensor o un valor especial o el 

tipus si se’n vol consultar més d’un, així com la xarxa i la mota a la que pertanyen. El 

sistema comprovarà que els identificadors o valors siguin vàlids, i la xarxa a la que per-

tanyen els sensors accessible. De ser així es mostrarà la informació dels sensors. 

Consultar lectures 

Per a consultar lectures caldrà proveir l’identificador del sensor que ha fet la lectura, 

així com la xarxa i la mota a la que pertany. El sistema comprovarà que els identifica-

dors siguin vàlids, i la xarxa a la que pertany el sensor accessible. De ser així es mos-

traran les dades censades per aquest sensor. 

Crear i consultar permisos 

Per a crear un permís caldrà proveir informació respecte entre quina xarxa i usuari es 

relaciona el permís, així com el permís en sí. El sistema comprovarà que els identifica-

dors són vàlids, que l’usuari que llança l’operació és administrador o té permís de pro-

pietari a la xarxa, i que aquest mateix usuari té accés a modificar els permisos de 

l’usuari amb qui es relaciona el permís. De ser així es crearà un permís entre l’usuari i 

la xarxa amb el permís corresponent. 

Per a consultar permisos caldrà proveir informació respecte de quin usuari es volen 

obtenir els permisos. El sistema comprovarà que l’usuari és vàlid i que l’usuari que es 

consulta és un subordinat de l’usuari que llança l’operació, o bé ell mateix. De ser així 

es mostraran els permisos que té l’usuari en les diferents xarxes. 
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Nivells d’accés 
A continuació s’expliquen els permisos que oferirà el sistema, i com s’articularan, per 

tal d’oferir una bona experiència multiusuari. 

Ranks i responsables  

En el sistema que dissenyem cada usuari tindrà un vincle amb el seu pare, a més a 

més d’un rank, i el dret a ser considerat o no com a responsable. 

Hi haurà tres ranks: Administrador, Client i Convidat. 

Un usuari administrador és aquell que té accés a tot el 

sistema i és l’encarregat de gestionar-lo. 

Un usuari client és aquell que utilitza els serveis Iknos pel 

seu negoci, i normalment paga per a això. 

Un usuari convidat és aquell que administra una o més 

xarxes o part d’aquestes, pel negoci del seu ocupador. 

No obstant un usuari amb rol de client, podrà actuar com a administrador, i un usuari 

amb rol de convidat podrà actuar com a client (sense que això impliqui canviar el seu 

rank). 

Això es farà mitjançant la responsabilitat. En el moment de crear un usuari nou, el pare 

pot decidir garantir-li responsabilitat. De ser així, l’usuari fill (tot i tenir un rank inferior al 

seu pare) actuarà sempre (inclús al crear nous usuaris) en nom del pare. 

Privilegis 

A l’hora de determinar si una operació és vàlida el sistema haurà de consultar quin 

rank o permisos és necessiten per utilitzar aquella operació. 

A continuació s’explica a quins usuaris i quines xarxes tindrà accés un usuari en funció 

del seu rank i si és responsable. 

 Usuaris Xarxes 

Administrador 
Responsable Tot Tot 

No responsable Tot Tot 

Client 
Responsable Tot Tot 

No responsable Ell i els seus fills Les seves xarxes 

Convidat 

Responsable Igual que el seu pa-
re 

Igual que el seu pa-
re 

No responsable Ell mateix Depèn dels permi-
sos 

 

Rank Rol 

0 Administrador 

1 Client 

2 Convidat 
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Gràficament, seguint la figura de la dreta:  

L’usuari amb uID (user ID) 0 és administra-

dor i té accés a tot. 

L’usuari amb uID 1 és client, però respon-

sable, per tant també té accés a tot. 

Els usuaris 2 i 3 són clients no responsa-

bles, per tant només tenen accés a les se-

ves xarxes i els seus convidats. 

L’usuari 4 és convidat, però responsable, 

per tant té accés a les xarxes del pare (uID: 

2), i la seva “família” (uID: 2, 4 i 5) 

L’usuari 5 és convidat i no responsable per 

tant només pot accedir a les funcionalitats 

que se li atorguin mitjançant permisos, i al 

seu propi usuari. 

Permisos 

A més a més de tenir uns privilegis per defecte els usuaris podran tenir permisos. Els 

permisos són privilegis específics que té un usuari per una funcionalitat concreta en 

una xarxa concreta. 

Considerarem 3 tipus de permisos: Gestió de xarxa (abreviat com a GX), Consulta de 

lectures de sensors (abreviat com a CL), Programació d’actuadors (abreviat com a PA). 

 El permís de gestió de xarxa permetrà a l’usuari canviar els paràmetres de la 

xarxa així com controlar-ne les alarmes. 

 

 El permís de consultar lectures dels sensors permetrà a l’usuari veure l’historial 

de dades censades per la xarxa. 

 

 El permís de programar actuadors permetrà a l’usuari veure l’estat de 

l’actuador així com controlar-ne l’estat (activat o aturat) 

Tots tres permisos permetran consultar la informació bàsica de la xarxa. 

Disseny 
Per dissenyar el front-end s’han considerat dues alternatives: 

 Que el front-end ens doni únicament les dades (Típicament una API que retor-

na XML o JSON) 

 Que el front-end ens doni a més a més de les dades, l’estructura en forma de 

template de com s’ha de presentar (Típicament un MVC-web que retorna codi 

HTML) 

La decisió final ha estat utilitzar una API – Per a saber-ne el disseny sencer es pot 

consultar a l’annex C. 



25 
 

La decisió d’optar per una API en comptes d’un MVC ha estat fruit de varies conside-

racions: 

1. Es vol una aplicació client que sigui portable, envers diferents dispositius, amb 

diferents mides de pantalla. Es fàcil de veure que enviar l’estructura de com 

s’han d’organitzar les dades, tot i ser possible, no sembla la millor opció. 

2. Si considerem les dades com a codi dinàmic, i els templates de presentació 

com a codi estàtic, és fàcil d’adonar-nos que si els mantenim separats, podem 

aprofitar tècniques d’escalabilitat horitzontal, com per exemple xarxes de distri-

bució de continguts (CDN). 

3. Des del punt de vista de desacoblament i separació de responsabilitats, una 

API sempre serà millor que un MVC-web. 

Disseny de la API 

El disseny de la API es pot trobar a l’annex C. 
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3.5. Aplicació client 

L’aplicació client serà el programa i entorn gràfic des del qual els clients podran operar 

sobre el sistema i consultar els resultats de les operacions que realitzin. 

Casos d’ús 

Inici de sessió 

L’usuari s’identificarà al sistema utilitzant unes credencials que l’identifiquin. 

En concret es decideix que les credencials seran el correu electrònic de l’usuari i una 

contrasenya. 

Consultar dades sensors 

L’usuari podrà consultar les dades recaptades pels sensors de les xarxes en les que té 

accés de lectura. 

Per tal de proporcionar una visualització còmoda la decisió en el disseny és que les 

dades de cada sensor han d’anar agrupades segons el tipus de sensors, i al mateix 

temps aquests han d’anar agrupats en funció de la xarxa. 

Gràficament: 

 

Consultar dades xarxes 

L’usuari podrà consultar dades de les xarxes a les que té accés de gestió, aquestes 

dades inclouran: el nom de la xarxa, nombre de paquets rebuts, estat de la xarxa. 

Consultar dades personals 

L’usuari podrà consultar les dades personals que l’aplicació guarda d’ell. 
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Aquestes dades inclouran: correu electrònic, nom, cognoms i número de telèfon. 

Modificar dades personals 

Un usuari podrà modificar les dades personals que l’aplicació guarda d’ell. 

Aquestes dades són les mateixes del cas d’ús anterior (4. Consultar dades personals) i 

la contrasenya. 

Consultar usuaris 

Un usuari podrà consultar les dades personals d’altres usuaris als que té accés.  

Les dades a les que podrà accedir són: nom, cognoms, telèfon, correu electrònic i data 

d’últim accés. 

Crear usuari 

Un usuari podrà crear nous usuaris, proveint: nom, cognoms i correu electrònic. 

També es demanarà a l’usuari creador quins permisos vol concedir-li a l’usuari creat. 

Considerem dos tipus de permisos: totals (l’usuari fill té exactament els mateixos per-

misos que el pare), o bé parcials, associant permisos de gestió, lectura i/o programació 

de cada xarxa. 

Introduir credencials del nou usuari 

Un nou usuari haurà d’introduir la contrasenya que vol utilitzar en el sistema. 

Per executar aquest cas d’ús el nou usuari haurà seguit un link amb un codi “secret” 

que se li haurà enviat al correu electrònic proveït en el moment de la seva creació. 

Tancar sessió 

Un usuari ha de poder tancar la sessió que té oberta. Un cop tancada la sessió qui 

vulgui accedir al sistema haurà d’identificar-se de nou amb unes credencials vàlides. 

Un cop tancada la sessió és important “netejar” tant els mòduls de model com els de 

cache, per evitar que futures sessions tinguin cap tipus d’informació respecte la sessió 

anterior. 

Disseny 
El disseny de l’aplicació estarà basat en el patró supervising controller, i serà el se-

güent: 
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Estructura 

 

Components 

 El model són les dades de l’aplicació. 

 La vista és la representació visual del model, i està composta de les pantalles i 

elements utilitzats en l’aplicació. 

 Controlador és el component que conté la lògica de presentació, i interactua 

amb el model. 

 Serveis són les funcionalitats de l’aplicació. 

 Cache és un auxiliar de serveis per estalviar en l’ús de la xarxa. 

Col·laboracions 

 L’usuari veu i interactua amb l’aplicació client a través de la vista. 

 La vista aplica el patró observador sobre model. Això és, quan un valor de mo-

del canvia, se’n notifica a la vista. 

 Quan la vista rep una interacció poden succeir dues coses: 

o Per interaccions simples (canvis de pàgina, introducció de textos, etc...) 

la vista modifica directament el model. 

o Per a interaccions complexes (carregar dades, guardar-ne, etc...) la vis-

ta delega el control al controlador. 

 El controlador és l’encarregat d’interactuar amb els serveis. 

 Els serveis sempre es responen amb una promesa. Quan un servei ha fet una 

promesa, es busca la resposta a la cache, si no es troba es demana al front-

end API. 

 Quan un servei rep resposta per part del front-end API, si la resposta es ca-

chejable es guarda a la cache per un període de temps. I es finalitza la prome-

sa amb la resposta obtinguda. 
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Interfície gràfica 
Per a consultar com seran (de manera informal) les vistes de l’aplicació cal consultar 

l’annex D.  
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Capítol 4. Implementació 

En aquest capítol veurem com s’ha implementat la solució dissenyada en el capítol an-

terior en els blocs que havíem dissenyat: Infraestructura, back-end, base de dades, 

front-end i aplicació client. 

Finalment veurem que també s’ha hagut d’afegir un bloc d’emulador, i perquè. 

Per cada bloc explicarem les eines que hem fet servir, i el procés d’implementació, on 

prestarem especial atenció als problemes més rellevants que s’han hagut d’afrontar. 

4.1. Infraestructura 

Per donar suport a tot el sistema, cal contractar i configurar un servidor. 

Eines 
Degut a projectes que s’han portat a terme concurrentment junt amb aquest projecte, 

ja disposem d’un servidor, es tracta d’un VPS amb 1 processador i 512MB de memòria, 

amb un sistema operatiu ubuntu 12.04.5 x32. Situat a San Francisco (EEUU). 

Procés 
El servidor s’ha anat configurant a mesura que anàvem finalitzant etapes de la imple-

mentació. 

S’han configurat i instal·lat: php (5.3.1), mongoDB (2.6.11), nginx (1.2.8), sendmail 

(8.14.4), driver php per mongodb (1.5.8), openssl (1.0.1), gcc (4.6.3), make (3.81), en-

tre d’altres. 

Per saber exactament com s’han configurat i instal·lat tots els components es pot con-

sultar l’annex E. 

En general no hi ha hagut gaires problemes, i sempre que n’hi ha hagut ha estat fàcil 

trobar una solució. 

4.2. Back-end 

El mòdul de back-end és una part crucial del sistema, per aquesta raó es considera 

que la seva implementació no pot estar supeditada a frameworks. Per tant considera-

rem només implementacions directes des d’un llenguatge de programació. 

Eines 
Per implementar el mòdul de back-end s’utilitzarà PHP. 

Aquesta ha estat la decisió després de considerar 3 alternatives, cadascuna amb el 

seu punt fort: 
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 C++ :: llenguatge d’alt nivell que permet programació a baix nivell, per tal 

d’obtenir més eficiència. 

 

 Java :: llenguatge que es compila a java bytecode i permet execució a qualse-

vol plataforma que disposi de la màquina virtual de Java. 

 

 PHP :: llenguatge de prototipatge, ràpid de programar i provar. 

A continuació s’han considerat diferents punts a tenir en compte per la programació del 

back-end: 

 Eficiència, com de ràpid s’executa. 

 

 Multi plataforma, té suport multi plataforma de manera nativa? 

 

 Fàcil, n’hi ha prou programant poques línies per tal de que el programa faci el 

que es vol? 

 

 Fills, el llenguatge té suport per a la creació d’altres processos o threads? 

 

 Xarxa, el llenguatge té suport per manipular la xarxa? 

Finalment s’ha examinat cada llenguatge que havíem seleccionat com a candidat, en-

vers els punts d’interès. I s’ha obtingut la següent taula: 

 Eficiència* 
0 / 10 

Multi plataforma Fàcil* Fills Xarxa 

C++ 10 NO NO SÍ SÍ 

Java 9 SÍ NO SÍ SÍ 

PHP 6 SÍ SÍ SÍ SÍ 

*Eficiència i fàcil són paràmetres que depenen del programa, i del programador. De 

manera que són estimacions subjectives. 

La decisió és fer servir PHP, precisament pel seu punt fort, programar ràpid encara 

que sigui a costa d’una menor eficiència. 

Veiem possible en un futur utilitzar eines com HPHP-VM per incrementar-ne l’eficiència. 

Procés 
El total de la implementació s’ha portat a terme sense gaires problemes,  però sí que 

amb alguna curiositat pel què fa a la comunicació entre processos. 

Recuperant la figura del disseny, en la pàgina següent, recordem que la feina del 

submòdul de comunicació consisteix en rebre missatges de “protocol Iknos” i enviar-

los cap a “tractament” i viceversa. 

Per la comunicació entre els dos processos en principi es va intentar utilitzar una cua 

de missatges pensada precisament per a comunicació entre processos. 
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No obstant “comunicació” també 

havia d’estar pendent dels 

sockets de “protocol Iknos” motiu 

pel qual si es volia estar pendent 

dels canvis en ambdós llocs 

s’havien de fer nyaps amb els 

temps d’espera. 

La següent idea va ser que el 

submòdul de comunicació només 

escoltes de manera bloquejant 

els sockets de “protocol Iknos”. I 

quan el procés de tractament 

tingués algun missatge per 

entregar el desbloquegés 

mitjançant un signal. 

La idea del signal va anar una 

mica més lluny, però –per sort– no gaire, degut a un bug de PHP[¹] la idea de fer servir 

signals es va deixar correr per tal de replantejar la situació i fer un canvi de model. 

El canvi de model va consistir a en lloc d’usar una cua per comunicació entre 

processos, utilitzar sockets. Això va representar un win-win, ja que no només ja no 

teniem el mal de cap d’haver de tractar amb un objecte especial cua. Sinó que podíem 

escoltar tots els sockets alhora[²]. 

 

[¹] https://bugs.php.net/bug.php?id=67336 

[²] La crida select de PHP només permet escoltar sockets. 

4.3. Base de dades 

La base de dades és la part central del sistema, com a tal ens interessa que sigui una 

part robusta, fiable i amb pocs canvis. Al tenir aquests requeriments en una base de 

dades només considerarem solucions basades en sistemes gestors de bases de da-

des. 

Eines 
Per la base de dades utilitzarem MongoDB. 

Aquesta ha estat la decisió després de considerar 3 alternatives, cadascuna amb una 

idea diferent de per a què serveix: 

 PostgresSQL, base de dades relacional. 

 

 MongoDB, base de dades de documents. 

 

 Redis, base de dades de clau-valor. 
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A continuació ens plantegem diversos punts a tenir en compte a l’hora de fer la selec-

ció: 

 Eficiència, com de ràpides són les consultes i/o insercions? 

 

 Replicació, permet replicar les dades entre diferents instàncies de la base de 

dades? 

 

 Relacional, és una base de dades relacional? 

 

 Multi plataforma, es pot executar en servidors Windows i Linux? 

 

 PHP, es disposa de drivers per a PHP? 

 

 Índexs secundaris, permet índexs secundaris a les taules? 

Examinant cada base de dades s’ha obtingut la següent taula: 

 Eficiència* 
0 / 10 

Replicació Relacional Multi 
Plat. 

PHP Índexs 

PostgresSQL 7 SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 

MongoDB 9 SÍ NO SÍ SÍ SÍ 

Redis 10 SÍ NO SÍ SÍ** NO 

*Eficiència és un paràmetre que depenen de l’ús que es faci de la base de dades, i del 

disseny utilitzat. De manera que els valors són estimacions subjectives. 

**El driver de Redis per a PHP no és oficial. 

Procés 
El total de la implementació s’ha dut a terme sense gaires complicacions però si que 

amb algun dubte respecte a quina era la millor manera d’implementar-ne la solució. 

Recordem el model de dades que havíem dissenyat en el capítol de disseny: 
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Recordem també, que en l’apartat de disseny explicàvem un punt clau en el disseny i 

és que els paquets contenen informació referent a motes, sensors i actuadors, de ma-

nera incrustada. 

Això suposa un repte a l’hora d’extreure aquesta informació de manera eficient. Per 

sort, hem trobat una operació de mongoDB que serveix exactament per aquests casos. 

Es tracta de l’aggregation pipeline. 

Aquesta operació ens permet fer múltiples operacions sobre un conjunt de dades 

abans de retornar un resultat.  

Per exemple, suposem que volem obtenir les lectures d’un sensor determinat, que sa-

bem a quina xarxa pertany, però no a quina mota, en una sola crida podem fer el se-

güent: 

 Seleccionar tots els paquets d’una xarxa que siguin del tipus lectura. 

 De la selecció anterior passem a utilitzar els documents mota (que recordem 

estan incrustats dins el document paquet). 

 Dels documents mota que estem utilitzant passem a utilitzar els documents 

sensor (que recordem estan incrustats dins el document mota) 

 Dels documents sensor que estem utilitzant seleccionem només els del sensor 

que volem. 

 Ordenem els documents sensor (que contenen valor de lectura i timestamp) 

segons el timestamp. 

En una única crida hem passat d’un munt de documents paquet amb informació in-

crustada en l’interior a una sèrie de lectures ordenades d’un sensor determinat. 

Un cop descobert l’aggregation pipeline, s’ha decidit que les relacions “conté” no siguin 

referències entre col·leccions diferents sinó que el contingut vagi incrustat dins la 

col·lecció contenidora. 

No obstant, degut també a l’aggregation pipeline s’ha hagut de seleccionar una versió 

superior de mongoDB a la que teníem per defecte, hem utilitzat la versió 2.6.11. 

Finalment, ja que mongoDB ens obliga a mantenir un camp id i no ens permet índexs 

gaire complicats s’han fet els següents canvis respecte el disseny, però mantenint el 

funcionament correcte i intentant que l’eficiència no es vegi perjudicada. 

 Per la col·lecció de Permisos s’han concatenat els camps Usuari i Xarxa, en el 

camp id. 

 

 Les col·leccions de Mota, Sensor i Actuador, estan incrustades dins de Xarxa; 

Per tant no disposen d’índexs. No obstant ens comprometem a l’hora de fer 

servir l’aggregation pipeline filtrar sempre que sigui possible els resultats a tra-

vés del camp id. 

 

 Per la col·lecció de Paquets s’han concatenat els camps tsCrea, remitent i hash, 

en el camp id. 



35 
 

4.4. Front-end 

Pel mòdul de front-end s’ha considerat que la casuística era similar a la del back-end, i 

per això no s’han considerat altres llenguatges de programació que no fossin PHP. No 

obstant, sí que es considera que programar una API és una feina que es pot fer més 

eficientment utilitzant un framework. 

Pel que fa a la API, s’ha sobreentès que la API actua sobre HTTP. 

Eines 
Pel que fa al framework, ja que implementar una API no sembla gaire complicat no 

s’han considerat alternatives diferents a Codeigniter. Pel simple fet que és el fra-

mework amb què l’autor del treball té experiència. 

Pel que fa a la API, tampoc s’han considerat alternatives a una API sobre HTTP amb 

característiques REST. 

Procés 
La selecció de les eines segurament no ha estat la millor: tal com hem explicat no s’ha 

tingut en compte gairebé cap factor. 

Segurament per aquest motiu la implementació ha sigut complicada i regular. 

Pel que fa a la API, que recordem se’n pot consultar el disseny en l’annex C, s’ha as-

sumit que les accions es mapejaven a accions HTTP de la següent manera: 

Més enllà d’algun petit cas especial respecte el tractament dels 

paràmetres en les crides GET (ja que en aquestes els paràme-

tres es passen per la URI en comptes del cos del missatge) no 

hi ha hagut cap problema en la implementació. 

I encara que segurament el disseny de la API podria haver es-

tat més simple, per exemple /api/v0/sessió depenent de l’acció: 

crear, llegir, i suprimir es gestionessin els casos de login, obte-

nir sessió i logout. 

Considerem que el disseny de la API esta prou bé com per no preocupar-nos-en, ja 

que en pròximes versions n’hi haurà prou canviant el numero de versió per convertir-la 

en una API REST de veritat. 

I mentre que la decisió de implementar la API sobre HTTP, ha demostrat ser la correc-

ta, la tria pel que fa al framework ha estat tot el contrari. 

La implementació va començar amb la versió 2.2 de codeigniter, i quan estava als vol-

tants del 30% es va decidir canviar a la versió 3.0 de codeigniter, encara en fase beta, 

ja que facilitava certes parts de la implementació. 

Aquesta decisió, certament va facilitar algunes parts de la implementació, però també 

va portar altres problemes, el fet de que fos un canvi de versió important va implicar 

haver de reescriure molt codi, i solucionar algun bug[¹][²] degut a que la versió encara 

es trobava en fase de desenvolupament.  

Accions 

Disseny HTTP 

Crear POST 

Llegir GET 

Escriure PUT 

Suprimir DELETE 
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Apart d’això pocs problemes, però segurament s’ha pagat un preu molt alt per no fer 

una tria acurada del framework a utilitzar, ja que codeigniter tampoc esta especialment 

dissenyat per a la creació de APIs. 

[¹] https://github.com/bcit-ci/CodeIgniter/issues/3593 

[²] https://github.com/bcit-ci/CodeIgniter/issues/3627 

4.5. Aplicació client 

L’aplicació client és la part que veurà l’usuari final, i per tant una part molt important del 

sistema, no pel seu funcionament, sinó perquè l’usuari final avaluarà el sistema en 

funció de l’aplicació client, i no de tota la infraestructura que hi ha al darrere.  

Un dels requeriments és que sigui portable, i no ens sobra el temps, de manera que 

considerem només solucions basades en aplicacions web.  

Eines 
Per tal d’implementar l’aplicació web es consideren les següents tecnologies: 

 Java 

 DHTML 

 ActionScript 

S’ha optat per DHTML, ja que és la solució més simple, estesa, i no requereix que 

l’usuari final disposi d’entorns d’execució més enllà d’un navegador web modern. 

A continuació considerem de manera categòrica la necessitat d’utilitzar un framework, 

que faciliti la programació de dissenys responsive, i el mateix disseny per diferents in-

tèrprets de CSS. 

Els frameworks que s’han considerat han estat els següents: 

 Sencha 

 jQuery Mobile 

Tot i que en principi es va començar utilitzant Sencha, ja que semblava la millor opció, 

la poca documentació disponible i el fet que requerís pagar per utilitzar el seu software, 

van fer canviar la opció cap a jQuery Mobile, versió 1.4.4. 

Finalment i degut a la falta d’estructura al utilitzar jQuery Mobile, s’ha optat per afegir-

hi angularJS (1.3.8) i alguna petita part de bootstrap. 

Procés 
La implementació de l’aplicació client, no ha presentat gaires problemes, però si que 

s’ha hagut de fer i desfer codi bastantes vegades, al principi per utilitzar Sencha, i des-

prés per canviar una aplicació picada a mà, a una aplicació suportada de angularJS. 

La integració de angularJS junt amb jQuery Mobile, tampoc ha estat del tot senzilla, ja 

que ambdós intenten fer-se càrrec de la gestió de les vistes. 
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No obstant un cop s’ha tingut la base preparada s’ha pogut implementar gran part de 

l’aplicació sense gaires problemes. 

Alguns dels problemes que han sortit s’han degut principalment a plugins de tercers, 

en concret els plugins de jQuery per a taules responsive, i per a traçar gràfics. 

Pel que fa a les taules responsive, s’ha fet servir el plugin FooTable (2.0.1), que un cop 

integrat en el sistema de jQuery Mobile + AngularJS ha funcionat sense gaires pro-

blemes. 

Pel què fa a traçar gràfics s’ha utilitzar el plugin Flot (0.8.3), igual que el FooTable, la 

integració no ha estat senzilla, però no només això, sinó que es van haver de solucio-

nar alguns bugs[¹]. 

[¹] https://github.com/flot/flot/issues/1360 

4.6. Emulador 

En principi els mòduls del projecte acabaven aquí, i se suposava que l’empresa Iknos 

havia d’implementar el protocol de comunicació sobre els seus dispositius. Per des-

gràcia, i degut a problemes de temps, la empresa Iknos no ho va poder acomplir. 

Per aquest motiu es va haver d’implementar un emulador de xarxes Iknos. Que tot i no 

simular els dispositius Iknos al 100% sí que simula totes les funcionalitats que s’han 

implementat en el projecte. 

Eines 
Al ser un programari de prova, s’ha optat directament per fer servir PHP, principalment 

per dues raons: 

 Tota la part de servidor està ja feta en PHP. Optar ara per un llenguatge dife-

rent seria complicar-se la vida, i encara més quan es tracta d’un mòdul de pro-

va. 

 PHP és un llenguatge de prototipatge. Que ens permet fer programes fàcilment, 

amb l’intercanvi de no ser 100% eficients. 

Procés 
La implementació de l’emulador no ha portat gaires maldecaps, s’han implementat 

només les funcions per les quals el sistema esta preparat, és a dir: enviar paquets, re-

bre paquets de confirmació, esborrar paquets que s’hagin confirmat. 

A grans trets el que fa l’emulador és:  

1- Cada X temps: 

2- Llegir dades d’uns sensors també emulats. 

3- Generar un paquet de protocol Iknos amb aquestes dades. 

4- Encuar el paquet, a la cua de paquets pendents 

5- Enviar els paquets pendents a la infraestructura intermèdia. 

6- Esperar durant un temps Y a rebre confirmació de que els paquets s’han guar-

dat, per part de la infraestructura intermèdia. 
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7- Esborrar els paquets que s’han confirmat de la llista de paquets pendents. 

Val a dir que els temps X i Y se solapen, i el temps Y pot ser com a màxim X; És a dir 

si X és 10 i Y és 10, quan acabem el pas 7 passarem directament al 2. Per altre banda 

si X és 10 i Y és 4, vol dir que quan acabem el pas 7 haurem d’esperar 6 segons a lle-

gir les dades, aquests 6 segons són els que el dispositiu Iknos pot descansar i reduir 

l’ús de bateria.  

Una de les coses més interessants ha sigut la tria dels temps X i Y, en el proper capítol 

veurem com s’han fet les proves sobre el back-end i l’emulador i explicarem com s’ha 

dut a terme aquesta tria. 
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Capítol 5. Proves 

En aquest capítol veurem les proves realitzades sobre les diferents parts del software 

implementat. 

S’han fet proves per determinar el correcte funcionament del software, però també per 

comprovar alguns dels objectius no funcionals. 

Hem dividit les proves en els 3 parts: Les que comproven el back-end i l’emulador, les 

que comproven el front-end, i les que comproven l’aplicació client. 

Per cada part mostrarem les proves realitzades, i per cada prova la seva descripció i 

els resultats o conclusions extretes. 

No s’han fet proves sobre la infraestructura ni la base de dades ja que el fet d’utilitzar 

els altres components ja és una mínima comprovació de que funcionen. 

5.1. Back-end i emulador 

Les proves del back-end s’han hagut de realitzar per força junt amb l’emulador, ja que 

una única part no tindria sentit. 

Implementació protocol Iknos sobre UDP 
S’ha comprovat que amb paquets UDP, la implementació del protocol Iknos en el 

back-end i l’emulador és la correcta. 

Descripció 

Aquesta prova ha consistit en comprovar el funcionament general del sistema, a més a 

més de casos especials comprovats específicament. 

Casos especials deguts als números de seqüència del protocol Iknos: 

 El back-end fa el tractament de l’overflow en el num.seq correctament. 

 

 L’emulador dedueix el paquet a esborrar en funció del bitfield Ack.Seq i Ul-

tim.Seq correctament; Inclús quan Ultim.Seq ha fet overflow. 

Casos especials deguts a la pèrdua de paquets (ja siguin d’anada o de tornada): 

 El back-end no guarda paquets repetits. 

 

 L’emulador no esborra paquets no confirmats. 

Conclusions 

La conclusió a la que hem arribat és que la implementació del back-end i de l’emulador 

és correcte. 

Una conclusió personal a la que he arribat fent les proves és que UDP funciona més 

bé del que m’esperava. A l’inici de les proves m’esperava una pèrdua de paquets de 
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l’ordre del 50% o més, no obstant al provar-ho la pèrdua de paquets en prou feines ar-

ribava al 0.1%. 

Temps de repòs emulador 
Aquesta prova ha consistit en comprovar els temps de repòs de l’emulador quan envi-

em paquets sobre UDP. 

Descripció 

Per a fer-ho s’han configurat diversos períodes d’enviament i de repòs de l’emulador 

varies vegades, per saber a partir de quines xifres es saturava.  

Conclusions 

La conclusió a la que hem arribat és que no hi ha una xifra exacte, ja que depèn de la 

carrega del back-end, l’estat de la xarxa, i si ja hem perdut paquets abans. 

En aquest sentit, ja que des de l’emulador no podem controlar la carrega del back-end 

ni l’estat de la xarxa, s’ha decidit implementar una senzilla funció que decideixi el 

temps d’espera en funció del nombre de paquets que tenim pendents d’enviar. 

Això és, a més paquets pendents, més temps d’espera. I en ultima instància no des-

connectar fins que es rebin els paquets de confirmació.  

Temps de resposta del backend per peticions UDP 
En aquesta prova s’ha comprovat quant de temps trigava el back-end a processar i 

respondre paquets UDP. 

Descripció 

Per a realitzar aquesta prova s’ha mesurat el temps que trigava el back-end a llegir el 

missatge, processar-lo, guardar-lo a la base de dades, preparar el paquet de resposta, 

i enviar el paquet de resposta. 

El mesurament s’ha fet amb la funció microtime de php. 

Conclusions 

Després de 1584 valors, s’ha calculat la mitjana, que ha resultat de l’ordre de 5 ms. 

Carrega del back-end 
L’objectiu d’aquesta prova és determinar a quantes xarxes Iknos pot donar servei un 

back-end. 

Val a dir que la prova s’ha fet sobre el paper utilitzant les dades que hem recollit en les 

anteriors proves. 

El motiu de que no s’hagi fet una prova real ha estat la falta de temps, ja que caldria 

preparar l’emulador per simular més d’una xarxa i simular connexions de la capacitat 

de GPRS. 
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Descripció 

Ja que el temps de resposta del back-end és de 0.005 segons, vol dir que un back-end 

pot processar fins a 200 paquets cada segon, òbviament cal ser conservador, i supo-

sarem que perquè tot vagi bé un back-end no hauria de processar més de 20 paquets 

cada segon. 

Suposem que els dispositius Iknos tenen una pèrdua amb UDP del 10% (això és més 

de 100 vegades els resultats obtinguts en les proves) 

Aleshores suposem que els coordinadors Iknos envien els paquets cada minut, i supo-

sem també que el segon en que envien els paquets segueix una distribució uniforme; 

És a dir, que el nombre de coordinadors Iknos que envien les dades en el segon 0 de 

cada minut, és el mateix (o molt similar) al nombre de coordinadors Iknos que envien 

les dades en el segon 1, en el segon 2, etc... fins al segon 59.  

Conclusions 

Amb aquest conjunt de suposicions, podrem trobar el nombre màxim de xarxes. 

D’entrada tenim que com a màxim volem rebre 20 paquets per segon, però com que 

els dispositius Iknos envien dades cada minut i el moment en el que ho fan està repar-

tit uniformement podem dir que: 

20(paquets/segon)*60(segons/minut) = 1200 paquets/minut. 

Si les xarxes cada minut enviessin 1 paquet, podríem dir que com a màxim volem 

1200 xarxes. Però ens oblidaríem que hi ha el 10% de paquets que es perden. 

Suposem doncs que tenim X xarxes, el primer minut rebrem X paquets, el segon minut 

X + X*0.1 paquets, el tercer minut X + X*0.1 + X*0.01, etc... 

Està clar que es tracta d’una sèrie, i tenim la sort que és una sèrie geomètrica de raó 

0.1 per tant serà convergent. 

Per trobar el valor màxim de xarxes haurem de trobar per a quin valor de X la sèrie 

convergeix a 1200. 

𝑋 + 𝑋 ∙ 0.1 + 𝑋 ∙ 0.12 +⋯ =∑𝑋 ∙ 0.1𝑘
∞

𝑘=0

= 1200 

𝑋 ∙∑0.1𝑘
∞

𝑘=0

= 1200 

Per les propietats de les series geomètriques sabem que si la raó és més petita de 1 la 

sèrie convergirà a 1/(1-raó). 

𝑋 ∙
1

1 − 0.1
= 1200 

 

𝑋 = 1200 ∙ 0.9 = 1080 

Per tant seguint les suposicions anteriors podem assegurar que un únic back-end pot 

servir correctament a 1080 xarxes Iknos. 
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5.2. Front-end 

Les proves que s’han realitzat al front-end han sigut bàsicament per comprovar-ne el 

funcionament correcte. 

Prova dels components d’autorització  
En aquesta prova s’ha comprovat que les funcions relacionades amb la gestió dels 

permisos fossin correctes. 

Descripció 

La prova ha consistit en utilitzar les crides que controlen qui té permís per fer què amb 

dades introduïdes manualment. 

En concret, s’han provat exhaustivament les següents crides: 

 Check(acció, loggedin, paràmetres, only_admin) → Funció que comprova que 

la crida a la API s’hagi fet amb l’acció adequada, que l’usuari estigui logedin (si 

cal), que no falti cap paràmetre en la crida, i que l’usuari sigui administrador (si 

cal). 

 

 Responsable() → Funció que retorna el responsable de la operació per a usua-

ris no responsables el responsable és ell mateix, per usuaris responsables el 

responsable és el pare. 

 

 XarxesAmbPermis(permís) → Funció que retorna una llista de xarxes en les 

que l’usuari té el permís demanat. 

 

 PermisAccesXarxa(idXarxa, permís) → Funció que comprova si l’usuari té el 

permís demanat a la xarxa demanada. 

Conclusions 

Les funcions comprovades funcionen correctament. 

Implementació correcta 
En aquesta prova s’ha comprovat que les crides del front-end s’han implementat cor-

rectament. 

Descripció 

Aquesta prova ha consistit a provar manualment cada crida a la API utilitzant la conso-

la d’scripting del firebug. 

S’ha tingut especial atenció en les crides amb wildcards que utilitzen l’aggregation pi-

peline de mongoDB. 

En concret: 

 api/v0/xarxa_[idX] 
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 api/v0/xarxa_[idX]/mota_[idM] 

 

 api/v0/xarxa_[idX]/mota_[idM]/sensor_[idS] 

 

 api/v0/xarxa_[idX]/mota_[idM]/sensorsTipus_[ST] 

 

 api/v0/xarxa_[idX]/mota_[idM]/sensor_[idS]/lectures  

Conclusions 

El front-end funciona correctament 

5.3. Aplicació client 

Esborrar dades al tancar sessió 
En aquesta prova s’ha comprovat que l’aplicació esborra totes les dades de la sessió 

tancada, tant les visibles, com les que queden en la memòria de l’aplicació. 

Descripció 

La prova ha consistit en usar totes les funcions de l’aplicació. 

Seguidament s’ha tancat sessió. 

S’ha comprovat mitjançant la consola del firebug que no quedava cap dada guardada. 

Finalment s’ha iniciat sessió amb un altre usuari, per acabar-ne d’estar segurs. 

Conclusions 

L’aplicació al tancar la sessió esborra totes les dades de la sessió. Que és el que ens 

interessa per tal de mantenir la privacitat dels usuaris. 

Disseny responsive i multi plataforma 
En aquesta prova s’ha comprovat que l’aplicació es veies correctament en diferents ti-

pus de dispositius i navegadors 

Descripció 

Per motius de temps i hardware disponible s’han realitzat dos tipus de proves amb dis-

positius reals, i amb dispositius emulats. 

Amb dispositius reals els resultats han estat els de la següent taula: 
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Dispositiu Sistema operatiu Navegador Resultat 

Ordinador Windows XP Firefox 43.0 Correcte 

Ordinador Windows XP Chrome 47.0 Correcte 

Ordinador Windows XP Internet explorer 8.0 No funciona 

Ordinador Ubuntu 10.04 Firefox 43.0 Correcte 

Ordinador Ubuntu 10.04 Opera 11.64 Correcte 

Ordinador Windows 7 Firefox 43.0 Correcte 

Ordinador Windows 7 Chrome 47.0 Correcte 

Ordinador Windows 7 Internet explorer 11.0 Correcte 

Ordinador Ubuntu 12.04 Firefox 29.0 Correcte 

Tauleta Android 4.4.2 Chrome 47.0 Correcte 

Telèfon Android 4.1.2 Navegador Android 4.1.2 Correcte 

Telèfon Android 4.1.2 Dolphin browser 11.2.3 Correcte 

Ordinador Ubuntu 14.04 Firefox 31.0 Correcte 

 

Amb dispositius emulats els resultats han estat els següents: 

Dispositiu Sistema operatiu Navegador Resultat 

Telèfon IOS 6.0 Safari 6.0 Correcte 

Ordinador OS X Mavericks Chrome 47.0 Correcte 

Telèfon IOS 8.0 Safari 8.0 Correcte 

Tauleta IOS 8.3 Safari 8.0 Correcte 

Ordinador OS X Mavericks Safari 7.1 Correcte 

 

Conclusions 

No podem garantir que les proves amb dispositius emulats siguin 100% correctes, 

però sí que sembla que en general va bé, l’únic problema detectat ha estat amb inter-

net explorer 8.0 

Velocitat 
En aquesta prova s’ha comprovat que l’aplicació no s’encalla. És a dir que va ràpida. 

Descripció 

Per tal de fer aquesta prova s’ha simulat que l’aplicació havia de carregar i pintar da-

des de sensors, aquesta operació segurament és de les més lentes ja que és de les 

que presenta més complexitat. 

S’han carregat de l’ordre de 40000 punts, dividits en 4 “streams”. 
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Perquè ens entenguem, s’han carregat les dades de 4 sensors que havien recol·lectat 

10000 lectures cada un. (10000 lectures a una lectura per minut equival aproximada-

ment a una setmana). 

Mesurant els temps amb el firebug obtenim que les crides al front-end es fan en pa-

ral·lel i triguen entre 1.4 i 2.5 segons. 

Per altre banda el pintat triga uns 0.5 segons. 

Conclusions 

Podem dir que hem complert el requeriment de que les interaccions amb l’usuari tri-

guin menys de 3 segons, no obstant, el marge és excessivament just. 

No obstant el problema no és de l’aplicació client, ja que pintar ho fa relativament ràpid, 

el problema és del front-end, que triga massa a respondre les crides, amb un front-end 

una mica carregat, de seguida es saturaria. 

Caldrà buscar solucions per tal de solucionar aquesta situació. 
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Capítol 6. Anàlisi econòmica 

Aquest capítol mostra quins costos hem tingut durant el disseny i implementació del 

projecte. 

La finalitat d'aquest capítol és determinar els costos fixes que ens ha suposat el 

desenvolupament de l’aplicació, així com els costos variables fruit de contractes a ter-

cers (servidors, llicències temporals, etc...) ajudant-nos així a determinar un preu ade-

quat per a l’ús del servei. 

En primer lloc mostrem l'estudi temporal del projecte, comparant la planificació inicial 

del projecte amb el temps realment usat a cada una de les tasques durant la seva 

execució. Això ens donarà un marc temporal exacte per calcular el cost real del projec-

te que es presenta en segon lloc. 

6.1. Estudi temporal 

A continuació podem veure quan i com s’ha dedicat el temps durant la llarga realització 

d’aquest projecte. 

Inici Fi Dies Hores/Dia Dedicació principal Total 

16/12/2013 22/12/2013 6 3 requeriments 18 

23/12/2013 12/01/2014 20 0 - 0 

13/01/2014 16/02/2014 34 2 especificació 68 

17/02/2014 18/05/2014 90 0,4 disseny 36 

19/05/2014 30/06/2014 42 1 disseny 42 

01/07/2014 31/08/2014 61 0 - 0 

01/09/2014 05/10/2014 34 1 disseny 34 

06/10/2014 29/10/2014 23 1 disseny 23 

30/10/2014 20/12/2014 51 2 disseny 102 

21/12/2014 10/01/2015 20 0 - 0 

11/01/2015 01/02/2015 21 3 implementació 63 

02/02/2015 02/03/2015 28 2 implementació 56 

03/03/2015 04/04/2015 32 3 implementació 96 

05/04/2015 11/04/2015 6 0 - 0 

12/04/2015 31/05/2015 49 2 implementació 98 

01/06/2015 05/06/2015 4 0 - 0 

06/06/2015 09/07/2015 33 3 implementació 99 

10/07/2015 21/08/2015 42 0 - 0 

22/08/2015 07/09/2015 16 3 documentació 48 

08/09/2015 15/09/2015 7 0 - 0 

16/09/2015 20/10/2015 34 2 documentació 68 

21/10/2015 03/01/2016 74 0,2 documentació 14,8 

04/01/2016 20/01/2016 16 4 documentació 64 
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En total el temps dedicat a cada tasca ha estat el següent (en hores) 

Tasca requeriments especificació disseny implementació documentació 

Hores 18 68 237 412 194,8 

 

Alguns comentaris respecte les taules anteriors: 

 Igual que en la planificació inicial, dins de cada tasca si inclou: cerca 

d’informació, treball de la tasca en sí mateixa, escriure documentació, proves, 

etc... 

 

 La tasca de documentació es refereix exclusivament, a les hores dedicades a 

agafar tota la documentació que ja teníem escrita, passar-la a net i acabar-la 

de completar.  

 

 Les hores i dedicacions de la taula anterior són una estimació, en cap cas re-

presenten la realitat al 100%, però crec que són unes bones estimacions.  

El primer fet que es deriva de contrastar la planificació final amb la inicial és que 

aquesta era del tot incorrecte. 

          Tasca 
Hores 

requeriments especificació disseny implementació documentació 

Reals 18 68 237 412 194,8 

Planificades 40 280 200 240 0 

 

Com podem veure vam sobredimensionar les hores necessàries en tasques de reque-

riments i especificació, i pel contrari vam infradimensionar les hores necessàries en 

tasques de disseny i implementació. Pel que fa a la tasca de documentació en la plani-

ficació inicial, es va obviar el temps necessari per unir la documentació de cada part, 

repassar-la i completar-la. 

Durada del projecte 
El temps que s’ha trigat en dur a terme el projecte ha estat de més de dos anys, men-

tre que la planificació inicial pretenia acabar el projecte en uns 6 mesos. 

Les causes d’aquest retard tan gran considero que són les següents: 

 Poc compromís per part meva en el projecte, doncs en repetides ocasions l’he 

apartat de les meves prioritats, dedicant més temps en altres temes diversos. 

 

 Poc compromís per part de l’empresa Iknos en el moment en que s’havien de 

fer les proves, i que em va conduir a realitzar un emulador per part meva. 

 

 Problemes o dificultats inesperades deguts a bugs o manca de documentació; 

Al començar era conscient que era un projecte gran i ambiciós però en cap cas 

vaig considerar problemes deguts a software de tercers. 
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Hores dedicades 
En total s’han dedicat de l’ordre de 930 hores en el projecte, mentre que la planificació 

inicial pretenia dedicar-ne de l’ordre de 760. 

Aquest augment substancial d’hores considero que es degut als següents fets: 

 Dedicació poc constant, provocant un malbaratament de temps en posar-se el 

dia i recordar què estava fent. 

 

 Planificació inicial que obviava la documentació; En la planificació inicial se su-

posava que cada apartat ja incorporava el temps necessari per fer-ne la docu-

mentació, i al final concatenant tots els capítols, ja estava, a l’hora de la veritat 

això no ha estat així, i hem acabat gastant força temps en completar la docu-

mentació. 

6.2. Estudi econòmic 

En aquesta secció veurem els costos en diners que ha tingut el projecte fins ara. 

Hardware 
El hardware que hem usat han estat dos ordinadors (es comptabilitzen tots dos en el 

mateix concepte) per tal de fer el desenvolupament més flexible i àgil. 

Concepte Cost 

Ordinadors 1.600 € 

Software 
Per raons econòmiques s’ha prioritzat l’ús de software gratuït, i només s’ha pagat pel 

software d’ofimàtica per redactar aquesta memòria.  

Concepte Cost 

Microsoft office 2010 100 € 

Serveis 
Concepte Cost / mensual Mesos Total 

Servidor 6 € 13 78 € 

Internet 20 € 25 500 € 
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Recursos humans 
El cost del treball realitzat pel personal de l’empresa, s’ha considerat que el redactor 

de la documentació era el becari. 

Concepte Cost / hora Hores Total 

Analista 40 € 86 3.440 € 

Dissenyador 50 € 237 11.850 € 

Programador 30 € 412 12.360 € 

Becari  20 € 194.8 3.896 € 

Cost total 
El cost total del projecte ha estat de 33.824 € 
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Capítol 7. Conclusions 

En aquest capítol contrastarem l’inici amb el final del projecte. 

En la primera i segona secció: objectius assolits i treball futur, podrem comparar els 

objectius que esperàvem fer amb els que s’han fet. 

En la tercera i darrera secció: Conclusió personal, explicaré el meu parer personal del 

projecte.  

7.1. Objectius assolits 

En aquesta secció veurem fins on hem arribat dels objectius que ens plantejàvem en 

un principi. 

 

Objectiu Nivell d’acompliment 

It
e

ra
c
ió

 1
 

Comunicació client – xarxa desacoblada 100% 

Comunicació xarxa – back-end TCP i UDP 50% 

Mantenible 100% 

Guardar dades a la base de dades 100% 

Suport múltiples xarxes – 1 client 100% 

Suport 1 xarxa – múltiples clients 100% 

Escalable horitzontalment 80% 

Apl.Client ràpida 100% 

Apl.Client multi-plataforma 95% 

Apl.Client permet veure estat sensors 100% 

Apl.Client permet control xarxes 20% 

Apl.Client permet control usuaris 80% 

N
o

 p
la

n
if

ic
a
t 

Creació d’usuari en 2 passos 100% 

Sistema de permisos 100% 

Emulador Iknos 100% 

Comunicació client – front-end protegida 100% 

Front-end i base de dades ràpids 0% 

It
e

ra
c
ió

 2
 

Capacitat accionar alarmes 0% 

Capacitat accionar actuadors 0% 

Tolerant a fallades 0%  

Apl.Client permet veure alarmes 0% 

Apl.Client permet veure estat actuadors 0% 

Apl.Client permet accionar actuadors 0% 
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Objectiu Nivell d’acompliment 

It
. 

3
 Capacitat programar alarmes 0% 

Capacitat programar actuadors 0% 

 

En l’inici del projecte, ja auguràvem que seria un projecte gran i complex, i per això el 

convertíem en un projecte incremental per etapes. 

Recordem que la primera iteració corresponia a la infraestructura base del sistema, la 

segona corresponia a afegir els mecanismes d’alarma i actuadors així com fer un sis-

tema tolerant a fallades, i la tercera i última iteració corresponia a afegir les funcionali-

tats de programació. 

A l’hora de la veritat ens hem trobat que la primera iteració és la que presentava més 

feina i inclús hem hagut d’afegir objectius no planificats en un primer moment. 

A continuació es descriu per cada objectiu la feina que s’ha dut a terme per acomplir-lo. 

Iteració 1 

Comunicació client – xarxa desacoblada 

S’ha acomplert aquest objectiu. 

Per a fer-ho s’ha dissenyat una infraestructura intermèdia, i uns components d’aquesta, 

que deslliguen tota comunicació client – xarxa directe. 

Ara tan el client com la xarxa només estan acoblats a la infraestructura intermèdia. 

La comunicació client – xarxa està completament desacoblada, ja que un no coneix 

absolutament res de l’altre. 

Comunicació xarxa – back-end TCP i UDP 

Aquest objectiu es considera acomplert en un 50% ja que només utilitzem UDP. 

Per a fer-ho primer de tot hem dissenyat un protocol Iknos, que fos idèntic tant amb 

TCP com amb UDP, i garantís el processament dels paquets. 

Hem creat un servidor back-end que escolta paquets UDP, i s’ha implementat el proto-

col anteriorment descrit. 

Mantenible 

S’ha acomplert aquest objectiu. 

Per a fer-ho s’ha dissenyat una infraestructura modular i amb separació de responsabi-

litats composta de 4 components: back-end, base de dades, front-end i aplicació client. 

Les relacions entre els components han estat dissenyades de manera que hi hagués 

poc acoblament entre ells. 

Pels casos on l’acoblament s’ha considerat que era més gran: Comunicacions Iknos o 

emulador – back-end, i comunicacions aplicació client – front-end. S’ha dissenyat la 

comunicació de manera que fos fàcil de canviar en futures versions. 
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En concret: 

 Un sistema de tags pel protocol Iknos. 

. 

 Un sistema de versions per la api del front-end. 

Ambdós sistemes permeten ampliar o canviar les funcionalitats, sense necessitat de 

trencar el que ja hi ha fet. 

Alhora, internament s’ha dissenyat i implementat cada component de manera que tin-

gues el màxim de cohesió. Permetent-nos aconseguir un sistema fàcil de mantenir. 

Guardar dades a la base de dades 

S’ha acomplert aquest objectiu. 

Per a fer-ho s’ha implementat la secció de tractament de paquets en el back-end. 

El que fem és comprovar que el paquet sigui correcte i que no l’haguéssim guardat an-

teriorment. El guardem, i seguint el protocol Iknos procedim a confirmar la xarxa de 

que l’hem guardat, per tal de que no ens el torni a enviar. 

D’aquesta manera assegurem que guardem totes les dades i que només les guardem 

un cop. 

Suport múltiples xarxes – 1 client 

S’ha acomplert aquest objectiu. 

L’explicació de com s’ha dut a terme la trobarem en el següent punt. 

Suport 1 xarxa – múltiples clients 

S’ha acomplert aquest objectiu. 

Per a acomplir aquest objectiu, junt amb l’anterior, ja que el que es demanava era un 

model de dades que pogués donar suport a la següent relació: 

 

Com que una relació com la que es proposa de molts a molts és difícil de modelar s’ha 

creat la següent relació en el model de dades: 

 

D’aquesta manera un client pot tenir relació amb moltes xarxes i una xarxa pot estar 

relacionada amb molts clients. 
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Escalable horitzontalment 

Aquest objectiu es considera acomplert en un 80% ja que s’han dissenyat els mòduls 

per tal de ser replicables. 

Per acomplir aquest objectiu hem fet un disseny en mòduls, per tal de què cada mòdul 

pugui comunicar-se amb els altres utilitzant protocols de xarxa. Això permet distribuir 

els mòduls en diferents màquines i seguir funcionant igual que si estiguessin tots en 

una. 

Per altra banda els mòduls s’han dissenyat com a peces funcionals, és a dir sense in-

formació. Això a la pràctica el què vol dir és que quan un mòdul en vulgui utilitzar un al-

tre li és igual quina instància de les repliques sigui. 

Finalment s’han usat tècniques de distribució de la computació, entre el front-end i 

l’aplicació client. 

Com ja hem explicat l’aplicació client està auto-continguda i només accedeix al front-

end per demanar dades, això possibilita distribuir l’aplicació client com a software se-

parat, utilitzant xarxes de distribució de continguts o similars. 

Apl.Client ràpida 

Aquest objectiu s’ha acomplert. 

Per acomplir aquest objectiu s’ha dissenyat una aplicació client que fos senzilla. I que 

carregues només el que necessita quan ho necessita. 

Apl.Client multi-plataforma 

Aquest objectiu es considera acomplert en un 95% ja que funciona en la majoria de 

navegadors. 

Per acomplir aquest objectiu s’han utilitzat frameworks de disseny web i components 

d’aquests precisament pensats per a crear aplicacions multi-plataforma. 

Apl.Client permet veure estat sensors 

Aquest objectiu s’ha acomplert. 

Per acomplir aquest objectiu s’ha implementat la api del front-end que permet demanar 

les dades censades per un sensor, s’ha integrat una llibreria de traçat de gràfics en 

l’aplicació web, i s’han utilitzat les dades que rebem del front-end com a punts dins un 

gràfic. 

Apl.Client permet control xarxes 

Aquest objectiu es considera acomplert en un 20% ja que només s’ha fet la part cor-

responent a implementar la api del front-end, i la vista per mostrar l’estat de les xarxes 

en l’aplicació client. 

Per a fer-ho s’han dissenyat i implementat crides a la API del front-end que permeten 

crear i consultar xarxes. 

També s’ha dissenyat i implementat una vista a l’apliciació client que permet veure 

l’estat de les xarxes. 
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Apl.Client permet control usuaris 

Aquest objectiu es considera acomplert en un 90% ja que s’ha dissenyat i implementat 

tant les crides API del front-end com les vistes de l’aplicació client. 

No planificat 

Creació d’usuaris en 2 passos 

Aquest objectiu s’ha acomplert. 

Per a fer-ho s’ha dissenyat i implementat un sistema en dos passos en que l’usuari pa-

re, crea un usuari, i l’usuari fill, amb un codi d’activació que li ha enviat el sistema de 

manera privada, pot activar el seu compte i introduint unes credencials de la seva con-

veniència. 

El motiu d’aquest objectiu ha estat fer més fàcil la creació d’usuaris, ja que l’usuari pa-

re no s’ha d’encarregar de crear una contrasenya potencialment segura per l’usuari fill; 

I de la mateixa manera l’usuari fill pot tenir la seguretat que només ell utilitza el seu 

compte. 

Sistema de permisos 

Aquest objectiu s’ha acomplert. 

Per a fer-ho hem modificat la relació client – xarxa del model de dades que explicàvem 

en l’objectiu de donar suport a múltiples xarxes – 1 client, i 1 xarxa – múltiples clients, 

per tal d’associar uns permisos en la relació intermèdia. 

 

D’aquesta manera cada relació client – xarxa té uns permisos associats a aquesta re-

lació, i per tant també limitarà les funcionalitats que el client pugui tenir sobre la xarxa 

en qüestió. 

El motiu d’aquest objectiu ha estat creure que una relació client – xarxa que permetés 

qualsevol tipus d’operació sobre una xarxa segurament no era el cas més comú. Sinó 

que normalment es vol un encarregat de gestió de les xarxes, un encarregat de pro-

gramar-les, etc... 

Emulador 

Aquest objectiu s’ha acomplert. 

Per a fer-ho hem creat un programa que emula les funcionalitats del sistema Iknos que 

hem implementat en la infraestructura intermèdia. 
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El motiu d’aquest objectiu ha estat que sinó no hi havia manera de provar el sistema 

complet. 

Comunicació client – front-end protegida 

Aquest objectiu s’ha acomplert. 

Per a fer-ho s’ha creat un certificat digital, i s’ha configurat el servidor perquè el faci 

servir en les comunicacions amb el client, a efectes pràctics el què vol dir això és que 

el client haurà d’accedir a una adreça https:// en lloc de http:// 

El motiu d’aquest objectiu ha estat voler mantenir una transferència de dades perso-

nals amb el client de manera segura. 

Iteració 2 
No hem acomplert cap objectiu de la iteració 2 

Iteració 3 
No hem acomplert cap objectiu de la iteració 3 

7.2. Treball futur 

En aquesta secció veurem el treball que queda per fer i/o a millorar. 

Iteració 1 

Comunicació xarxa – back-end TCP i UDP 

Es considera que falta un 50% d’aquest objectiu. 

Queda per implementar la part de TCP. 

La part de protocol Iknos en sí es podria copiar directament de la part de UDP. 

No obstant cal fer el tractament dels sockets TCP, que divergeix del de UDP, en que 

cada connexió té el seu propi socket. 

Escalable horitzontalment 

Es considera que falta un 20% d’aquest objectiu. 

Queda per implementar l’emmagatzematge de sessions a la base de dades, i un sis-

tema de distribució de la carrega entre els diferents mòduls back-end i front-end. 

Per tal d’emmagatzemar les sessions a la base de dades tenim dues opcions: 

 Implementar un driver de mongoDB per la llibreria de sessions de codeigniter. 

 

 Guardar les sessions en una base de dades que tingui suport de codeigniter; I 

desplegar la base de dades seleccionada a un servidor.  
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Per distribuir la carrega entre els diferents mòduls de back-end i front-end es pensa 

que el mètode més senzill seria contractar un DNS amb política de distribució round 

robin. 

Apl.Client multi-plataforma 

Es considera que falta un 5% d’aquest objectiu. 

Queda per implementar el suport per internet explorer 8.0 

És una versió cada cop més antiga i un objectiu complicat de manera que no és una 

prioritat important. 

Apl.Client permet control xarxes 

Es considera que falta un 80% d’aquest objectiu. 

Queda per dissenyar i implementar les crides a la api del front-end relatives a la modi-

ficació de les xarxes. 

De la mateixa manera queden pendents el disseny i la implementació de vistes a 

l’aplicació client per tal de crear i modificar xarxes. 

Apl.Client permet control usuaris 

Es considera que falta un 10% d’aquest objectiu, ja que només falta introduir la funcio-

nalitat de modificació de clients a la aplicació client. 

Les crides a la API ja estan dissenyades i implementades, i com a vista es pot utilitzar 

la mateixa que per crear usuaris. 

Només falta integrar la funcionalitat dins l’aplicació client. 

No planificat 

Front-end i base de dades ràpids 

Es considera que falta un 100% d’aquest objectiu, ja que no estava planificat i ens ha 

sorprès durant les proves. 

Primer de tot cal fer un anàlisis del rendiment en les crides a la API, i veure en quina 

part dediquen més temps, presumiblement podem sospitar que serà en les consultes a 

la base de dades. 

Aleshores caldrà trobar un mètode per reduir aquest temps, algunes opcions són ca-

ching, o distribuir la base de dades en diversos servidors (sharding). 

El motiu d’aquest objectiu és que per molt que l’aplicació client sigui ràpida, si la infra-

estructura que té al darrere no ho és, semblarà que sigui lenta. 
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Iteració 2 

Capacitat accionar alarmes 

Es considera que falta un 100% d’aquest objectiu. 

Cal dissenyar i implementar paquets de tipus alarma en el protocol Iknos, per tal de 

que ens avisin quan hi ha algun problema. 

Cal dissenyar i implementar un servei de control de xarxes vives, per tal de detectar 

aquelles xarxes de les que fa massa estona que no rebem dades. 

Cal dissenyar i implementar un sistema d’alarmes que permeti contactar amb el client 

per telèfon, correu electrònic o enviant notificacions a l’aplicació. 

Capacitat accionar actuadors 

Es considera que falta un 100% d’aquest objectiu. 

Cal dissenyar i implementar paquets de tipus acció i ack.acció en el protocol Iknos, per 

tal de notificar les xarxes de les accions que han de dur a terme, així com per notificar 

el back-end que l’acció s’ha dut a terme correctament.  

Tolerant a fallades 

Es considera que falta un 100% d’aquest objectiu. 

Cal que l’objectiu d’escalable horitzontalment estigui al 100%. 

Cal que repliquem cada un dels mòduls en diferents màquines. 

Cal que configurem mongoDB perquè utilitzi un replica set, això és perquè guardi les 

dades en més d’un servidor. 

Apl.Client permet veure alarmes 

Es considera que falta un 100% d’aquest objectiu. 

Cal que dissenyem i implementem una interfície de visualització d’alarmes en 

l’aplicació client. 

Cal que dissenyem i implementem les crides a la api corresponents, per tal de rebre in-

formació de les alarmes. 

Apl.Client permet veure estat actuadors 

Es considera que falta un 100% d’aquest objectiu. 

Cal que dissenyem i implementem una interfície de visualització d’alarmes en 

l’aplicació client. 

Cal que dissenyem i implementem les crides a la api corresponents, per tal de rebre in-

formació dels actuadors. – Degut al disseny intern del front-end això és tan fàcil com 

copiar totes les accions relatives a sensors i canviar tot el què diu “sensor” per “actua-

dor”. 
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Apl.Client permet accionar actuadors 

Es considera que falta un 100% d’aquest objectiu. 

Cal que dissenyem i implementem una interfície que permeti veure l’estat actual dels 

l’actuadors i per cada un d’ells ens ofereixi la possibilitat d’activar-lo o desactivar-lo. 

Cal dissenyar i implementar les crides a la api del front-end corresponents. 

Iteració 3 

Capacitat programar alarmes 

Es considera que falta un 100% d’aquest objectiu. 

L’explicació de què cal fer la trobarem en el següent punt. 

Capacitat programar actuadors 

Es considera que falta un 100% d’aquest objectiu. 

L’objectiu de programació no està gaire ben definit, per tant primer de tot caldria definir 

exactament què volem fer; Considerem dues opcions: 

 Programació molt limitada (basada en: dies, hores, ...). 

 

 Programació amplia (basada en: dies, hores, estat dels sensors, estat dels ac-

tuadors, condicions, ...). 

A l’hora de la veritat aquestes opcions només determinen com s’haurà de dissenyar i 

implementar la interfície d’usuari per l’aplicació client, així com les crides a la api del 

front-end. 

No obstant encara queda una altre tria a fer, que és on s’executa el programa, també 

considerem dues opcions: 

 Ho executa un servei dins la infraestructura intermèdia. 

 

 Ho executa el coordinador Iknos de la xarxa. 

Per l’execució en la infraestructura intermèdia caldrà dissenyar i implementar un servei 

que executi els programes dels clients. 

Per l’execució en els coordinadors caldrà dissenyar i implementar paquets de progra-

mació en el protocol Iknos. 

7.3. Conclusió personal 

La meva conclusió personal d’aquest projecte és que m’ha aportat molt, però també 

m’ha cansat molt. 

Considero que les expectatives inicials d’acabar les 3 iteracions del projecte eren irre-

als. No obstant crec que la feina més important s’ha fet i s’ha fet bé. 
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Considero que era un projecte perfecte per dur-lo a terme en equip, ja que la comuni-

cació entre mòduls està molt ben acotada. No obstant l’he fet jo sol i a l’hora de la veri-

tat he acabat boig. 
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Capítol 8. Annexes 

A. Protocol de comunicació entre les xarxes Iknos i la in-

fraestructura intermèdia. 

Introducció 
L’objectiu d’aquest annex és descriure formalment com ha de ser la comunicació entre 

les xarxes Iknos i la infraestructura intermèdia. 

El protocol de comunicació ha estat dissenyat pensant en assolir els següents objec-

tius: 

 Que sigui simple, i fàcil de programar en qualsevol llenguatge. 

 

 Que es pugui aplicar sobre TCP i sobre UDP. 

 

 Que garanteixi el processament dels paquets per l’altre part. 

 

 Que sigui fàcil d’ampliar afegint funcionalitats en futures versions. 

1. Tipus de dades 
Aquesta secció descriu els tipus de dades bàsics que utilitza el protocol per crear es-

tructures i missatges més complexos. 

Tipus enters i ordenament dels bytes 

El protocol utilitza enters de 8 i 16 bits, tots ells sense signe. Tots els enters s’envien 

en ordenament big-endian: el byte més significatiu s’envia abans que el byte menys 

significatiu. 

Per exemple: 

 El valor de 16 bits 0x1234 s’envia com a 12 34 

Tipus Descripció 

UI8 Enter sense signe de 8 bits 

UI16 Enter sense signe de 16 bits 

 

Tipus bit 

Els tipus bits són grups de bits de mida variable, que s’interpreten bit a bit. 

Els tipus bit –a diferència de tots els altres tipus–  no han d’estar alineats al byte. Si un 

tipus que requereix estar alineat al byte va precedit d’un tipus bit, l’últim byte que conté 

el tipus bit s’expandeix amb zeros. 
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Tipus Descripció 

BF[nBits] Camp de bits (nBits és el nombre de bits que utilitza) 

 

Tipus Id 

El tipus id representa un identificador únic dins el sistema. El format del tipus id són 12 

bytes. 

Camp Tipus Descripció 

Id UI8[12] Identifica un objecte del negoci dins el sistema. 

Serà responsabilitat de la implementació decidir com s’assegura que l’identificador si-

gui únic. 

Tipus string 

El tipus string representa una cadena de text. El format del tipus string és una seqüèn-

cia de bytes sempre acabats amb un byte null (0x00). 

Camp Tipus Descripció 

String UI8[zero o més] Zero o més bytes que no contenen el valor 0x00, i 
codifiquen el text del string 

FiString UI8 Sempre 0x00 

 

2. Flux de comunicació 
A continuació es descriu el flux de comunicació del protocol, segons si treballem sobre 

TCP o sobre UDP. 

Sobre TCP el flux és el que es pot veure en la figura: 
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El flux sobre UDP, es descriu en la següent figura: 

 

Tot i ser fluxos completament diferents, els paquets Iknos són idèntics, en altres parau-

les. El protocol no canvia sigui sobre TCP o sobre UDP. 

Això pot generar dubtes respecte com garantim la fiabilitat de la comunicació sobre 

UDP, la resposta és que no la garantim de manera explicita. 

El protocol Iknos únicament garanteix el processament del paquet, és a dir que el pa-

quet s’ha guardat a la base de dades.  

Garantir el processament, implícitament, implica garantir la comunicació. 

3. Format dels paquets 
En aquest capítol expliquem com es forma cada paquet del protocol Iknos. 

Capçalera 

Tots els paquets del protocol Iknos comencen amb la següent capçalera: 

Camp Tipus Descripció 

Signatura UI8 Byte de signatura, sempre: I 

Signatura UI8 Byte de signatura, sempre: K 

Signatura UI8 Byte de signatura, sempre: N 

Signatura UI8 Byte de signatura, sempre: O 

Signatura UI8 Byte de signatura, sempre: S 

Versió UI8 Versió del protocol. 

Mida UI16 Tamany en bytes del paquet complet. 

 

La capçalera comença amb 5 bytes: 0x49, 0x4B, 0x4E, 0x4F, 0x53 que interpretats 

com a caràcters ascii generen la paraula IKNOS. 

Segueix un byte que indica la versió del protocol que s’està fent servir. En el moment 

d’escriure aquest document la versió sempre és 0x00. 
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La capçalera acaba amb un word que indica la mida del paquet complet, incloent la 

capçalera. 

Metadades 

Seguit de la capçalera trobem les metadades. 

La secció de metadades sempre és de 14 bytes, però la seva interpretació difereix, 

depenent de si el paquet és de tipus dades, o de tipus ack, en altres paraules, depe-

nent de si va dirigit a la infraestructura intermèdia o a un dispositiu Iknos: 

Per paquets Iknos-dades, provinents d’un dispositiu Iknos, i dirigits a la infraestructura 

intermèdia: 

Camp Tipus Descripció 

Id.Xarxa ID Identificador únic de la xarxa que remet el pa-
quet. 

Núm.Seq. UI16 Número de seqüencia del paquet. 

 

Cada Núm.Seq. s’envia una única vegada (fins que hi hagi overflow). Si la xarxa Iknos 

vol reenviar el mateix paquet, li haurà de donar un Núm.Seq. nou; El següent en ordre 

creixent. 

Per paquets Iknos-ack, provinents de la infraestructura intermèdia, i que van dirigits a 

un dispositiu Iknos: 

Camp Tipus Descripció 

Ack.Seq. BF[96] Bitfield on cada bit indicia si s’ha processat el 
paquet amb Núm.Seq. corresponent a Ul-
tim.Seq. – Número de bits a l’esquerra. 

Ultim.Seq. UI16 Núm.Seq. més alt rebut fins al moment. 

 

Ultim.Seq. ha de tenir en compte el possible overflow de Núm.Seq. 

D’aquesta manera assegurem el processament tant sobre UDP com sobre TCP. 

Dades 

A continuació de les metadades trobem la secció de dades. 

Aquesta secció és de mida variable, i no té perquè estar present en el paquet; Però si 

hi és, té el següent format: 

Camp Tipus Descripció 

- UI16 Reservat per a futures implementacions. 

Tag UI8 Identificador del tipus de dades que prosseguei-
xen 

Dades - Les dades del paquet; per saber de quin tipus 
són cal consultar el tipus. 
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4. Tags 
A continuació es llisten els tipus de tags que hi ha així com el tipus i el format de les 

dades que s’espera quan hi ha el tag anomenat. 

4.1. [0x00] Lectura 

Un tag de Lectura indica que el camp de dades conté informació respecte les lectures 

que ha fet una xarxa, el tipus del camp dades serà string. 

Les dades aniran codificades en JSON, i el format serà el següent: 

dades 

Camp Descripció 

tsCrea Timestamp  en el que  s’ha creat el paquet 

contingut Array  d’objectes lecturaMota 

 

lecturaMota 

Camp Descripció 

id Identificador de la mota 

tsLect Timestamp en  el que s’han produït les lectures  

sensors Array d’objectes sensor  

actuadors Array  d’objectes actuador 

 

sensor 

Camp Descripció 

id Identificador del sensor 

lectura Valor de la lectura 

 

actuador 

Camp Descripció 

id Identificador de l’actuador 

estat Valor de l’estat 
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Exemple de camp de dades amb tag 0x00. 

{ 

  "tsCrea" : 1448000100, 

  "contingut" : [ 

 { 

   "id" : 0x550170b799d639800a000030, 

   "timestamp_lectures" : 1448000000, 

   "sensors" : [ 

      { "id" : 0x550170b799d639800a000031, "lectura" : 100 }, 

      { "id" : 0x550170b799d639800a000032, "lectura" : 25 } 

   ], 

   "actuadors" : [ 

      { "id" : 0x550170b799d639800a000033, "estat" : 0 } 

   ] 

 }, 

 { 

   "id" : 0x550170b799d639800a000034, 

   "timestamp_lectures" : 1448000050, 

   "sensors" : [ 

      { "id" : 0x550170b799d639800a000035, "lectura" : 100 }, 

      { "id" : 0x550170b799d639800a000037, "lectura" : 23 }, 

      { "id" : 0x550170b799d639800a000036, "lectura" : 0 } 

   ], 

   "actuadors" : [] 

 } 

  ] 

} 
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B. Atributs que cal guardar del model de dades 

Introducció 
En aquest annex es pretén detallar la informació que cal guardar a la base de dades, 

així com els índexs i les restriccions d’aquesta. 

Alguns dels criteris en el disseny venen precedits per parts posteriors al disseny de la 

base de dades, com és el disseny de la API del front-end. 

Un camp amb negreta indica un índex per tal d’ordenar el contingut de la base de da-

des. 

Una camp subratllat indica una restricció d’únic, és a dir el valor d’aquell camp ha de 

ser únic dins la base de dades. 

Model 

Xarxa Iknos 

Nom Tipus Descripció 

id Binari Identificador de la xarxa dins el sistema 

nom Text Nom que utilitza el client per referir-se a aquesta 
xarxa 

tsCrea Enter Timestamp del moment de la creació de la xarxa 

addr Text IP de la que s’ha rebut l’ultim paquet per aques-
ta xarxa 

port Enter Port que ha utilitzat el coordinador Iknos 
d’aquesta xarxa per enviar l’últim paquet 

tsUPaq Enter Timestamp del moment en que s’ha rebut l’últim 
paquet 

estat Enumeració Estat de la xarxa (activada, pendent, suspe-
sa, ...) 

motes Referència Referència als objectes mota que formen part de 
la xarxa 
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Mota 

Nom Tipus Descripció 

id Binari Identificador de la mota dins el sistema  

nom Text Nom que utilitza el client per referir-se a aquesta 
mota 

tsCrea Enter Timestamp del moment en que s’ha creat la mo-
ta 

sensors Referència Referència als objectes sensor que conté la mo-
ta 

actuadors Referència Referència als objectes actuador que conté la 
mota 

Sensor 

Nom Tipus Descripció 

id Binari Identificador del sensor dins el sistema  

tipus Enumeració Tipus de sensor (temperatura, humitat, lumí-
nic, ...) 

tsCrea Enter Timestamp del moment en que s’ha creat el 
sensor 

Actuador 

Nom Tipus Descripció 

id Binari Identificador de l’actuador dins el sistema 

tipus Enumeració Tipus d’actuador (vàlvula, relé, ...) 

tsCrea Enter Timestamp del moment en que s’ha creat 
l’actuador 

Paquets 

Nom Tipus Descripció 

remitent Referència Referència a l’objecte xarxa que ha enviat el pa-
quet 

numSeq Enter Número de seqüència associat al paquet en 
qüestió 

tsCrea Enter Timestamp del moment de la creació del paquet 

tipus Enter Tag del paquet (referir-se a la secció 4 de 
l’annex A per conèixer els tipus de tags) 

contingut N/A Contingut del paquet, el tipus depèn del camp ti-
pus d’aquest mateix objecte 

Restriccions addicionals: La combinació (remitent, tsCrea, hash) ha de ser única. 

El valor hash es calcula mitjançant una operació de hashing sobre el contingut del pa-

quet sencer. 
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Usuari 

Nom Tipus Descripció 

id Binari Identificador de l’usuari dins el sistema 

nom Text Nom real de l’usuari 

cognoms Text Cognoms reals de l’usuari 

email Text Email de l’usuari 

tsCrea Enter Timestamp del moment de la creació de l’usuari 

estat Enumeració Estat en el que es troba l’usuari. (Activat, pen-
dent d’activar, inhabilitat, ...) 

tsConn Enter Timestamp del moment en que l’usuari s’ha 
connectat per últim cop 

Permisos 

Nom Tipus Descripció 

Usuari Referència Referència a l’objecte usuari que disposa 
d’aquests permisos 

Xarxa Referència Referència a la xarxa sobre la que l’usuari té 
aquests permisos 

Propietari Booleà Indica si l’usuari té permís de propietari de la 
xarxa 

Gestió xarxa Booleà Indica si l’usuari té permís per gestionar la xarxa 

Consulta lectures Booleà Indica si l’usuari té permís per a consultar les 
dades censades per la xarxa 

Programació actu-
adors 

Booleà Indica si l’usuari té permís per a canviar l’estat 
dels actuadors de la xarxa 

 

Restriccions addicionals: la combinació (Usuari, Xarxa) ha de ser única. 
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C. Api del front-end 

Introducció 
L’objectiu d’aquest annex es descriure formalment el funcionament de la API en el 

front-end. 

Durant el disseny de la API s’han tingut en compte diferents factors: 

 Que sigui fàcil d’ampliar, afegint o modificant funcionalitats en futures versions. 

Mantenint la compatibilitat amb versions antigues. 

 

 Que permeti wildcards en les URI. 

 

 Que disposi de codis d’error. 

 

Mètodes 
A continuació es mostren els mètodes de l’API junt amb la seva finalitat. Per a conèixer 

exactament quina informació requereix i retorna cada mètode, cal consultar-lo indivi-

dualment en la següent secció.  

URI Descripció 

login Inicia sessió 

sessio Obté informació de la sessió 

logout Tanca sessió 

usuari/alta Dóna d’alta un usuari al sistema 

usuari_[wc]/confirma Envia un correu electrònic a un usuari 
perquè activi el seu compte 

usuari/activa Canvia la contrasenya d’un usuari mitjan-
çant un codi d’activació 

usuari_[wc] Obté o actualitza informació d’un usuari 

xarxa/alta Dóna d’alta una xarxa 

xarxa_[wc] Obté o actualitza informació d’una xarxa 

xarxa_[wc]/mota/alta Dóna d’alta una mota 

xarxa_[wc]/mota_[wc] Obté o actualitza informació d’una mota 

xarxa_[wc]/mota_[wc]/sensor/alta Dóna d’alta un sensor 

xarxa_[wc]/mota_[wc]/sensor_[wc] Obté o actualitza informació d’un sensor 

xarxa_[wc]/mota_[wc]/sensorsTipus_[wc] Obté informació dels sensors d’un tipus 

xarxa_[wc]/mota_[wc]/sensor_[wc]/lectures Obté les lectures d’un sensor 

permisos/nou Crea un nou permís 

permisos/usuari_[wc] Obté tots els permisos d’un usuari 
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Nota: Totes les URIs van prefixades de “api/v0/” s’ha evitat incloure aquesta informa-

ció en la taula anterior per fer-la més fàcil de llegir. 

Nota: En les URIs anteriors [wc] representa un wildcard, és a dir un paràmetre que 

admet varis valors. 

Llista detallada 

Sessió 

Les crides relacionades amb les sessions són aquelles que identifiquen un usuari dins 

el sistema.  

api/v0/login  

Acció Crear 

Descripció 

Aquesta crida permet crear una sessió que identifiqui a l’usuari 

Paràmetres obligatoris 

usuari Text Correu electrònic de l’usuari que es vol autenti-
car 

contrasenya Text Contrasenya de l’usuari que es vol identificar 

Resposta 

success Booleà Indica si la operació de login ha estat correcta o 
no 

Errors 

METHOD_NOT_ALLOWED L’acció amb què s’ha invocat la URI no és vàlida 

ALREADY_LOGEDIN Cal tancar sessió per dur a terme la operació 

MISSING_PARAMETER Falta un paràmetre obligatori 

INCORRECT L’usuari o la contrasenya indicades són incorrectes 

 

api/v0/sessio  

Acció Llegir 

Descripció 

Aquesta crida obté la informació de la sessió de l’usuari 

Resposta 

logged_in Booleà Indica si l’usuari té una sessió activa o no 

idUsuari Text (Només disponible si logged_in és cert) 

Indica l’identificador de l’usuari que té la sessió 

Errors 

METHOD_NOT_ALLOWED L’acció amb què s’ha invocat la URI no és vàlida 
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api/v0/logout 

Acció Escriure 

Descripció 

Aquesta crida tanca la sessió de l’usuari 

Resposta 

success Booleà Indica si la operació de logout s’ha dut a terme 
correctament 

Errors 

METHOD_NOT_ALLOWED L’acció amb què s’ha invocat la URI no és vàlida 

 

Usuari 

Les crides relacionades amb usuaris són aquelles que ajuden en la gestió d’usuaris 

dins el sistema. 

api/v0/alta 

Acció Crear 

Descripció 

Aquesta crida crea un nou usuari dins el sistema 

Paràmetres obligatoris 

nom Text Nom real de l’usuari 

cognoms Text Cognoms reals de l’usuari 

email Text Correu electrònic de l’usuari 

Paràmetres opcionals 

responsable Booleà Indica si l’usuari fill té els mateixos permisos que 
l’usuari pare 

Resposta 

success Booleà Indica si s’ha donat d’alta l’usuari correctament 

idUsuari Text (Només disponible si success és cert) 

Identificador del nou usuari 

Errors 

METHOD_NOT_ALLOWED L’acció amb què s’ha invocat la URI no és vàlida 

NOT_LOGEDIN Cal iniciar sessió per dur a terme la operació 

MISSING_PARAMETER Falta un paràmetre obligatori 

MAX_CHILD L’usuari ja disposa del límit d’usuaris convidats 

EMAIL_WRONG_FORMAT El paràmetre email no conté un correu electrònic vàlid 

EMAIL_IN_USE El correu electrònic del paràmetre email ja l’està utilit-
zant un altre usuari 
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api/v0/usuari_[idU]/confirma 

Acció Crear 

Descripció 

Aquesta crida envia un correu electrònic a un usuari per confirmar la seva donada 
d’alta 

URI wildcards 

idU Identificador de l’usuari que es vol confirmar 

Resposta 

success Booleà Indica si s’ha enviat el correu electrònic correc-
tament 

Errors 

METHOD_NOT_ALLOWED L’acció amb què s’ha invocat la URI no és vàlida 

NOT_LOGEDIN Cal iniciar sessió per dur a terme la operació 

INVALID_USER L’usuari identificat per idU no existeix 

USER_ALREADY_ACTIVE L’usuari identificat per idU ja està activat 

USER_NOT_YOUR_CHILD L’usuari que ha generat la crida no té accés a l’usuari 
identificat per idU 

 

api/v0/usuari/activa 

Acció Crear 

Descripció 

Aquesta crida canvia la contrasenya de l’usuari, mitjançant un codi d’activació que 
l’usuari ha rebut per email 

Paràmetres obligatoris 

usuari Text Correu electrònic de l’usuari que es vol validar 

contrasenya Text Contrasenya que s’assignarà a l’usuari  

codi Text Codi d’activació de l’usuari 

Resposta 

success Booleà Indica si s’ha enviat el correu electrònic correc-
tament 

Errors 

METHOD_NOT_ALLOWED L’acció amb què s’ha invocat la URI no és vàlida 

ALREADY_LOGEDIN Cal tancar sessió per dur a terme la operació 

MISSING_PARAMETER Falta un paràmetre obligatori 

WRONG_CODE L’usuari o el codi d’activació proporcionats no coincidei-
xen 
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api/v0/usuari_[idU] 

Acció Llegir 

Descripció 

Aquesta crida obté informació d’un o varis usuaris 

URI wildcards 

idU Identificador de l’usuari que es vol consultar, o bé ‘tot’ 
per obtenir informació de tots els usuaris accessibles 

Resposta 

Array d’objectes usuari 

Objecte Usuari 

idUsuari Text Identificador que utilitza el sistema per referir-se 
a aquest usuari 

nom Text Nom real de l’usuari 

cognoms Text Cognoms reals de l’usuari 

email Text Correu electrònic de l’usuari 

tsCrea Enter Timestamp del moment en que es va crear 
aquest usuari 

Estat Enter Estat actual de l’usuari (0: Actiu, 1: Deshabilitat, 
2: pendent d’activar) 

maxFills Enter Nombre màxim de convidats que pot crear 
l’usuari 

responsable Booleà Indica si l’usuari actua en nom del seu pare 

rank Enter Rank de l’usuari (0: administrador, 1: client, 2: 
convidat) 

pare Text Identificador que utilitza el sistema per referir-se 
a l’usuari pare d’aquest usuari 

tsConn Enter Timestamp de la darrera connecció 

Nota: Aquest camp pot no estar present 

empresa Text Nom de l’empresa per la que treballa l’usuari 

Nota: Aquest camp pot no estar present 

telefon Text Número de telèfon de l’usuari 

Nota: Aquest camp pot no estar present 

Errors 

METHOD_NOT_ALLOWED L’acció amb què s’ha invocat la URI no és vàlida 

NOT_LOGEDIN Cal iniciar sessió per dur a terme la operació 

INVALID_USER L’usuari identificat per idU no existeix 

USER_NOT_YOUR_CHILD L’usuari que ha generat la crida no té accés a l’usuari 
identificat per idU 
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api/v0/usuari_[idU] 

Acció Crear 

Descripció 

Aquesta crida actualitza la informació d’un usuari 

URI wildcards 

idU Identificador de l’usuari que es vol actualitzar 

Paràmetres opcionals 

nom Text Nou nom real de l’usuari  

cognoms Text Nous cognoms reals de l’usuari 

email Text Nou correu electrònic de l’usuari 

empresa Text Nou nom de l’empresa per la que treballa 
l’usuari 

telefon Text Nou número de telèfon de l’usuari 

new_pass Text Nova contrasenya de l’usuari 

old_pass Text Contrasenya actual de l’usuari 

Nota: Aquest paràmetre és obligatori si 
new_pass està present 

Resposta 

success Booleà Indica si s’ha actualitzat l’usuari correctament 

Errors 

METHOD_NOT_ALLOWED L’acció amb què s’ha invocat la URI no és vàlida 

NOT_LOGEDIN Cal iniciar sessió per dur a terme la operació 

MISSING_PARAMETER Falta un paràmetre obligatori 

INVALID_USER L’usuari identificat per idU no existeix 

NO_PERMISSION L’usuari que executa la crida no té permís per a modifi-
car algun dels paràmetres de l’usuari identificat per idU 

EMAIL_WRONG_FORMAT El paràmetre email no conté un correu electrònic vàlid 

PHONE_WRONG_FORMAT El paràmetre telefon no conté un número de telèfon và-
lid 

WRONG_PASSWORD La contrasenya actual de l’usuari identificat per idU no 
és la del paràmetre old_pass 

EMAIL_IN_USE El correu electrònic del paràmetre email ja l’està utilit-
zant un altre usuari 
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Xarxa 

Les crides relacionades amb xarxes són aquelles que gestionen el model de xarxes 

Iknos del sistema.  

api/v0/xarxa/alta 

Acció Crear 

Descripció 

Aquesta crida crea una nova xarxa dins el sistema 

Paràmetres obligatoris 

propietari Text Identificador de l’usuari propietari de la xarxa 

Paràmetres opcionals 

nom Text Nom que utilitza l’usuari per referir-se a la xarxa 

motes Array Array d’objectes mota 

Objecte mota 

nom Text Nom que utilitza l’usuari per referir-se a la mota 

sensors Array Array d’objectes sensor 

Objecte sensor 

tipus Enter Tipus de sensor (0: Bateria, 1: Temperatura, 2: 
Humitat, 3: Velocitat del vent, 4: Cabal hidràulic, 
5: Pressió atmosfèrica) 

Resposta 

success Booleà Indica si s’ha creat la xarxa correctament 

Errors 

METHOD_NOT_ALLOWED L’acció amb què s’ha invocat la URI no és vàlida 

NOT_LOGEDIN Cal iniciar sessió per dur a terme la operació 

MISSING_PARAMETER Falta un paràmetre obligatori 

ONLY_ADMIN Només un administrador pot realitzar aquesta operació 

INVALID_USER L’usuari propietari no existeix 
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api/v0/xarxa_[idX] 

Acció Llegir 

Descripció 

Aquesta crida obté informació d’una o varies xarxes 

URI wildcards 

idX Identificador de la xarxa que es vol consultar, o bé ‘tot’ 
per obtenir informació de totes les xarxes accessibles 

Resposta 

Array d’objectes xarxa 

Objecte xarxa 

idXarxa Text Identificador de la xarxa dins el sistema 

nom Text Nom que utilitza l’usuari per referir-se a la xarxa 

tsCrea Enter Timestamp del moment en que es va crear 
aquesta xarxa 

tsUPaq Enter Timestamp del moment en que s’ha rebut el dar-
rer paquet d’aquesta xarxa 

Estat Enter Estat de la xarxa (0: Activa, 1: Deshabilitada) 

Errors 

METHOD_NOT_ALLOWED L’acció amb què s’ha invocat la URI no és vàlida 

NOT_LOGEDIN Cal iniciar sessió per dur a terme la operació 

INVALID_NETWORK L’usuari que fa la crida no té accés a la xarxa identifica-
da per idX 

RESOURCE_NOT_FOUND idX no és un identificador vàlid 
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Mota 

Les crides relacionades amb motes són aquelles que gestionen el model de motes 

Iknos del sistema. 

api/v0/xarxa_[idX]/mota/alta 

Acció Crear 

Descripció 

Aquesta crida crea una nova mota dins la xarxa especificada 

URI wildcards 

idX Identificador de la xarxa en la que es vol inserir la mota 

Paràmetres opcionals 

nom Text Nom que utilitza l’usuari per referir-se a la mota 

sensors Array Array d’objectes sensor 

Objecte sensor 

tipus Enter Tipus de sensor (0: Bateria, 1: Temperatura, 2: 
Humitat, 3: Velocitat del vent, 4: Cabal hidràulic, 
5: Pressió atmosfèrica) 

Resposta 

success Booleà Indica si s’ha creat la xarxa correctament 

Errors 

METHOD_NOT_ALLOWED L’acció amb què s’ha invocat la URI no és vàlida 

NOT_LOGEDIN Cal iniciar sessió per dur a terme la operació 

ONLY_ADMIN Només un administrador pot realitzar aquesta operació 

INVALID_NETWORK No existeix cap xarxa identificada per idX 
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api/v0/xarxa_[idX]/mota_[idM] 

Acció Llegir 

Descripció 

Aquesta crida obté informació d’una o varies motes 

URI wildcards 

idX Identificador de la xarxa a la que pertany la mota, o bé 
‘tot’ per considerar totes les xarxes accessibles 

idM Identificador de la mota que es vol consultar, o bé ‘tot’ 
per obtenir informació de totes les motes disponibles en 
la o les xarxes especificades 

Resposta 

Array d’objectes mota 

Objecte mota 

idMota Text Identificador d’aquesta mota dins el sistema 

nom Text Nom que utilitza l’usuari per referir-se a aquesta 
mora 

numSensors Enter Número de sensors que conté la mota 

In Text Identificador de la xarxa que conté aquesta mo-
ta 

Errors 

METHOD_NOT_ALLOWED L’acció amb què s’ha invocat la URI no és vàlida 

NOT_LOGEDIN Cal iniciar sessió per dur a terme la operació 

INVALID_NETWORK L’usuari que fa la crida no té accés a la xarxa identifica-
da per idX 

RESOURCE_NOT_FOUND idX o idM no és un identificador vàlid 
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Sensor 

Les crides relacionades amb sensors són aquelles que gestionen el model de sensors 

del sistema així com la informació censada per aquests. 

api/v0/xarxa_[idX]/mota_[idM]/sensor/alta 

Acció Crear 

Descripció 

Aquesta crida crea un nou sensor dins la mota especificada 

URI wildcards 

idX Identificador de la xarxa a la que pertany la mota. 

idM Identificador de la mota a la que es vol inserir el sensor 

Paràmetres obligatoris 

tipus Enter Tipus de sensor (0: Bateria, 1: Temperatura, 2: 
Humitat, 3: Velocitat del vent, 4: Cabal hidràulic, 
5: Pressió atmosfèrica) 

Resposta 

success Booleà Indica si s’ha creat la xarxa correctament 

Errors 

METHOD_NOT_ALLOWED L’acció amb què s’ha invocat la URI no és vàlida 

NOT_LOGEDIN Cal iniciar sessió per dur a terme la operació 

MISSING_PARAMETER Falta un paràmetre obligatori 

ONLY_ADMIN Només un administrador pot realitzar aquesta operació 

INVALID_NETWORK No existeix cap xarxa identificada per idX 
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api/v0/xarxa_[idX]/mota_[idM]/sensor_[idS] 

Acció Llegir 

Descripció 

Aquesta crida obté informació d’un o varis sensors 

URI wildcards 

idX Identificador de la xarxa a la que pertany la mota, o bé 
‘tot’ per considerar totes les xarxes accessibles 

idM Identificador de la mota a la que pertany el sensor, o bé 
‘tot’ per considerar totes les motes en les xarxes selec-
cionades 

idS Identificador del sensor que es vol consultar, o bé ‘tot’ 
per considerar tots els sensors en les motes seleccio-
nades 

Resposta 

Array d’objectes sensor 

Objecte sensor 

idSensor Text Identificador d’aquest sensor dins el sistema 

tipus Text Tipus de sensor (0: Bateria, 1: Temperatura, 2: 
Humitat, 3: Velocitat del vent, 4: Cabal hidràu-
lic, 5: Pressió atmosfèrica) 

in Text Identificador de la mota que conté aquest sen-
sor 

Errors 

METHOD_NOT_ALLOWED L’acció amb què s’ha invocat la URI no és vàlida 

NOT_LOGEDIN Cal iniciar sessió per dur a terme la operació 

INVALID_NETWORK L’usuari que fa la crida no té accés a la xarxa identifi-
cada per idX 

RESOURCE_NOT_FOUND idX, idM o idS no és un identificador vàlid 
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api/v0/xarxa_[idX]/mota_[idM]/sensorsTipus_[ST] 

Acció Llegir 

Descripció 

Aquesta crida obté informació de tots els sensors d’un determinat tipus 

URI wildcards 

idX Identificador de la xarxa a la que pertany la mota, o bé 
‘tot’ per considerar totes les xarxes accessibles 

idM Identificador de la mota a la que pertany el sensor, o 
bé ‘tot’ per considerar totes les motes en les xarxes se-
leccionades 

ST Tipus del sensor que es vol consultar, o bé ‘tot’ per 
considerar tots els tipus de sensors en les motes se-
leccionades 

Resposta 

Array d’objectes sensor 

Objecte sensor 

idSensor Text Identificador d’aquest sensor dins el sistema 

aMota Text Identificador de la mota que conté aquest sen-
sor 

aXarxa Text Identificador de la xarxa que conté la mota que 
conté aquest sensor 

Errors 

METHOD_NOT_ALLOWED L’acció amb què s’ha invocat la URI no és vàlida 

NOT_LOGEDIN Cal iniciar sessió per dur a terme la operació 

INVALID_NETWORK L’usuari que fa la crida no té accés a la xarxa identifi-
cada per idX 

RESOURCE_NOT_FOUND idX o idM no és un identificador vàlid 
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api/v0/xarxa_[idX]/mota_[idM]/sensor_[idS]/lectures 

Acció Llegir 

Descripció 

Aquesta crida obté la informació censada per un sensor 

URI wildcards 

idX Identificador de la xarxa a la que pertany la mota, o bé 
‘tot’ per considerar totes les xarxes accessibles 

idM Identificador de la mota a la que pertany el sensor, o 
bé ‘tot’ per considerar totes les motes en les xarxes se-
leccionades 

idS Identificador del sensor que es vol consultar 

Paràmetres opcionals 

inici Enter Timestamp del moment inicial del període que 
volem obtenir dades 

fi Enter Timestamp del moment final del període que 
volem obtenir dades 

Resposta 

aMota Text Identificador de la mota a la que pertany el 
sensor 

aXarxa Text Identificador de la xarxa a la que pertany la mo-
ta que conté el sensor 

lectures Array Array d’objectes lectura 

Objecte lectura 

tsLect Enter Timestamp del moment en que s’ha fet la lectu-
ra 

valor Enter Valor de la lectura 

Errors 

METHOD_NOT_ALLOWED L’acció amb què s’ha invocat la URI no és vàlida 

NOT_LOGEDIN Cal iniciar sessió per dur a terme la operació 

INVALID_NETWORK L’usuari que fa la crida no té accés a la xarxa identifi-
cada per idX o si hi té accés aleshores idS no pertany 
a idX 
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Permisos 

Les crides relacionades amb permisos són aquelles que gestionen el model de permi-

sos del sistema. 

api/v0/permisos/nou 

Acció Crear 

Descripció 

Aquesta crida crea un nou permís 

Paràmetres obligatoris 

idXarxa Text Identificador de la xarxa sobre la que s’atorga el 
permís 

idUsuari Text Identificador de l’usuari al que es dóna el permís 

permisos Array Array de permisos (pot contenir ‘GX’, ‘CL’ i ‘PA’) 

Resposta 

success Booleà Indica si s’ha creat el permís correctament 

Errors 

METHOD_NOT_ALLOWED L’acció amb què s’ha invocat la URI no és vàlida 

NOT_LOGEDIN Cal iniciar sessió per dur a terme la operació 

MISSING_PARAMETER Falta un paràmetre obligatori 

INVALID_NETWORK idXarxa no és un identificador de xarxa 

NOT_YOUR_NETWORK L’usuari que fa la crida no té accés a la xarxa idXarxa 

INVALID_USER idUsuari no és un identificador de usuari 

NOT_YOUR_CHILD L’usuari que fa la crida no té accés sobre l’usuari idUsu-
ari 

INVALID_PERMISSIONS L’array de permisos no conté cap permís vàlid 
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api/v0/permisos/usuari_[idU] 

Acció Llegir 

Descripció 

Aquesta crida obté els permisos d’un usuari 

URI wildcards 

idU Identificador de l’usuari del que es volen consultar els 
permisos 

Resposta 

Array d’objectes permís 

Objecte permís 

idXarxa Text Identificador de la xarxa sobre la que es té per-
mís 

permisos Array Array de permisos (pot contenir ‘GX’, ‘CL’, ‘PA’ i 
‘OW’)  

Errors 

METHOD_NOT_ALLOWED L’acció amb què s’ha invocat la URI no és vàlida 

NOT_LOGEDIN Cal iniciar sessió per dur a terme la operació 

INVALID_USER L’usuari identificat per idU no existeix 

ACCESS_FORBIDDEN L’usuari que fa la crida no té accés a l’usuari idU 

Codis d’error 
En cas de que la crida no hagi funcionat, aquesta retornarà un codi d’error en format 

text i idèntic als esmentats anteriorment dins un paràmetre code. 

El paràmetre code pot anar sol o acompanyat de la resposta a la crida.  
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D. Vistes aplicació client 

A continuació es detallen de forma informal com seran les diferents pantalles de 

l’aplicació client. 

Un dels punts clau en el disseny de les vistes ha sigut l’ús de templates, per tal 

d’agrupar funcionalitats globals de l’aplicació dins varies vistes. 

Templates 
Part de les vistes compartiran elements en comú, per tal d’evitar repetir l’explicació a 

cada vista, deixarem constància d’aquests elements comuns i el seu ús, en aquest 

apartat. 

Això també s’haurà de tenir en compte a l’hora d’implementar per evitar repetir codi. 

Sense sessió 

Aquest template s’aplicarà quan l’usuari encara no hagi iniciat sessió. 

A la part superior tenim una barra de títol que contindrà el nom de l’aplicació. 

La secció anomenada Vista contindrà les vistes que anem carregant mentre no ha-

guem iniciat sessió.  

 

Aplicació 

Aquest template s’aplicarà quan l’usuari hagi iniciat sessió. 

Mantindrà les característiques del template anterior, i hi afegim uns botons a la part 

superior, perquè els usuaris que hagin iniciat sessió puguin navegar per l’aplicació. 

Aquests botons són: Alarmes, Sensors, Actuadors, Programació, Informes. 
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A més a més disposarem d’un boto extra a la barra de títol, Opcions, que ens permetrà 

obrir el següent menú: 

 

Administració 

Aquest template s’aplicarà quan l’usuari hagi accedit a la secció d’administració. 

Cal notar que aquest template continua mantenint les característiques del template an-

terior. Tan pel que fa als botons, com pel menú d’opcions. 

A més a més es disposarà de dos botons extres: Xarxes, i Usuaris. 
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Vistes 
A continuació s’exposen les vistes completes, també en format informal, d’aquesta 

primera versió de l’aplicació. 

Inici de l’aplicació 

Template:  No n’utilitza 

Descripció: Aquesta vista es mostrarà a l’iniciar l’aplicació, mentre aquesta es carrega. 

Components: Mostrarà una imatge amb el logotip de l’empresa a la part central de la 

pantalla, l’usuari no podrà interactuar amb res i s’haurà de limitar a esperar. 
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Confirmar Usuari 

Template:  Sense sessió 

Descripció: Aquesta vista és on un nou usuari que ha estat convidat a fer servir Iknos 

anirà a parar. I l’utilitzarà per a introduir la contrasenya que vulgui utilitzar per a fer ser-

vir Iknos. 

Components: Constarà d’un títol a l’estil “Activar el compte” una explicació de què és el 

que hem de fer, a l’estil de “introdueixi el correu electrònic en el que ha rebut la invita-

ció i la contrasenya que vol utilitzar”. Dos camps de text, un pel correu electrònic i 

l’altre per la contrasenya. I un boto per trametre les dades al front-end i que aquest en 

confirmi la validesa. 
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Login 

Template:  Sense sessió 

Descripció: La vista de login permet als usuaris, utilitzant les seves credencials, iniciar 

sessió a l’aplicació. 

Components: Constarà de dos camps de text, un pel correu electrònic, i l’altre per la 

contrasenya. I un boto per trametre les credencials subministrades a l’aplicació, per tal 

que en confirmi la validesa. 
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Sensors 

Template: Aplicació. 

Descripció: Des d’aquesta vista l’usuari podrà seleccionar de quina xarxa vol consultar 

les dades. 

Components: Hi haurà un menú desplegable per a cada xarxa a la que tingui accés 

l’usuari, amb el nom de la xarxa escrit a sobre, i el menú haurà d’estar sense desple-

gar. 

En l’exemple veiem dues xarxes, de noms “Xarxa 1” i “Xarxa 2”. 

  

Si despleguem fent clic alguna de les xarxes, apareixeran més menús desplegables 

dins del menú que hem desplegat, en aquests menús hi haurà els tipus de sensors 

que hi ha disponibles en aquella xarxa, en aquest cas també els menús hauran d’estar 

plegats. 
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En l’exemple hem desplegat la Xarxa 1, i aquesta disposa de sensors de bateria, tem-

peratura i humitat. 

 

Finalment si despleguem fent clic algun dels menús anteriors, apareixerà una gràfica 

amb les dades censades durant els darrers 7 dies pel tipus de sensor seleccionat, a la 

xarxa seleccionada. A més a més en la llegenda del gràfic, podrem consultar a quina 

mota pertany cada sensor. 

En l’exemple hem desplegat les lectures de temperatura. I podem veure que en la xar-

xa seleccionada hi ha dues motes de noms Mota 1 i Mota 2 amb lectures de tempera-

tura poc similars. (Potser quan a una li toca el sol a l’altre l’ombra i viceversa) 

 

  



92 
 

Perfil 

Template: Administració. 

Descripció: Des d’aquesta vista l’usuari podrà canviar les seves dades personals, així 

com les credencials que l’autoritzen a utilitzar el sistema de gestió de xarxes Iknos. 

Components: Hi haurà dos menús desplegables per canviar les credencials de l’usuari 

(correu electrònic i contrasenya) sota el títol de “Compte d’usuari”, ambdós menús 

hauran d’estar per defecte sense desplegar. Més avall i sota el títol de “Dades perso-

nals” trobarem 3 camps de text, un pel nom, un altre pels cognoms, i un  pel telèfon de 

contacte. I un boto “Guardar” que desarà els canvis que haguem fet en les dades per-

sonals anteriors. Aquests camps de text hauran d’estar ja omplerts amb les dades de 

l’usuari. 

En l’exemple, l’usuari té nom “Nom”, etc... 

 

Si despleguem fent clic sobre el desplegable que permet canviar el correu electrònic, 

veurem que apareix un formulari, amb un camp de text, que ens demana introduir el 

nou correu, i un boto “Guardar”. 

Si despleguem fent clic sobre el desplegable que permet canviar la contrasenya, veu-

rem que apareix un formulari, amb dos camps de text, un per a la contrasenya actual, i 

un altre per a la nova contrasenya. Així com un boto, per a confirmar la operació. 
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En l’exemple hem desplegat ambdós menús. 

 

  



94 
 

Xarxes 

Template: Administració 

Descripció: La vista de xarxes permetrà administrar les xarxes a les que tingui accés 

l’usuari. 

Components: La vista estarà composta d’una taula que mostrarà totes les xarxes ac-

cessibles, i un botó que permetrà crear-ne de noves. 

La primera fila de la taula contindrà l’índex de columnes, aquestes inclouran el nom de 

la xarxa, alguns paràmetres estadístics de la xarxa, l’estat en que es troba, i configura-

ció. 

Cada fila de la taula mostrarà una xarxa a la que té accés l’usuari, i les seves propie-

tats, a la columna de configuració es mostrarà un botó que en aquesta versió estarà 

deshabilitat i en futures versions haurà d’enllaçar amb una vista on es mostrin les op-

cions de configuració de la xarxa. 

El boto de crear nova xarxa en aquesta versió també estarà deshabilitat. 

En l’exemple la taula mostra dues xarxes, de noms: xarxa 1 i xarxa 2. 
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Usuaris 

Template: Administració 

Descripció: La vista d’usuaris permet a un usuari administrar les relacions amb els 

usuaris de les seves xarxes.  

Components: La vista estarà composta d’una taula que mostrarà tots els usuaris ac-

cessibles, i un botó que permetrà crear-ne de nous. 

La primera fila de la taula contindrà l’índex de columnes, aquestes inclouran el nom de 

l’usuari, algunes dades personals, l’estat en que es troba, i configuració. 

Cada fila de la taula mostrarà un usuari, i les seves propietats, a la columna de confi-

guració es mostrarà un botó que en aquesta versió estarà deshabilitat i en futures ver-

sions haurà d’enllaçar amb una vista on es mostrin les opcions de configuració d’un 

usuari. 

El boto de crear nou usuari ens conduirà cap a la vista “Nou Usuari”. 

En l’exemple la taula mostra 3 usuaris, l’ignasi, en Juanjo i en Sunifred. 
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Nou usuari 

Template: Administració 

Descripció: Aquesta vista ens permet crear un nou usuari. 

Components: La vista serà un formulari amb dues seccions i un boto de confirmació al 

final. 

La primera secció tindrà de títol dades personals i contindrà tres camps de text: nom, 

cognoms i correu electrònic. 

La segona secció tindrà de títol privilegis, i contindrà una casella de confirmació de 

responsabilitat. 

Si la casella de responsabilitat està marcada es mostrarà una explicació del que com-

porta acceptar la responsabilitat d’un usuari. 

Si la casella de responsabilitat no està marcada es mostrarà una taula amb les dife-

rents xarxes i permisos que se li poden donar al nou usuari. La primera fila de la taula 

contindrà l’índex de les columnes, n’hi haurà una pel nom de la xarxa, una per atorgar 

tots els permisos, i una més per cada permís (lectura, programació, i gestió). 

Cada fila de la taula contindrà el nom de la xarxa que representa, una casella per a 

cada permís (lectura, programació, i gestió) i una ultima casella que representarà la 

confirmació de les 3 anteriors, és a dir una casella que representa la garantia de tenir 

tots els permisos per aquella xarxa. 

En el primer exemple veiem que la casella de responsabilitat està marcada. 

 

Si desmarquem la casella de responsabilitat apareixerà la taula amb les xarxes i els 

permisos per cada xarxa. 
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En l’exemple veiem la casella de responsabilitat desmarcada i una configuració de 

permisos pel nou usuari que li atorgaria tots els permisos per la xarxa 1, però només 

permís de lectura i de programació per a la xarxa 2. 
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E. Manual d’usuari 

L’objectiu d’aquest annex és explicar com s’instal·la, configura i utilitza el sistema dis-

senyat i implementat en aquest projecte. 

El manual es divideix en quatre parts: Configuració de la infraestructura, Configuració i 

desplegament dels mòduls, Configuració i utilització de l’emulador, i Ús de l’aplicació 

client. 

En la primera part, Configuració de la infraestructura, veurem com es configura un ser-

vidor per tal de després poder-hi desplegar els mòduls del sistema: back-end, base de 

dades, front-end i aplicació client. 

En la segona part, Configuració i desplegament dels mòduls, veurem com es configura 

cada mòdul, i com els hem de desplegar en el servidor preparat anteriorment. 

En la tercera part, Configuració i utilització de l’emulador, veurem com s’utilitza 

l’emulador. 

En la tercera i darrera part, Ús de l’aplicació client, veurem com començar a utilitzar 

una aplicació client instal·lada de 0, i com utilitzar les funcionalitats que ofereix. 

Configuració del servidor 
A continuació es descriu pas a pas com configurar un servidor per donar suport als 

mòduls del sistema: back-end, base de dades, front-end i aplicació client. 

L’arxiu /Iknos/setup/setup.sh que es troba en l’arxiu .zip adjunt a aquest projecte confi-

gura el servidor de manera automàtica seguint aquesta mateixa descripció.  

Nota: Per a la preparació d’aquesta documentació s’ha utilitzat un únic servidor ubuntu 

12.04.5 x32. 

General 

Abans de començar a instal·lar programes convé actualitzar els repositoris d’aptitude  

# apt-get update 

Una opció que ens sembla interessant a l’hora d’utilitzar un servidor és bloquejar els 

pings, evitant així un tipus d’atacs DOS. 

# echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_ignore_all 

PHP-FPM 

Per a utilitzar el back-end i el front-end necessitarem PHP, ens disposem a instal·lar 

PHP-FPM que bàsicament és PHP amb un sistema de gestió de processos CGI incor-

porat. 

# apt-get -y install php5-fpm 
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MongoDB 

Per a utilitzar la base de dades necessitarem mongoDB en una versió igual o superior 

a 2.6, per desgracia ubuntu encara no ens ofereix aquesta versió en el seu repositori i 

per tant, haurem de descarregar-la i instal·lar-la del repositori de mongodb. 

# apt-key adv --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 
--recv 7F0CEB10 

# echo "deb http://downloads-
distro.mongodb.org/repo/ubuntu-upstart dist 10gen" | 
tee -a /etc/apt/sources.list.d/10gen.list 

# apt-get update 

# apt-get install -y mongodb-org 

Un cop ja tenim mongoDB instal·lat cal introduir la informació bàsica pel funcionament 

de Iknos a mongodb, això ho fem amb la següent comanda 

# printf "use admin\ndb.createUser({user: \"root\", 
pwd: \"root\",roles: [ \"root\" ]});\nuse 
Iknos\ndb.Usuaris.createIndex( { email: 1 }, { unique: 
true } );\ndb.Usuaris.insert({ \"_id\" : Objec-
tId(\"000000000000000000000000\"), \"estat\" : 1, 
\"rank\" : 0 });\ndb.Usuaris.insert({ \"nom\" : 
\"admin\", \"cognoms\" : \"admin\", \"email\" : 
\"admin@ausva04.com\", \"codi\" : \"admin\", 
\"tsCrea\" : \"%s\", \"estat\" : 2, \"rank\" : 1, 
\"responsable\" : true, \"pare\" : 
\"000000000000000000000000\" });\ndb.Permisos.insert({_
id: \"000000000000000000000000_tot\", permisos: 
['OW']});\n" "$(date +%s)" | mongo 

Nginx 

El front-end necessita un servidor web, utilitzarem nginx. 

Com amb la base de dades no ens serveix qualsevol versió de nginx, aquest cop el 

què farem però serà descarregar el codi font i compilar-lo amb les opcions que ens in-

teressen. 

Primer de tot instal·lem alguns dels components que requerirem més endavant: 

# apt-get -y install gcc libpcre3 libpcre3-dev zlib1g 
zlib1g-dev openssl libssl-dev make 

Procedim a descarregar, compil·lar i instal·lar nginx. 

# cd /tmp 

# wget --no-cache http://nginx.org/download/nginx-
1.2.8.tar.gz 

# tar zxf nginx-1.2.8.tar.gz 

# cd nginx-1.2.8 
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# ./configure --user=www-data --group=www-data --
prefix=/usr/local/nginx-1.2.8 --with-http_ssl_module --
with-http_realip_module --with-mail --with-
mail_ssl_module --without-mail_imap_module --without-
mail_pop3_module 

# make 

# make install 

# cd /usr/local 

# ln -s nginx-1.2.8 nginx 

Un cop instal·lat ens interessa crear un servei per tal de facilitar l’inici / parada del ser-

vidor. 

# echo -e "#! /bin/sh\nset -
e\nPATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/
sbin:/usr/bin\nDESC=\"nginx dae-
mon\"\nNAME=nginx\nDAEMON=/usr/local/nginx/sbin/\$NAME\
nSCRIPTNAME=/etc/init.d/\$NAME\n\n# If the daemon file 
is not found, terminate the script.\ntest -x \$DAEMON 
|| exit 0\n\nd_start() {\n    \$DAEMON || echo -n \" 
already running\"\n}\n\nd_stop() {\n    \$DAEMON -s 
quit || echo -n \" not running\"\n}\n\nd_reload() {\n    
\$DAEMON -s reload || echo -n \" could not relo-
ad\"\n}\n\ncase \"\$1\" in\n    start)\n        echo -n 
\"Starting \$DESC: \$NAME\"\n        d_start\n        
echo \".\"\n    ;;\n    stop)\n        echo -n 
\"Stopping \$DESC: \$NAME\"\n        d_stop\n        
echo \".\"\n    ;;\n    reload)\n        echo -n 
\"Reloading \$DESC configuration...\"\n        
d_reload\n        echo \"reloaded.\"\n    ;;\n    res-
tart)\n        echo -n \"Restarting \$DESC: \$NAME\"\n        
d_stop\n        # Sleep for two seconds before starting 
again, this should give the\n        # Nginx daemon so-
me time to perform a graceful stop.\n        sleep 2\n        
d_start\n        echo \".\"\n    ;;\n    *)\n        
echo \"Usage: \$SCRIPTNAME 
{start|stop|restart|reload}\" >&2\n        exit 
3\n    ;;\nesac\n\nexit 0" > /etc/init.d/nginx 

Convertim l’script en un servei i l’iniciem. 

# chmod +x /etc/init.d/nginx 

# service nginx start 

# update-rc.d -f nginx defaults 

Certificats SSL 

Per garantir una mínima seguretat en les comunicacions, instal·larem un certificat SSL 

auto signat. 

# cd /usr/local/nginx/conf/ 

# mkdir certificats 
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# cd certificats 

# openssl genrsa -out admin.key 1024 

# printf 
"ES\nBarcelona\nBarcelona\nAUSVA04\nIKNOS\nadmin\nadmin
@iknos.ausva04.com\n\n\n" | openssl req -new -key ad-
min.key -out admin.csr 

# openssl x509 -req -days 365 -in admin.csr -signkey 
admin.key -out admin.crt 

Sendmail 

El front-end té la necessitat d’enviar correus electrònics per a confirmar els usuaris, per 

a fer-ho utilitza l’aplicació sendmail, per tant també la instal·lem i configurem. 

# apt-get install sendmail 

# printf 
"y\nn\nausva04.com\n\n\nn\nn\nn\nn\nn\nn\n\n\nn\ny\nn\n
y\nn\nn\nn\n18h/5d\ny" | sendmailconfig 

# printf "1c 127.0.0.1\tlocalhost local-
host.localdomain %s" $(hostname) > /tmp/sedsubs && sed 
-f /tmp/sedsubs /etc/hosts 

# service sendmail restart 

Configuració nginx 

Ja tenim el servidor (nginx) instal·lat i configurat, i hem preparat els certificats SSL, ara 

toca preparar la configuració de la web que donarà servei al front-end. 

# printf 'worker_processes 1;\n \n events {\n 
worker_connections 512;\n }\n \n \n http {\n include 
mime.types;\n default_type application/octet-stream;\n 
\n sendfile on;\n tcp_nopush on;\n \n keepalive_timeout 
25;\n \n send_timeout 20;\n \n gzip on;\n gzip_types 
text/plain application/xml text/css text/js text/xml 
application/x-javascript text/javascript applicati-
on/json application/xml+rss;\n \n merge_slashes on;\n 
\n server_tokens off;\n \n ser-
ver_names_hash_bucket_size 64;\n \n server {\n listen 
7000;\n server_name %s;\n \n root html/PFC/;\n \n ssl 
on;\n ssl_certificate certificats/admin.crt;\n 
ssl_certificate_key certificats/admin.key;\n \n 
ssl_session_timeout 5m;\n \n ssl_protocols SSLv2 SSLv3 
TLSv1;\n ssl_ciphers HIGH:!aNULL:!MD5;\n 
ssl_prefer_server_ciphers on;\n \n index index.html in-
dex.php;\n \n location ~* 
\.(ico|css|js|gif|jpe?g|png)(\\?[0-9]+)?$ {\n expires 
max;\n log_not_found off;\n }\n \n \n location ~ 
\.php$ {\n fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;\n fastcgi_param 
SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;\n 
fastcgi_param PATH_INFO $fastcgi_script_name;\n include 
fastcgi_params;\n }\n \n location /Activar {\n rewrite 
^/Activar/.*/?$ /index.html break;\n }\n \n location / 
{ # Check if a file exists, or route it to index.php.\n 
try_files $uri $uri/ /index.php;\n }\n \n location ~* 
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\.php$ {\n fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;\n fastcgi_index 
index.php;\n fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(.*)$;\n 
include fastcgi_params;\n fastcgi_param SCRIPT_FILENAME 
$document_root$fastcgi_script_name;\n }\n \n location ~ 
/\.ht {\n deny all;\n }\n \n }\n \n }\n' "$(ifconfig | 
grep "inet " | grep -v 127.0.0.1 | awk '{print $2}' | 
sed -r 's/^.{5}//')" > /usr/local/nginx/conf/nginx.conf 

Un cop instal·lat l’arxiu, recarreguem la configuració de nginx. 

# service nginx reload 

Sessions 

En aquesta versió del front-end les sessions es guarden en arxius, de manera que ne-

cessitarem una carpeta amb permisos totals. 

# cd /usr/local/nginx/ 

# mkdir ci_sessions 

# chmod 0777 ci_sessions/ 

MongoDB PHP Driver 

Tant el back-end com el front-end hauran d’accedir a la base de dades, per a fer-ho 

utilitzaran el driver oficial de PHP per a mongoDB, però l’hem d’instal·lar. 

# apt-get install -y php-pear 

# printf "no" | pecl install -f mongo-1.5.8 

# printf "extension=mongo.so" > 
/etc/php5/fpm/conf.d/mongo.ini 

Finalment, reiniciem php-fpm perquè detecti els canvis 

# service php5-fpm restart 
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Configuració i desplegament dels mòduls 
En aquesta secció configurarem els mòduls de back-end, front-end i aplicació client 

per tal de funcionar en un servidor configurat com el de la secció anterior. 

Configuració back-end 

El back-end obrirà dos ports on escoltarà per connexions UDP i TCP, per defecte 

aquests ports són el 3000 i 3001, no obstant, si volem utilitzar ports diferents, podem 

configurar el back-end modificant les línies 7 i 8 de l’arxiu /Iknos/backend/backend.php. 

Configuració front-end 

S’ha de configurar el front-end perquè conegui la URL de l’aplicació client, això ho fa-

rem introduint la URL del servidor appClient en la línia 20 de l’arxiu 

/Iknos/frontend/application/config/config.php 

Configuració aplicació client 

De la mateixa manera que el front-end, també s’ha de configurar l’aplicació client per-

què es connecti al front-end, això es fa introduint la URL del servidor front-end en la lí-

nia 9 de l’arxiu /Iknos/appClient/index.html 

Recordem que anteriorment hem configurat el servidor perquè la URL (tan del front-

end com de l’aplicació client) sigui del tipus https://[IP del servidor]:7000 

Desplegament 

Un cop configurats els mòduls podem prosseguir a pujar-los al servidor, és important 

pujar-los a la carpeta indicada a continuació: 

Carpeta dins el zip entregat junt a aquest document Carpeta del servidor 

/Iknos/backend /usr/local/backend 

/Iknos/frontend /usr/local/nginx/html/PFC 

/Iknos/appClient /usr/local/nginx/html/PFC 

 

Finalment haurem d’executar un script que ens permetrà executar el back-end en for-

ma de daemon. 

# /usr/local/backend/service.sh 

Nota: Anteriorment hem configurat el servidor de manera que el back-end, base de 

dades, i front-end estan tots en el mateix servidor. Per aquesta raó no ha calgut confi-

gurar el back-end ni el front-end per connectar-se a la base de dades.  

En cas de configuracions alternatives, en que alguna mòdul estigui en un altre servidor, 

caldrà configurar l’accés a la base de dades. 

Per a configurar l’accés a la base de dades del back-end cal modificar la línia 10 de 

l’arxiu /Iknos/backend/API_BD.php 

Per a configurar l’accés a la base de dades del front-end cal modificar la línia 11 de 

l’arxiu /Iknos/frontend/application/core/MY_Model.php 



104 
 

Configuració i utilització de l’emulador 
En aquesta secció veurem com configurar i utilitzar l’emulador pas a pas, per tal de 

simular el funcionament d’una xarxa Iknos. 

Estructura de la xarxa 

El primer pas que caldrà fer és triar l’estructura de la xarxa, és a dir, de quantes motes 

disposa la xarxa, i de quins sensors disposa cada mota, en l’exemple que donarem 

simularem una xarxa amb dues motes, on cada mota disposa de 3 sensors. 

 

Un cop determinada l’estructura de la xarxa, caldrà introduir-la manualment (o mitjan-

çant la API del front-end) a la base de dades, per tal de que el sistema reconegui la 

xarxa quan en rebi dades per part del back-end. 

Per donar d’alta l’estructura de la xarxa del nostre exemple podem utilitzar el següent 

script, o bé executar l’script /Iknos/emulador/setup.sh en el servidor on haguem des-

plegat la base de dades. 

# printf "use Iknos;\ndb.Xarxes.insert({\"_id\" : Ob-
jectId(\"550170b799d639800a00002f\"), \"nom\" : \"xarxa 
de prova\", \"tsCrea\" : 1426157751, \"motes\" : 
[ {\"_id\" : ObjectId(\"550170b799d639800a000030\"), 
\"tscrea\" : 1426157751, \"nom\" : \"mota 1\", 
\"sensors\" : [{\"_id\" : Objec-
tId(\"550170b799d639800a000031\"), \"tipus\" : 0, 
\"tscrea\" : 1426157751},{\"_id\" : Objec-
tId(\"550170b799d639800a000032\"), \"tipus\" : 1, 
\"tscrea\" : 1426157751},{\"_id\" : Objec-
tId(\"550170b799d639800a000033\"), \"tipus\" : 2, 
\"tscrea\" : 1426157751}]},{\"_id\" : Objec-
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tId(\"550170b799d639800a000034\"), \"tscrea\" : 
1426157751, \"nom\" : \"mota 2\", \"sensors\" : 
[{ \"_id\" : ObjectId(\"550170b799d639800a000035\"), 
\"tipus\" : 0, \"tscrea\" : 1426157751},{ \"_id\" : Ob-
jectId(\"550170b799d639800a000037\"), \"tipus\" : 1, 
\"tscrea\" : 1426157751},{ \"_id\" : Objec-
tId(\"550170b799d639800a000036\"), \"tipus\" : 3, 
\"tscrea\" : 1426157751}]}], \"addr\" : \"127.0.0.1\", 
\"port\" : 49680, \"tsUPaq\" : 1426545108, \"estat\" : 
0});\n" | mongo 

Un cop fet això, tindrem llest el servidor, però també ens faltarà informar l’emulador 

sobre l’estructura de la xarxa que volem simular, per a fer-ho haurem d’editar l’arxiu 

/Iknos/emulador/Iknos_test.php i introduir l’estructura que vulguem, prestant especial 

atenció als identificadors, que poden ser qualsevol valor hexadecimal de 24 caràcters, 

únic dins el sistema, i s’ha de correspondre amb els identificadors de l’estructura que 

hem introduït anteriorment. 

Si l’estructura que estem fent servir és la d’aquest exemple, no caldrà modificar l’arxiu. 

Configuració de l’emulador 

Per configurar l’emulador haurem de modificar l’arxiu /Iknos/emulador/Iknos_test.php  

A la línia 6, haurem d’introduir la IP del servidor on haguem desplegat el mòdul de 

back-end. 

A la línia 8, podrem introduir el període de temps (en segons) que la xarxa utilitzarà per 

censar dades. 

A les línies 10 i 14, podrem triar el port a utilitzar i si volem utilitzar TCP o UDP. 

Ús de l’emulador 

Finalitzada la configuració podrem procedir a utilitzar l’emulador. 

Per tal d’utilitzar l’emulador, haurem d’executar l’script /Iknos/emulador/Iknos_test.php 

sobre php. 

El resultat serà similar a aquest: 

 

En el resultat d’exemple podem observar com primer l’emulador ha enviat un paquet 

amb el codi de seqüència 3699 i que s’ha quedat amb 0 paquets pendents d’enviar és 

a dir que el back-end li ha confirmat el processament. 
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Al cap d’un temps l’emulador ha enviat un altre paquet, aquest cop amb codi de se-

qüència 369a, però per alguna raó l’emulador no ha rebut la confirmació de processa-

ment per part del back-end de manera que li ha quedat 1 paquet pendent. 

Finalment l’emulador envia dos paquets, el 369b (que és el 369a amb el nou codi de 

seqüència) i el 369c que és un paquet amb les noves lectures. Aquest cop l’emulador 

rep la confirmació de tots dos paquets per part del back-end, de manera que al final no 

té cap paquet pendent d’enviar. 

Nota: Quan executem veurem que en un principi s’envia el paquet, al cap d’una estona 

rebrem informació respecte els paquets que ens queden pendents d’enviar, i al cap 

d’una altre estona es torna a enviar paquet. Aquests temps són el temps d’espera per 

rebre confirmacions i el temps de repòs en que la xarxa està adormida. 

Ús de l’aplicació client 
En aquesta secció veurem com s’utilitza l’aplicació client, des de les necessitats que 

pot tenir un usuari, fins a la funcionalitat de cada pantalla. 

Per tal de començar a utilitzar el sistema Iknos caldrà que entrem a la següent URL 

mitjançant un navegador web: https://[IP del servidor]:7000/Activar/admin la primera 

pantalla que veurem serà semblant a la següent: 

 

Això es degut a què utilitzem un certificat SSL que no està reconegut per cap autoritat. 

Haurem de confirmar que volem accedir prement “Entenc els riscos” i a continuació 

una opció semblant a “Afegir una excepció”. 

Entrarem a l’aplicació i ens apareixerà una pantalla com la següent: 
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Ja que som el primer usuari a utilitzar l’aplicació haurem d’introduir com a correu elec-

trònic: admin@ausva04.com, i la contrasenya que vulguem, un cop premem activar, 

s’activarà el compte, i procedirem a la pantalla d’inici de sessió. 

 

Per entrar caldrà introduir el correu electrònic i la contrasenya (en el nostre cas ad-

min@ausva04.com, i la contrasenya elegida anteriorment). 

Un cop dins, podrem navegar per l’aplicació, les parts funcionals o semi-funcionals són 

la pestanya de sensors, el menú de perfil accessible des de opcions, i les pestanyes 

d’administració accessibles també des de opcions. 
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Si anem a la pestanya de sensors podrem veure les dades de la xarxa que hem confi-

gurat abans, agrupades per xarxa i tipus de sensor. 

Aquestes dades les tenim disponibles per defecte ja que l’usuari que estem fent servir 

és administrador. 

 

A continuació podem desplegar el menú lateral d’opcions, fent clic en el boto opcions 

que es troba a la part superior esquerra de l’aplicació. 

Si cliquem sobre perfil, anirem a una pàgina semblant on podrem desplegar dos des-

plegables per tal de canviar les credencials d’inici de sessió. 
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Clicant de nou al menú d’opcions, i elegint aquest cop la opció d’administració, anirem 

a parar a la pantalla d’administració de xarxes. 

Allà podrem veure les xarxes sobre les que tenim accés d’administració, recordem que 

l’usuari actual és administrador, per tant pot administrar qualsevol xarxa. 

 

Si des d’alla ens dirigim a la pestanya de personal, veurem una pantalla similar a 

l’anterior, només que en lloc de xarxes se’ns mostraran els usuaris del sistema. 
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Per tal de crear un nou usuari, haurem de fer clic sobre el boto Afegeix, aquesta acció 

ens conduirà a una nova pantalla 

 

Aquí podrem introduir les dades del nou usuari, i els permisos dels que volem que dis-

posi, és important entendre aquesta ultima part, doncs els resultats del que fem poden 

tenir serioses implicacions. 
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Si l’usuari que estem fent servir és administrador, i selecciona la casella de responsa-

ble, aleshores el nou usuari també serà administrador. Si per contrari no selecciona la 

casella de responsable aleshores el nou usuari serà un client. 

Per altre banda si l’usuari que estem fent servir és un client, i seleccionem responsable, 

aleshores el nou usuari tindrà els mateixos privilegis que el client, aquests privilegis no 

són gaire notoris en aquesta versió de l’aplicació, i només es tradueixen en el fet de 

poder crear altres usuaris i atorgar-los permisos. Si per contrari, deixa la casella de 

responsable buida, el nou usuari serà un convidat amb els permisos que se li hagin 

associat de cada xarxa. 

Un cop haguem creat l’usuari, el sistema enviarà un e-mail per convidar-lo a fer servir 

el servei.  

 

En aquest correu electrònic, el nou usuari trobarà un enllaç a la seva pàgina 

d’activació, similar a la que hem utilitzat com a primer pas per activar el primer usuari. 

 


