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1. INTRODUCCIÓ  

1.1Introducció a Wireless Mesh Networks 

 
La topologia en malla és una topologia en xarxa caracteritzada perquè 

cada element de la xarxa (node que representa un servidor) està 
connectat a un o més nodes, d’aquesta manera s’aconsegueix poder 

passar informació per més d’un camí. Així doncs, els diferents nodes de 
la xarxa estan connectats per diferents camins mitjançant cables 

separats. Tenint aquesta configuració provoca que existeixin camins 
redundants en la xarxa, de tal manera que si un cable fallés un altre 

se’n faria responsable del tràfic. Un exemple d’aquesta tipologia seria el 
següent: 

 

 

 
Fig.1 Esquema Mesh Network 

 

 

Aquesta tipologia té algunes diferencies respecte a la tipologia en 
estrella o en arbre, en el fet que no depèn d’un node central. Això 

implica que si hi hagués un error en un dels nodes, encara que aquest 
fos important, no implicaria que la xarxa deixes de funcionar, ja que la 

informació viatjaria per altres camins. Això comporta que aquests tipus 
de xarxes en malla siguin auto regenerables, ja que la xarxa  funciona 

fins i tot quan un node desapareix. A més a més, són molt fiables i 
robustes en front les possibles fallades que es poden produir amb el 

temps en els servidors. Per altre banda, existeix un compromís entre 
fiabilitat i redundància, ja que una xarxa és més fiable quan més camins 

redundants hi hagin, el que significa que la instal·lació de cables acaba 
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resultant força cara econòmicament. Arribat aquest punt, veiem que 
aquestes tipologies guanyen importància en xarxes sense fils, ja que no 

es necessita cap mena d’instal·lació de cables. 
 

Un cas pràctic d’utilització d’aquestes xarxes és un projecte del MIT que 
desenvolupen “one hundred dollar laptops” per les escoles de països en 

vies de desenvolupament. L’objectiu d’aquest projecte és establir una 

xarxa en malla per crear una infraestructura robusta i barata pels 
estudiants que alhora rebran els ordinadors portàtils. Les connexions 

realitzades pels ordinadors no necessitaran una infraestructura com 
Internet, gràcies a que només cal que un dels portàtils tingui Internet i 

pugui compartir la connexió amb els nodes pròxims.  
 

Mitjançant el Pla Ceibal, milers de nens d’Uruguai han rebut un portàtil i 
poden intercanviar dades mitjançant la xarxa. Uruguai ha sigut un dels 

primers en implantar de manera total aquest tipus de xarxes. Aquest pla 
Ceibal correspon originàriament d’un programa que es va pensar en 

Estats Units com “One Laptop per Child” (OLPC).  
 

1.1.1 Arquitectura 

 

En una xarxa de malla sense fils (Wireless Mesh Network) tenim dos 

tipus de nodes: mesh routers i mesh clients. Els mesh routers són 
similars als routers normals, que estan construïts sobre una mateixa 

plataforma hardware, però a més a més incorporen funcions addicionals 
per suportar mesh networking i estan equipats amb múltiples interfícies 

per treballar amb diferents tecnologies sense fils. Una altra 
característica que tenen els mesh routers respecte els routers habituals 

és la capacitat de oferir la mateixa cobertura amb menys potència de 
transmissió a través de comunicacions multi-hop. A la vegada, els mesh 

routers poden estar instal·lats en una màquina dedicada o en una 
màquina de propòsit general. Pel que fa als mesh clients, aquests 

disposen de les funcions necessàries per realitzar mesh networking i 
tenen capacitat per actuar com a router. Per altra banda no tenen les 

funcionalitats de un gateway o bridge i tenen una única interfície sense 
fils que fa que la plataforma hardware i el software siguin més simples 

que pel cas dels mesh routers. Hi ha una gran varietat de dispositius 

que poden actuar com mesh clients, com ara:  
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1- Ordinadors Portàtils 
 

 
 

 
 

 

 
2- Telèfons Mòbils amb Wifi IP 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

3- PDAs 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
4- Wi-Fi RFID Reader 
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L’arquitectura de les xarxes mesh es pot classificar en tres tipus: 
 

A. Infraestructura (Backbone) 
Aquesta és la més utilitzada i està formada pels routers mesh i és 

l’esquelet de la xarxa, on si connecten els diferents clients. Aquests 
routers realitzaran les funcions de gateway, routing, etc. i permetran la 

connexió a Internet. A més permeten la integració amb altres xarxes 

sense fils existents, com ara Wifi, WiMax, telefonia mòbil,...com es pot 
veure a la figura 2. Alhora, els clients si poden connectar mitjançant 

tecnologia Ethernet a les estacions bases o per tecnologia radio si és la 
mateixa tecnologia que la dels routers. Aquesta arquitectura s’utilitza 

molt en comunitats de veïns.  
 

 
Fig.2 Infraestructura Mesh (Backbone) 

 
B. Clients Mesh 

Els clients mesh proporcionen una connexió punt a punt entre els 

dispositius a més de realitzar les funcions bàsiques de xarxa, com 
encaminament o configuració així com aplicacions per l’usuari final, de 

tal manera que quan s’envia un paquet d’un node a un altre, aquest 
paquet va passant de node en node fins arribar al node final que va 

dirigit el paquet. D’aquesta manera no es necessari un router mesh. 
Aquests clients formen una xarxa i seria similar a la coneguda ad-hoc. 

En canvi, els clients mesh disposen de una tecnologia superior als clients 
habituals ja que el seu software i hardware han de ser capaços de 

suportar les funcions necessàries per la connexió. Aquí hi podem veure 
un exemple a la figura 3. 
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Fig.3 Clients Mesh 

 
C. Mesh Híbrid 

Aquesta arquitectura combina les dues anteriors. Els clients mesh poden 
accedir a la xarxa a través de la xarxa de routers o a través dels altres 

clients mesh, augmentant així la cobertura. Alhora també si connecten 
els altres tipus de xarxa existents com ara Wifi, WiMax, xarxes de 

mòbils, radio,...Els routers mesh tenen una mobilitat reduïda i estan 
concentrats en realitzar totes les tasques d’encaminament i configuració 

facilitant la tasca dels clients i els altres nodes i reduint el seu treball. Es 
manté la tecnologia multi-hop gràcies a la xarxa de routers des de la 

que no es necessari que tots els nodes tinguin una visió completa de 
tots els nodes existents, sinó que tan sols es necessari visualitzar els 

nodes propers. 

 
 

 
Fig.4 Mesh Híbrid 



WIRELLES MESH NETWORKS WEB  ALBERT BRAVO DÍEZ 

12 

1.1.2 Característiques 

 

Seguidament veurem les principals característiques de les WMNs: 
 

- Xarxa sense fils multi-salt 
Les WMNs estenen la cobertura de les xarxes sense fils actuals sense 

sacrificar la capacitat del canal. També proveeixen connectivitat als 

usuaris sense utilitzar enllaços directes de tipus línea de visió o en 
anglès line-of-sight (LOS). I es per això, que al anar saltant de node en 

node tenim una gran connectivitat sense sacrificar l’ample de banda 
gràcies a que els nodes es troben relativament a prop i que el número 

de salts per transmetre la informació d’un node a un altre és molt petita 
en comparació amb el número total de nodes que hi han a la xarxa. A 

més a més, es produeixen poques interferències entre nodes i la 
possible reutilització de freqüències de manera eficient. 

 
- Augmenta la mobilitat 

Es cert que els routers mesh difícilment poden moure’s, però amb els 
clients mesh això canvia ja que poden ser estacionaris o mòbils. 

 
- Multi accés a la xarxa 

Els clients o usuaris poden connectar-se a la xarxa pels routers mesh 

utilitzant Ethernet o per radio, o pels clients mesh a través de 
comunicació peer-to-peer (P2P). Alhora, aquests tipus de xarxes 

ofereixen serveis a usuaris d’altres xarxes ja que són capaces d’integrar 
diferents tipus de xarxes sense fils. 

 
- Diferents restriccions de consum de potència segons el tipus de 

node 
A diferència dels routers mesh que no solen tenir cap tipus de restricció 

en quan al consum de potència, els clients mesh requereixen l’ús de 
protocols eficients, com és el cas dels sensors sense fils. 

 
- Compatibilitat i interoperatibilitat amb altres xarxes sense fils 

Les WMNs es basen en l’estàndard IEEE 802.11, el que fa possible la 
connexió directa dels clients a la xarxa de nodes com també als clients 

Wi-Fi. Alhora el fa compatible amb altres xarxes com ara WiMax,... 

 
- Infraestructura sense fils (backbone) 

Les WMNs consisteixen en una columna vertebral al que es connecten 
tots els routers mesh amb l’exterior (Internet). A la vegada, els clients 

mesh es connecten amb els routers per consumir certs serveis. Al 
comparar aquestes xarxes amb una de més habitual com ara les xarxes 
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ad-hoc, aquestes últimes per garantir la connexió, depenen de la 
contribució dels usuaris finals, el que la fa menys fiable. 

 
- Encaminament i configuració 

En les xarxes de malla sense fils, a diferència de les altres xarxes, al 
tenir el node de tipus router mesh, aquest s’encarrega d’encaminar les 

dades i configurar els paràmetres de la xarxa. Això beneficia els 

dispositius dels usuaris finals tenint una càrrega molt petita, amb poc 
consum energètic i un cost baix. 

 
- Múltiples canals de radio 

Els routers mesh disposen de diferents canals de radio amb l’objectiu de 
garantir un bon encaminament de les dades i l’accés a la xarxa. Els 

routers, al realitzar l’encaminament i la configuració, i els clients finals 
els encarregats d’efectuar l’accés, el que es fa és utilitzar dos canals per 

separat per a cada funció, millorant el funcionament comparat amb 
altres xarxes que només utilitzen un canal per les dues tasques. 

 
- Mobilitat 

A diferència de les xarxes de malla sense fils, en les altres xarxes els 
dispositius dels usuaris finals poden encaminar dades i si aquests 

dispositius es mouen, pot afectar a la topologia i la connectivitat de la 

xarxa. Això complica el protocol d’encaminament, així com la 
configuració i el desplegament de la xarxa. En les WMNs, els routers 

mesh són sempre fixes de tal manera que no hi sorgeix aquest 
problema. 

 
 

1.1.3 Àmbits d’aplicació 

 

Hi ha una gran varietat de situacions on una xarxa en malla sense fils 
pot ser de gran utilitat, oferint gran connectivitat a un cost molt baix. 

Alhora hem de pensar que hi han aplicacions que no són suportades per 
altres xarxes sense fils com les xarxes per a mòbils, xarxes ad-hoc, 

xarxes sense fils de sensors, xarxes estàndards IEEE 802.11, etc. 
 

 Entorn domèstic 

Una xarxa en malla sense fils pot solucionar els problemes típics 
que es poden presentar dins una casa en quant a Wifi; la senyal 

del router no cobreix tota la casa. Les xarxes que s’utilitzen a les 
cases per oferir banda ample solen ser IEEE 802.11 WLANs. Al 

voler ampliar la cobertura, s’instal·len punts d’accessos, però en 
quin lloc s’han de col·locar per oferir una cobertura òptima? Ja que 
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a més existeixen punts morts on no arriba la senyal i col·locar més 
dispositius és car a de més de no ser aconsellable. Per tant, amb 

l’utilització de les WMNs qualsevol dispositiu pot fer de pont i 
estendre la cobertura a la vegada que tots els dispositius de la 

casa estan interconnectats sense muntar cap cable. 
 

 
Fig.5 WMNs i WLAN 

 

 

 
Fig.6 Instal·lació WMN per una casa  
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Com podem veure a la figura 6, els punts d’accessos és 
reemplacen per routers mesh connectats en malla, obtenint una 

comunicació més flexible i robusta a les fallides. Alhora s’eliminen 
els punts morts col·locant més routers mesh o reorganitzant-los o 

reajustant els seus nivells de potència.   
 

 Entorn urbà 

Es pot muntar una xarxa que englobi des de un xamfrà fins a un 
poble o una ciutat sencera. És pot fer ús del mobiliari urbà com a 

suport per a la seva instal·lació (semàfors, faroles,...) i aprofitar 
les infraestructures existents. En una ciutat és pot destinar en 

serveis com: 
o Seguretat ciutadana 

o Supervisió i control de tràfic 
o Serveis de informació (informació turística, accés a Internet 

en centres escolars i biblioteques,...) 
o Xarxes intranet per ús d’ajuntaments (policia municipal, 

administració,...) 
Veiem una mica més a fons alguns àmbits urbans on és pot treure 

profit de les WMNs. 
- Comunitat de veïns: 

En aquests casos és sol utilitzar ADSL o cable. La xarxa en malla 

sense fils pot solucionar alguns inconvenients que sorgeixen amb 
aquesta solució: 

 Totes les dades que és vulguin intercanviar només entre 
veïns, forçosament ha de passar per Internet i per tant l’ús 

de recursos de la xarxa disminueix. 
 Un percentatge alt de zones entre casa i casa no rep serveis 

informàtics. 
 Un gateway o passarel·la de banda ampla entre cases no pot 

ser compartit i els serveis sense fils s’han d’establir 
individualment.  

 Només existeix un únic camí de comunicació entre un veí i la 
resta. 

 
A la figura 7 podem veure una comunitat de veïns amb la 

instal·lació d’una xarxa en malla sense fils. 
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Fig.7 WMN per una comunitat de veïns 
 

- Xarxa corporativa: 
Aquí podríem associar el tenir una petita xarxa per una oficina o 

una xarxa de mida mitja per les oficines d’una oficina o inclús una 
xarxa més gran per comunicar diferents oficines situades en 

diferents edificis. Normalment totes aquestes xarxes utilitzen 
l’estàndard per a xarxes sense fil IEEE 802.11, amb l’inconvenient 

entre d’altres de haver de cablejar tot l’edifici, el que suposa un 

cost elevat. D’altra banda, si s’utilitza una WMN, reemplaçant els 
punts d’accés per mesh routers aconseguim eliminar tots els 

cables, disminuint el cost d’instal·lació. Quan més routers hi hagin, 
més incrementa el funcionament de la xarxa, la seva robustesa i la 

utilització de recursos. 
 

A remarcar però, que la instal·lació d’una xarxa en malla sense fils 
en aquest casos sol ser més complex que la d’una llar, degut al 

gran nombre de nodes i la complicada topologia de la primera. En 
canvi, es podria utilitzar en centres comercials, aeroports, 

poliesportius, hotels, etc. Veiem a la figura 8 de com seria la 
instal·lació. 
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Fig.8 WMN per una xarxa corporativa 
 

- Xarxes en àrees metropolitanes: 
Aquí trobem avantatges interessants que caldria ressaltar, com 

ara que la capa física ofereix una mitja de transmissió superior a 
la de qualsevol xarxa cel·lular i sense dependre de cables. Alhora 

és més econòmic que cable o fibra, sent ideal per a regions amb 
pocs recursos ja que es pot desplegar de manera fàcil i ràpid 

sense necessitat que hi hagués un cablejat anteriorment instal·lat. 
 

- Altres possibles àmbits d’aplicació: 
 En el transport: lògicament, es dona per suposat l’accés des 

de les estacions i parades dels transports públics, la 

innovació vindria la possible connexió des del interior dels 
vehicles: autobusos, trens, ferris, etc. D’aquesta manera es 

podria donar informació de serveis als passatgers, 
monitoritzar remotament la seguretat del vehicle o inclús el 

conductor podria comunicar-se amb la gent. 
 En edificis: Es podria programar de manera fàcil tot aquell 

aparell electrònic que necessita ser controlat, com ara les 
llums, les persianes, els ascensors, els aires condicionats, 

etc. automatitzant els edificis. 
 En sistemes mèdics i sanitaris: Per exemple, es podria saber 

en qualsevol racó d’un hospital el monitoratge d’un pacient o 
el seu diagnòstic entre d’altres informacions.  
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 En sistemes de vigilància: La instal·lació de WMNs és de 
gran utilitat en aquests sistemes, ja que facilita la 

transmissió de l’enregistrament de les dades d’una càmera, 
que necessiten una banda ample.  

 
 

 
 

Fig.9 WMN per una àrea urbana 
 
Esmentar també un àmbit encara no mencionat fins ara, les zones 

rurals. En aquestes, per lo general ofereixen pocs serveis en comparació 
amb les ciutats, però gràcies a les WMNs això podria canviar, ja que per 

la seva instal·lació no requereix una infraestructura prèvia de 

telecomunicacions. A de més oferiria accés Internet on abans no hi 
havia, així com altres serveis mencionats amb anterioritat. I recordar, 

que cada node ofereix cobertura a grans extensions de terreny. 
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1.2 Definició del problema “Automatic Placement of 
Wireless Mesh Nodes” 

 

Com hem vist amb anterioritat, un dels problemes de la instal·lació de 
les WMNs és abastar de la millor manera un conjunt de clients o usuaris. 

Aleshores, el problema de Automatic Placement of Wireless Mesh Nodes 

consisteix en: 
Donada un àrea, com ara 500m x 200m, com distribuir un conjunt de 

routers mesh per oferir la millor cobertura als clients. Pel que fa a 
cobertura, cada router cobreix un cert radi respecte el punt on es troba 

instal·lat enviant una senyal de comunicació respecte aquest radi. La 
zona de cobertura és aquella regió o espai físic en que un client pot 

rebre connexió, gràcies en part a que hi ha almenys un router que 
arriba a enviar senyals de radio fins aquest punt. Aleshores, un client 

estarà cobert o no si es troba prou proper a algun router de la xarxa. 
Cal considerar també, que els routers no tenen perquè tenir el mateix 

radi de cobertura, pot oscil·lar entre un valor màxim i mínim en funció 
de la mida de la graella. 

 

 
Fig.10 Graella de nodes 

 
Aquest projecte es basa en un altre realitzat per un alumne de la FIB, 

Christian Sánchez López, on es considera que els clients són fixes i els 
routers són mòbils. Es suposa que els clients són punts focalitzats en els 

quals hi ha una certa concentració d’usuaris, com ara la biblioteca, el 
bar del campus, etc. Això fa que l’objectiu que és vulgues aconseguir és 
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el de col·locar els routers en les millors posicions possibles per oferir una 
cobertura òptima als clients. Alhora, aquesta distribució ha de tenir en 

compte algunes restriccions de connectivitat i de tràfic a la xarxa. 
 

Cal esmentar arribats aquí, que el problema té diversos objectius en el 
seu plantejament general i que el projecte es va centrar en aconseguir 

dos: “size of giant component” i “number of users covered”. En poques 

paraules, “size of giant component” es refereix al grau de connexió que 
existeix a la xarxa, és a dir, si casi tots els routers estan entre ells 

connectats formant una xarxa ben connectada o si pel contrari els 
routers estan dispersats formant subxarxes independents entre elles. El 

que interessa és una xarxa del primer tipus, en la qual els diferents 
routers estan connectats entre si. Per altra banda, “number of users 

covered” fa referència al número d’usuaris que queden coberts segons 
una certa disposició dels routers. Aquí també interessa maximitzar 

aquest criteri ja que es vol donar cobertura al màxim número de usuaris 
possibles. 

 
Per tractar el projecte en Christian va considerar [2]: Disposem d’una 

xarxa amb arquitectura WMNs en Infraestructura/BackBone on es 
suposa que l’usuari instal·la una antena (amunt de tot del seu edifici) 

apuntant al millor router mesh. Per això és necessari tenir informació 

sobre la localització d’aquests routers mesh. Un paràmetre interessant a 
la hora de desplegar WMNs és el número de mesh routers que són 

necessaris desplegar (densitat de routers mesh). En l’estudi és 
considera un conjunt de llocs candidats per la possible localització dels 

routers mesh (representada per un conjunt de celes) i per altra banda 
un conjunt de clients mesh que representin la posició dels possibles 

usuaris. D’aquesta manera, donades unes certes restriccions de tràfic i 
interferències, la solució al problema ofereix el mínim número de llocs 

candidats que són necessaris per donar cobertura a tots els clients 
mesh. Suposarem per simplificar que tots els llocs en una àrea 

determinada són llocs candidats i que poden estar ocupats o no per un 
router mesh. 

 
Sense una bona distribució dels routers mesh no ens podem beneficiar 

de totes les avantatges de WMNs ja que al desplegar la xarxa podrien 

aparèixer punts morts i altres anomalies. El problema que plantegem 
tenint en compte tant la cobertura [4] com el tràfic [5] són NP-Difícil i 

per tant és important el desenvolupament d’heurístiques que permetrien 
optimitzar els resultats esperats. També esmenta algunes diferències 

entre diversos autors ja que [2] i [3] es proposen un model de 
interferències basat en el número de salts mentre que en [1] es proposa 

una versió més fluida d’aquest model. El que si queda fora de l’abast del 
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projecte i que són tractats en l’article [1] són el cost de la instal·lació 
(no és el mateix desplegar un router mesh amb connexió al hub o 

mòdem de sortida, també denominat portal mesh), la taxa d’adaptació o 
l’assignació de canals i número de interfícies de ràdio en cada dispositiu.  
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1.3 Motivació y objectius 

 
Actualment disposem d’un prototip de simulador de posicionament de 

nodes en xarxes en malla sense fil, com he comentat anteriorment 
realitzat per un projecte de final de carrera anterior. Aquest projecte 

consisteix en el desenvolupament d’una aplicació que permetrà executar 
aquest simulador via Internet, amb una pàgina web. 

 
La creació d’aquesta aplicació ve motivada per vàries raons: 

 
Permet l’execució del simulador a través d’una interfície agradable i 

planera. Per l’usuari final és més còmode executar el simulador 
realitzant uns quant clics de ratolí que no pas fer-ho mitjançant una línia 

de comandes. A més, l’usuari pot executar el simulador sense tenir que 

saber específicament ni el llenguatge emprat per les comandes, ni les  
comandes utilitzades per fer l’execució que és vol. Únicament ha 

d’escollir i emplenar els camps de l’execució, seguint una sèrie de 
passos clars i entenedors. Cal esmentar però, que s’utilitzen camps 

tècnics que per una persona que no hi estigui familiaritzada li resultarà 
difícil de comprendre. 

 
Permet l’execució del simulador remotament des de qualsevol màquina 

que disposa d’un navegador i amb accés a Internet. Això fa que per 
executar el simulador no es necessiti cap tipus de configuració 

extraordinària de la màquina del usuari. 
 

Permet la presentació dels resultats de forma visual. Amb això 
aconseguim que els resultats siguin més intel·ligibles a primera vista i 

que es puguin extreure de forma més ràpida millors conclusions de cada 

simulació. 
 

Permet l’extracció de resultats permeten exportar-los per un posterior 
tractament estadístic. 



WIRELLES MESH NETWORKS WEB  ALBERT BRAVO DÍEZ 

23 

1.4 Abast del projecte 

 
Aquí és on hem de veure aquí va dirigit aquesta aplicació. 

 
L’aplicació web està dirigida a tot el món que tingui interès en la 

simulació de WMNs. Es veritat però, que el tema es força específic i va 
dirigit a un sector en concret, ja que s’ha d’estar familiaritzat amb tots 

els conceptes i paràmetres que s’hi utilitzen. 
 

Principalment serà utilitzat per estudiants d’enginyeries que necessiten 
estudiar el comportament de WMNs, ja sigui per pràctiques d’alguna 

assignatura o per qualsevol altre motiu. 
 

També pot ser útil per investigadors, que vulguin realitzar estudis 

empírics sobre aquestes xarxes, i aquesta aplicació pot ajudar a enfocar 
els seus estudis. 
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1.5 Projectes relacionats 

 
Seguidament veurem un dels projectes de investigació relacionats amb 

el temari escollit per aquest projecte. 
 

1.5.1 Projecte FORMALISM 

 

L'objectiu d'aquest projecte és conèixer, estudiar i resoldre problemes 
en nous contextos Tecnològic creat pel creixement dels recursos 

(capacitat de processament, emmagatzematge i comunicacions). En 
particular, el projecte se centra en dues àrees de treball. D'una banda, 

té a veure amb el modelatge, disseny i verificació dels sistemes que 
normalment treballen o poden treballar en xarxes obertes com Internet. 

D'altra banda, el projecte estudia el model, verificació i síntesi dels 

grans sistemes concurrents que normalment s'apliquen en circuits VLSI, 
amb especial èmfasi en els sistemes asíncrons. Tot i que aquestes àrees 

poden semblar dispars, de fet, el conjunt de tècniques que utilitzen són 
els mateixos que en gran mesura. 
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1.6 El simulador 

 
Aquest projecte gira entorn d'un simulador de posicionament de routers 

en xarxes sense fil, que com ja hem comentat en la introducció, ha estat 
desenvolupat en un projecte fi de carrera anterior. 

 
El simulador és un executable escrit en el llenguatge de programació 

C++ ANSI, que té paràmetres com ara: el nombre de clients, el nombre 
de routers, el tipus de distribució que volem escollir per posicionar els 

clients, la grandària de la malla, el radi de cobertura dels routers, etc. 
Simplement variant els seus paràmetres permet crear múltiples 

escenaris d'entorns susceptibles de ser analitzats i estudiats. 
 

El sistema que es pretén construir tractarà aquest simulador com una 

caixa negra, és dir, l'aplicació s'encarregarà d'enviar els paràmetres al 
simulador i de recollir els resultats obtinguts, sense saber quins 

processos intermedis ha hagut de realitzar aquest per produir els 
resultats. 

 
En aquest apartat s'explicarà la manera d'utilitzar el simulador, i es 

comentaran les diferents variables estadístiques que serveixen per 
analitzar el comportament del entorn simulat.  

 
 

1.6.1 Paràmetres del simulador 

 

Al simulador cal passar-li els paràmetres per tal de poder generar un 
escenari d’execució i obtenir un resultat.  

 

El simulador disposa de quatre mètodes d’execució, que explicarem 
seguidament, però abans esmentarem els paràmetres que tenen en 

comú tots quatre. 
 

L'usuari per generar una instància haurà d'indicar el número de clients 
juntament amb la distribució que posicionarà els clients i pot ser un dels 

quatre tipus següents (no entrarem en detalls específics perquè no és 
l’objectiu d’aquest projecte):  

 
- Distribució uniforme: els usuaris se situen de manera totalment 

aleatòria a la graella. 
- Distribució normal: els usuaris se situen seguint una campana de 

Gauss, sent la mitjana el centre de la graella. 
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- Distribució exponencial: els usuaris es situen seguint aquest tipus de 
funció.  

- Distribució de Weibull: cas general de les dues distribucions anteriors, 
la exponencial i la normal. 

 
També s’ha d’escollir el número de routers, la grandària de la malla i el 

radi de cobertura dels routers. 

 

1.6.2 Mètodes d’execució 

1.6.2.1 Mètodes ad-hoc  

 

La distribució eficient dels routers a la zona de cobertura és primordial si 
es vol obtenir uns resultats en un temps raonable. Trobar una 

planificació òptima d’aquests routers és un problema NP-difícil. En 
aquest capítol s'estudiaran diverses heurístiques que poden ser usades 

per trobar solucions inicials d'una certa qualitat per metaheurístiques 
més complexes. Aquestes heurístiques permetran inicialitzar la posició 

dels routers de tal manera que aquesta distribució ofereixi una major 
bondat que si es distribuïssin de manera totalment aleatòria a la zona de 

cobertura. Per tant un benefici directe d'utilitzar aquestes heurístiques 
és la conseqüent acceleració del mètode de cerca. 

 

Per tant, amb els mètodes ad-hoc obtindrem el posicionament inicial de 
tots els routers en la graella per conseqüentment obtenir millors 

resultats al finalitzar el procés.  
 

Els diferents mètodes d'inici implementats en aquest projecte han 
estat: 

 
1) random: És el mètode d'inicialització per defecte. Distribueix els 

routers de manera uniforme sobre la graella. 
 

2) adhocColLeft: Concentra els routers al costat esquerre de la graella 
i ocasionalment posiciona algun en alguna altra regió. 

 
3) adhocDiag: Tendeix a situar els routers en la diagonal (amb 

pendent positiu) de la graella. 

 
4) adhocCross: Tendeix a situar els routers de manera que queden 

distribuïts sobre les dues diagonals de la graella de nodes. 
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5) adhocNear: Concentra els routers en una regió al voltant del centre 
de la graella. 

 
6) adhocCorners: Distribueix els routers en les cantonades de la 

graella. 
 

7) adhocHotSpot: Situa al router més potent(el que té major radi de 

cobertura) a la zona més densament poblada de clients. 
 

8) adhocShirt: És una variant de l'heurística adhocCross que consisteix 
a situar els routers sobre les dues diagonals en el quadrant nord de 

la graella i en el segment de l'origen a la part inferior de la graella. 
Rep aquest nom perquè la topologia resultant recorda al coll d'una 

camisa. 
 

9) adhocEnvelope: Similar a adhocShort però sense tenir en compte el 
segment del origen a la part inferior de la graella. El nom ho rep per 

la forma lloc que sembla un sobre utilitzat per enviar cartes. 
 

 

 
Fig.11 Heurístiques AD-HOC considerades 
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1.6.2.2 Genetic Algorithm (Algorismes Genètics) 

 
Un algorisme genètic (GA de l'anglès Genetic Algorithm) és una tècnica 

de cerca utilitzada en informàtica per trobar solucions aproximades a 
problemes d'optimització i cerca. Els algorismes genètics són una classe 

particular d'algorismes evolutius que utilitzen tècniques inspirades per 

l'evolució biològica com l'herència, la mutació, la selecció i el creuament 
(també anomenada recombinació genètica). 

 
Bàsicament, aquest conjunt de mètodes el que intenten és imitar la 

selecció natural de la naturalesa. De la mateixa manera que en la 
naturalesa sobreviuen els individus més forts, millor preparats i amb 

unes millors característiques, nosaltres realitzarem una recerca seguint 
aquest mateix esquema de tal manera que amb el temps les solucions 

que anem obtenint siguin cada vegada millors fins que l'usuari decideix 
aturar el procés o bé s'arriba a un punt tal que d'una generació a la 

següent no s'experimenta cap millora. Aquests algorismes treballen amb 
una població inicial d'individus cada un dels quals representa una 

solució. Cada individu té associat un valor de fitness que és un indicador 
relacionat amb la bondat d'aquesta solució. Aquest valor de fitness es 

correspondria a la natura amb millor o pitjor dotat que està un individu 

per lluitar per uns recursos i adaptar-se al medi. Com més gran sigui el 
valor de fitness d'un individu major probabilitat tindrà de reproduir amb 

un altre individu seleccionat de manera similar. Així, igual que en la 
naturalesa existeixen els processos naturals de selecció natural, 

reproducció, mutació i competició en algorismes genètics tenim selecció, 
encreuament mutació i reemplaçament que provoquessin que la 

següent generació d'individus sigui millor perquè hi haurà escollit els 
trets dels individus millor dotats en la generació anterior. Si repetim el 

procés centenars de vegades obtindrem individus (solucions) amb 
característiques molt bones.  

 
- Els paràmetres propis de la metaheurística pel cas dels algorismes 

genètics són: 
 

o population_size 

o intermediate_population_size 
o nb_independent_runs 

o nb_evolution_steps 
o cross_probability 

o mutate_probability 
o start_choice 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Angl%C3%A8s
http://ca.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A0tica
http://ca.wikipedia.org/wiki/Algorisme
http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Algorisme_evolutiu&action=edit&redlink=1
http://ca.wikipedia.org/wiki/Evoluci%C3%B3
http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Her%C3%A8ncia_(algorisme_gen%C3%A8tic)&action=edit&redlink=1
http://ca.wikipedia.org/wiki/Mutaci%C3%B3_(algorisme_gen%C3%A8tic)
http://ca.wikipedia.org/wiki/Selecci%C3%B3_(algorisme_gen%C3%A8tic)
http://ca.wikipedia.org/wiki/Creuament_(algorisme_gen%C3%A8tic)
http://ca.wikipedia.org/wiki/Recombinaci%C3%B3_gen%C3%A8tica
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o select_choice 
o select_extra_parameter 

o cross_choice 
o cross_extra_parameter 

o mutate_choice 
o mutate_extra_parameter 

o replace_only_if_better 

o replace_generational 
 

 

1.6.2.3 Metaheurístiques simples de cerca local 

1.6.2.3.1 Hill Climbing 

 

L'algorisme Hill Climbing, també conegut com ascens de turons, utilitza 
una tècnica de millorament incremental de tal manera que el seu 

funcionament és el següent: comença per una certa solució (que pot ser 
aleatòria) sent aquesta la solució actual en l'espai de cerca. Examina les 

solucions veïnes i si una solució veïna és millor solució llavors aquesta 
pot convertir-se en solució actual, en cas contrari la solució veïna no 

serà mai seleccionada. Existeixen diverses variants l'algorisme depenent 
de si es vol fer una escalada simple o una escalada per màxima pendent 

i en funció d'això variarà la solució veïna seleccionada. Segueix una 

estratègia irrevocable, el que significa que un cop triat un camí de 
cerca no es pot tornar enrere per escollir una altra alternativa. Atenent 

al tipus de escalada distingim les següents propietats: 
 

Escalada simple 
- Avançar cap a un estat millor que l'actual. 

- Utilitzar una funció heurística de proximitat. 
- No es manté cap memòria sobre els estats anteriors. 

- És un mètode local que intenta millorar la solució actual. 
 

Escalada per màxima pendent 
- Avançar no només a un estat millor que l'actual sinó al millor de tots 

els estats possibles. 
 

L'algorisme Hill Climbing és un algorisme informat, és a dir, que es basa 

en la informació de la solució actual per decidir quina serà la pròxima 
solució. Redueix el nombre de nodes a analitzar ja que es centra en una 

determinada regió de l'espai de recerca, la qual cosa també es tradueix 
en una bona eficiència del mètode. En canvi, troba bones solucions però 
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no tan bones com altres mètodes que són més exhaustius (exploren tot 
l'espai de solucions) però que tenen un cost computacional més gran. 

 
- Els paràmetres propis de la metaheurística pel cas de Hill Climbing 

són: 
 

o nb_independent_runs 

o iterations_per_phase 
o use_delta_function 

o use_unapply_function 
 

 

1.6.2.3.2 Simulated Annealing 

 
Simulated Annealing és un algorisme de cerca metaheurística encaminat 

a resoldre situacions d'optimització global, és a dir, trobar una bona 
aproximació a l'òptim global d'una funció en un espai de consulta ample. 

 
Aquest algorisme està inspirat en el procés de refredament dels metalls, 

tècnica per la qual s'escalfa i després refreda controladament un 
material per augmentar la mida dels seus vidres i reduir els seus 

defectes. La calor causa que els àtoms se surtin de les seves 

posicions inicials (un mínim local d'energia) i es moguin aleatòriament, 
el refredament lent els dóna més probabilitats de trobar configuracions 

amb menor energia que la inicial. 
 

A cada iteració, considera alguns veïns de l'estat actual s, i 
probabilísticament decideix entre canviar el sistema a l'estat s 'o 

quedar-se a l'estat s. Les probabilitats s'escullen perquè el sistema 
tendeixi finalment a estats de menor energia. Típicament aquest pas es 

repeteix fins que s'aconsegueix un estat prou bo per l'aplicació o fins 
que hagi passat un determinat nombre d'iteracions. 

 
La probabilitat de fer la transició al nou estat s' és una funció P (δ I, T) 

de la diferència d'energia δE = E(s')-E(s) entre els dos estats, i de la 
variable T, anomenada temperatura. Una qualitat important del mètode 

SA és que la probabilitat de transició P és sempre diferent de zero, tot i 

que δE sigui positiu, és a dir, el sistema pot passar a un estat de major 
energia (pitjor solució) que l'estat actual. Aquest fet fa que puguem 

superar òptims locals. De manera que quan la temperatura tendeix al 
mínim, la probabilitat tendeix a zero asintóticamente. Així, cada vegada 

l’algorisme accepta menys moviments que augmentin l'energia. Si δE és 
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negatiu, és a dir, la transició disminueix l'energia, el moviment és 
acceptat amb probabilitat P = 1. 

 
La idea és que a mesura que l'algorisme avança per l'espai de recerca, 

la temperatura va disminuint segons una determinada funció (que 
podria ser exponencial). 

 

- Els paràmetres propis de la metaheurística pel cas de Simulated 
Annealing són: 

 
o temperature 

o nb_independent_runs 
o iterations_per_phase 

o use_delta_function 
o use_unapply_function 

 
 

1.6.2.4 Tabu Search 

 

La cerca tabú és un mètode d'optimització matemàtica, pertanyent a la 
classe de tècniques de recerca local. La cerca tabú augmenta el 

rendiment del mètode de recerca local mitjançant l'ús d'estructures de 

memòria: una vegada que una potencial solució és determinada, se la 
marca com "tabú" de manera que l'algorisme no torni a visitar aquesta 

possible solució. 
 

Tabu Search segueix la idea que perquè un mètode de resolució sigui 
efectiu ha de constar de memòria adaptativa i és necessari portar a 

terme una exploració responsiva. Aquests són els dos pilars fonamentals 
que sustenten aquesta metaheurística. Per memòria adaptativa s'entén 

a tota aquella informació que serveix per guiar les eleccions realitzades 
durant la cerca local. El fet que sigui adaptativa i no sigui rígida 

com en el cas d'heurístiques com la de Branch&Bound li confereix un 
valor afegit ja que pot ser a curt o llarg termini depenent de les 

circumstàncies. En general aquesta característica de Tabu Search 
contrasta clarament amb un altre tipus de heurístics que no consten de 

memòria com els Algorismes Genètics estudiats en un capítol anterior o 

altres recerques locals com Hill Climbing o Simulated Annealing també 
estudiades i que tampoc disposaven d'aquesta característica. El fet de 

seguir una exploració responsiva vol dir que una mala elecció escollida 
d’acord amb una determinada estratègia té més valor que triar una 

bona elecció aleatòriament. En un sistema que té memòria una dolenta 
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elecció que sorgeix d'una estratègia s'acaba traduint en una recerca 
molt més intel·ligent. 

 
Tabu Search pretén ser una extensió dels mètodes simples de recerca 

local. La implementació més simple d'aquest mètode consisteix en 
utilitzar els mètodes de cerca local juntament amb memòries a curt 

termini que permetin evitar estats tabú. De l'anterior podem extreure 

que els elements bàsics de Tabu Search són la definició del seu espai de 
recerca i la seva estructura de veïnatge. 

 
Habitualment per a un cert problema es poden definir diverses 

estructures de veïnatge. Depenent de l'estructura seleccionada seran 
necessàries unes certes condicions per passar d'una solució en curs a 

una veïna, condicions que seran més estrictes o més relaxades segons 
la bondat de les solucions que s'espera obtenir. Per tant l'elecció de 

l'estructura del veïnatge té un impacte directe sobre la qualitat de les 
solucions que s'obtindran així com del temps que serà necessari 

emprar per obtenir-les. 
 

- Els paràmetres propis de la metaheurística pel cas de Tabu Search 
són: 

 

o nb_independent_runs 
o nb_iterations 

o start_choice 
o tabu_size 

o max_tabu_status 
o aspiration_value 

o max_repetitions 
o nb_intensifications 

o nb_diversifications 
o elite_size 

 
 

1.7 Resultats de l‟execució 

 
Un cop l’usuari ha especificat tots els paràmetres per configurar 

l’execució del simulador, s’obté com a resultat el posicionament dels 
routers i els clients en la graella, així com el grau de connectivitat de la 

xarxa (size Giant Component) i el nombre de clients coberts.  
 

Una qüestió a tenir en compte és que en una determinada cel·la de la 
taula pot ser que hi quedin posicionats diferents elements, per això hi 
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ha introduït el concepte de estat d'una cel·la que podrà ser un dels 
següents: 

 
- No ocupada 

- Ocupada per un client:  

 
- Ocupada per un router:  

 
- Ocupada per un client i un router: 

 
- Ocupada per diversos clients i router: 

 
 
Cal esmentar que un una mateixa posició de la graella no poden estar 

posicionats dos routers. Així doncs, en funció de l'estat de cada cel·la 
s'utilitzarà un icona o un altre. 

 
 

 
Fig.12 Resultat d’una execució del simulador 
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2.  ANÀLISIS DE REQUISITS FUNCIONALS 
 
El projecte consisteix en la creació d’una aplicació web totalment en 

anglès que tindrà una part pública oberta a tothom, una part privada a 
la que només tindran accés els usuaris que es registrin, i un panell 

d’administració a la que només tindrà accés l’administrador. 

 
El registre és obert a tothom i gratuït, i un cop registrats podran 

disposar de l’execució del simulador i visualitzar i exportar els resultats. 
 

El panell d’administrador permetrà editar, configurar, monitoritzar i 
mantenir tots els elements de la pàgina web. 

 
 

2.1 Usuaris del sistema 

 
El sistema tindrà diferents tipus d’usuaris. Per concretar, en distingirem 

tres de possibles: 
 

 Administrador: És l’usuari que interactuarà amb el panell 
d’administrador.  

 Usuari registrat: Usuari que disposarà de privilegis tant per 
utilitzar la part pública del lloc web, com la part privada 

corresponent a la seva compte. 
 Usuari no registrat: Usuari que interactuarà amb la part pública 

del lloc web. 
 

 

2.2 Requisits funcionals 

 

Seguidament desglossarem els requisits funcionals del sistema segons 
els tipus d’usuari. 

 

2.2.1 Requisits d’usuari no registrat 

 

La pàgina web pública serà la part de l’aplicació navegable sense 
necessitat de registrar-se. Constarà d’un conjunt de seccions de 

navegació, on cada secció pot contenir un número variable de 
subseccions. Tant les seccions com les subseccions tindran un 
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contenidor, que serà totalment administrable des de el panell 
d’administrador del lloc web. 

 
També es disposarà d’una zona de noticies, on l’usuari podrà veure les 

noticies que hi hagin introduït prèviament l’administrador. 
 

I per últim, també hi haurà un calendari d’esdeveniments, on els usuaris 

podran informar-se dels esdeveniments més importants. 
 

 

2.2.2 Requisits d’usuari registrat 

 
Per ser un usuari registrat, s’haurà d’emplenar prèviament un formulari 

d’enregistrament. El formulari constarà de camps obligatoris i camps 
opcionals. Els camps que seran obligatoris d’emplenar per l’usuari són el 

username, el password, el correu electrònic, la institució, el país i 
l’ocupació. D’altra banda, els camps opcionals són el telèfon, la ciutat, 

la pàgina web, el interès del registre, dades de la institució, etc. 
 

Un cop completat el registre, l’usuari rebrà un correu electrònic de 
benvinguda al sistema i que li recordarà el seu username i password. 

Per accedir a la seva compte privada d’usuari haurà de introduir el seu 

username i password en la pàgina de login corresponent. Un cop es 
comprovi que el login és correcte, l’usuari podrà realitzar les diferents 

accions que anomenem als propers apartats. 
 

 

2.2.2.1 Execució simulador 

 
Els usuaris registrats podran executar el simulador introduint els 

diferents paràmetres mitjançant un formulari web. 
 

Un cop es llanci l’execució, l’usuari podrà consultar l’estat de les seves 
execucions, per veure si estan pendents, finalitzades o cancel·lades. En 

el cas que l’execució es trobi en estat finalitzat, l’usuari podrà veure els 
resultats obtinguts pel simulador. 

 

Els resultats consten de dues parts: 
 

 Resultat en .txt de las sortida del simulador: 
Es podrà veure el fitxer de sortida que s’obté de la sortida 

del simulador al realitzar l’execució.  
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 Resultats gràficament: 
Es podrà veure en imatges la solució obtinguda, de manera 

que els resultats són més comprensius i ajudarà a entendre 
la sortida en .txt del simulador. 

 
L’usuari, un cop llença l’execució tindrà la possibilitat de sol·licitar que 

se li enviïn els resultats via correu electrònic un cop hagi acabat 

l’execució. 
 

 

2.2.2.2 Edició de les preferències 

 
L’usuari podrà editar sempre que vulgui les dades introduïdes al 

formulari en el moment que es va enregistrar. Això és important ja que 
podria ser que les dades quedessin desfasades en algun moment o 

podrien ser errònies. Així el sistema mantindrà la base de dades 
actualitzada dels seus usuaris. 

 
 

2.2.2.3 Incidències 

 

Un usuari podrà crear incidències per poder dirigir-se a l’administrador i 

aquest podrà atendre les incidències dels usuaris. Una cop la hagi 
enviat, tindrà l’opció de comprovar en qui estat es troba (atesa, pendent 

o solucionada) i el missatge de l’administrador al respecte. 
 

En una aplicació d’aquest tipus és important donar l’oportunitat als 
usuaris de informar a l’administració de qualsevol problema que tingui 

relació amb l’aplicació, d’aquesta manera l’administrador estarà al dia 
dels problemes dels usuaris i alhora tractar de solucionar-los de forma 

ràpida i eficient. 
 

Aquest conjunt de intercanvi de informació ajuda a mantenir el sistema 
robust i fiable. 
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2.2.3 Requisits d’administrador 

 

L’administració té un paper important ja que ha de ser capaç de poder 
editar, configurar, monitoritzar i mantenir el lloc web. 

 
 

2.2.3.1 Configuració dels paràmetres de sistema 

 
Seguidament veurem una sèrie de paràmetres que podrà decidir 

l’administrador que afectaran al lloc web. 
 

- L’administrador podrà configurar el número d’execucions de les 
que disposarà un usuari per dia, a de més de el valor màxim, 

mínim i per defecte de cada un dels paràmetres del simulador. 
 

- L’administrador tindrà l’opció d’escollir quan vulgui la via 
d’execució, que potser directa o a través de un gestor de tasques. 

 
Per l’execució del simulador hi hauran dues possibilitats: una és 

que l’aplicació executi directament el simulador en la mateixa 
màquina on es trobi, i l’altre és la d’enviar la execució del mateix 

com un nou treball a un gestor de tasques, perquè s’encarregui de 

planificar a quina màquina del clúster envia la tasca per ser 
processada. 

 
La segona alternativa està pensada per si es donés el cas que hi 

hagués un volum elevat d’execucions simultànies, i fa que al 
executar el simulador directament en una màquina provoca una 

sobrecàrrega de la màquina i una pèrdua de rendiment. 
 

A destacar que la primera opció és més ràpida que la segona si el 
volum d’execucions no és molt gran, i per tant amb una sola 

màquina seria suficient. 
 

- L’administrador podrà configurar quins esdeveniments del 
sistema, produïts pels usuaris (alta de nous usuaris, noves 

incidències i noves execucions) li siguin comunicades a través del 

mail en el moment de produir-se. 
 

Alhora l’administrador podrà sol·licitar que se li envií un resum 
dels esdeveniments passats al final de cada dia. 
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- L’administrador tindrà l’opció de configurar les seves 
preferències. Amb això ens referim a poder canviar el mail i 

password d’administració en qualsevol moment.  

 

2.2.3.2 Gestió de continguts 

 

L’administrador tindrà la possibilitat mitjançant una funcionalitat de 

afegir i eliminar les seccions i subseccions que es troben a la part 
pública de la pàgina web. També podrà editar el contingut de les 

seccions i subseccions. 
 

 

2.2.3.3 Gestió d’usuaris 

 
Aquestes són les diferents opcions de les que disposarà l’administrador 

per gestionar els usuaris: 
 

- L’administrador en tot moment podrà tenir accés a les dades dels 
usuaris registrats al sistema.  

 
- També podrà veure algunes estadístiques generals referides als 

usuaris: com ara el percentatge d’usuaris per país, per ocupació i 

evolució de la quantitat d’usuaris en el sistema. 
 

- L’administrador tindrà l’opció de veure estadístiques pròpies de 
cada usuari: evolució del número d’execucions i de sessions 

iniciades des de el dia del seu enregistrament. 
 

- L’administrador podrà modificar i eliminar usuaris del sistema si 
ho creu convenient. 

 
 

2.2.3.4 Gestió d’execucions 

 

Seguidament veurem quines alternatives té l’administrador per 
gestionar les execucions: 

 

- Podrà obtenir informació sobre les execucions llançades en el 
simulador. 
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- Tindrà la possibilitat de visualitzar estadístiques generals de les 
execucions, tals com el percentatge de les execucions per estat 

(finalitzat, cancel·lat, executant) i les evolucions de les execucions 
llançades en el sistema. 

 
- Serà capaç d’eliminar execucions i cancel·lar les que encara no 

hagin finalitzat. 

 
 

2.2.3.5 Gestió de notícies 

 

L’administrador podrà crear notícies assignant un titular i un cos en 
elles, a més de assignar-hi una data de caducitat. Passada la data, la 

notícia no serà mostrada a la part pública del lloc web. 
 

Per suposat també podrà modificar i eliminar les notícies que cregui 
convenient. 

 
 

2.2.3.6 Gestió d’esdeveniments 

 

Els esdeveniments són fets importants que calen ser remarcats. Segons 

la seva duració, podran ser de diferents tipus: 
 

 - Esdeveniments que ocorren un dia en concret. 
- Esdeveniments que tenen un interval de duració superior a un 

dia. 
- Esdeveniments cíclics: que ocorren un dia al mes, un dia al mes 

de tots els anys, un dia de un mes de tots els anys, etc. 
 

Aquests esdeveniments podran ser creats, modificats i eliminats per 
l’administrador. 

 
 

2.2.3.7 Gestió de incidències 

 

L’administrador serà capaç de poder llegir les incidències produïdes per 

part dels usuaris. I alhora les podrà respondre i canviar l’estat un cop 
resoltes. 
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2.3 Models dels casos d‟ús 

 
Un cas d’ús és la seqüència d’interaccions entre un usuari i el sistema 

per tal de realitzar una tasca concreta. Per tal de definir els casos d’ús 
necessitem definir els diferents actors (usuaris), fer el diagrama dels 

casos d’ús i la seva especificació. 
 

 

2.3.1 Definició dels actors del sistema 

 
Un actor és una entitat externa al nostre sistema que participa en un 

cas d’ús, ja siguin usuaris, altres sistemes, etc... 
 

En aquest projecte definirem tres actors que poden ser un usuari. Tenim 

l’usuari no registrat, l’usuari registrat amb més privilegis que l’usuari no 
registrat i l’administrador, que té privilegis especials de cara a 

administrat el lloc web. 
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2.3.2 Diagrama dels casos d’ús 

 

El diagrama dels casos d’ús permet representar les relacions entre les 
funcionalitats i els diferents actors. En aquest cas haurem d’especificar 

en tres diagrames quines funcionalitats estaran relacionades amb cada 
un dels tres actors especificats amb anterioritat.  

 

 

2.3.2.1 Diagrama dels casos d’ús d’usuari no registrat 
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2.3.2.2 Diagrama dels casos d’ús d’usuari registrat 
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2.3.2.3 Diagrama dels casos d’ús d’administrador 
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2.4 Especificació dels casos d‟ús 

 
L’especificació del cas d’ús es completa amb el diàleg, que explica el 

comportament de la funcionalitat. Aquest consisteix en explicar el 
comportament normal o regular (diàleg típic) del cas d’ús i d’altra banda 

els comportaments excepcionals o irregulars (errors possibles i cursos 
alternatius). Les especificacions dels casos d’ús tenen el següent format: 

 
 Cas d’ús: Nom del cas d’ús. 

 Actors: Actors que hi intervenen. 
 Descripció: Breu resum del cas d’ús. 

 Diàleg típic: Diàleg típic entre els actors i el sistema i canvis que 
s’operen en el sistema. 

 Errors i cursos alternatius: Errors possibles i cursos alternatius 

al diàleg típic. 
 

A continuació especifico dos dels casos d’ús essencials d’aquest 
projecte: Llançar execució i consultar execucions. 

 
Cas d’ús: Llançar execució 

Actors: Usuari registrat 
Descripció: Fer una execució al simulador. 

Diàleg típic: 
 

ACTOR SISTEMA 

1- L’usuari introdueix els 
paràmetres que necessita el 

simulador al formulari. 

 

 2- El sistema executa el 
simulador amb els paràmetres 

introduïts per l’usuari i guarda el 
resultat de l’execució. 

 3- Indica a l’usuari que l’execució 
ha finalitzat amb èxit.  

 

Errors i cursos alternatius: 
(1) Manca dades: si manca algun paràmetre es produeix un error i el 

sistema el mostra. 
(3) Execució incorrecta: indica al usuari que l’execució no ha finalitzat 

correctament. 
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Cas d’ús: Consultar execució 
Actors: Usuari registrat 

Descripció: Fer una consultar d’una execució. 
Diàleg típic: 

 

ACTOR SISTEMA 

1- L’usuari demana al sistema 

que li mostri els resultats de 
l’execució d’una data en concret. 

 

 2- El sistema retorna els resultats 

a l’usuari. 

 

Errors i cursos alternatius: 
(1) Dades errònies: si en aquella data no hi hagués cap execució, el 

sistema avisarà a l’usuari. 
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WIRELLES MESH NETWORKS WEB  ALBERT BRAVO DÍEZ 

47 

2.5 Model Conceptual 

 
Un cop analitzada l’aplicació, obtenim com a resultat aquest model 

conceptual. 
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3.  ANÀLISI DE REQUISITS NO FUNCIONALS 
 

3.1 Propietats del entorn web 

 

Els requisits no funcionals són els que descriuen quines facilitats ha de 
donar el sistema a l’usuari, no en quant a les necessitats, sinó al 

sistema en general. Les propietats de l’entorn web han de ser: 
 

- S’ha d’aconseguir realitzar una interfície amigable i fàcil d’utilitzar pels 
usuaris, que puguin executar el simulador amb la major claredat 

possible. 
 

- Tan la instal·lació com l’administració de l’aplicació web, han de 

resultar tasques senzilles per l’administrador. 
 

- El lloc web ha de respectar els estàndards del W3C, d’aquesta manera 
serà compatible amb la major part de navegadors. Alhora, el codi HTML 

ha de ser vàlid en relació a l’estàndard XHTML 1.0 estricte. I els estils 
CSS han de ser també vàlids en relació a l’estàndard CSS 2.0. 

 
- Un aspecte a tenir en compte, és el de complir uns requisits mínims 

d’accessibilitat. D’aquesta manera, si algun usuari discapacitat volgués 
utilitzar la pàgina web, ho podria fer. 

 
- Cal esmentar, que l’aplicació web no pot dependre del funcionament 

de scripts de clients (JavaScript) en les seves funcionalitats més 
bàsiques, ja que es donen situacions on alguns navegadors no 

incorporen un intèrpret o que ofereixen la possibilitat de desactivar-lo. 

 
 

3.2 Plataforma de funcionament 

 

Per poder realitzar el desenvolupament de l’aplicació és necessari 
disposar de: 

 

- Es necessita un servidor web on allotjar la web i que sigui accessible 
des de l’exterior. 

 
- S’ha de disposar d’una compte en un servidor de correu electrònic, per 

poder enviar correus electrònics a través de l’aplicació. 



WIRELLES MESH NETWORKS WEB  ALBERT BRAVO DÍEZ 

49 

- És necessari la utilització d’un llenguatge de scripting (llenguatge de 
guió) per la programació de webs dinàmiques. 

 
- També ens cal un sistema gestor de base de dades per la base de 

dades que necessitarem pel sistema. 
 

- Per últim, un planificador de tasques per controlar i distribuir les 

execucions del simulador. S’ha de preveure la possibilitat de que pot 
haver-hi nombroses execucions simultànies i és important no 

sobrecarregar una única màquina amb tantes execucions.  
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3.3 Arquitectura de l‟aplicació 

 
En l’apartat anterior hem vist el conjunt d’elements necessaris perquè la 

nostra aplicació funcioni. En aquest apartat veurem de quina forma 
interactuen aquests elements entre si. 

 
L’aplicació web estarà allotjada en una màquina amb un servidor web 

que serà accessible des de l’exterior. 
 

El lloc web serà implementada amb un llenguatge de programació de 
scripting, suportat pel servidor web on estarà allotjada. 

 
Tots els elements de l’arquitectura seran coordinats per l’aplicació web, 

d’aquesta manera tot funcionarà com és degut, i més tard tractarà la 

informació que obtingui per presentar-la de forma atractiva al usuari o a 
l’administrador. 
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3.3.1 Sistema Gestor Base de Dades (SGBD) 

 

Com a tota aplicació web, la Base de Dades té un paper important en el 
sistema, ja que hi haurà molta informació que hem d’enregistrar. Entre 

aquestes dades hi trobem contingut de la pàgina web, informació 
d’usuaris, informació de les execucions, noticies, esdeveniments, etc. 

que serà emmagatzemat a la Base de Dades i controlat pel Sistema 

Gestor de Base de Dades. 
 

La Base de Dades estarà en un servidor, el qual podrà està en la 
mateixa màquina física o pot estar en una màquina externa que ha de 

ser accessible per la màquina on la pàgina web està allotjada. 
 

Òbviament, l’aplicació interactuarà amb el SGBD per realitzar les 
operacions oportunes amb les dades, ja sigui consultar, modificar o 

eliminar. 
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3.3.2 Gestor de tasques i simulador 

 
Com hem especificat anteriorment en l’anàlisi funcional, per l’execució 

del simulador hi haurà dos possibilitats: 
 

- La primera és que l’aplicació web executi directament el simulador en 

la mateixa màquina on es trobi, obtenint el resultat de l’execució de 
forma ràpida sempre i quan no hi hagi un nombre gran de execucions 

simultànies. 
 

- L’altre possibilitat, és enviar les execucions com a nous treballs a un 
gestor de tasques, perquè s’encarregui de planificar a quina màquina del 

clúster envia la tasca perquè sigui processada, realitzant un balanceig 
equitatiu de les màquines.  

 
En tots dos casos, el resultat retornat pel simulador, serà tractat per 

l’aplicació web per presentar-lo de forma clara i visualment entenedora 
als usuaris registrats del sistema. 
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3.3.3 Correu electrònic 

 

Es necessita una compte en un servidor de correu SMTP (Simple Mail 
Transfer Protocol, Protocol Simple de Transferència de Correu), per 

poder fer el enviament dels correus automàtics des de l’aplicació web. 
Aquest servidor de correu pot està ubicat en la mateixa màquina on està 

allotjada l’aplicació web o bé en una altra però alhora accessible per 

l’aplicació web des de l’exterior. 
 

 

 
 

 

3.4. Idioma de l‟aplicació web 

 

El contingut de l’aplicació web s’ha decidit que sigui totalment en anglès, 
ja que s’ha cregut convenient que fos així degut a que els usuaris a qui 

va destinat són enginyers tan nacionals com internacionals i es dona per 
suposat que els seus coneixements del idioma són d’un nivell alt. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Correo_electr%C3%B3nico


WIRELLES MESH NETWORKS WEB  ALBERT BRAVO DÍEZ 

54 

4. IMPLEMENTACIÓ I DESPLEGAMENT 
 
Seguidament, en aquest apartat especificarem els detalls de la 

implementació i del seu desplegament en un entorn real. 
 

4.1 Implementació 

 
En l’apartat anterior hem especificat de forma genèrica la plataforma 

necessària perquè funcioni l’aplicació. Seguidament explicarem quina 
plataforma s’ha escollit per la implementació i per què la hem escollit. 

 
Per la implementació s’ha escollit la plataforma de software lliure LAMP: 

Linux, Apache, MySQL i PHP. 

 
Alguns dels motius pels quals s’ha escollit: 

 
 És una eina popularment de gran utilitat alhora de desenvolupar 

pàgines web, ja que està molt contrastada. Això fa que puguem 
trobar més fàcilment informació al respecte.  

 Per instal·lar LAMP tant sols necessitem una petita fracció del 
temps necessari per descarregar i configurar els programes per 

separat. 
 És una eina contrastada en el desenvolupament d’aplicacions web, 

fiable i potent. 
 Recolze la política de codi obert pel desenvolupament d’aplicacions 

de qualitat. 
 No repercuteix cap cost de software al projecte. El cost serà 

únicament el cost derivat de la programació. 
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4.1.1 Estructura interna de l’aplicació web 

 

Fins al moment no hem distingit o parlat en cap moment de l’estructura 
interna de l’aplicació web, l’hem tractat com si fos un bloc indivisible. A 

continuació, entrarem en detalls de com està format aquest bloc, 
especificant cada un dels elements que el formen i quina funció realitzen 

en l’aplicació. 
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4.1.1.1 Management  

 

Aquest element de l’estructura interna és l’encarregat de interactuar 
directament amb la base de dades, mitjançant l’enviament de 

sentències SQL de consulta, inserció, modificació i esborrat al servidor 
MySQL. 

 

 

4.1.1.1.1 Estructura interna 

 
L’àrea del Manegement, esta formada per varies classes, que alhora, 

cada una d’elles s’encarrega específicament en un element en concret 
de l’aplicació. Hi tenim 6 classes que són les següents: 

 
1. contentManagement: Permet afegir, modificar i consultar les 

seccions i subseccions que tenim enregistrades en la Base de 
Dades. 

 
2. userManagement: Permet afegir, modificar i consultar els 

usuaris registrats en la Base de Dades. 
 

3. incidenceManagement: Permet afegir, modificar i consultar els 

incidents que hi han emmagatzemats en la Base de Dades. 
 

4. newsManagement: Permet afegir, modificar i consultar les 
notícies que tenim en la Base de Dades. 

 
5. eventManagement: Permet afegir, modificar i consultar els 

events que hi han enregistrats en la Base de Dades. 
 

6. executionManagement: Permet afegir, llançar, modificar i 
eliminar les execucions de la Base de Dades. 

 
 

4.1.1.1.2 Disseny lògic de la Base de Dades 

 

Un cop es té el diagrama de classes, es moment de transformar-lo a 

components implementables per l’SGBD. Així hem de transformar els 
objectes, associacions entre aquests i restriccions textuals en taules, 

funcions... i totes les eines que ens dona en aquest cas el MySQL. 
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- Usuaris (username, password, mail, institucio, tipus, data_alta, 
ultim_login, direccio, ciutat, provincia, pais, telefon, web, ocupacio, 

interes, direccio_ins, ciutat_ins, provincia_ins, pais_ins, telefon_ins, 
web_ins); 

 
Primary Key username. 

 

- Execucions (username, data, parametres, status, visible, 
status_mail, tipus); 

 
Primary Key username i data. 

Foreign Key username a usuaris. 
 

- Calendari (id_esdeveniment, titol_esdeveniment, dia, mes, any, 
dia_fi, mes_fi, any_fi, esdeveniment, lloc); 

 
Primary Key id_esdeveniment. 

 
- Notícies (id_noticia, titular, cos, data, data_expiracio); 

 
Primary Key id_noticia. 

 

- Seccions (id_seccio, titol, texte, data_modif, link_extern, link); 
 

Primary Key id_seccio. 
 

- Subseccions (id_subseccio, id_seccio, titol, texte, data_modif, 
link_extern, link); 

 
Primary Key id_subseccio, id_seccio. 

Foreign Key id_seccio a seccions. 
 

- Incidencies (id_incidencia, username, incidencia, status, resposta, 
data); 

 
Primary Key id_incidencia. 

Foreign Key username a usuaris. 

 
- Sessions (username, data, ip); 

 
Primary Key username i data. 

Foreign Key username a usuaris. 
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4.1.1.1.3 Disseny físic de la Base de Dades??????????? 

 
- Usuaris: 

 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `usuarios` ( 

  `username` varchar(100) COLLATE latin1_spanish_ci NOT NULL 

DEFAULT '', 
  `password` varchar(100) COLLATE latin1_spanish_ci NOT NULL 

DEFAULT '', 
  `mail` varchar(100) COLLATE latin1_spanish_ci NOT NULL DEFAULT '', 

  `institucion` varchar(100) COLLATE latin1_spanish_ci NOT NULL 
DEFAULT '', 

  `tipo` enum('admin','user') COLLATE latin1_spanish_ci NOT NULL 
DEFAULT 'admin', 

  `fecha_alta` int(11) DEFAULT '0', 
  `ultimo_login` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT '0', 

  `direccion` varchar(30) COLLATE latin1_spanish_ci NOT NULL 
DEFAULT '', 

  `ciudad` varchar(30) COLLATE latin1_spanish_ci NOT NULL DEFAULT 
'', 

  `provincia` varchar(30) COLLATE latin1_spanish_ci NOT NULL 

DEFAULT '', 
  `pais` varchar(30) COLLATE latin1_spanish_ci NOT NULL DEFAULT '', 

  `telefono` varchar(30) COLLATE latin1_spanish_ci NOT NULL DEFAULT 
'', 

  `web` varchar(30) COLLATE latin1_spanish_ci NOT NULL DEFAULT '', 
  `ocupacion` varchar(30) COLLATE latin1_spanish_ci NOT NULL 

DEFAULT '', 
  `interes` text COLLATE latin1_spanish_ci NOT NULL, 

  `direccion_ins` varchar(30) COLLATE latin1_spanish_ci NOT NULL 
DEFAULT '', 

  `ciudad_ins` varchar(30) COLLATE latin1_spanish_ci NOT NULL 
DEFAULT '', 

  `provincia_ins` varchar(30) COLLATE latin1_spanish_ci NOT NULL 
DEFAULT '', 

  `pais_ins` varchar(30) COLLATE latin1_spanish_ci NOT NULL DEFAULT 

'', 
  `telefono_ins` varchar(30) COLLATE latin1_spanish_ci NOT NULL 

DEFAULT '', 
  `web_ins` varchar(30) COLLATE latin1_spanish_ci NOT NULL DEFAULT 

'', 
  PRIMARY KEY (`username`) 
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) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 
COLLATE=latin1_spanish_ci; 

 
 

- Execucions: 
 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `ejecuciones` ( 

  `username` varchar(100) CHARACTER SET latin1 COLLATE 
latin1_spanish_ci NOT NULL DEFAULT '', 

  `fecha` int(11) NOT NULL DEFAULT '0', 
  `parametros` text CHARACTER SET latin1 COLLATE latin1_spanish_ci 

NOT NULL, 
  `status` varchar(20) CHARACTER SET latin1 COLLATE 

latin1_spanish_ci NOT NULL DEFAULT '', 
  `sungrid_id` varchar(20) CHARACTER SET latin1 COLLATE 

latin1_spanish_ci NOT NULL DEFAULT '', 
  `visible` char(1) CHARACTER SET latin1 COLLATE latin1_spanish_ci 

NOT NULL DEFAULT 'S', 
  `status_mail` varchar(20) NOT NULL DEFAULT 'N', 

  `tipo` enum('directa','sungrid') NOT NULL DEFAULT 'sungrid', 
  PRIMARY KEY (`username`,`fecha`) 

) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1; 

 
 

- Calendari: 
 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `calendario` ( 
  `id_evento` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `titulo_en` varchar(100) DEFAULT NULL, 
  `dia` int(11) DEFAULT '0', 

  `mes` int(11) DEFAULT '0', 
  `year` int(11) DEFAULT '0', 

  `dia_fin` int(11) DEFAULT '0', 
  `mes_fin` int(11) DEFAULT '0', 

  `year_fin` int(11) DEFAULT '0', 
  `evento_en` tinytext, 

  `lugar` varchar(50) DEFAULT NULL, 

  PRIMARY KEY (`id_evento`) 
) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=2 ; 

 
 

- Notícies: 
 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `noticias` ( 
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  `id_noticia` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `titular_en` varchar(100) NOT NULL DEFAULT '', 

  `cuerpo_en` longtext NOT NULL, 
  `fecha` int(11) DEFAULT '0', 

  `fecha_exp` int(11) NOT NULL DEFAULT '0', 
  PRIMARY KEY (`id_noticia`) 

) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=20 ; 

 
 

- Seccions: 
 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `secciones` ( 
  `id_seccion` int(11) NOT NULL DEFAULT '0', 

  `titulo_en` varchar(100) CHARACTER SET latin1 COLLATE 
latin1_spanish_ci NOT NULL DEFAULT '', 

  `texto_en` longtext NOT NULL, 
  `fecha_modif` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, 

  `link_externo` char(1) NOT NULL DEFAULT 'N', 
  `link` varchar(100) NOT NULL DEFAULT '#', 

  PRIMARY KEY (`id_seccion`), 
  UNIQUE KEY `titulo_en` (`titulo_en`) 

) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1; 

 
 

- Subseccions: 
 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `subsecciones` ( 
  `id_subseccion` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT '0', 

  `id_seccion` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT '0', 
  `titulo_en` varchar(100) NOT NULL DEFAULT '', 

  `texto_en` longtext NOT NULL, 
  `fecha_modif` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, 

  `link_externo` char(1) NOT NULL DEFAULT 'S', 
  `link` varchar(100) NOT NULL DEFAULT '#', 

  PRIMARY KEY (`id_subseccion`,`id_seccion`) 
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

 
- Incidències: 

 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `incidencias` ( 

  `usuario` varchar(100) NOT NULL DEFAULT '', 
  `incidencia` text NOT NULL, 

  `status` varchar(20) NOT NULL DEFAULT '', 
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  `respuesta` text NOT NULL, 
  `id_incidencia` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `fecha` int(11) NOT NULL DEFAULT '0', 
  PRIMARY KEY (`id_incidencia`) 

) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=32 ; 
 

 

- Sessions: 
 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `sesiones` ( 
  `username` varchar(100) CHARACTER SET latin1 COLLATE 

latin1_spanish_ci NOT NULL DEFAULT '', 
  `fecha` int(11) NOT NULL DEFAULT '0', 

  `ip` varchar(25) CHARACTER SET latin1 COLLATE latin1_spanish_ci 
NOT NULL DEFAULT '', 

  PRIMARY KEY (`username`,`fecha`) 
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1; 

 
 

4.1.1.2 Frontend 

 

L’element Frontend és l’altre element intern de l’estructura abans 

presentada en l’apartat 5.1.1. Aquest és l’encarregat d’interactuar amb 
l’usuari, és la part visible, és a dir, el lloc web públic i el compte 

d’usuari. Més detalladament realitza les següents funcions: 
 

- S’encarrega de comunicar-se amb la classe Management, 
obtenint les dades del Management i tractant-les per produir la 

sortida HTML que servirà de interfície per interactuar amb l’usuari. 
 

- I és l’encarregada d’enviar la informació que un usuari registrat 
afegeixi o modifiqui mitjançant la interfície a la secció de 

Management, i aquesta sigui la que realitzi els canvis persistents a 
la BD. Aquestes dades a tractar poden ser: noves execucions, 

modificació de les dades personals, noves sessions, nous 
esdeveniments, etc. 

 

Per afavorir l’aspecte de presentació del HTML i que és generi de forma 
més atractiva i entenedor, s’ha aplicat una fulla d’estils CSS. Mitjançant 

CSS aconseguim separar la generació de la sortida HTML de la 
presentació en si mateix. Això facilita el canvi d’estil de la pàgina, 

únicament tenint que canviar la fulla d’estils canviarem la presentació 
del web. 
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4.1.1.2.1 Entorn web públic 

 
L’entorn web públic està dividit en varies parts, que són independents 

entre si, i que són coordinades per un objecte de la classe ViewManager, 
que serà emmagatzemat en una variable de sessió en el moment 

d’entrar a l’aplicació web. 

 
La classe ViewManager disposa de mètodes per carregar els diferents 

elements que formen la pàgina i guardar l’estat de la secció-subsecció 
seleccionada i el mes seleccionat del calendari. 

 
Les diferents parts del lloc web públic són les següents: 

 
 Capçalera: és la part distintiva de l’aplicació amb el logotip. 

 
 Seccions: es carreguen les seccions que existeixen en el sistema, 

que seran el menú de navegació per l’usuari. Per defecte estarà 
seleccionada la secció d’inici. 

 
 Subseccions: es carreguen les subseccions de la secció actual. 

L’usuari pot navegar, seleccionar i veure el contingut de les 

diferents subseccions. 
 

 Contingut: es carrega el contingut de la secció-subsecció actual. 
 

 Titulars notícies: Es carregaran els titular de les notícies actives, 
és a dir, les que no estiguin caducades. 

 
 Calendari esdeveniments: es mostrarà el calendari del mes 

actual, assenyalant els dies en els que existeixi algun 
esdeveniment. Es podrà escollir un mes anterior i posterior per 

veure esdeveniments passats o futurs. 
 

 Peu de pàgina: Es mostrarà en el peu de pàgina els enllaços dels 
patrocinadors i les imatges de validació CSS i XHTML. 
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4.1.1.3 Administració 

 

L’element administració, és la part visible per l’usuari administrador, on 
podrà monitoritzar i configurar l’aplicació web amb les diferents eines 

que disposarà. 
 

Aquesta part s’encarrega de les següents funcionalitats: 
 

- S’encarrega d’obtenir les dades de la secció de Management i 
tractar-los produint la sortida HTML que servirà de interfície, que 

interactuarà amb l’administrador. 

 
- S’encarrega d’enviar la informació que afegeixi o modifiqui 

l’administrador a través de la interfície a la secció de Management, 
perquè aquesta realitzi els canvis de forma persistent a la BD. 

 
Per tenir organitzada tota aquesta informació de forma clara, hem 

dividit les tasques d’administració i agrupat perquè siguin tractades per 
variïs gestors independents. Per fer-nos una idea dels gestors, els 

especifiquem seguidament: 
 

 Gestor de continguts: Permet a l’administrador afegir, modificar 
i eliminar seccions i subseccions mitjançant la interfície web. 
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 Gestor d’usuaris: Permet l’administrador modificar, eliminar i 
veure estadístiques dels usuaris mitjançant la interfície web. 

 
A més disposa d’una funcionalitat amb la que es pot realitzar una 

consulta aplicant filtres de selecció, com ara per país, data d’alta, 
última sessió, etc. i ordenar-los per diferents camps. 

 

 Gestor d’execucions: Permet a l’administrador eliminar i veure 
les estadístiques sobre les execucions mitjançant la interfície web. 

 
Alhora també permet a l’administrador realitzar consultes aplicant 

filtres de selecció, com ara per usuari, data, etc. i ordenar-los per 
diferents camps. 

 
 Gestor d’esdeveniments: Permet a l’administrador afegir, 

modificar i eliminar esdeveniments mitjançant la interfície web. 
 

 Gestor de notícies: Permet a l’administrador afegir, modificar i 
eliminar notícies mitjançant la interfície web. 

 
 Gestor de incidències: Permet a l’administrador consultar i 

respondre incidències produïdes per l’usuari mitjançant una 

interfície web. 
 

 

4.1.2 Software addicional 

 
En aquí explicarem quin software addicional hem utilitzat per realitzar 

l’aplicació web.  
 

 
 PhpMailer: Classe en PHP que permet l’enviament de correus 

electrònics mitjançant el protocol SMTP de manera fàcil i intuïtiva. 
 

 JpGraph: JpGraph és una poderosa llibreria desenvolupada per 
PHP4 i PHP5, el propòsit és simplificar la creació del traçat de 

gràfiques dinàmiques en 2D. JpGraph a més es pot fer servir per 

si mateixa o com a part integrada d'un projecte més gran. 
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4.1.3 Gestor de tasques Sun Grid 

 

El gestor de tasques Sun Grid, és propietat de RDlab (Laboratori de 
Recerca i Desenvolupament), que pertany al departament de LSI de 

l’UPC. 
 

Gràcies aquest gestor, tenim la possibilitat de poder enviar les 

execucions del simulador a altres màquines per tal de balancejar la 
càrrega d’execucions a realitzar, en el cas que ens trobéssim amb una 

gran quantitat. 

4.1.3.1 El clúster del LSI 

 
A continuació mostrem alguns números que reflecteixen la grandària 

d’aquest clúster. 
 

- Més de 70 nodes.  
- Més de 560 Nuclis d’execució.  

- Més d’1 Terabyte de memòria RAM.  
- Més de 10 Terabytes d’espai de disc.  

- Més de 120 usuaris.  
- Més de 340.000 treballs durant l’any 2011  
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4.1.3.2 Arquitectura del clúster de LSI 

 

 

 

4.2 Desplegament de l‟entorn real 

 
Un cop esmentats els detalls de la implementació i de la plataforma 

escollida, seguidament especificarem l’entorn real on s’ha fet el 
desplegament, que és en el departament de LSI. 

 
El departament de LSI disposa d’una infraestructura on poder desplegar 

l’aplicació web sense cap mena de problema. Ho veiem seguidament 
amb més exactitud. 

 
Hem de dir també que tots els detalls que depenen de l’entorn estan 

guardats en un fitxer de configuració, d’aquesta manera si es volgués 

implementar un altre lloc només s’hauria de modificar el fitxer 
especificant el nou entorn. 
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4.2.1 Allotjament de l’aplicació web 

 
El departament de LSI disposa d’una màquina Linux, on allotjarem 

l’aplicació. Serà allotjada en un disc d’aquesta màquina, que té un 
servidor web Apache 2, amb suport al llenguatge de programació 

PHP4.3, per la llibreria de gràfics GD i per treballar amb MySQL. 
 

Aquest servidor escolta en el port 80 i atén les peticions sobre la URL 
http://weboptserv.lsi.upc.edu. 

 

http://weboptserv.lsi.upc.edu/
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L’aplicació, un cop més, remarquem que estarà desenvolupada de forma 
íntegra en PHP, que és un llenguatge molt popular i potent per el 

desenvolupament de planes webs dinàmiques.   
 

Aquesta màquina Linux, té accés al servidor de BD, al servidor de correu 
i al gestor de tasques, requisit indispensable per a que l’aplicació 

funcioni al 100%. 

 
 

4.2.2 Servidor BD MySQL 

 

El servidor que alberga la BD del sistema tindrà un SGBD MySQL 4.1.14, 
situat en una màquina anomenada mysql-rdlab.lsi.upc.edu, que 

escoltarà per el port 3306. 
 

En el MySQL s’ha creat una BD i un usuari, el qual tindrà permisos per 
poder consultar, crear, modificar i eliminar taules de la BD. 

 
El PHP de l’aplicació web es connectarà amb l’usuari creat al servidor 

MySQL, i utilitzarà la BD creada, per tal de poder operar amb les dades 
del sistema. La integració del PHP i del MySQL és total i la comunicació 

es realitza de manera senzilla i natural. 

 
Per facilitar l’administració de la BD, es disposa de phpMyAdmin, una 

aplicació PHP amb una interfície gràfica amigable, que permet tot tipus 
d’operacions sobre la BD via web i de forma visual, sense la necessitat 

de realitzar les operacions via comanda. 
 

 

4.2.3 Servidor de correu SMTP 

 
Per poder realitzar tots els enviaments d’avisos i notificacions via mail 

des de l’aplicació web, es disposa d’una compte en el servidor SMTP 
mail.lsi.upc.edu. 

 
Aquests correus seran enviats des de el PHP de l’aplicació web 

mitjançant Phpmailer, que és una classe opensource, desenvolupada 

també en PHP que permet enviar correus de manera fàcil i intuïtiva. 
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4.2.4 Sun Grid en el LSI 

 

Com hem comentat amb anterioritat, el departament de LSI disposa 
d’un clúster amb més de 70 nodes, dividits en 6 grups, anomenats 

Barcelogic, Blade, Eixam, Nozomi i Tenada per executar les diferents 
tasques que s’envien al Sun Grid. 

 

Una de les màquines integrades del clúster, és la màquina que hosteja 
l’aplicació, i es important que així sigui per poder llançar els treballs i 

que així siguin executades dintre el clúster.   
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5. TESTING I EXPLOTACIÓ 
 
Durant la implementació s’han anat fent proves dels diferents 

components però, un cop finalitzada l’etapa, hem de provar l’aplicació 
completa. 

 

Hem posat a prova l’aplicació mitjançant el testing, que és un procés 
utilitzat per identificar possibles errades de la implementació, la qualitat 

i la usabilitat d’un programa. Bàsicament és una fase en el 
desenvolupament de software consistent en provar les aplicacions 

construïdes. Únicament un procés de verificació formal pot provar que 
no existeixin defectes. 

 
A continuació explicarem amb detall quines han sigut les proves que 

hem realitzat per comprovar la funcionalitat. 
 

 

5.1 Test realitzats 

 

Els tests que hem realitzat s’han enfocat en intentar detectar i 
solucionar els possibles errors que hi poden haver en totes les 

funcionalitats tant d’usuari (registrat i no registrat) com d’administrador. 
 

 Proves sobre les funcionalitats del usuari no registrat: 
 

- Consultar seccions i subseccions: S’han fet proves de 
navegació per tots els menús de secció i subsecció, per comprovar 

que es mostri el contingut correctament. 

 
- Consultar notícies: S’han afegit notícies i s’han consultat, per 

comprovar el funcionament correcte. 
 

- Consultar esdeveniments: S’han afegit esdeveniments i s’han 
consultat mitjançant el calendari. 

 
- Registrar-se: S’ha provat registrar un usuari nou al sistema. 

 
 Proves sobre totes les funcionalitats d’un usuari registrat: 

 
- Login i logout: S’han creat alguns usuaris i s’ha provat fer la 

connexió amb cadascun d’ells i al mateix temps fer la desconnexió 
i veure que es realitza correctament. 
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- Llançar execucions: S’han llançat varies execucions variant 

tots els paràmetres i utilitzant diferents usuaris.   
 

- Consultar execucions i veure els resultats: Un cop llençades 
les execucions, hem comprovat el seu estat i els hem comparat 

amb els resultats que retorna el simulador directament. 

 

 
 

- Editar preferències: Es comprova que es puguin editar tots els 
camps que hi han i que siguin emmagatzemat de forma correcta. 

 
- Obrir incidència: S’obren algunes incidències amb variïs 

usuaris i es mira que s’hagin emmagatzemat correctament. També 

es comprova que l’administrador les pugui consultar. 
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- Consultar incidència: Es comprova quin és l’estat de les 
incidències obertes anteriorment pels diferents usuaris. I es 

contesten des de l’administració i mirem que l’estat variï des de la 
compte de l’usuari. 

 
 Proves amb diferents configuracions per comprovar totes les 

funcionalitats de l’administrador: 

 
- Afegir, editar i eliminar continguts: S’han afegit, editat i 

eliminat varies seccions i subseccions, i alhora comprovem que 
són visibles en la part pública. 

 
- Consultar, modificar i eliminar usuaris: els usuaris registrats 

anteriorment, s’ha consultat les seves característiques. També 
s’ha provat de modificar i eliminar els usuaris. 

 
- Consultar i eliminar execucions: Les execucions llançades 

amb anterioritat, s’han consultat i provat de poder eliminar. 
 

- Consultar, respondre i eliminar incidències: Les incidències 
creades amb anterioritat, s’han provat de consultar, respondre i 

eliminar. 

 
- Afegir, editar i eliminar esdeveniments: S’han fet proves 

relacionades amb les dates, que és on més possibles errors es 
poden donar. Hem afegit diferents esdeveniments: d’un dia en 

concret, d’un interval de temps, i de repetició en una data en 
concret. 

 
Els de tipus interval, s’han provat 4 possibles casos: 

 
 Que el dia inicial estigui en un mes i el dia final en el 

següent. Exemple: 28/11/11-1/12/11 
 

 Que el dia inicial i el dia final estigui separat per variïs 
mesos. Exemple: 20/10/11-20/12/11 

 

 Que el dia inicial i el dia final estiguin en anys diferents. 
Exemple: 22/12/11-9/1/12 

 
 Que el dia inicial i el dia final estiguin en el mateix mes. 

Exemple: 20/11/11-28/11/11 
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Els esdeveniments de tipus repetitiu, s’han provat les 8 possibles 
combinacions que es poden donar: 

 

DIA MES ANY 

Fixa Fixa Fixa 

Fixa Fixa Repetitiu 

Fixa Repetitiu Fixa 

Fixa Repetitiu Repetitiu 

Repetitiu Fixa Fixa 

Repetitiu Fixa Repetitiu 

Repetitiu Repetitiu Fixa 

Repetitiu Repetitiu Repetitiu 

 
 

I després també s’ha provat de modificar i eliminar els 
esdeveniments creats. 

 

- Afegir, editar i eliminar notícies: S’han provat d’afegir 
notícies amb diferents dates de finalització, algunes amb dates ja 

passades i altres amb dates futures per veure que es mostren 
correctament. Alhora, s’han intentat modificar-les i eliminar-les. 

 
- Editar el mail d’administració: S’ha provat de modificar el 

mail d’administració a un mail accessible. Per comprovar si s’envia 
correctament o no, s’han activat els avisos i s’han generat variïs 

esdeveniments (nou usuari, nova execució i nova incidència). 
 

- Editar contrasenya administració: S’ha provat de modificar la 
contrasenya i posteriorment comprovar que s’ha realitzar el canvi 

correctament, fent logout i tornant a fer el login. 
 

- Modificar els avisos de nous esdeveniments via mail: S’ha 

provat totes les possibles combinacions que es poden donar 
d’avisos. Alhora es generen diferents esdeveniments i es 

comprova que s’enviï el mail corresponent a la opció que estigui 
activada. 

 
- Modificar el número d’execucions màxima per dia: 

S’introdueix un número d’execucions i després es llencen les 
execucions que calguin per sobrepassar el número introduït com a 

límit i veure que s’avisa i funciona correctament. 
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Un altre aspecte que tenim que tenir en compte i comprovar, és la 
possibilitat que es donés que un usuari o administrador introdueixi 

dades errònies. Donat que tots dos envien informació al sistema 
interactuant amb les seves respectives interfícies (principalment 

formularis), cal verificar que el sistema comprovi la validesa d’aquesta 
informació.  

 

- Per un usuari s’han comprovat els següents casos: 
 

 Primerament, ens centrarem en l’enregistrament d’un usuari nou. 
En aquest cas s’hauria d’evitar els següents errors: 

 
- Els camps considerats com obligatoris, estiguin buits. 

- Introduir un nom d’usuari que ja existeixi en el sistema. 
- En el camp de l’adreça electrònica, el correu sigui sintàcticament 

incorrecte. 
- La duplicació de la contrasenya varií una de l’altre. 

 
Per comprovar que no es donin aquests errors, s’han fet un seguit 

de proves específiques en el formulari de registre: 
 

- Registrar un formulari buit: 

 
Intentem crear un usuari deixant el formulari en blanc. L’aplicació 

no ho ha de permetre i mostrar els errors detectats per poder-los 
corregir. 

 

 
 
- Registrar un formulari amb un nom d’usuari ja existent: 
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Introduïm un nom d’usuari que ja hagi sigut enregistrat 

prèviament, emplenant alhora tots els camps obligatoris i 
l’intentem registrar. El sistema ha de detectar-ho i mostrar l’error. 

 

 
 

- Registrar un formulari amb algun camp obligatori buit: 
 

Intentem registrar un usuari emplenant tots els camps obligatoris 
excepte un. L’aplicació ha de detectar-ho i mostrar l’error. 

 

 
 

- Registrar un formulari amb la contrasenya i la seva repetició 
diferents: 
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Intentem fer el registre introduint una contrasenya que no 
coincideixi amb la seva repetició. El sistema ha de detectar l’error i 

mostrar-lo. 
 

 
 
- Registrar un formulari amb un correu electrònic sintàcticament 

incorrecte: 

 
Introduïm un correu que no compleixi la sintaxis d’un correu 

electrònic. Ha de complir la sintaxi nom@domini.extensió. 
L’aplicació ha de comprovar la validesa i en cas d’error mostrar-lo. 

 

 
 
 

mailto:nom@domini.extensi�
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 Un cop realitzat el registre, em comprovat el formulari on l’usuari 
intenta realitzar una modificació de les seves dades, en l’edició de 

preferències, comprovant que els camps modificats continuïn sent 
vàlids.  

 
- Modificar un camp obligatori deixant-lo buit: 

 

Provem d’eliminar un camp obligatori de les preferències de 
l’usuari. Al confirmar el canvi, el sistema ha de detectar-ho i 

mostrar l’error. 
 

 
 

- Modificar el correu electrònic amb una sintaxi incorrecte: 
 

Provem de modificar el correu introduint un de nou que no sigui 
sintàcticament correcte. Al confirmar el canvi, l’aplicació ha de 

detectar l’error i mostrar-lo. 
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 Hem de comprovar que quan es creï una incidència es realitzi de 
forma correcta, comprovant que no s’enviï buida, sense text.  

 

 
 

 Un cop l’usuari inicia la configuració del simulador per executar-lo, 

hem de comprovar la validesa dels valors a enviar al simulador. 
Mirem que tinguin un format correcte amb el camp que s’està 

emplenant i comprovem que els camps que tinguin un valor dins 

un rang específic estigui dins el límit establert per l’administrador. 
 

- Executar el simulador amb valors no numèrics: 
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Intentem executar el simulador introduint als camps de text valors 
que no són numèrics. Al llençar l’execució, l’aplicació ho ha de 

detectar i mostrar l’error. 
 

 
 
- Executar el simulador amb valors numèrics sobrepassant el 

màxim: 
 

Intentem executar el simulador introduint als camps de text valors 
numèrics que superin els màxims establerts pel simulador. Al 

llençar l’execució, l’aplicació ha de detectar l’error i mostrar-ho. 
 

 
 
- Executar el simulador amb valors numèrics inferiors al mínim: 
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Intentem executar el simulador introduint als camps de text valors 
numèrics inferiors als mínims establerts pel simulador. Al llençar 

l’execució, l’aplicació ha de detectar-ho i mostrar l’error. 
 

 
 

- Per l’administrador s’han comprovat els següents casos: 

 
 Comprovem que les dates que introduïm quan afegim una notícia 

sigui valida i no sigui anterior a la data en la que ens trobem. 
 

 Comprovem que el interval de dates assignades al afegir un 
esdeveniment sigui correcte. 

 
 Comprovem la validesa dels paràmetres per defecte, és a dir, els 

mínims i màxims establerts al simulador. 
 

 Comprovem en cas de modificar el correu electrònic 
d’administració, que tingui una sintaxi correcte. 

 
 

Per últim, hem previngut l’aplicació contra atacs de seguretat 

malintencionats per part dels usuaris. Amb això ens referim a per 
exemple, injeccions SQL. 

 
Injeccions SQL és un mètode de infiltració de codi intrusiu que es val 

d’una vulnerabilitat informàtica present en una aplicació en el nivell de 
validació de les entrades per realitzar consultes a una base de dades. 
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Això ho hem de tenir controlat, ja que un lloc on es podria donar aquest 
atac és en el formulari per loguejar-se a la web o entrar com 

administrador, on podria tenir accés a totes les funcionalitats 
d’administrador. 

 
Un exemple seria el següent: 

 

 
 
Si no tenim en compte aquestes injeccions, és pot arribar a construir 

una sentencia SQL de l’estil: 
 

SELECT COUNT(*) FROM usuaris WHERE password = ‘ ’ AND username 
= „a‟ OR 1 = 1‟. 
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5.2 Explotació 

 
Un cop realitzades les proves més específiques, s’ha realitzat una de 

més general, per poder saber si l’aplicació té un funcionament correcte 
en un entorn real i quotidià. 

 
 Hem creat variïs usuaris de diferents perfils. 

 Hem fet execucions amb els diferents usuaris. 
 Hem creat amb els usuaris diferents incidències. 

 S’han afegit noves seccions, amb les seves respectives 
subseccions i el seu contingut a cadascuna. 

 Hem afegit tot tipus d’esdeveniments variats. 
 Hem afegit diferents tipus de notícies amb dates de caducitat 

diferents.  

 
El resultat obtingut ha sigut molt satisfactori, amb un comportament de 

l’aplicació a l’altura del que esperàvem al inici d’aquest projecte. S’ha 
comportat de forma estable i funcionant amb normalitat. Podem dir que 

és explotable i preparat per oferir servei en el dia a dia. 
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5.3 Conclusions 

 
Les proves ens han servit per poder trobar els possibles errors no 

prevists en el moment de la implementació. Això a fet que ara l’aplicació 
sigui més robusta gràcies a la correctesa dels errors esbrinats amb les 

proves realitzades. 
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6. ESTUDI ECONÒMIC 
 
Un cop finalitzades totes les etapes del projecte és moment de treure 

conclusions i mirar enrere per quantificar la feina feta. 
 

Per realitzar l’estudi econòmic hem desglossat el projecte en diferents 

etapes, que bàsicament fan referència al cost total de crear l’aplicació. 
 

Les despeses de creació es refereix al que hauria de pagar el client pel 
treball del/s analista/es i el/s programador/s. És sabut que el preu que 

paga el client per hora de certa categoria no és el mateix que realment 
cobra una persona d’aquella categoria, així els preus s’han fixat en 30 

€/h d’analista i 15 €/h de programador. 
 

En el nostre cas, l’analista i el programador és la mateixa persona. 
 

COST DE DESENVOLUPAMENT 

ETAPA HORES ANALISTA PROGRAMADOR 

Anàlisi de requisits 12 12 0 

Especificació 120 120 0 

Disseny 90 90 0 

Implementació 150 0 150 

Prova i Correcció 90 22 90 

TOTAL HORES 484 244 240 

PREU PER HORA 30 € 15 € 

TOTAL CATEGORIA 7.320 € 3.600 € 

COST TOTAL 10.920 € 

 

*He afegit els caps de setmana, per 5 hores al dia. EX: especificació= 
(20d x 4h) + (8d x 5h) = 120h   

 
Degut a que la infraestructura necessària perquè funcioni l’aplicació és 

proporcionada pel departament LSI, els costos d’equipament, 
manteniment i tot tipus de eines de desenvolupament, aniran a càrrec 

del departament. No obstant, aquest projecte ha estat presentat des de 
un principi per poder realitzar-lo integrament amb eines de 

desenvolupament de codi obert, amb el qual el software no suposa cap 
cost addicional. 
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COST HARDWARE I SOFTWARE 
 Preu total 

3 Servidors (web, correu i BD) 0€ 

Clúster Sun Grid 0€ 

Software 0€ 

  

COST TOTAL 0 € 
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7. AUTOVALORACIÓ I AGRAÏMENTS 
 
Un cop finalitzat el projecte, crec que puc afirmar que els objectius han 

estat assolits. Per una banda, l’aplicació podrà ser utilitzada i accessible 
via web per tothom que vulgui, i per l’altre, he aplicat gran part de les 

habilitats adquirides a la carrera.  

 
Valoro molt positivament el projecte. Crec que s’ha aconseguit una 

aplicació força intuïtiva, fàcil d’aprendre a utilitzar i que evita i informa 
dels errors comesos a l’usuari; i alhora tant potent com es requeria. 

Crec que l’aplicació té coses molt bones i que ajudarà a tothom que 
l’utilitzi a tenir una idea més propera del problema de posicionament de 

nodes en xarxes en malla sense fil.  
 

A banda del que suposarà l’aplicació pel departament LSI, em considero 
molt satisfet d’haver creat un programa així de “gran” jo sol. Durant la 

carrera he fet diverses pràctiques i projectes, més petits i més grans 
però el projecte de programació (PXC), que en complexitat és el més 

semblant, es realitza en grups de 4. Realment he vist el fruit d’haver 
estudiat la carrera i he vist el meu treball recompensat. 

 

Per últim, crec que he après molt fent aquest projecte, en moltes 
vessants (planificació del treball, noves tecnologies, recerca de 

documentació, la importància de l’anglès al nostre àmbit...), però crec 
que això em passarà amb cada projecte, perquè cada projecte serà 

diferent i potser es programa en un altre llenguatge, o contra un altre 
SGBD, o s’ha de connectar un perifèric com un lector de codi de 

barres... i això m’agrada, veure que no serà un treball monòton i que 
estaré aprenen coses noves contínuament. 

 
Per últim agrair a tots els que m’han ajudat a realitzar aquest projecte, i 

per suposat a Fatos Xhafa i a Christian Sánchez López pel seu brillant 
PFC. 
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ANNEX 1: Manual d’usuari 
 

En el manual d’usuari explicarem en detall com funcionen les diferents 
funcionalitats de l’aplicació. Aquest manual és centrarà tant en els 

usuaris no registrats com els registrats. 
 

1. Entorn web públic 

 
El que primer es trobaran tots els usuaris, serà l’entorn de navegació 

públic de l’aplicació. Explicarem en que consisteixen cada una de les 
seccions que formen la pàgina inicial. 

 

 
 

Els punts marcats es refereixen a: 

 
1: Capçalera de l’aplicació amb el logotip 

2: Menú amb les diferents seccions a escollir 
3: Menú amb les diferents subseccions que formen part de cada secció 

4: Contingut actual 
5: Apartat de les notícies 

6: Calendari d’esdeveniments 
7: Peu de pàgina amb diferents enllaços 

 
 

1.1 Navegació 
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Per moure’ns per la pàgina web, només hem de desplaçar el ratolí a 
alguna secció o subsecció i fer un clic. En tot moment podem saber en 

quina secció ens trobem, ja que està remarcada amb diferent color 
respecte les demés. A més, si cliquem en una subsecció, el nom 

d’aquesta quedarà ressaltat en negreta indicant en quina ens trobem 
actualment. 

 

 

 
 

 
En aquesta imatge, ara mateix ens trobem en la secció “Home” i la 

subsecció “Credits”. 
 

1.2 Benchmarks 

 

Aquí hi trobarem una breu explicació dels paràmetres d’entrada i sortida 
que té el simulador, per poder tenir una idea alhora d’emplenar el 

formulari del simulador quan el vulguem executar. També hi trobarem ja 

fetes alguns exemples de traces per poder llançar el simulador. 
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1.3 News 

 
En la secció “News” podrem consultar les notícies que el sistema tingui 

actives. En primer lloc es mostren els titulars de les notícies, i si cliquem 
en una d’elles veurem el contingut complet de la notícia. 
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1.4 Events 

 
Aquí hi podrem consultar els esdeveniments que estiguin actius en el 

sistema. A la vegada, en el calendari de la dreta, en color groc podem 
veure els dies en els que existeix algun esdeveniment. Podem clicar 

sobre d’ell, i ens mostrarà els esdeveniments que hi han per aquell dia. 
Per tenir més detall d’un esdeveniment, només hem de clicar-hi sobre i 

ens mostrarà el lloc, període i descripció de l’esdeveniment. 
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Per defecte el calendari mostra el mes en el que ens trobem. Però 
mitjançant les fletxes podem anar a un mes anterior o posterior al que 

ens trobem. 
 

 

1.5 Login Simulator (Registrar-se) 

 

En aquesta secció podrem accedir al simulador amb la nostra comte 
d’usuari. Si no estem registrat, aquí tenim l’opció de fer-ho. També, en 

la pàgina inicial, a baix de tot tenim un link per fer-ho. 
 

Per realitzar el registre em d’emplenar un formulari amb els camps 
següents: 

 
- Informació d’usuari: 

 Username: nom d’usuari (obligatori) 
 Password de l’usuari (obligatori) 

 Repetició del password (obligatori) 
 Email de contacte (obligatori) 

 País de procedència de l’usuari (obligatori) 

 Institució a la que pertany (obligatori) 
 Ciutat de residència (opcional) 

 Província de residència (opcional) 
 Telèfon (opcional) 

 Web usuari (opcional) 
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 Interès del registre (opcional) 
 Ocupació de l’usuari a escollir una de les opcions del desplegable 

(obligatori) 
 

- Informació de la institució a la que pertany l’usuari: 
 Ciutat de la institució (opcional) 

 Província de la institució (opcional) 

 Telèfon de la institució (opcional) 
 Web de la institució (opcional) 

 
Tots els camps que hem nombrat com obligatoris, a l’aplicació web 

estan marcats amb un asterisc (*). 
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2. Compte d‟usuari 

 
Un cop ens registrem, podrem tenir accés a la nostra compte així com al 

simulador. Un cop dins, podrem executar execucions, consultar el 
resultat, obrir i consultar les incidències que creem i editar/modificar les 

nostres preferències. 
 

Veiem quin a continuació la pàgina principal que ens trobarem: 
 

 
 

Els punts marcats es refereixen a: 
 

1: Capçalera de la compte d’usuari 
2: Menú per tornar al inici de la pàgina web o per fer el logout 

3: Informació principal sobre l’usuari 
4: Menú de les seccions 

5: Menú de les subseccions de la secció actual 

6: Contingut 
 

2.1 Executions 

 

En aquesta secció, l’usuari podrà consultar el resultat de les seves 
execucions (My executions), poden observar quins han sigut els 

resultats obtinguts de l’execució. A més, podrà fer-ne de noves (New 
execution). 
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2.1.1 New execution 

 

En la secció d’execucions, tindrem una subsecció on poder realitzar una 
nova execució. Un cop i cliquem, haurem de seleccionar quin mètode 

volem escollir. 
 

 
 

Un cop seleccionat, ens demanarà emplenar els paràmetres d’entrada a 
passar al simulador mitjançant un formulari. S’ha de informar els camps 

amb valors establerts dins el rang especificat per l’administrador. 
 

També tenim l’opció de rebre el resultat via correu electrònic. 
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En cas d’algun paràmetre erroni, l’aplicació ens especificarà quin és la 

dada errònia. 
 

2.1.2 My executions 

 

En aquesta subsecció, ens serà mostrat les execucions que l’usuari hagi 

executat. L’usuari podrà consultar el seu estat(corrent, finalitzada o 
cancel·lada), els paràmetres d’entrada, la data d’execució i visualitzar el 

resultat en cas de finalització. 
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2.1.3 Results 

 

Per veure els resultats d’una execució només cal fer clic en “view 
results”. Se’ns mostrarà primerament una icona amb l’enllaç del fitxer 

amb els resultats de sortida del simulador. 
 

 
 

Si cliquem a la icona, veiem el següent: 
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Seguidament veurem els resultats representats en una imatge que 

representa un plànol en 2D. Si pot veure la situació de cada router, el 
seu radi, els clients i els enllaços entre els routers i clients. 

 
Si el nombre independent d’execucions és més gran que 2 (paràmetre 

del formulari de nova execució), aleshores es mostrarà una primera 

solució (First Solution), una solució intermèdia (Middle Solution) i la 
millor solució trobada (Best Solution). A continuació veiem les tres 

imatges. 
 

- First Solution: 
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- Middle Solution: 

 

 
 

- Best Solution: 
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Veiem amb més precisió la imatge de la millor solució obrint-la en una 

nova pàgina del navegador fent clic a sobre d’ella amb el botó dret del 
ratolí. 
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2.2 Incidences 

 

Aquí diferenciarem dues subseccions, una per realitzar noves incidències 
(New incidence) mitjançant un petit formulari, on l’usuari podrà 

comunicar a l’administrador qualsevol tipus de problemes o errors. 
L’aplicació comprovarà que no s’enviï buida i si fos el cas mostrarà 

l’error. Si és correcte, la incidència serà registrada per ser posteriorment 

tractada per l’administrador. 
 

 
 
 

L’altre subsecció, ens servirà per consultar les incidències fetes (My 
incidences), on podrem observar si l’administrador ens ha respòs i 

alhora ens canviarà l’estat de la incidència(OK,WAIT,PROCESSING). 
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2.3 Settings 

 
En aquesta secció, l’usuari tindrà la possibilitat de modificar alguna de 

les seves dades introduïdes en el moment de registrar-se.  

 
L’aplicació comprovarà que tot el que és modifiqui compleixi totes les 

validacions del formulari en el moment de guardar les dades. En cas 
contrari, es mostrarà l’error. 
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ANNEX 2: Manual d’administrador 
 
En aquest manual explicarem les diferents funcionalitats que té 

l’administrador al seu abast. En general en podem diferenciar dues: una 
seria la part de gestionar l’aplicació, és a dir, gestionar tots els 

continguts que hi ha a l’aplicació. L’altre part, és la de configurar 

l’aplicació, és a dir, la configuració de tot el relacionat amb el simulador, 
així com també contrasenyes d’administrador i uns quants aspectes més 

que veurem més endavant. 
 

 

1. Management 

 

Management és la part per gestionar l’aplicació. L’administrador 
disposarà de les eines necessàries per poder afegir, modificar, eliminar i 

visualitzar els diferents elements de l’aplicació. 
 

L’administrador trobarà els elements a gestionar dividit en varies 
seccions, les quals són: Executions, Incidents, Users, Events, News i 

Content. 
 

 
 

1: Capçalera 
2: Menú per anar a la part de configuració, a la pàg. inicial de la web o 

logout. 
3: Menú de les seccions 

4: Menú de les subseccions 
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5: Contingut 
 

 

1.1 Executions 

 
En la secció d’execucions, trobarem tot el relacionat amb les execucions 

que s’han realitzat en l’aplicació. Per poder moure’ns per tota aquesta 

informació, hi han tres subseccions: see executions, see statistics i 
params. A continuació explicarem més a fons cada una d’aquestes 

subseccions. 
 

1.1.1 See executions 

 

Un cop l’administrador cliqui en el link, se li mostrarà un llistat amb 
totes les execucions, informant de quin usuari la realitzat, la data 

d’execució, el seu estat i els paràmetres passats. A de més, també es 
podrà veure els resultats de l’execució clicant a see results i si es creu 

convenient, es podrà eliminar fent clic a remove. 
 

Una de les ajudes de les que disposarà l’administrador, és la possibilitat 
de realitzar una cerca al llistat d’execucions per status (finished, 

canceled, running o anyone), per date (interval de temps de l’execució) 

o per username (un usuari en concret o anyone). 
 

Una altra funcionalitat de la que es disposarà, és l’opció d’ordenar la 
informació de forma ascendent o descendent. Es podrà ordenar per 

username, date i status clicant sobre un d’aquests tres paràmetres. En 
cas de no seleccionar el camp, s’ordena ascendentment i si és selecciona 

s’ordenen de forma descendent. 
 

Aquí podem veure l’aspecte que té la pantalla. 
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1.1.2  See statistics 

 
L’administrador en aquesta subsecció podrà consultar les estadístiques 

de les execucions segons en quin estat es troben i segons els mesos en 
que s’han executat. 

 

Alhora, és podrà indicar entre diferents intervals dels mesos a escollir. 
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1.1.3 Common i Specific parameters 

 

Els paràmetres del simulador es podran configurar des d’aquestes 
subseccións. En elles es mostrarà un formulari amb cada un dels 

paràmetres amb el seu valor màxim i mínim possible i un per defecte. 
 

Un cop s’hagin modificat, l’aplicació alhora d’emmagatzemar les dades 

farà una validació i en cas de ser correctes les emmagatzemarà o pel 
contrari notificarà l’error a l’administrador. 
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1.2 Incidents 

 
Un cop l’administrador cliqui en el link, se li mostrarà un llistat amb 

totes les incidències existents, informant de quin usuari la realitzat, la 
data de creació, el seu estat i el títol. A de més, també es podrà 

respondre a la incidència clicant a reply i si es creu convenient, es podrà 
eliminar fent clic a remove. 

 
Una de les ajudes de les que disposarà l’administrador, és la possibilitat 

de realitzar una cerca al llistat de incidències per status (ok, waiting, 
processing o anyone), per date (interval de temps de la incidència) o 

per username (un usuari en concret o anyone). 

 
Una altra funcionalitat de la que es disposarà, és l’opció d’ordenar la 

informació de forma ascendent o descendent. Es podrà ordenar per 
username, date i status clicant sobre un d’aquests tres paràmetres. En 

cas de no seleccionar el camp, s’ordena ascendentment i si és selecciona 
s’ordenen de forma descendent. 

 
Aquí podem veure l’aspecte que té la pantalla. 
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1.3 Users 

 
L’administrador disposarà en aquesta secció de les funcionalitats 

necessàries per gestionar els usuaris que hi hagin registrats a l’aplicació. 
 

A de més, podrà consultar estadístiques relacionades amb els usuaris. 

 

1.3.1 See users 

 
Un cop l’administrador cliqui en el link, se li mostrarà un llistat amb 

totes els usuaris registrats, informant del nom d’usuari, la data d’alta del 
registre, l’últim login, ocupació, país, número total d’execucions i 

número total de sessions. A de més, a cada usuari l’administrador hi 
podrà realitzar tres accions: podrà modificar les dades de l’usuari clicant 

a modify (se li mostrarà un formulari amb les dades ha poder 
modificar). Si es creu convenient, podrà eliminar fent clic a remove. I 

per últim, podrà veure estadístiques relacionades amb l’usuari clicant a 
statistics. 

 



WIRELLES MESH NETWORKS WEB  ALBERT BRAVO DÍEZ 

114 

 
 

Una de les ajudes de les que disposarà l’administrador, és la possibilitat 
de realitzar una cerca al llistat d’usuaris per country (llista de països 

disponibles o anyone), per registration date (interval de temps de la 
data d’alta), last login (interval de temps de la data d’últim login) o per 

occupation (llista d’ocupacions o anyone). 
 

Una altra funcionalitat de la que es disposarà, és l’opció d’ordenar la 
informació de forma ascendent o descendent. Es podrà ordenar per 

username, registration date, last login, occupation, country, executions i 
logins clicant sobre un d’aquests paràmetres. En cas de no seleccionar el 

camp, s’ordena ascendentment i si és selecciona s’ordenen de forma 
descendent. 

 
Aquí podem veure l’aspecte que té la pantalla. 
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1.3.2 See statistics 

 
L’administrador en aquesta subsecció podrà consultar les estadístiques 

generals dels usuaris segons el país de procedència, la ocupació que 
tenen i l’evolució del número d’usuaris indicant diferents intervals dels 

mesos a escollir. 
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1.4 Events 

 
Un cop l’administrador cliqui en el link, se li mostrarà un llistat amb tot 

els esdeveniments existents, informant del títol de l’esdeveniment i el 

interval de temps en que es realitzarà. A de més, a cada esdeveniment 
ja existent, l’administrador hi podrà realitzar dues accions: podrà 

modificar les dades del esdeveniment clicant a modify (se li mostrarà un 
formulari amb les dades ha poder modificar). I l’altra acció ha poder 

realitzar és la de eliminar l’esdeveniment fent clic a remove. 
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En aquesta secció, l’administrador disposarà de l’opció d’afegir un nou 
esdeveniment. Per fer-ho, haurà d’emplenar un formulari amb el títol de 

l’esdeveniment, una descripció explicant de que es tracta, el lloc on es 
realitzarà i per últim el interval de temps el qual aquest esdeveniment 

tindrà lloc. 
 

Un cop s’hagin modificat, l’aplicació alhora d’emmagatzemar les dades 
farà una validació del interval de temps i en cas de ser correcte, les 

emmagatzemarà o pel contrari notificarà l’error a l’administrador. 
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1.5 News 

 
Un cop l’administrador cliqui en el link, se li mostrarà un llistat amb 

totes les notícies, informant del títol de la notícia. A de més, a cada 
notícia ja existent, l’administrador hi podrà realitzar dues accions: podrà 

modificar les dades de la notícia clicant a modify (se li mostrarà un 

formulari amb les dades ha poder modificar). I l’altra acció ha poder 
realitzar és la de eliminar la notícia fent clic a remove.  

 

 
 

 
En aquesta secció, l’administrador disposarà de l’opció d’afegir una nova 

notícia. Per fer-ho, haurà d’emplenar un formulari amb el títol de la 
notícia, una descripció explicant de que tracta i la data d’expiració. 

 
Un cop s’hagin modificat, l’aplicació alhora d’emmagatzemar les dades 

farà una validació de la data de caducitat i en cas de ser correcte, les 
emmagatzemarà o pel contrari notificarà l’error a l’administrador. 
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1.6 Content 

 

En aquesta secció, l’administrador obtindrà un llistat amb totes les 
seccions i les seves respectives subseccions introduïdes a l’aplicació. A 

cada secció i subsecció ja existent, l’administrador hi podrà realitzar 
quatre accions: podrà modificar les dades de la secció o subsecció 

clicant a modify (se li mostrarà un formulari amb les dades ha poder 

modificar). Podrà eliminar tant una secció com una subsecció fent clic a 
remove. I les dues últimes accions són per pujar o baixa una secció o 

subsecció, és a dir, per recol·locar una secció o subsecció en un ordre 
anterior o posterior a una altra respectivament. S’haurà de clicar en up 

o down respectivament. 
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L’administrador disposarà de l’opció d’afegir una nova secció o 
subsecció. Per fer-ho, haurà d’emplenar un formulari buit amb les dades 

corresponents: nom de la secció o subsecció, el contingut en HTML i el 
link extern. 

 
El link extern es per si el contingut de la secció o subsecció es troba en 

una altra pàgina diferent a la principal. 

 

 
 

2. Configuration 
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Configuration és la part per configurar els paràmetres generals de 
l’aplicació, com ara tots els paràmetres del simulador, i els paràmetres 

d’administració. 
 

Els paràmetres als que fem referència al paràgraf anterior els trobarem 
dividits en cinc seccions: Max executions, Password, Email, Notices, Via 

execution. 

 

 
 

1: Capçalera 
2: Menú per anar a la part de gestionar, a la pàg. inicial de la web o 

logout. 
3: Menú de les seccions 

4: Contingut 
 

2.1 Max executions 

 

En aquesta secció l’administrador podrà decidir el nombre d’execucions 
màximes que podrà realitzar un usuari per dia. Mitjançant un formulari 

podrà modificar aquest número i l’aplicació comprovarà que el valor 
sigui numèric. En cas contrari és mostrarà un error. 
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2.2 Password 

 

Un cop l’administrador cliqui en el link, disposarà d’un formulari on 
poder modificar la contrasenya d’administrador. Per fer-ho, haurà 

d’introduir el password actual, amb el nou que és vol introduir i la 

repetició del nou. 
 

Un cop introduïts els valors, l’aplicació verificarà la correctesa d’aquests 
i en cas contrari notificarà l’error en concret. 
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El password inicial “admin2012”. 
 

2.3 Email 

 

En aquesta secció l’administrador podrà modificar el correu electrònic 
d’administració, on és rebran totes les notificacions de l’aplicació.  

 

Per fer-ho, s’ha de modificar un formulari on apareix inicialment el 
correu actual. Un cop modificat, l’aplicació validarà que sigui 

sintàcticament correcte i en cas contrari es mostrarà l’error. 
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2.4 Notices 

 
Un cop l’administrador cliqui el link, podrà escollir tots els avisos que vol 

rebre notificacions al correu electrònic quan es produeixin. 
 

Els avisos que es poden escollir són: 
 - new user notices 

 - new execution notices 
 - new incidence notices 

- daily report (informe diari dels esdeveniments produïts durant el 
dia) 

 
Per activar un avis, s’haurà de seleccionar la casella de verificació del 

avis corresponent. 
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2.5 Via execution 

 
 L’administrador podrà escollir en aquesta secció si es vol que l’execució 

del simulador és realitzi de forma directa o a través del SUN GRID. 
S’haurà de seleccionar una de les dues opcions del desplegable. 
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