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1 Introducció 

1.1 Context 

1.1.1 La mobilitat urbana i l’avenç de les tecnologies 
Barcelona, amb més d'un milió i mig d'habitants, esdevé una gran ciutat europea i motor de 
l'economia. La població, atreta per la quantitat d'oferta laboral entre altres raons menys evidents, 
es veu captivada per aquestes ciutats, fet que fa que el seu nombre d'habitants es multipliqui els 
dies i hores laborables.  
 
Cada dia, els residents a Barcelona necessiten desplaçar-se d'un punt a un altre. A l'escola, a la 
universitat, a la feina o a infinitats de destinacions. És per aquestes raons que la mobilitat 
esdevé un punt estratègic en l'evolució de les ciutats. A més, podem dir que els desplaçaments 
mitjançant vehicle privat quasi han tocat sostre en una ciutat poc escalable com Barcelona. Són 
poques les mesures a mig termini per a millorar-la com seria, per exemple, la modificació de les 
Rondes. Per exemple, a l’Octubre de 2012 hem presenciat l’estrena del carril d’alta ocupació o 
carril VAO[1], que permet exclusivament la circulació de vehicles amb més d’un viatjant i dels 
busos. És per això que el transport públic és vist com l'alternativa més viable. De fet, cada any 
podem veure com l'Ajuntament de Barcelona pren decisions estratègiques on es prioritza el 
vianant i el transport públic i on es deixa en segon pla el desplaçament privat. Exemples en són 
les reformes a l’avinguda Roma[2] i la redistribució de carrils de la Gran Via[3] al 2012. 
 
Les xifres[4] són clares: 389 milions de viatges durant el 2011 en transport públic subterrani, 23 
milions més que 4 anys enrere, i més de 188 milions de viatges en autobús el mateix any. Un 
total de 577 milions de viatges entre aquests dos transports davant una demografia de 1,6 
milions, atribueix una importància clara a la mobilitat urbana. 
 
Entre aquests viatjants, trobem un tipus d’usuaris anomenats commuters. Aquest tipus 
d’usuaris són aquells que viatgen de forma regular d’un punt a un altre. Exemples són aquells 
que viatgen cada dia laborable des de casa fins a la feina, a l’escola o a la universitat. 
 
Aquest mateix any 2012, l'Ajuntament de Barcelona, promou una revolució en la xarxa 
d'autobusos[5]. Aquesta nova organització es presenta com una xarxa ortogonal: 17 línies 
d'autobús travessen la ciutat de forma vertical (entre mar i muntanya), 8 ho fan de forma 
horitzontal (entre el Llobregat i el Besòs) i 3 últimes ho fan de forma radial travessant Barcelona 
per la Diagonal. És un canvi radical en la xarxa d'autobusos i és per això que la tractem de 
revolució més que evolució. Els responsables d'aquesta nova xarxa d'autobusos proven, així, de 
millorar la rapidesa, la comoditat i la proximitat de la xarxa a l'usuari, aplicant modularitat al 
servei i dotant-la de característiques pròpies d'una smartcity.  
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Figura 1. Mapa de la nova xarxa d’autobusos de Barcelona[6] 

 
A més, de fa anys que la Generalitat de Catalunya construeix una nova línia de metro a la ciutat. 
La L9 s'ha presentat com “la línia de metro que faltava a Barcelona”. Connecta la ciutat amb 
punts estratègics de les rodalies com l'aeroport del Prat, la Zona franca o Badalona.  
 
A la següent secció analitzarem els problemes que es generen en la presa de decisions de la 
forma esmentada sobre la mobilitat en el transport públic. 

1.2 Plantejament del problema 

1.2.1 Problemàtica 
 
Tots aquests canvis esmentats anteriorment, com la nova xarxa ortogonal d'autobusos o la línia 
9 i 10 del metro de Barcelona, esdevenen decisions estratègiques importants amb un impacte 
molt gran sobre la mobilitat de les persones i, per tant, amb un impacte considerable sobre 
l'activitat, capacitat i economia de la ciutat. Com tota presa de decisions, aquesta requereix, 
també, de dades. Aquelles persones que ideen una solució per un problema necessiten de dades 
per tal d'assegurar-se que aquesta decisió que pren és la més òptima per al problema. 
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Així doncs, com podem facilitar la captura de dades d’aquest tipus d’activitat minimitzant el cost 
d’instal•lació i d’inversió per parts dels operadors del transport públic? 
 
Per poder prendre una decisió d'aquesta magnitud, cal tenir coneixement tant de l'organització 
de la ciutat com de la xarxa de carrers, plànols subterranis, punts d'interès, … Però, tant o més 
important que aquestes, n’hem de tenir sobre les dinàmiques de transport de l’usuari. 
 
Per tal de recollir aquestes dades, Transports Metropolitans de Barcelona efectua enquestes en 
els diferents àmbits del transport públic a certs viatjants. Amb la informació recollida, fan 
estudis estadístics dels que treuen conclusions per poder prendre decisions. 
 
Vist això, tenim una ciutat que presenta una nova estratègia de mobilitat urbana dient que és 
capaç de cobrir les necessitats d'una SmartCity, creada a partir d'una informació extreta amb 
tècniques del segle XX i on només s’obté un subconjunt de la població que pot no ser 
representativa. Una ciutat com Barcelona hauria de poder obtenir dades empíriques de com els 
viatjants utilitzen el transport públic. Per exemple, a Londres, des del 2003, existeix una targeta 
de transport públic anomenada “Oyster Card”[7]. Aquesta targeta permet fer pagaments de 
nous trajectes amb el crèdit carregat. Tant per poder accedir al transport públic com per sortir-
hi, és necessari validar-la. D’aquesta manera l’usuari deixa una petjada digital del seu viatge en 
transport públic i tots aquests accessos són emmagatzemats als servidors de “Transport for 
London”. Això permet a la capital anglesa disposar de dades empíriques sobre l'ús del transport 
públic. 
 
A Barcelona aquestes dades són inexistents. Tot i així, Londres no és tampoc cap exemple 
perfecte, ja que aquestes dades, tot i existir, són propietat de l'administració i no les publica de 
forma regular. De fet, TfL (Transport for London) només ha alliberat les dades sobre viatges 
d’una setmana del Novembre de 2009[8]. 
 
En els últims anys hem vist l'aparició dels dispositius mòbils d'última generació (també 
anomenats smartphones). Aquests dispositius permeten a l'usuari estar constantment connectat 
a la xarxa de dades (anytime, anywhere). A més, la majoria d'aquests aparells tenen la capacitat 
de connectar-se al sistema de posicionament GPS, cosa que permet localitzar l'aparell allà on es 
trobi.   
 
Aquestes quatre característiques creen un context en el que problemes com el que en aquest 
projecte ens planteja, puguin ser solucionats. Si combinem les possibilitats de recollida de dades 
d'aquests dispositius controlats per una persona, podrem accedir sensors que generaran dades 
sobre l’ús del transport públic. Doncs, si aconseguíssim una massa crítica d'aquests viatjants que 
ens facilitessin aquestes dades, tindríem accés a una xarxa generadora d'informació mentre 
viatgessin en transport públic. I no només tindríem dades que es poden aconseguir amb les 
enquestes, sinó que, a més, les obtindríem en temps real. 
 
Gràcies al projecte de final de carrera de Xavier F. Mercadal “Crowsourcing Commuting Game” 
podem unir aquests dos components. L'objectiu del projecte mencionat és crear una aplicació 
per a mòbils que recull la posició del viatjant de forma periòdica. A més, gràcies a un alt 
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component motivacional en forma de joc, podem arribar a accedir al nostre públic objectiu 
desitjat. 
 
Aleshores,  ja tenim una recollida de dades sobre la posició dels viatjants del transport públic de 
Barcelona. Aquí se'ns presenta un problema tecnològic: Si realment arribem a aquesta massa 
crítica, les dades generades poden arribar a ser d'un volum important. Hem de tenir la capacitat 
d’emmagatzemar-les i gestionar-les. 
 
A més, no ens podem limitar a només emmagatzemar-les. Si en volem treure profit, caldrà 
d'analitzar-les. Així doncs, també hem de ser capaços d'analitzar grans volums de dades de 
forma ràpida i àgil per tal de donar un servei útil a l'administració i, fins i tot, a l'usuari. 
 
Cal notar que, en aquest context, és l'usuari el que ens facilita les seves dades. Per tant, per 
generar una sinèrgia en aquest escenari, un ideal seria retornar-li aquest valor en forma de 
dades rellevants per al seu ús com, per exemple, l'estat de la xarxa de transports en temps real. 
De fet, són accions com aquesta la que converteixen una eina com aquesta en una característica 
pròpia d’una SmartCity. 
 
En aquest últim punt, és on se'ns presenta una altra problemàtica: l'estat de la xarxa de 
transports públics és totalment opaca per l'usuari. És en els últims anys on hem vist mesures per 
part dels responsables del servei que ajuden a que els usuaris estiguin informats. Exemples són 
els panells amb el compte enrere per l'arribada del següent comboi al metro de Barcelona o els 
que hi ha a les marquesines de la xarxa de busos. Una informació realment molt útil per a la 
persona que viatja, ja que així pot saber quan trigarà el seu vehicle en arribar. 
 
Tot i que aquesta informació ajuda a l'usuari a tenir una sensació de control sobre el seu trajecte, 
només es limita a això. De fet, ell eventualment pot prendre decisions gràcies a aquesta 
informació. Per tal que aquesta informació arribés a ser realment útil, caldria que fos accessible 
des de, per exemple, casa seva. I és aquí on entren en joc de nou els smartphones. Si el viatjant 
abans de sortir del seu origen pogués veure quin és l'estat de la xarxa, podria decidir quina és la 
millor opció per arribar a la feina, o quin vulgui que sigui el seu destí. 

1.2.2 Detecció sobre l’ús de transport públic en temps real 
 
Per tal d’oferir doncs, una solució real, s’haurà d’implementar un sistema que sigui capaç de 
tractar les dades generades per els usuaris del transport públic i els seus dispositius mòbils per 
tal de detectar, en temps real, quina és la ruta que segueixen. 
 
Tot i ser plantejat de forma fàcil, la capacitat per part d’un sistema d’informació de detectar, a 
partir d’una seqüència de punts geolocalitzats de l’usuari, la ruta que segueix no és trivial. 
Aquesta dificultat ens vindrà en forma de impediments en la detecció de ruta d’un usuari. En 
concret ens trobem dos que venen descrits per els següents dos casos 
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1.2.2.1 Bona cobertura però molt soroll — El Bus 
 
El primer cas estudiat és el del Bus. Els viatges en bus són per sobre terra, per tant la recepció 
GPS és sempre correcte i podem assegurar que la precisió d’aquestes dades i la freqüència 
compleixen amb una qualitat. En canvi hi ha un problema, i és que la gran quantitat de parades i 
línies que hi ha dificulten el determinar a quina parada es troba i quina línia està seguint l’usuari. 
 

 
Figura 2. Soroll en la inferència de parada de bus — Donada una localització hi ha moltes parades properes. 

 
Un exemple és el de la figura 2. Donada la posició de l’usuari, marcat per la fletxa verda, tenim 
unes 6 parades de bus que responen al concepte de propera. Cada una d’aquestes línies pot tenir 
de 1 a 6 línies associades. això ens deixa un conjunt de possibilitats enorme. 

1.2.2.1.1 Definició de l’impediment 

 
Vist això, podem definir el nostre problema de la manera següent: Donat una localització 
geoposicionada que representa la posició d’un usuari, el conjunt de parades properes a aquesta 
posició és gran. Donat que les parades són compartides per varies línies de bus, el nombre 
d’aquestes és més gran que la de parades i, per tant, no podem assegurar amb facilitat quina 
línia és la que segueix l’usuari. 
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1.2.2.1.2 Hipòtesi 

 
Per tal de trobar una solució al problema presentat partim de la hipòtesi de que la majoria de 
parades de bus es troben a la mateixa distancia aproximadament les unes de les altres. 
 

1.2.2.2 Mala cobertura sota terra — El Metro 
 
Un altre cas estudiat és el cas del transport soterrat, més concretament el metro. En aquest cas 
ens trobem l’impediment es basa en la mala recepció que hi ha de GPS. En realitat de recepció 
GPS no hi ha, al metro, però els dispositius mòbils aprofiten la xarxa de connexió de dades 3G 
per tal de determinar la posició mitjançant la triangulació d’antenes. D’aquesta forma no 
obtenim la posició real de l’usuari sinó que agafa la posició de les antenes. 
 
 

 
Figura 3. Mala qualitat de dades recollides en viatges de metro — Comparació entre dades recollides i viatge real 
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En la figura 3 podem veure el cas explicat. Els marcadors vermells són les posicions enviades per 
l’usuari mentre viatjava en metro i les línies vermells són una simple unió entre aquests punts. 
La línia blava és el camí que segueix la línia de metro en la que deia estar l’usuari. 
 
El marcador que es situa a dalt a la dreta pertany a la parada de Bogatell, la qual està més o 
menys a prop de la posició de l’usuari. Però l’altre marcador, en realitat, són tres superposats 
que marquen gairebé la mateixa posició i representen les posicions de l’usuari quan en realitat 
es trobava entre les parades de Ciutadella/Vila Olímpica, Barceloneta i Jaume I. En aquest cas 
podem veure com en alguns casos, la posició donada per l’usuari s’allunya de bastanta distància 
de la real. 

1.2.2.2.1 Definició de l’impediment 

 
Donada una posició enviada per l’usuari, tenim una incertesa molt gran sobre la seva posició 
real, estant la primera potencialment molt allunyada de la segona. 

1.2.2.2.2 Hipòtesi 

 
Com hem apuntat abans, els dispositius mòbils fan ús de la xarxa de dades per tal de determinar 
la seva posició. La xarxa de dades disponible al metro de Barcelona, està implementada a partir 
de repetidors instal•lats per les vies i aquests augmenten la senyal de les antenes instal•lades 
prop d’algunes estacions.  
 
Per tant, donat un punt de la xarxa, un dispositiu mòbil sempre sortirà, amb gran probabilitat, 
per les mateixes antenes. 
 

1.3 Estructura de la memòria 
 
Una vegada exposat la problemàtica que intenta abordar aquest projecte, i per tal d’entendre 
millor aquest document, explicarem com està estructurada aquesta memòria. 
 
A la resta d’aquest capítol presentarem quin són els projectes de referència d’aquest document 
mitjançant un estat de l’art. Aquest constarà de dos punts importants que són: per una banda 
altres sistemes d’informació centrats en la mobilitat; per altra, tecnologies que ens poden ajudar 
a desenvolupar-lo. A més, definirem els reptes i objectius que es presenten per aquest projecte. 
 
A continuació, explicarem el desenvolupament del projecte, on és presentarà com s’ha dissenyat 
la solució proposada per la problemàtica exposada. En concret definirem el sistema que ens 
dedicarem a desenvolupar i el detall dels seus components. A més, també abordarem com s’ha 
portat el problema real modelitzant-lo per portar-lo a un domini de dades intel•ligible per un 
sistema informàtic. 
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Tot seguit, s’explicarà més en detall com ha evolucionat el desenvolupament dels diferents 
components del sistema de forma detallada. Explicarem l’arquitectura amb totes les tecnologies 
proposades per cada un dels components. També s’explicarà en detall com s’han solucionat els 
problemes de detecció plantejats a l’apartat anterior. 
 
Finalment, presentarem les conclusions extretes un cop acabat el projecte i el valorarem 
econòmicament. 
 

1.4 La ciència i la mobilitat 
 
Com hem apuntat, en l'àmbit de la transport recau una gran responsabilitat a l'hora de prendre 
decisions. I aquestes decisions requereixen coneixement i informació. És aquí on la informàtica 
com a suport esdevé una peça essencial en la gestió de l'àmbit urbà. El poder d'emmagatzematge 
de dades, gestió i capacitat de procés fa que els sistemes d'informació siguin imprescindibles. 
 
A banda, la ciència de la intel•ligència artificial permet extreure informació rellevant d'aquestes 
dades a partir de la seva anàlisi. Mitjançant diferents tècniques i algorismes, podem descobrir 
nous patrons de mobilitat de les ciutats. Així doncs, ens pot ser més fàcil descobrir necessitats, 
punts forts i oportunitats sobre aquest àmbit. 
 
Ara, hem passat de l'època d'emmagatzemar-ho tot a donar-li un sentit a tot aquest contingut. 
Cada cop més, hi ha nous sistemes per analitzar aquestes dades nues i transformar-les en 
informació rellevant per a l'ull humà, entendre el que realment esta succeint i per millorar el 
retorn d’inversió. Amb això, la quantitat de sistemes que utilitzen la intel·ligència artificial per 
donar dades a l'usuari ha crescut i cada cop es veuen més i més. Aquest és un recull d'aquests 
sistemes. 

1.4.1 Estat de l’art 

1.4.1.1 Waze 
 
Aquesta aplicació[9] és l'exemple perfecte de mesclar noves tecnologies com els dispositius 
mòbils i una massa crítica de persones servint de generadors de dades mentre reben un servei a 
canvi. 
 
Waze és un navegador GPS per a mòbil sobre l’ús del transport privat. Diríem que és un 
competidor directe TomTom Navigator per iOS. La diferència clara està en que el primer és 
gratuït, així com el seu servei de trànsit. A més pot oferir serveis gràcies a ser un sistema 
crowdsourced, com localització de controls policials especials o detectar una incidència eventual 
a la via, que el segon no pot servir en un futur pròxim. Ara sabrem per què. 
 
Aquest navegador es defineix com el GPS social. De fet, l'aplicació només dóna la lectura 
geoposicionada i la mostra als mapes que, de fet, qualsevol persona pot editar. D'aquesta forma, 
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i si s’aconsegueix un volum important d'editors i de millor qualitat, com ja ha passat en serveis 
com la Wiquipèdia, poden arribar a donar un servei actualitzat i de qualitat. Actualment Waze 
ha superat la xifra de 15.000 editors de mapes[11] demostrant un creixement exponencial 
durant segon i tercer trimestre de 2012. 
 
Només amb el fet esmentat, ja es té un servei de qualitat capaç de competir amb els líders del 
mercat. Tot i així, el tret més característic és que Waze destaca pel seu sistema d'alertes i 
d'informació d'estat de la xarxa viària. Per donar aquest servei fan ús del crowdsourcing a dos 
nivells. 
 
El primer nivell no requereix de cap esforç per part de l'usuari. Quan un usuari vol viatjar, entra 
el seu destí a l'aplicació i comença a desplaçar-se des del punt on es troba. En aquest moment 
l'aplicació comença a fer un seguiment del recorregut que fa el vehicle i la velocitat. Per quan 
l'usuari arribi al seu destí, l'aplicació enregistrarà el temps emprat i l'associarà al dia i franja 
horària a la que es troba, avaluant l'efectivitat envers altres rutes. D'aquesta manera podrà 
recomanar aquesta ruta a un altre usuari que tingui un origen i objectiu similar. És per això que, 
de tant en quant, l'aplicació et fa provar rutes alternatives per poder avaluar-les. A més, durant 
el recorregut, pren nota de la velocitat a la que circula el vehicle per les diferents vies per 
determinar la velocitat d'aquesta en temps real. A més, el sistema enregistrarà els camins que no 
tingui ja contemplats i l’usuari faci per així anar augmentant la seva base de possibilitats. Amb 
això el sistema permetrà recomanar una ruta alternativa a un usuari que es disposi a fer ús de la 
via  en cas de que aquest estigui congestionada. 
 
Per altra banda, l'aplicació també permet de fer ús d'una aportació de dades més detallista, on 
l'usuari hi ha de tindre més dedicació. És el cas del sistema d'avisos entre usuaris. Posem per 
exemple que, viatjant per Barcelona, trobes un control policial mòbil. Al pròxim semàfor, un cop 
aturat, el sistema et permet de donar d'alta l'avís sobre el control a la posició actual, de forma 
que la resta d'usuaris veuran l'alerta geoloalitzada al mapa i el temps en que ha sigut pujat. A 
més de controls, també pots avisar de trànsit, accidents, perills, càmeres o, fins i tot, preus de les 
benzineres per tal de trobar el preu més ajustat. 
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Figura 4. Captures de l’aplicació Waze. (esq.) Menú de pujada d’avisos. (drt) Pantalla de navegació 

 
A més, Waze consta d'un component de “game layer” o “gamification” que converteix els 
viatges i la compartició d'informació en un joc. El fet de donar punts als usuaris més actius a 
l'aplicació motiva a fer un ús més continuat del sistema. 
 

1.4.1.2 Geoloqi + Mapattack 
 
Geoloqi[12] és un servei de dades en temps real especialitzat en geolocalització. Aquest sistema 
ens dota de dues parts per poder utilitzar-lo: Per una banda tenim una API[13] per poder 
emmagatzemar i accedir a les dades del nostre compte, en general punts geoposicionats; per 
altra, disposem d'una SDK[14] per ajudar-nos en el desenvolupament d'aplicacions sobre aquest 
sistema per tal que puguin parlar amb l'API abans esmentada. 
 
El cas d'ús més interessant sobre aquest sistema, és el fet de poder programar un software per 
als dispositius mòbils que vagi alimentant la base de dades de dades geoposicionades. Aleshores, 
des d'un altre punt, podrem subscriure'ns a un canal de dades on rebre aquests punts en temps 
real. De forma addicional, podem accedir a aquestes dades de forma massiva per propòsits que 
no requereixin d'immediatesa com, per exemple, fer-ne una anàlisi. 
 
A més té diferents accions programables que es disparen en funció de la posició de l'usuari, de 
forma que podem evitar desenvolupar un software específic i gestionar-lo dins dels nostres 
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servidors. Exemples d'aquest ús serien “Enviar un mail al meu amic quan arribi al punt de 
trobada” o “Recordar de trucar els pares quan arribi a casa”. 
 
Per demostrar el potencial del servei Geoloqi, els mateixos creadors van desenvolupar un joc que 
anomenat Mapattack. S'inspira en el clàssic Pacman, tot i que en aquest, hi ha diferents jugadors 
amb un telèfon mòbil i han d'anar conquerint les diferents zones del mapa. 
 

 
Figura 5. Captura del seguiment del joc en temps real[16] 

 
En un resum[17] posterior a unes jornades de prova de l'aplicació, podem destacar la bona 
qualitat de les dades geoposicionades i la rapidesa en el seguiment de les posicions dels jugadors 
en temps real. Sens dubte, aquest és el millor exemple del potencial que se'ns brinda amb l'ús 
extens de les noves tecnologies dins de la població per tal de generar dades d'aquest tipus. 
 

1.4.1.3 Oyster Card 
 
Una de les ciutats de referència a tenir en compte en el que transport públic i dades es refereix, 
és Londres. Com ja hem comentat anteriorment, la xarxa de transports d'aquesta ciutat ofereix 
des de 2003 una nova targeta anomenada Oyster Card. Aquesta és una targeta RFID personal 
que l’usuari marca a l'entrar al transport públic i, a diferencia del que tenim a Barcelona, també 
es marca al sortir en la teva estació de destí. A més, aquesta targeta ofereix un sistema de 
pagament anomenat PAYG (Pay As You Go), així que, quan l'usuari passa la targeta al sortir de 
la xarxa, el sistema comprova quin ha estat el trajecte i resta el cost del viatge als crèdits de la 
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targeta. Com a incentiu per utilitzar la targeta, viatjar amb l’Oyster és més econòmic, de forma 
que la gent preferirà fer servir aquest sistema. 
 
Amb el protocol que marca l'ús de la targeta, Transports for London[18] és capaç de generar 
dades anònimes dels viatges que fan els usuaris, la relació entre les parades que usen, temps de 
viatge, entre d’altres. El fet que l'administració disposi d'aquestes dades fa que puguin inferir 
conclusions a partir d'analitzar-les com, per exemple, quines són les rutes més transitades o el 
volum de viatges en una seqüència de parades. A més, Transport for London ha anat donant 
senyals de voler fer aquest sistema una mica més obert donant fins a 26 canals d'OpenData 
oberts en la seva pàgina web oficial[19]. Tot i que hi ha 3 dels quals estan directament 
relacionats directament amb l'Oyster Card, només un és sobre informació dels viatges emprats i 
és una mostra d'una setmana de Novembre de 2009[8]. Això deu ser motivat més per veure que 
poden fer altres desenvolupadors amb aquestes dades i agafar-hi idees, que per l’interès de que 
puguin donar un servei obert[20]. 
 
Els punts forts d'aquest sistema venen donats per l'envergadura i la gran inversió que hi ha 
darrera, al ser un sistema oficial de l'administració londinenca: 
 

● Massa crítica gràcies a ser gairebé l'única via de viatjar en transport públic a la 
ciutat. 

 
● Inversió milionària. El ser un departament del govern i ser un punt estratègic, 

compta amb un gran recolzament econòmic. 
 
Tot i així, sempre hi ha coses que es podrien millorar. Les mancances provenen, generalment, 
del mateix que treu els seus punts forts: ser part de l'administració: 
 

● OpenData limitat. Hi ha bastantes limitacions amb la informació oberta 
relacionada amb el transport públic, i més parlant d'una ciutat com Londres que, 
havent patit un atemptat terrorista fa anys, són encara més gelosos amb la 
informació. 

 
● Poc feedback als usuaris. L'anàlisi de les dades dona peu a noves estratègies per el 

transport de part de l'administració, però no es preocupen gaire de donar més 
informació als usuaris. La poca agilitat de l'administració i la falta d'informació 
oberta fa que hi hagi una falta de profit a l'hora de crear informació rellevant per 
al viatjant. 
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1.4.2 Estat de l’art de les tecnologies 

1.4.2.1 Sistemes de captura i anàlisi de dades 

1.4.2.1.1 Rails 

 
Ruby on Rails és un framework de Ruby que permet crear aplicacions de forma ràpida i 
organitzada, de forma que ajuda a millorar la productivitat del programador. El framework es 
basa en el patró MVC sempre tenint com a base el CRUD. Ruby on Rails crea sistemes RESTful, 
per tant la navegació és també de forma organitzada utilitzant els protocols HTTP. 
 

 
Figura 6. Diagrama de Ruby on Rails[22] 

 
El programador pot canviar de forma fàcil el sistema de vistes. El sistema et crea per defecte tant 
les vistes html amb layouts, estils i scripts com les vistes de comunicació JSON, així que una 
vegada està programada la lògica del programa per ser accedida via web, també hi ha una 
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d’accés a les dades via API. Aquesta part és totalment personalitzable i el framework disposa de 
mòduls molt extensos per crear de forma ràpida aquesta API de comunicació. 
 
El sistema consta amb una amplia documentació i d’una comunitat de codi obert molt activa 
darrera. 
 
Hi ha una discussió activa a la comunitat on els detractors del framework defensen que no és 
escalable. Tot i així, els defensors d’aquest han escrit articles explicant com escalar aplicacions 
amb aquest framework (amb benchmarks[24]). 
 
Aquest framework, a part de ser escrit en Ruby (el seu llenguatge principal), té components 
com el sistema de vistes que estan escrits en HTML, sass (css) i coffeescript (js). 
 
Ruby on rails és una de les principals eines usades a internet per al desenvolupament de 
software i en podem destacar uns quants punts forts: 
 

● Facilitat i organització. L’estructura porta al programador a mantenir un codi net 
i organitzat que facilita el tant el desenvolupament del projecte com el seu 
manteniment 

 
● Hi ha una comunitat open-source molt activa. Amb més de 16.000 seguidors i 

4.000 “forks” del seu repositori a github, està entre els 5 respositoris més 
importants d’aquest lloc. Això ens porta a tenir disponibles quasi tres mil 
components disponibles a rubygems.org. 

 
● La facilitat a l’hora de crear APIs de comunicació pot arribar a ser un punt molt 

important en el nostre projecte. 
 

1.4.2.1.2 Tornado 

Tornado[26] és un framework per crear aplicacions web amb Python. Tot i la descripció sembla 
acceptat de forma comuna que és un framework a utilitzar com part d’una aplicació o aplicació 
secundaria per la comunicació per acceptar un gran nombre de peticions simultànies. 
 
Originàriament va ser implementat per FriendFeed i va ser dissenyat per ser escalable i I/O 
non-blocking, de forma que esta pensat per acceptar peticions de forma massiva. Actualment ha 
sigut adquirida per Facebook, qui l’ha inclòs en la seva arquitectura. En un post del bloc del 
director de productes de Facebook, Bret Taylor, podem veure una mostra de la potència de 
Tornado i llegir sobre les característiques. 
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Figura 7. The technology behind Tornado, FriendFeed's web server[27] 

 
 
Com podem veure, un servei amb Tornado amb un front-end aconsegueix més de 3000 
peticions per segon, mentre que, si augmentem la concurrència fins a 4 front-ends, podem 
aconseguir un rendiment de mes de 8000 peticions per segon. 
 
El framework té suport per websockets així com long polling, que ens ajudarà a la 
implementació d’un servei en temps real. Podem veure el funcionament d’aquestes eines a la 
documentació[28] oficial. 
 
Degut a que Tornado és un framework dissenyat per tenir un alt rendiment i servir peticions 
concurrents, fa que sigui una solució a tenir en compte per al sistema que volem implementar. 
 
El fet que l’hagués adquirit Facebook amb l’adquisició de FriendFeed al 2009[29] li dóna una 
importància, però el que ho fa realment interessant és que la companyia ho utilitzi en la seva 
arquitectura. 
 

1.4.2.1.3 Sinatra::Synchrony 

 
Sinatra[30] és un framework de ruby conegut per ser petit i flexible. Segueix el patró de event-
driven architecture[31], que facilita un desenvolupament ràpid i lleuger. 
 
Synchrony[32] és una extensió de Sinatra amb l’objectiu de millorar la concurrència de les 
aplicacions web creades amb aquest framework. Utilitza els mòduls per ruby EventMachine i 
EM-Synchrony[34] que són eines per augmentar la concurrència de les aplicacions ruby amb el 
patró de reactor i de fibres. 
 
Els benchmarks per part dels creadors[36] indica un rendiment de 3000 peticions per segon en 
un Mac OS X en un nucli. Només indiquen el resultat (no el procés) en la presentació oficial. 

1.4.2.1.4 Node.js 

Node.js[37] és un framework per crear aplicacions web en javascript seguit un patró event-
driven architecture. Funciona sobre el motor javascript de Chrome[38] i està dissenyat per crear 
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aplicacions sobre el patró de reactor i fils, el que ens ofereix concurrència i un model non-
blocking I/O i, per tant, escalabilitat. 
 
Un benchmark[39] del tipus “Hello World” comparant-lo amb Apache + PHP indica que és molt 
superior en peticions per segon arribant a més de 4000. Deixa  veure com el consum de CPU i 
memòria és més gran, el que no el fa substituïble per tota mena de contextos a Apache, però el fa 
molt millor quan el nostre objectiu és temps de resposta. 
 

 
Figura 8. Benchmark comparatiu entre Node.js i Apache (100K peticions amb concurrència 1K) 

 
Aquestes dues últimes gràfiques han estat creades a partir de les dades del benchmark abans 
esmentat. Representen una comparació entre les dues tecnologies i el temps que triguen a servir 
els percentatges donats de peticions. Està composat en dos parts ja que els percentatges 
inferiors no es veuen amb prou detall a causa de la gran escala dels alts percentatges. En ells 
podem veure que node.js sempre serveix molt abans les peticions que Apache. La comparació 
més vistosa és a alts percentatges, on la tecnologia de javascript serveix la totalitat de peticions 4 
vegades més ràpid que el seu competidor. Tot i així, el que menys ens pot interessar és com les 
primeres peticions són servides tres vegades més ràpid en node.js que en Apache. 
 
En els últims dos anys no ha fet més que creixen en popularitat i la comunitat cada vegada hi 
esta més interessada per el seu alt rendiment. De la mateixa manera que Rails, Node.js té alta 
activitat sent d’actualització continua i fins i tot més tràfic que el primer al seu repositori. 
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Node.js és perfecte per sistemes d’alt rendiment i d’alt contingut de dades tenint un temps de 
resposta molt petit. Els bons resultats queden patents veient que empreses com Microsoft, 
Yahoo, Linkedin o eBay utilitzen aquesta tecnologia per les seves arquitectures. També l’utilitzen 
empreses conegudes com 37signals, Heroku entre d’altres projectes. Igual que Rails i Sinatra, la 
gran comunitat activa que té darrera és una bona característica per assegurar-nos d’un gran 
catàleg d’eines, suport i documentació. 
 

1.4.2.1.5 EventMachine (EM) 

 
EventMachine es una llibreria per a programes escrits en Ruby, C++ i Java d’aplicar un patró de 
reactor a l’aplicació. Com hem vist en exemples anteriors el patró de reactor està pensat 
específicament per generar entrades i sortides no bloquejants, el que fa que les sistema millori el 
temps de resposta i numero de peticions concurrents a tractar. 
Aquesta llibreria dona un suport via API a la aplicació per poder gestionar còmodament la 
programació via threads, el que facilita de forma important la escalabilitat de les aplicacions. 
 
EventMachine està dissenyat amb el patró de reactor, o sigui, està enfocat a implementar 
sistemes plenament escalables. 
 

1.4.2.2 API i sistemes de geolocalització 

1.4.2.2.1 Twitter API 

 
La API de Twitter és una de les més conegudes entre els desenvolupadors arreu d’Internet. 
Actualment és una de les que suporta més aplicacions a tercers de tot tipus fins al punt que fa un 
any va haver de declarar la intenció de fer una selecció entre aquestes. 
 
Aquesta API sempre s’ha basat en un canal operacional i de consulta seguint el model REST[43] 
però actualment també ofereix un servei de streaming de Tweets permetent així rebre dades en 
temps real[44]. 
 
Per fer això, Twitter opta per que el client faci una connexió HTTP a la API i aquesta la manté 
indefinidament, a espera d’errors o alt temps de reposta i altres errors per tancar-la. Durant 
aquesta comunicació, el servidor de Twitter enviarà les noves dades al client segons la petició 
URL que hagi fet inicialment aquest per la connexió. Per l’autentificació d’usuari utilitza el 
protocol OAuth. 
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Figura 9. Presentació de Twitter Streaming API - Chirp 2010[45] 

 
Com podem veure en la figura 9, des del nucli de l’aplicació són generats els tweets que es 
guarden a caché i a l’SGBD (format per mySQL i Cassandra) i, a més, són encuats en un Krestel 
(sistema d’encuament de missatges, projecte open-source de Twitter[46]). El que fa es anar 
servint a uns daemons que s’encarreguen de encuar el missatge en diferents vies, entre elles la 
que ens interessa a nosaltres, en un últim Krestel. I finalment entrega el missatge al clúster 
d’streaming. 
 
La API de Twitter, així com tot el sistema està desenvolupat en Ruby on Rails. Pel que fa la 
comunicació, el sistema API es del tipus REST i es comunica mitjançant JSON. Els Krestels 
estan programats en Scala. 
 
El punt més interessant d’aquesta API està relacionat el volum de dades 
 
per al nostre projecte és la API en streaming. L’estructura és complexa però permet gestionar i 
servir moltes dades en temps real. 
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1.4.2.2.2 Cosm 

 
Cosm[47] és una plataforma per connectar els diferents dispositius amb les aplicacions per tal 
d’oferir control en temps real i emmagatzematge de dades. La idea és tenir la possibilitat de 
crear nous prototips i dispositius connectats a Internet. 
 
Per una part, Cosm posa a disposició dels clients una API REST[48] per a la generació de dades. 
Aquesta API serà accedida des dels dispositius generadors com seria qualsevol software des 
d'algun sistema avançat com ordinadors o smpartphones o des d’elements programats de 
hardware (per exemple el conegut Adruino). Una vegada aquestes dades arriben al servidor són 
emmagatzemades. A més, també son publicades als canals de sortida que hagi demanat el client. 
Un tipus de sortida són els feeds, un canal on un altre software es pot subscriure per tal de rebre 
les dades publicades en temps real. 
 
Cosm és un dels referents en el moviment actual de l'Internet of things, on tots els dispositius 
que utilitzem estan connectats mitjançant la xarxa. De fet, és un dels elements impulsors 
d'aquest moviment gràcies a cobrir la necessitat de comunicació entre tots aquests elements i 
amb els sistemes d'anàlisi. 
 
A data d’Agost de 2012, l’API utilitzava Ruby+EventMachine per fer el sistema concurrent i 
acceptar un gran nombre de peticions. A més, en una versió beta, accepten connexions TCP 
socket i websocket, on s’ofereix un servei Pub/Sub, que el converteix un sistema real-time 
autèntic. 
 
Sens dubte, el punt més interessant d’API és que brinda un servei de publicació i subscripció 
mitjançant sockets. Un dels perills d’aquest tipus de connexió és que les dades poden no ser 
correctes. 
 

1.4.2.2.3 Foursquare API 

 
Foursquare és una de les aplicacions de geolocalització més importants que hi ha actualment, 
sent la xarxa social per excel·lència enfocada a aquest àmbit. La seva API ofereix quatre 
modalitats d’accés que són el core de la api (per fer les coses bàsiques del sistema), un accés API 
per als propietaris dels negocis que apareixen al sistema, accés a la base de dades de llocs 
registrats al sistema i, finalment, l’opció que més ens interessa a nosaltres, una API real-time 
que ens serveix informació rellevant basada en el temps. 
 
Foursquare implementa el real-time segons notificacions Push. Cada vegada que algú fa check-
in sent amic nostre o fent-lo al nostre negoci, el nostre servidor (que hem configurat 
anteriorment al web de foursquare) rebrà una petició POST amb un JSON contenint totes les 
dades accessibles d’aquest check-in. 
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La majoria de serveis que ofereix Foursquare requereixen una contextualització d’usuari. Per 
poder accedir a les dades, s’han de presentar les credencials d’aquest mitjançant OAuth2. 
 
Tots els serveis de Foursquare, API inclosa, estan desenvolupats en Lift (Scala). La comunicació 
amb la API es fa mitjançant JSON i és fa segons peticions HTTP seguint l’arquitectura REST. 
 

1.4.2.3 Sistemes de gestió de bases de dades 

1.4.2.3.1 Introducció 

 
Per un projecte amb un punt clau com és l'emmagatzematge de dades per la seva ràpida lectura 
com requisit de la seva anàlisi en temps real, un sistema de gestió de bases de dades esdevé un 
punt estratègic. Hem d'invertir recursos suficients a fer una estimació dels requisits que tindrà 
el nostre futur sistema i fer una àmplia recerca per tal de trobar els millors candidats per 
complir-los. 
 
A priori, el nostre sistema ha de servir un gran volum de peticions concurrents, ja que els 
commuters es concentren en hores punta. A més, ha de ser capaç de gestionar de forma còmoda 
un gran volum de dades.  
 
En aquest àmbit, les bases de dades relacionals han marcat el camí durant molt anys i han estat 
la base dels projectes professionals. Tot i així, aquests últims anys ha hagut un creixement de 
l’ús, desenvolupament i qualitat dels sistemes de bases no relacionals, també anomenats noSQL. 
Els sistemes de gestió de bases de dades relacionals sempre s'han centrat en la consistència i en 
la disponibilitat. Una dada qualsevol sempre havia d'estar disponible i que, consultés quan es 
consultés, aquesta sempre fos fidedigne a la realitat. Els sistemes noSQL, afegeixen una nova 
característica en aquest paradigma, i és la particionalitat. Els sistemes poden ser partits de 
forma que una part de la base de dades és independent de l'altre, podent distribuir el sistema en 
diferents nodes independents. Aquesta funció ens permet escalar el sistema de forma fàcil, fent 
el sistema potencialment més ràpid. És per això que hem centrat la nostra recerca només en 
aquest tipus de sistemes. A més, una altra característica d’aquest tipus de bases de dades és que 
ofereixen flexibilitat a l’hora d’estructurar les dades, deixant que els elements emmagatzemats 
no segueixin una estructura estricte. 
 
Encara que aquestes bases de dades ens donin particionalitat, el teorema de Bewer ens 
introdueix que només dues d'aquestes tres  característiques pot ser complerta, així que ens 
trobem que un d'aquests sistemes pot tenir particionalitat i consistència, o particionalitat i 
disponibilitat. Ambdues són característiques que en un sistema d'anàlisi com el nostre poden ser 
prescindibles segons la funcionalitat. 

1.4.2.3.2 Redis 

Redis és una base de dades clau-valor guardat en memòria, tot i que també ofereix l’opció de 
persistència. Al ser un sistema que funciona sobre memòria, es caracteritza per la seva rapidesa. 
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Aquest sistema té la característica que els valors que poden prendre les claus no estan limitats a 
strings, sinó que també poden ser llistes, conjunts, conjunts ordenats i hashes. 
La persistència de Redis es basa en un fitxer “historial” que guarda de forma incremental les 
dades que es fan servir en memòria. 
 
Una característica clau de Redis és el seu sistema de publicació i subscripció (pub/sub)[50]. 
Aquest servei permet a un client subscriure’s a un canal, de forma que si el sistema redis és 
actualitzat sobre aquell canal, el client és avisat de l’actualització. D’aquesta forma aconseguim 
un servei de dades real-time. 
 
És conegut per la seva rapidesa de servei de dades. S’ha de tindre en compte que al ser un 
sistema de dades allotjat en memòria, el volum de dades mai ha de superar la capacitat 
d’aquesta. 
 
Tot i poder persistir les dades en documents en forma de journaling, no el podem prendre com a 
base de dades persistida en si, sinó més aviat de caching. 
 

1.4.2.3.3 MongoDB 

 
MongoDB[51] és un sistema de gestió de dades escrit en C++ que gestiona fitxers en format 
BSON, sent un projecte de codi lliure. Disposa de drivers per diferents tecnologies, de forma que 
es pot usar en qualsevol dels sistemes principals. 
 
Al ser un sistema NoSQL, en MongoDB les dades són d’alta disponibilitat, i poden ser 
consultades en qualsevol moment sense córrer el perill de bloquejos. El sistema permet fer 
consultes bàsiques de dades, així com consultes en rang, d’expressions regulars i més tipus de 
consultes avançades. A més, aquest sistema disposa d’eines per fer servir MapReduce. 
MongoDB permet indexar qualsevol camp. També permet crear índex avançats com multi-camp 
i, fins i tot, índex geoespaials[53]. 
 
Ofereix un sistema molt potent de rèplica i sharding. Amb MongoDB es poden configurar dos 
sistemes de rèplica: el sistema de Master-Slave permet configurar un màster on es poden fer 
lectures i escriptures. Cada vegada que màster s’actualitzi, el sistema s’encarregarà de replicar-
ho a tots els slaves. Per altra banda, el sistema de conjunt de rèpliques permet definir un 
sistema semblant a master-slave però amb l’habilitat de seleccionar automàticament un nou 
màster si el principal cau. També disposa d’un sistema de sharding basat en BigTable, essencial 
per assegurar l’escalabilitat de dades. MongoDB distribueix les dades en un clúster de dades, 
distribuint-les segons rangs de dades sobre les claus definides per al sharding. D’aquesta 
manera, assegurem una millora de velocitat d’accés a les dades. 
 
Cal destacar també que disposa d’un sistema de fitxers GridFS, per l’emmagatzematge i carrega 
de fitxers de gran volum. 
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Figura 10. Arquitectura de sistema MongoDB amb clúster de dades en sharding amb sistema de replica - MongoDB 
Docs[54] 

 
Està escrit en C++.Disposa de drivers per diferents llenguatges com Erlang, Scala, Javascript 
(Node.js), HTTP REST i Ruby entre d’altres. 
 
MongoDB ve recolzat per la confiança que aplicacions i sistemes com Foursquare i Diaspora el 
tenen integrat a la seva arquitectura. 
En els seus aspectes tècnics destaca per sobre de tot el seu sistema automatitzat de rèplica & 
sharding, que ens dona escalabilitat i alta disponibilitat. 
Al disposar d’eines com MapReduce ens permet fer consultes batch en grans volums de dades 
com s’espera en el nostre sistema. Tot i així, també ens ofereix un sistema de consultes AdHoc. 
Un sistema complet de indexing, que incorpora, fins i tot, índex geolocalitzats. 
 
A nivell de potència, a les gràfiques de benchmarking podem veure que MongoDB es troba entre 
les tres millors en el temps de servir 10K peticions. En canvi podem veure que en operacions de 
MapReduce té un rendiment bastant inferior a la resta amb els tres nodes inicials, tot i que 
després, al utilitzar més nodes, aconsegueix millorar el seu rendiment notablement. 
 

1.4.2.3.4 Cassandra 

 
Cassandra és un sistema originàriament creat per Facebook pel sistema de cerca de missatgeria, 
tot i que ara la companyia ha passat a un sistema HBase. Programat en Java, està pensat com un 
sistema per BigData per gestionar volums molt grans de dades, a més, cal tenir en compte que 
aquest sistema prioritza les escriptures a les lectures, el que fa que les primeres vagin més 
ràpides que les segones. 
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El model de dades de Cassandra està basat en 4 o 5 dimensions. Per exemple, el sistema de 4 
dimensions es representa de la següent manera. Podem veure de forma esquemàtica 
l’organització d’informació d’aquest tipus de sistemes amb el següent gràfic: 
 

 
Figura 11. Sistema de columnes i supercolumnes de Cassandra 

 
El sistema aporta també un servei de clustering per particionar les dades i obtenir alta 
disponibilitat. 
 
Cassandra es denomina com un sistema descentralitzat. Tots els nodes del clúster tenen el 
mateix rol, així que hi ha cap punt únic de fallada. Les dades es distribueixen entre aquests 
nodes, però cap està definit com a clúster, i tots poden servir qualsevol tipus de dada. El 
rendiment de lectura i escriptura augmenta quan el sistema de clúster augmenta el seu volum. 
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Disposa d’un llenguatge de consulta semblant a l’SQL anomenat CQL. 
 
En les gràfiques de benchmarking podem veure que Cassandra és la que demostra tenir millor 
rendiment d’entre totes, tant en peticions de lectura i escriptura com en MapReduce. 
 
Sens dubte Cassandra és el sistema que ofereix major potència entre els sistemes de BigTable. A 
més, segons el tipus d’anàlisi que vulguem fer sobre les nostres dades, la característica de que 
escriu molt més ràpid que llegeix es pot convertir en un avantatge, ja que, tot i ser el més ràpid 
al benchmarking, hem de fixar-nos que nomes el 20% de les peticions son escriptures. Si el 
nostre sistema superés aquest llindar d’escriptures trauria més profit de Cassandra. 
 
Al ser un sistema descentralitzat on tots els nodes tenen el mateix rol, ens facilita molt el que el 
sistema sigui escalable i segur. 
 
A més, el fet que sigues dissenyat per Facebook per solucionar un problema en la seva 
plataforma i que actualment companyies com Twitter hi confia, ens indica que està ben preparat 
per gran volum de dades. 
 

1.4.2.3.5 HBase 

 
Presentant-se com la base de dades de Hadoop, HBase és un sistema orientat a la gestió de 
dades en columnes pensat per aportar escalabilitat en una arquitectura distribuïda. 
 
HBase funciona sobre Hadoop i sobre el sistema fitxer HDFS i diu suportar de forma còmoda 
bilions de files per milions de columnes. A més, HBase implementa un nivell per sobre de HDFS 
anomenat StoreFiles. Aquest nivell indexa els StoreFiles i augmenta la velocitat d’accés a les 
dades. 
 
Aquest sistema organitza la informació de forma similar a Cassandra, utilitzant la idea de les 
dimensions o nivells de columnes Però amb una terminologia diferent. A més HBase es 
caracteritza per ser un sistema consistent de lectura/escriptura. 
 
HBase ofereix escalabilitat de forma lineal i modular. A partir de un HMaster, podem afegir 
tants nodes com vulguem, anomenats HRegionServers. Podem afegir HRegionServers quan 
vulguem de forma que el sistema els utilitzarà per distribuir les dades automàticament. A més el 
sistema ofereix un servei automàtic de reorganització en cas de fallada d’algun HRegionServer. 
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Figura 12. Arquitectura d’HBase[55] 

 
 
Com podem veure en el gràfic d’arquitectura d’HBase (figura 12), els HRegionServers fan ús del 
client DFS, de forma que aquesta informació va a parar al sistema HDFS. 
 
HBase també ofereix un sistema de configuració i automatització de sharding. Així podem tenir  
la informació distribuïda. 
 
El sistema és pot fer servir mitjançant una API Java, tot i que també es controlable des de REST, 
AVRO o Trhift. 
 
Punts d’interès 
 
HBase és molt interessant, sobre tot, per la seva arquitectura, ja que està pensat per muntar 
sobre un clúster i oferir de forma automàtica un sistema molt complet de recovery & sharding. 
Això aporta un gran punt important en el requisit d’escalabilitat del nostre projecte. No tenim 
un únic punt de fallada així que fa que el nostre sistema sigui d’alta disponibilitat. HBase és 
interessant per estar muntat sobre HDFS tot i implementar un nivell per sobre per millorar la 
rapidesa d’accés a les dades. 
 
Està dissenyat a propòsit del paper BigTable[56] de Google i això ens dona pas a veure que 
compleix el nostre requisit de gestionar un gran volum de dades. A més ho fa d’una forma 
consistent i mai tindrem estats desactualitzats en alguns nodes. 
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HBase té suport total sobre Hadoop, i de fet es denomina com la base de dades d’aquest sistema. 
Implementa classes per suportar de forma còmode MapReduce sobre Hadoop. 
 
Seguint els comentaris en tecnologies anteriorment analitzades, cal dir que HBase és el sistema 
que Facebook ha escollit per substituir Cassandra en el seu sistema de missatgeria. 
 

1.4.2.3.6 CouchDB 

 
CouchDB és un sistema de bases de dades que, com MongoDB, està orientat a documents, en 
concret aquest sistema gestiona fitxers en format JSON. Els documents s’estructuren en una 
llista de valors identificats per una etiqueta i aquests documents s’identifiquen per un únic 
identificador. 
 
Aquest sistema també ofereix un sistema de vistes que monitoritzen aquests documents. La 
primera computació de les vistes és un treball lent però, una vegada creat, l’actualització només 
és de forma incremental de forma que la velocitat augmenta. Aquestes vistes són les que 
implementen els treballs de MapReduce. 
 
Els documents del sistema no requereixen de cap esquema previ per desenvolupar la seva funció, 
així sempre es poden afegir nous documents amb noves estructures sense perill de comprometre 
la informació. 
 
CouchDB suporta replicació bidireccional entre nodes del sistema. Una de les característiques 
especials de CouchDB és que es comunica mitjançant una API REST, el que fa molt senzilla la 
seva utilització. 
 
El que caracteritza CouchDB és la facilitat d‘ús que ofereix la comunicació REST, la rapidesa 
amb la que es pot començar a fer servir és un punt a favor. No només amb la comunicació, la 
creació de vistes i MapReduce és mitjançant Javascript que és un llenguatge àmpliament 
conegut i fàcil d’aprendre. 
 

1.4.2.3.7 Comparativa 

 
Un punt important per començar una comparativa entre les diferents tecnologies és veure com 
solucionen el problema CAP[57] (Consistency, Aviability, Partition tolerance). De tots els 
sistemes analitzats, veiem que tots compleixen el requisit de partició, així que assegurem que el 
nostre sistema serà fiable en el cas que algun node falli. 
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Figura 13. Teorema CAP  

 
 
La diferenciació de sistemes està en quins ofereixen disponibilitat i quins prioritzen la 
consistència. 
Redis, MongoDB i HBase asseguren consistència, de forma que, com que tots els nodes poden 
accedir a tota la informació, aquella informació serà totalment fiable i no hi haurà dades 
desactualitzades. 
En canvi Cassandra i CouchDB prioritzen la disponibilitat, ja que, tot i no assegurar que les 
dades estiguin totalment actualitzades el sistema sempre estarà disponible, donant accés a les 
dades que si que ho estiguin. 
 
A continuació podem veure dues gràfiques de benchmark comparatiu entre els diferents 
sistemes de bases de dades NoSQL analitzats, i algun més[58]. 
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Figura 14. Requests&Updates NoSQL Benchmark - New results for Cassandra update[58] 

 
En la figura 14 tenim una prova en la que s’analitza el temps emprat per servir 10K peticions a 
cada una de les diferents bases de dades. El 20% d’aquestes bases de dades són escriptures. A 
més, s’analitza el comportament d’aquests sistemes segons el número de nodes (de 3 a 8). Cal 
informar que hi ha dos versions de Cassandra, perquè s’analitza la última actualització d’aquest 
sistema. 
 
Podem veure com en el benchmark de peticions hi ha dos tecnologies que destaquen per sobre 
de la resta, que son HBase i Cassandra, demostrant un rendiment quasi idèntic entre els 
diferents números de nodes. Seguidament tenim MongoDB que demostra seguir a poca 
distància a dels dos sistemes anteriors. 
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Figura 15. MapReduce NoSQL Benchmark - New results for Cassandra update[58] 

 
En un segon gràfic, mostrat a la figura 15, tenim analitzat el temps emprat a fer una operació de 
MapReduce en els diferents sistemes. També tenim anàlisi segons numero de nodes. 
 
Aquí, Cassandra es diferència totalment de la resta completant la operació de MapReduce de 
forma similar amb diferent número de nodes i, trigant una mica més de la meitat de temps que 
el seu seguidor, HBase. En aquest benchmark podem veure com MongoDB té un resultat no 
competitiu amb les altres tecnologies amb un número petit de nodes, però aprofita la 
escalabilitat de nodes tenint un resultat que va aproximant-se ràpidament a HBase en un 
sistema de 8 nodes. 
 
A continuació,  presentem una taula comparativa per veure a cop d’ull les diferències entre els 
diferents sistemes estudiats: 
 

 Redis MongoDB Cassandra HBase CouchDB 

MapReduce Si (a mà) Si 
(Hadoop) 

Si (Hadoop) Si (Hadoop) Si / Vistes 

Ad Hoc Si Si Hive Hive Si 

real-time Si No No No No 

Suport amb No Si Si Si No 
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Hadoop 

Escalabilitat Si 
(personali
tzada) 

Si Si Si Si 

Disponibilitat No No Si No Si 

Consistència Si Si No Si No 

Llenguatge Múltiples 
wrappers 

Múltiples 
wrappers 

CQL i 
múltiples 
wrappers 

Java API, 
AVRO, 
Thrift... 

HTTP REST 

Punt 
d’interès 

Molt 
ràpid 

Sistema de 
rèpliques 

Etiquetat com 
el millor 
BigTable 

Volum molt 
gran de 
dades 

Comunicació REST 

Estructura de 
dades 

RAM BSON 
docs. 
GridFS 

DFS HDFS JSON docs 

 

1.5 Objectius 
 
Una vegada presentat el context general en el que ens trobem, hem de definir com volem 
abordar el problema de la mobilitat amb els nostres recursos. Barcelona, com moltes altres 
ciutats, necessita una actualització important de la seva gestió urbana en els seus diferents punts, 
entre ells, la mobilitat. L'objectiu principal és desenvolupar un sistema que constitueixi un pont 
entre la mobilitat, la tecnologia i la ciència.  
 
Necessitem solucionar un problema real de la ciutat i la ciència té la capacitat d'analitzar-lo i 
originar solucions. La facilitat actual de crear sistemes potents de càlcul i alt rendiment ens 
proporciona una eina essencial per complir els requisits d’anàlisis d'aquesta ciència, deixant-nos 
un marc idoni per creure en la viabilitat d'un projecte d'aquesta envergadura. 
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1.5.1 Reptes científics 

1.5.1.1 Al servei de la mobilitat: Per als usuaris, gestors de la plataforma i 
l’administració 

 
Lluny de voler crear una solució únicament per l'Ajuntament de Barcelona o TMB, volem 
aprofitar l'origen no vinculat a l'administració d'aquesta iniciativa per donar-li un enfocament 
vertical. Enlloc de donar una solució per un punt d'aquest engranatge, podem donar-les tant a 
l'administració, als gestors de la xarxa de transports com a l'usuari, que és qui ens genera les 
dades sense les quals el sistema no podria ser possible. 
 
L'Ajuntament juga el paper de l'administració. Barcelona té una necessitat constant d'actualitzar 
els seus mètodes de presa de decisions. Usant actualment els sistemes d'enquestes per tal de 
genera aquesta informació, cada cop, ha d'anar fent més ús del potencial que significa tindre 
tota una ciutadania connectada a Internet, fins i tot, de forma constant gràcies a l'ús dels 
smartphones. A més això obre el camí a l’obertura de dades per part de l’administració per dotar 
la ciutadania d’informació sobre la seva ciutat. 
 
Les operadores de transport públic (en aquest cas TMB) són qui més es poden beneficiar 
d'aquest sistema. Com a benefici principal, l'èxit d'aquest desenvolupament significaria l'accés a 
unes dades per part dels gestors que actualment són inexistents. Aquesta informació seria un 
punt clau a l'hora de prendre decisions per tal de millorar el servei. L'impacte d'aquests canvis 
seria major a l'hora de voler oferir un servei millor amb menys recursos, objectiu de tota 
empresa, fins i tot les públiques i administratives. Entre d'altres aquest sistema permetria 
aprofundir en detall en els patrons d'ús dels usuaris de la xarxa de transports. 
 
No em de perdre de vista els viatjants. Prenent exemple de casos coneguts com l’anteriorment 
explicat Waze, volem generar una sinergia entre el generador de les dades i el propi sistema, 
sent les dos peces clau per al funcionament d'aquest. Un dels objectius d'aquest projecte és tenir 
la capacitat de poder donar informació rellevant a l'usuari.  
 
De fet, l'èxit d'aquest sistema aportaria un servei de qualitat de forma passiva i activa: Per una 
banda, com hem comentat abans, el servei aportaria una millora de la xarxa de transports per 
parts dels gestors, el que conformaria un benefici passiu per a aquests usuaris; Per altra, es 
brindaria al viatjant d'informació rellevant li donaria poder de decisió. Aquesta informació 
serviria per a que l'usuari pogués saltar un obstacle en la xarxa de transports en un moment 
puntual abans de trobar-se'l o, fins i tot, el permetria canviar els seus hàbits de mobilitat urbana 
a llarg termini, fent-lo més eficient. 

1.5.1.2 Què fa commut.io diferent? (oportunitats) 
 
A diferència de sistemes analitzats com Cosm, Commut.io intenta anar més enllà a oferir un 
canal de comunicació i es centra en analitzar les dades. Així com Waze és un sistema 
especialitzat en transport privat, el nostre n’és un d’especialitzat en el transport públic. 
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Altre sistemes com l’Oyster Card de Londres ja recol·lecta dades similars que són analitzades, 
però commut.io es basa en l’OpenData amb l’objectiu d’obrir aquestes dades als ciutadans. 
Per últim, i a diferencia dels sistemes que ja utilitza TMB, commut.io es centrarà en l’usuari i 
com aquest fa ús del transport públic i no en la infraestructura en si. 
 

1.5.2 Reptes tecnològics 

1.5.2.1 Recepció de grans quantitats de dades 
 
Com hem apuntat abans, l'èxit del sistema depèn totalment d'aconseguir una massa crítica de 
generadors de dades. Com més gran sigui el número de participants, el nostre sistema haurà de 
tenir més capacitat de rebre un gran volum de dades. 
 
A més, tenint en compte que el nostre target principal són els commuters, hem de tenir en 
compte aspectes bàsics del seu comportament. Com el tret bàsic és el fet de moure's entre casa i 
el seu lloc de treball o estudi, podem assegurar que la gran majoria es mou en hores punta. Això 
vol dir que, tot i que la majoria del temps el servei no rebrà quasi cap connexió, en els períodes 
de moviment (7.00h — 10.00h; 17.00h—19.00h) hem de preveure uns pics de trànsit que 
haurem de gestionar. 
 
Per tant, un dels objectius del sistema de captura de dades serà la rapidesa. Hem de 
desenvolupar aquesta part amb tecnologia que sigui capaç de no variar el seu rendiment (o 
variar-lo mínimament) en funció del creixement d'ús.  
 
Un punt que ens pot ajudar en aquest últim requisit és justament un altre objectiu, i és que el 
sistema ha de ser escalable. D'aquesta forma el producte serà fàcilment ampliable en un futur. 
Això deixa les portes obertes a exportar el sistema més enllà de Barcelona. 
 

1.5.2.2 Emmagatzematge de grans quantitats de dades 
 
Una vegada ens assegurem que el sistema compleix un rendiment òptim a la recepció d'aquest 
gran volum de dades, hem de tenir present que aquesta informació s’ha d'emmagatzemar. 
 
El producte amb el que treballarà el servei seran dades geolocalitzades dels viatjants durant tot 
el seu trajecte. Per ser unes dades rellevants hem de tenir mostres de la seva posició amb 
informació addicional amb una freqüència bastant gran. Aquest fet multiplicat a l'alt nombre de 
participants que necessitem o puguem preveure, fa que la quantitat de dades agafi un pes 
considerable. Per tant, hem d'escollir un sistema de gestió de bases de dades competitiu i que 
sigui l'adient per tal de guardar la informació amb comoditat i rapidesa. 
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El primer que hem de tenir en compte és que serà un sistema generalment escriptor de dades. 
La creació de dades serà continua durant un període de temps i, com hem apuntat abans, d'una 
manera intensa. Tot i així, intentem fer del temps real un tret diferencial d'aquest, per tant 
mentre fem aquesta escriptura intensa haurem de poder consultar les dades de forma selectiva 
sense perdre rendiment. 
 
Aquestes dades volem, a més, guardar-les crues (en la seva forma original), així que les haurem 
d’emmagatzemar de forma desacoblada a la tecnologia utilitzada. És per això que hem de 
separar aquest mòdul de l’anàlisi de dades, dotant-lo d’un accés estandarditzat. 
 
Per últim, no hem de perdre de vista que l'equip i el pressupost són reduïts, per tant ens hem de 
limitar a tecnologies que no requereixin una infraestructura important. 
 

1.5.2.3 Anàlisi de grans quantitats de dades en temps real 
 
Part dels objectius d'aquest projecte es basen en l'anàlisi de dades. Però amb els objectius 
presentats fins ara, aquest procés de dades es converteix, també, en un repte tecnològic. El fet 
d'haver d'analitzar aquest gran volum de dades del que parlàvem és converteix en una tasca que 
requereix d'una bona selecció de les tecnologies adients per fer-ho.  
 
A més, per tal de poder completar aquest procés de dades en temps real, haurem de tindre una 
cura especial en el desenvolupament, de forma que optimitzem el màxim possible la totalitat 
dels processos. Qualsevol funció mal optimitzada podria resultar crítica per al temps d'anàlisi de 
dades, i podria posar en perill la característica de temps real buscada. 
 

1.5.3 Llistat d’objectius del projecte 
 
Una vegada definits els reptes científics i tecnològics del projecte, podem definir una llista 
concreta d’objectius a complir. 
 

• Capturar un gran volum de dades 
• Emmagatzemar aquestes dades amb capacitat de gestionar-les de forma eficient 

• Crear una modelització de dades sobre l’ús del transport públic centrat en l’usuari i no en 
el transport 

• Detectar el moviment de l’usuari en temps real, inferint el transport públic, línia i parada 
en la que es troba en tot moment 

• Donar informació de l’estat del transport tant a l’operador de la plataforma com a 
l’usuari 

• Dotar a l’administració d’un canal de dades obert 
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2 Desenvolupament del projecte 

2.1 Esquema general del projecte 
 
El sistema es desenvoluparà en una projecte global en el qual conviurà amb el projecte 
Crowdsourcing Commuting Game i farà ús d'eines externes. Aquesta és l'arquitectura bàsica del 
projecte: 

 
Figura 16. Esquema bàsic de l’arquitectura del sistema 

 

2.1.1 Sistema generador de dades 
 
Les dades seran generades pel tàndem format pel dispositiu mòbil i el commuter. Per una banda, 
el commuter serà l’element encarregat d’encendre l’aplicació mòbil un cop estigui al transport 
públic en el moment adequat. Aquest lloc i moment no vindran determinats per l’usuari, sinó 
que serà el sistema l’encarregat de motivar a fer-ho. Per altra, tenim l’aplicació mòbil que serà 
l’element tecnològic en aquesta banda de recollir les dades. 
 
El dispositiu mòbil constarà d’una app creada pel projecte adjunt abans esmentat que consistirà 
en un joc. D’aquesta forma el viatjant estarà incentivat a compartir el seu dispositiu a favor del 
sistema. Gràcies al component GPS intern del dispositiu, aquest podrà determinar la posició de 
l’usuari en tot moment i així poder generar les dades necessàries. Un cop aquestes dades 
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estiguin llestes, i gràcies a la connexió permanent del dispositiu a la xarxa de dades 3G 
disponible en tota la xarxa de metro, el dispositiu enviarà les dades generades al sistema 
d’anàlisi de forma periòdica. 
 

2.1.2 Sistema d’anàlisi de dades 
 
Aquest és estrictament el punt dins del sistema que és responsabilitat d’aquest projecte. Aquest 
element tindrà tres funcions: capturar les dades, analitzar-les i, en últim terme, retornar dades a 
l’usuari. 
 
En primer lloc, hem de situar una interfície d’aquest servei a l’altra banda del generador de 
dades. Els paquets enviats pels diferents dispositius mòbils hauran de ser recollits pel 
capturador de dades, que serà l’encarregat d’emmagatzemar-les per a la seva posterior anàlisi. 
 
Una vegada el capturador ha servit les dades al sistema intern, una part d’aquest s’encarregaran 
de passar les dades per diferents funcions encarregades d’inferir dades rellevants a partir de les 
dades en brut. 
 
Finalment, serà el mateix sistema capturador l’encarregat de recollir missatges del sistema 
d’anàlisi amb informació per tal de lliurar-lo al generador de dades i a l’usuari d’aquest. 

2.1.3 API de mobilitat de Barcelona 
 
Per tal de dotar de coneixement al sistema d’anàlisi, tenim a disposició una API de mobilitat de 
Barcelona creada a partir dels portals d’OpenData amb dades de la mobilitat urbana a Barcelona. 
Aquesta podrà lliurar informació sobre els diferents transports de la ciutat mitjançant un canal 
de comunicació en forma d’API. Entre el catàleg d’aquest element expert tenim informació de 
les diferents parades de línies de metro, bus, fgc, Bicing, tram, Renfe, informació d’aparcament a 
la ciutat, trànsit i de referències d’enllumenat i semàfors. Per a la informació relacionada amb el 
transport públic, disposem de la posició de les parades i de més informació addicional sobre 
aquestes, així com la consecució i ordre de cada una de les línies. 
 

2.2 Modelitzant el problema 

2.2.1 Ontologies existents en el camp de la mobilitat urbana 
 
En la mobilitat urbana i, més concretament, en el camp del transport públic, hi ha diferents 
modelitzacions de dades existents. Una d’aquestes ontologies és Transmodel[60], un model 
conceptual que conté informació referent als diferents transports públics, informació dels 
passatgers, infraestructures, horaris, rutes, preu dels bitllets i informació en temps real dels 
serveis. Tot i ser una modelització molt completa l’elevada complexitat fa que no la puguem 
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adoptar. A més, el nostre projecte se centra en l’usuari i no en els vehicles com el cas de 
Transmodel.  
 
Un altre cas és l’ontologia proposada per Google sota el seu servei Google Transit, anomenada 
Google Transit Data Feed Specification o GTFS[61]. En aquest cas, es defineix un model i 
format comuns per la publicació dels horaris dels transports públics associats amb la informació 
d’estacions. Està pensat per que les administracions tinguin un lloc on publicar la informació 
sobre els seus serveis de transport. Tot i ser molt usat, és un model molt estàtic basat en els 
horaris de pas i càlculs de cost dels viatges, no tenint en compte l’estat en temps real dels 
vehicles que hi circulen. Per això es va fer una aproximació amb el GTFS-realtime[62], una 
evolució del sistema anterior on el propietari de les dades les pot actualitzar en temps real 
mitjançant feeds. Aquest contempla informació actualitzada del viatge i l’estat de congestió en el 
que es troba. Com en el primer model presentat, no està basat en l’usuari. 
 
Vistes algunes de les modelitzacions que hi ha, no en podem considerar cap per el nostre sistema 
i, per tant, n’hem de crear una nova que estigui centrada en l’usuari, els seus viatges i rutes en 
temps real i així encaixi perfectament amb les característiques del projecte. 
 

2.2.2 El model de dades — Ontologia 
 
Una vegada definit el problema real, el context en el que es troba i els elements que el componen, 
cal que el passem a un model de dades amb el que puguem treballar. D'entrada, el que rebem 
són les posicions dels usuaris. Per si soles, les posicions geolocalitzades dels usuaris diuen ben 
poc, cal que les associem al nostre cas dels transports públics. De fet que, per tal de poder 
treballar amb aquestes dades, hem de fer un procés d'abstracció del problema real a partir dels 
elements que el formen i la relació que en guarden. 
 
Definim abstractament el conjunt que formen el transport públic i l'ús que fan els commuters 
d'aquest mitjançant el paradigma matemàtic de xarxes, ja que hi encaixa de forma natural. 
Qualsevol transport públic està composat per línies, que alhora estan unides per parades. 
Aquestes parades formarien el conjunt dels nodes del nostre model en xarxa. Els trajectes d'unió 
entre qualsevol parella de nodes concèntrics representarien les arestes del graf. 
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Figura 17. Graf representatiu de la xarxa de Metro de Barcelona 

 
Tant els nodes com les arestes (parades i trajectes entre parades consecutives) tenen un atribut 
que representa el pes, que representa el volum de viatjants que hi ha actualment enregistrats en 
el sistema que estan en aquell element. Com els commuters van variant la seva localització a 
mesura que avancen en el seu viatge, aquest pes ha de ser dinàmic, canviant en funció del volum 
de viatjants que té en temps real. 
 
D'aquesta representació en resulta la següent ontologia: 
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Figura 18. Ontologia del nostre projecte 

 
Aquesta representació com a graf d’elements relacionats ens ajuda a poder tractar el problema 
d'una manera tècnica. Això és gràcies a que l'ontologia donada s'abstrau de l'organització 
específica del transport públic a Barcelona i s'obre a poder representar qualsevol model de 
transport públic conegut. 
 
Aquesta modelització està centrada en l’usuari i la seva localització en temps real. És d’aquesta 
localització actual i del seu context del que podem inferir la seva posició dins la xarxa de 
transport públic amb la parada o el camí entre parades d’una línia de transport públic. A més, és 
d’aquí d’on podem inferir el vehicle en el que es troba, podent arribar a detectar quan dos 
usuaris usen el mateix vehicle. Aquestes localitzacions formaran part de la representació del 
viatge de l’usuari, format per diferents trajectes de línia i contemplant, així, els viatges amb 
transbords. 
 
A més, aquesta modelització també contempla lloc per les implementacions futures, podent 
determinar l’estat de la xarxa de transports mitjançant la congestió que pateix el vehicle i de si es 
mou o no. 

2.2.3 Entitats i les seves relacions 

2.2.3.1 User Location 
Aquesta és la unitat bàsica que el sistema rep dels dispositius generadors de dades. Associada a 
un usuari, porta informació contextual sobre la posició i moviment de la persona. 
 

● user_id — Identificador de l’usuari al sistema 
● lat — Latitud de la posició de l’usuari 
● lon — Longitud de la posició de l’usuari 
● alt — Altitud a la que es troba actualment 
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● timestamp — Temps a nivell de precisió de segon en el que s’ha pres la mostra 
● speed — Velocitat de moviment detectada per el dispositiu 

 

2.2.3.2 Real Location 
Posició rellevant de l’usuari en la xarxa de transports inferida a partir de l’user location de 
l’usuari i del seu context. Aquest és l’element cèntric de l’ontologia. Ve definida per el temps en 
el que s’ha pogut inferir aquesta informació, a més  de poder representar la parada o trajecte 
entre parades dins del transport públic. 
 

● user_id — Identificador de l’usuari al sistema 
● timestamp — Moment en el que s’ha pogut inferir a quin element de la xarxa es 

troba. 
● Pot representar un Stop Point o Edge en funció de si es troba en una parada o en 

un trajecte entre parades consecutives.  
● Relació amb Vehicle — Representa la vinculació entre la posició real en la que es 

troba l’usuari i el vehicle en el que circulava en aquell moment. 
● Relació amb els User Locations — A forma de registre, dins la posició real és 

guarda el context en forma de dades d’usuari que s’han rebut 
 

2.2.3.3 Stop Point 
Representa una parada de línia de transport públic. Ve definida per el seu nom i el punt 
geolocalitzat en el que es troba. 
 

● name — Nom comú de la parada 
● Relació amb Point — punt geogràfic en el que es troba la parada 
● Relació amb Transportation Mode — Indica a quin tipus de transport públic 

pertany la parada en qüestió. 
 

2.2.3.4 Edge 
Representa el trajecte entre dues parades de la línia de transport públic. Ve descrita per el seu 
origen i destí, que són parades. A més, està definida pel conjunt de punts coberts per aquest 
trajecte. 
 

● Relació origin stop point — parada d’origen 
● Relació destination stop point — parada de destí del trajecte 
● Relació múltiple amb Point — Conjunt de punts que descriuen el trajecte 
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2.2.3.5 Point 
Model bàsic de posició geolocalitzada per les variables latitud i longitud, a més de l’altitud. 
 

● lat — Latitud 
● lon — Longitud 
● alt — Altitud 

 

2.2.3.6 Transportation Mode 
Representa un tipus de transport públic. Aquí a Barcelona els diferenciaríem per metro, bus, 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, Tram, etc. Ve descrit per un camp de text i conté 
diferents línies i estacions. 
 

● mode — Text amb el nom del tipus de transport 
● Relació múltiple de Stop Point — Conjunt de parades que formen el tipus de 

transport. 
● Relació múltiple de Transportation Line — Conjunt de línies en les que està 

organitzat. 
 

2.2.3.7 Transportation Line 
Representació d’una línia de transport públic. Ve descrit per un camp de text amb el nom de la 
línia i està relacionat amb el transport públic al que pertany i conté una llista de vehicles actius. 
 

● line — Text amb el nom de línia de transport públic. 
● Relació amb Transportation Mode — Transport públic al que pertany 
● Relació múltiple amb Vehicle — Conjunt de vehicles en els que hi viatja un 

commuter actualment. 
 

2.2.3.8 Vehicle 
Model d’un vehicle real del transport públic en el que viatja un usuari del sistema en aquell 
moment. Si un vehicle real de la xarxa no és ocupat per cap usuari, aquest no existirà pel sistema. 
Ve descrit per una etiqueta i esta relacionat amb la línia a la que pertany i conté un conjunt de 
localitzacions d’usuaris que demostren la seva existència. A més se l’associa informació referent 
a la congestió de la seva via. 
 

● label — Etiqueta amb la que s’identifica el vehicle 
● Relació múltiple amb Real Location — Conjunt de localitzacions inferides 

d’usuari en les que hem detectat el vehicle 
● Relació amb Congestion Status — Informació sobre l’estat de la via en la que 

transita 
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● Relació amb Vehicle Status — Informació sobre el moviment del vehicle de forma 
constant. 

 

2.2.3.9 Path 
Representa el trajecte que un usuari fa d’una parada a una altra compartint la mateixa línia. Està 
descrit per el moment en que s’ha començat aquest trajecte i el temps de finalització si hi ha. A 
més, va relacional al vehicle que esta usant actualment, les localitzacions reals d’usuaris i 
pertany a un viatje. 
 

● Current_stop_Point — Parada en la que es troba actualment el viatjant 
● start_time — moment de partida del trajecte  
● end_time — moment de finalització 
● Relació múltiple amb Real Location — Conjunt de localitzacions reals que 

conformen el trajecte 
● Relació amb Trip — Viatge al que pertany el trajecte. 

 

2.2.3.10 Trip 
Model de viatge d’un usuari. Aquest esta definit per ser un conjunt de trajectes de línia i porta 
informació sobre el temps i el trajecte total. 
 

● user_id — usuari que ha efectuat el trajecte 
● start_time — moment en el que s’ha iniciat el trajecte 
● start_point — Parada en la que s’ha iniciat el trajecte 
● end_time — Moment de finalització del trajecte 
● end_point — Parada en que es finatliza 
● Relació múltiple a Path — Conjunt de trajectes de línia que formen part del viatge 

 

2.2.3.11 Congestion Status 
Representa l’estat de congestió en el que es troba el vehicle. Està definit per un identificador 
enumerat que marca l’estat de la via i la causa. 
 

● congestion_status — Enumerador que identifica l’estat de la via 
● cause — Text descrivint la causa de la congestió 
● Relació múltiple amb Vehicle — Conjunt de vehicles que es troben en la situació 

de congestió donada 
 

2.2.3.12 Vehicle Status 
Representa l’estat actiu del vehicle. Si es detecta una aturada prolongada a un vehicle, se 
l’adjudicarà l’estat de vehicle aturat. 
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● stop_status — Identificador de l’estat del vehicle [parat, en moviment] 
● Relació múltiple amb vehicle — Conjunt de vehicles que es troben en l’estat 

representat per l’element donat 
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3 Desenvolupament del sistema 

3.1 Proposta tecnològica 
 
Una vegada analitzat l’estat de l’art de les tecnologies en aquest àmbit i un cop ens hem 
especialitzat en el tema, hem de donar una proposta tecnològica per tal de concretar quines 
farem servir per implementar el nostre sistema. 
 
En concret hem de definir dos grans blocs. El primer d’ells és el sistema capturador, que oferirà 
un canal de comunicació per tal que els dispositius mòbils puguin entrar en el sistema aquelles 
dades que hagin captat. El segon gran bloc és el d’anàlisi de dades, objectiu del qual és 
representar un sistema de dades i algorismes per tal de treure conclusions d’aquestes dades que 
d’entrada. El capturador de dades farà de porta d’entrada amb els requisits de ser ràpida i no 
bloquejant per rebre totes les dades possibles per tal de servir-les al sistema d’anàlisi de forma 
que aquest, amb menys capacitat de resposta, pugui gestionar tot el volum d’entrada. 
 
Cada un dels blocs està dividit en subapartats que s’aniran detallant al llarg del document. 

3.2 Arquitectura 
 

 
Figura 19. Arquitectura del nostre projecte 
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3.2.1 API 

3.2.1.1 Objectiu 
 
L’objectiu d’aquest sistema és el d’oferir el canal de comunicació als dispositius mòbils per tal 
que accedeixin al sistema intern de dades. El sistema ha de permetre a aquestes aplicacions 
poder enviar blocs de dades que van generant constantment per tal que el sistema els 
emmagatzemi en una base de dades. Aquests blocs no són de mida considerable però, per la seva 
naturalesa, s’enviaran de forma repetida durant un període de temps, per acabar generant un 
gran volum de dades. Considerant que serà un sistema obert qualsevol aplicació que vulgui fer 
servir el sistema, pel que la quantitat d’aquestes dades serà multiplicat per aquest número de 
clients d’aquesta API. 
 

3.2.1.2 Requeriments funcionals 
 

● Enviar dades per tal d’enregistrar-les al sistema 
● Accés a dades inferides 

 

3.2.1.3 Requeriments no funcionals 
 

● API fàcil d’aprendre i d’utilitzar 
● Acceptar prop de 1k peticions per segon 
● Gestionar peticions de forma concurrent 

 

3.2.1.4 Tecnologies proposades 
 
Les dos tecnologies que compleixen de forma genèrica els nostres requisits serien 
Sinatra::Synchrony (EventMachine) i node.js. 
 
Les dues tecnologies segueixen un model event-driven pel que la programació és de forma 
ràpida i senzilla. Hi ha totes les facilitats per gestionar de forma ordenada el conjunt de 
peticions GET, POST, PUT, DELETE suficients per dissenyar una API Restful. 
 
Ambdues també comparteixen el patró sobre el que estan dissenyades: el patró de reactor i fils. 
Això ens assegura que, escollim la tecnologia que escollim tindrem la capacitat de crear una 
aplicació escalable. Tot i això, hem de tenir en consideració que totes les llibreries de node.js han 
estat programades tenint en compte que no han de provocar un lock en I/O, mentre que 
Synconry (EM) fa ús de llibreries ruby, que no sempre compleixen aquest requisit. Hi ha 
benchmarks que mostren com node.js és molt més potent que EventMachine i hi ha altres que 
defensen tot el contrari, però el millor que podem treure d’aquests estudis és que ambdues 
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tecnologies poden arribar a servir més de 10k peticions per segon en un equip d’us personal (no 
servidor, core i5 8GB). Benchmark. 
 
Respecte al suport sobre les tecnologies de bases de dades que estem ponderant, les dues 
tecnologies tenen suport per MongoDB. Fins i tot node.js comparteix el mateix llenguatge que la 
base de dades. Synchrony i node.js tenen suport amb llibreries de tercers tant per HBase com 
per Cassandra. 
 
Sinatra::Synchrony és un mòdul de ruby, això ens assegura una comunitat enorme i 
disponibilitat de més mòduls de tot tipus. Tot i així hem de tenir en compte el fet comentat 
anteriorment, i és que no tots aquests mòduls estan dissenyats per ser concurrents. Node.js té 
una gran comunitat i creixent. Eines com el gestor de mòduls npm semblant a les gems de ruby, 
són senyals de una bon creixement d’aquesta. 
 
En conclusió, tant node.js com Sinatra::Synchrony són dos sistemes dissenyats per acomplir 
tots els nostres requisits. Els dos demostren tenir potència per servir les nostres peticions en 
hora punta. En aquest cas ens podem permetre decidir la tecnologia segons preferència, i de fet 
escollirem node.js ja que és una tecnologia que està demostrant ser competent tot sent de fàcil 
aprenentatge al ser escrita en Javascript. 
 

3.2.2 Back-end 

3.2.2.1 Objectiu 
El propòsit d’aquest front-end de la part de servidor és ser el mostrador del servei que s’està 
oferint. A més, es donarà accés per registrar-se com aplicació de tercers per tal de poder accedir 
al sistema de comunicació. 
 
Hem de disposar d’un sistema per poder monitoritzar l’estat de l’API de comunicació, de les 
dades que s’hi vagin afegint i gestió de aplicacions connectades. Aquest back-end està enfocat a 
l’administració del servei que ofereix aquest sistema. 

3.2.2.2 Requeriments funcionals 
● Monitoritzar rendiment de l’API 
● Real-Time 

3.2.2.3 Requeriments no funcionals 
● Seguretat protegint l’accés d’administració 

3.2.2.4 Tecnologies proposades 
 
En aquest cas, tenim un servei que queda separat de la resta i que només consumeix dades 
estadístiques sobre l’estat dels dos serveis principals. 
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Per aquest servei necessitem qualsevol tecnologia web que ens permeti gestionar un site de 
forma ràpida i àgil i una base de dades consistent que ens gestioni el sistema de credencials. A 
més aquest haurà de tenir un bon sistema de plantilles per tal de crear interfícies que donin 
facilitats a l’usuari d’una manera senzilla. 
 
Una tecnologia adient per aquest sistema és programar-lo en Ruby utilitzant el framework 
Sinatra. Entre d’altres, els aspectes basics de la tria són: 
 

● Rapidesa de desenvolupament 
● Bon sistema de plantilles per la creació d’interfícies 
● Coneixement previ del sistema per part de l’equip 

 
Per monitoritzar l’estat de l’API el millor és fer servir una base de dades Redis, que és ràpida, 
fàcil d’implementar i gestionar, deixant les portes obertes cap a un monitor real-time de l’accés 
al servei. 
 

3.2.3 SGBD 

3.2.3.1 Objectiu 
 
Necessitem un sistema d’emmagatzematge potent i robust donat que les dades són la base del 
nostre projecte. Com hem mencionat anteriorment, aquesta part és la que haurà de suportar la 
gran quantitat de dades que hi contindrà. 
 
L’API té una petició principal que és movement. Aquesta petició és la via per on les aplicacions 
que es comuniquin amb aquest servidor, ens enviaran les dades de geolocalització del moviment 
de l’usuari. El mostratge d’aquest seguiment serà d’una mostra per cada 1 a 5 segons en un 
temps de 35 minuts. L’estructura movement ocupa vora de 102 Bytes. A partir d’aquestes 
prediccions, hem generat la següent taula, que ens ajudarà a tenir una idea de les dades 
emmagatzemades al mes (en GB) segons número d’usuaris. 
 
 

segons per 
petició 1000 usuaris 10000 usuaris 50000 usuaris 100000 usuaris 500000 usuaris 

1 s 7,98 GB 79,80 GB 398,98 GB 797,96 GB 3.989,79 GB 

2 s 3,99 GB 39,90 GB 199,49 GB 398,98 GB 1.994,89 GB 

3 s 2,66 GB 26,60 GB 132,99 GB 265,99 GB 1.329,93 GB 

5 s 1,60 GB 15,96 GB 79,80 GB 159,59 GB 797,96 GB 

 
 
Podem veure com en un conjunt de 1000 usuaris enviant una petició per segon en els seus 
viatges de commuting, podem generar quasi 8GB de dades a analitzar cada mes. 
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3.2.3.2 Requeriments funcionals 
 

● Escriptura ràpida 
● Escriptura continua 
● MapReduce 
● Partició (Sharding) per tal de ser escalable 

 

3.2.3.3 Requeriments no funcionals 
 

● Disponibilitat 
● Rapidesa en grans volums de dades (de l’ordre de desenes GB) 

3.2.3.4 Tecnologies proposades 
 
La primera gran decisió a prendre després d’haver acotat les tecnologies que més s’adeqüen als 
nostres requisits és decidir quin tipus de base de dades encaixa millor en ell nostre cas d’ús. En 
primer lloc tenim les bases de dades basades en columnes. Exemples d’aquest tipus són 
Cassandra o HBase; En segon lloc tenim les bases de dades basades en documents com 
MongoDB o CouchDB. 
 
El primer a comparar és el rendiment. Com hem vist prèviament a l’estat de l’art un estudi de 
benchmark ens mostra com les bases de dades column-based són les que ofereixen millor 
rendiment. Seguit de les dos bases de dades que representen el primer tipus, MongoDB ofereix 
un rendiment més baix, tot i que no molt allunyat. 

 



53 

Figura 20. Gràfica comparativa de 1000 peticions amb un 20% d’escriptures. Nosqlbenchmarking[58] 

 
En complexitat, les bases de dades document-based donen moltes més facilitats d’ús. Per 
exemple, MongoDB té infinitat de controladors i el seu llenguatge natural és Javascript. De la 
mateixa manera, la interfície de CouchDB és una API Restful. Aquests sistemes estan més 
disposats per fer consultes Ad-hoc. En l’altre costat, HBase i Cassandra tenen un sistema 
estructurat de dades, al que s’ha d’accedir-hi mitjançant API Java. Podem concloure en aquest 
aspecte que el document-based són més còmodes que els column-based, tot i així el nostre 
sistema no està pensat per fer consultes ad-hoc sinó anàlisi posterior de les dades mitjançant 
Data Mining. 
 
Tant MongoDB, HBase i Cassandra són compatibles amb Hadoop, requisit indispensable per el 
nostre sistema de datamining. 
 
En temes d’escalabilitat, HBase i Cassandra tenen un millor sistema de rèplica i sharding 
basats en sistemes de fitxers distribuïts, MongoDB també ofereix aquesta funcionalitat. Tot i 
això, cal dir que MongoDB té un problema a afrontar amb grans volums d’escriptura, i és que té 
un sistema de lock de dades global per escriptures, que fa que el seu rendiment baixi 
dràsticament a mesura que augmenten les escriptures. 
 
Doncs, si la decisió està entre HBase i Cassandra, sent dos sistemes bastant similars, la decisió 
pot ser presa a través de detalls. Detall suficient pot ser, per exemple, el fet que Cassandra és un 
sistema que, entre altres coses, es caracteritza per la rapidesa amb la que gestiona les escriptures. 
En la figura 20 de benchmark podem veure on el rendiment dels dos sistemes és gairebé idèntic. 
Tot i això hem de tenir present que de les deu mil peticions, només el 20% són escriptures. El 
nostre sistema tindrà un percentatge molt major, pel que el rendiment de Cassandra en el nostre 
sistema s’espera més alt que el descrit. 
 
Amb totes tres sistemes analitzats podem concloure que el millor sistema de gestió de bases de 
dades per al nostre sistema és MongoDB, ja que tot i no ser el més potent, és el que manté un 
equilibri adient entre qualitat i complexitat de desenvolupament. 
 

3.2.4 Sistema d’anàlisi 

3.2.4.1 Objectiu 
 
Com ja hem apuntat anteriorment, l’objectiu d’aquest sistema és de modelitzar les dades que ens 
arriben per part dels dispositius dins de l’ontologia que hem definit. Un cop complerta aquest 
pas el sistema serà capaç de poder analitzar aquestes dades per extreure’n dades rellevants. 
 
Aquest sistema ha de destacar més per la seva potència en decrement de la velocitat. Tot i això 
no hem de deixar de banda aquesta característica si volem que el nostre sistema compleixi la 
funció de temps real. 
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Ha de ser una tecnologia que afavoreixi el desenvolupament de sistemes d’estructures 
composades per elements relacionats, cosa que afavoreix els sistemes de tipus MVC. D’aquesta 
manera ens serà més fàcil representar l’ontologia proposada. 
 
Així com els altres sistemes, ha de complir amb els requisits que imposen les limitacions dels 
recursos disponibles. Un equip reduït és la característica més restrictiva. 
 

3.2.4.2 Requisits funcionals 
 

● Sistema modular de tipus MVC. 
● Potencia de càlcul 
● Capacitat de procés concurrent per tal de fer còmput en segon pla. 

 

3.2.4.3 Requisits no funcionals 
 

● Sistema fiable. Ha d’estar recolzat per una força de desenvolupament important. 
 

3.2.4.4 Tecnologies proposades 
 
El requisit principal a complir per part del sistema per poder ser adient per la funció que 
ocuparà és la de ser un sistema amb el que sigui fàcil representar una estructura com la 
proposada a l’ontologia. 
 
Els sistemes que compleixen millor aquest requisit son els del tipus model-vista-controlador. 
Així, qualsevol llenguatge de programació pot ser adient, donat que en gairebé tots existeixen 
bons frameworks oferint aquest model estructural. 
 
Dels sistemes analitzats, els que s’acosten més a aquest marc són Ruby on Rails i Node.js 
utilitzant el framework Express. Tot i així Node.js no és el sistema més adient per fer anàlisi 
profund de dades en MVC. Encara que el fet de programar de forma concurrent porta 
connotacions positives, això dificulta de forma important la programació a l’haver de programar 
sempre mitjançant crides de retorn. 
 
En aquesta decisió també podrien entrar sistemes no analitzats a l’estat de l’art com podrien ser 
el framework Spring de Java. Spring és un sistema molt complet i molt adient donada la seva 
base de programació orientada a objectes. Però en aquest sentit prima el fet que l’equip és reduït 
i un sistema de desenvolupament ràpid com és Ruby on Rails ens pot ajudar de forma 
significativa a assolir els nostres objectius. 
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Per tant la tecnologia més adient en aquest cas per desenvolupar el sistema d’anàlisi és Ruby on 
Rails. 

3.2.5 Conclusió 
 
Una vegada feta la proposta tecnològica ja tenim l’arquitectura d’elements del sistema 
etiquetada amb els sistemes i eines que farem servir per desenvolupar-lo: 
 

 
Figura 21. Arquitectura del nostre projecte amb les tecnologies proposades. 

 

3.3 Desenvolupament dels elements del sistema 

3.3.1 Track-Gatherer 
 
El primer sistema és l’encarregat d’oferir una interfície d’entrada de dades per als dispositius. 
Essencialment és una API d’escriptura de dades en les que els usuaris poden enviar les seves 
localitzacions o, com hem anomenat en l’ontologia, els seus User Locations. 
 
Per tal de que els dispositius generadors de dades s’entenguin amb aquest sistema cal, primer, 
dissenyar el protocol i missatges de la comunicació. Per això s’ha dissenyat conjuntament amb 
els desenvolupadors de la plataforma mòbil l’estructura d’aquesta. 
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3.3.1.1 Interfície d’entrada de dades 
 
L’API és centra en els user locations de l’usuari, recollida de la qual és l’objectiu principal. 
Aquest user location és una estructura que, com hem comentat, només porta informació relativa 
a la posició de l’usuari i ve marcat amb un camp de text codificat que identifica l’usuari de forma 
anònima. 
 
Per cobrir això farà falta una petició HTTP del tipus POST al recurs /movement amb els 
següents paràmetres: 
 
 

user_id <STRING> Camp de text codificat que identifica de forma anònima 
l’usuari al que pertany  

lat <FLOAT> Camp numèric amb la latitud GPS de la posició 

lon <FLOAT> Camp numèric amb la longitud GPS de la posició 

alt <FLOAT> Camp numèric amb l’altitud GPS de la posició 

speed <FLOAT> Camp numèric en que s’envia la velocitat captada per 
l’acceleròmetre del dispositiu 

 

3.3.1.2 Tecnologia 
 
Aquest sistema està programat amb Node.js i s’ha usat el framework Restify. 
 
Restify és un framework focalitzat a la creació ràpida i fàcil de APIs del tipus REST que usen 
JSON com a marc de llenguatge de comunicació. Aquesta eina, creada per un dels programadors 
de Joyent (la plataforma de servei més coneguda per node.js), es diferència d’Express per ser un 
sistema més especialitat a una necessitat especifica com la creació d’APIs. 
 

3.3.1.3 Back-up Database 
 
Aquest sistema no hauria d’emmagatzemar res, en un principi. Tot i així al fer de passarel·la 
entre els dispositius de captació de dades i el d’anàlisi ha de fer d’efecte amortidor. Ha de 
gestionar les peticions que el sistema d’anàlisi no és capaç de rebre quan té un mitjana de 
càrrega important. 
 
Per això, el sistema d’entrada guarda les dades rebudes de forma temporal per tal de disposar 
d’una copia de seguretat en cas de que el sistema d’anàlisi no acceptés peticions en un moment 
puntual. D’aquesta forma només posaríem en perill la característica real-time del sistema, però 
mai la d’anàlisi total de dades. 
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Per emmagatzemar aquestes dades hem configurat una base de dades MongoDB amb la que el 
sistema es pot comunicar mitjançant el connector mongoose.js. 
 
L’únic document (l’equivalent a taula en una base de dades relacional) configurat en aquesta 
base de dades es la de userLocation, definida per el següent JSON: 
 

user_location:.{.
. user_id:.String,.
. lat:.float,.
. lon:.float,.
. alt:.float,.
. speed:.Integer.
}.

 

3.3.1.4 Commut.io app 
 
Aquest component és el software encarregat de capturar les dades de l’usuari. És una app per els 
dispositius mòbils iPhone programat per Xavier F. Mercadal com a producte del seu projecte.  
 
La funció capturadora d’aquest element consta de, primer, identificar l’usuari per tal d’etiquetar 
cada una de les posicions preses durant el viatge per, després, prendre una mostra de 
geolocalització periòdicament amb un interval de temps donat. 
 
Per tal d’aconseguir una massa crítica de participants en el sistema, a l’hora de dissenyar aquest 
programa s’ha buscat dotar-lo d’un component motivacional important. El software aconsegueix 
aquesta característica adoptant el concepte de Gamification. Aquest concepte introdueix la 
pràctica d’afegir les regles i processos propis d’un joc a un context que no es troba dins d’aquesta 
categoria. Gràcies a convertir el fet d’informar del teu ús del transport públic en un joc mentre 
ajudes a la ciència fa que el fet d’aconseguir la massa crítica necessària esdevé un propòsit 
assequible. 
 
En concret, s’ha convertit l’app en un joc de preguntes i respostes tipus trivia online amb el que 
pots jugar en temps real amb els altres usuaris del sistema. Cada resposta correcte suma punts al 
teu compte proporcionalment amb el temps que has trigat a encertar. Aleshores et pots 
comparar a la resta de competidors mitjançant un rànquing global o un on nomes hi ha els teus 
amics de la xarxa social Facebook. 
 

3.3.2 Wild-Route (Sistema d’anàlisi + MongoDB) 
 
Un cop ens hem assegurat que em rebut dins del nostre sistema les dades generades per els 
dispositius mòbils, ara és l’hora de passar-los al sistema encarregat d’interpretar i modelitzar-les 
d’acord amb la nostra ontologia. 
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Per tal de fer això, el sistema capturador de dades o Track-Gatherer enviarà cap aquest sistema 
el user location rebut per part de l’usuari si aquest sistema pot acceptar més peticions. En un 
bon principi, i a causa del poc temps per poder implementar el sistema, no hi haurà cap control 
de col•lapse per part del capturador, però si que l’implementarem en el sistema d’anàlisi, que 
explicarem al pròxim punt. 
 
El sistema d’anàlisi està programat amb Ruby on Rails perquè, a part de ser potent i escalable, 
ens dona facilitat de desenvolupament i organització per posar-nos a l’abast el repte de 
representar en un sistema el model de dades en xarxa i els components relacionats. 
 

3.3.2.1 Interfície d’entrada 
 
Com el sistema d’anàlisi necessita que el capturador li passi les dades que ha anat recol·lectant 
dels diferents dispositius, també és necessari que tingui un canal d’entrada. Igual que al sistema 
abans descrit, s’ha habilitat una petita API d’entrada amb una petició HTTP POST amb la 
referencia /user_location amb la mateixa descripció i paràmetres. 
 
Una vegada el sistema rebi aquestes dades d’un usuari, ja pot començar a inferir certes dades 
rellevants. Tot i així, per assegurar la no sobrecàrrega del sistema, s’ha implementat un sistema 
de cues usant l’eina resque. Resque és un sistema de cues per a Ruby que utilitza una base de 
dades Redis. Desenvolupat per Chris Wanstrath, treballador de GitHub, és actualment un dels 
sistemes de cues més famosos per aquest llenguatge. Una vegada el sistema rep un user location, 
aquest és encuat. Quan la cua de processos detecta que ha passat el temps necessari agafa tots 
els missatges encuats i els llança a la cua de procés. 
 

3.3.2.2 Objectiu Principal 
 
Quan un user location està preparat per ser processat, esdevé l’entrada d’un algoritme objectiu 
principal del qual és la creació o reconeixement d’una localització real de l’usuari a la xarxa de 
transports públics o real location i inferir tots els seus elements associats. 
 

user location → real location 
 
Per tal de poder inferir una real location, primer de tot, hem de determinar la posició dins dels 
transports públics. Per poder fer-ho hem de saber determinar en quina estació (stopPoint) o 
trajecte entre estacions consecutives (edge) es troba l’usuari. 
 
Per tal de poder confirmar que l’usuari es troba en un edge hem d’haver inferit anteriorment 
algun real location localitzat en alguna estació i la direcció dins una línia de transport en la que 
viatja. Per tant primer ens hem de centrar en detectar a quin stopPoint es troba l’usuari. 
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3.3.2.3 Barcelona Mobilitat API 
 
Per tal de poder inferir les localitzacions vinculades, necessitem algun sistema expert que ens 
pugui llistar els components específics de la xarxa de transports de Barcelona, ja que el nostre 
sistema ha patit una abstracció i no es basa específicament en ninguna ciutat. Aquest sistema es 
l’API de Mobilitat de Barcelona facilitada per Barcelona Digital. 
 
Aquesta API ens proporciona informació sobre tota la xarxa de transport públic de Barcelona. 
Cobrint els diferents tipus de transport de la ciutat com el metro, bus, tram, ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya i Bicing d’entre altres, ens llista les diferents línies d’aquests transports 
i les seves estacions. A més, ens dona informació sobre el trajecte de les línies i la conseqüència 
de parades que segueixen. 
 
També tenim disponibles diferents funcions com per exemple una comanda que ens dona les 
estacions d’un tipus de transport més properes. Gràcies a aquesta funció podrem veure quines 
estacions hi ha al voltant de l’user location que rebem. 
 

3.3.2.4 Aproximació bàsica 
 
A priori, podem tenir la certesa de que amb un user location no és suficient per poder 
determinar a quina estació es troba. De fet, el primer que hauríem de determinar quin tipus de 
transport estem usant, però és impossible assegurar-ho al 100%. Per tal de fer una aproximació, 
primer podem diferenciar entre transport sota terra o a l’aire lliure. 
 
He detectat que la generació de dades GPS sota terra, en concret, al metro, és produeix en una 
freqüència menor a la que es produeix a l’aire lliure. D’aquesta forma si esperem a tindre una 
mostra significativa de user locations podem analitzar la freqüència de recepció GPS i 
mitjançant aquesta determinar si es tracta d’un transport subterrani o d’un altre tipus. 
 
A partir d’aquí ja tenim un sistema amb el qual diferenciar, per exemple, entre bus i metro, que 
són els dos tipus majoritaris de transport. 
 

3.3.2.5 Detecció de seguiment de línia 
 
Un cop ja sabem en quin tipus de transport va l’usuari hem d’inferir en quina línia d’aquest 
transport està viatjant. Cada un dels tipus de transport té un comportament diferent a l’hora de 
ser captat per l’usuari que hi viatja, per tant necessitarem un algorisme diferent per cada un 
d’ells. Per exemple, per al bus, primer hem de determinar a quina parada es troba l’usuari per 
després podrem començar a tractar amb els subconjunts de les línies de bus que hi passen. 
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3.3.2.6 Problemes de detecció 

3.3.2.6.1 Bona cobertura però molt soroll — El Bus 

 
Aquest cas ha estat plantejat prèviament a l’apartat de definició del problema. Recordem-lo per 
ficar-nos en context. 
 
El problema parteix d’un punt geolocalitzat de l’usuari. A partir d’aquests punt volem 
determinar quina és la línia de bus que ha agafat l’usuari i en concret, a quina parada es troba 
actualment. Malgrat tenir una bona qualitat de GPS, el problema que tenim és que el nombre de 
parades de bus properes al punt de coordenades forma un conjunt amb un nombre molt gran 
d’elements, per el que se’ns fa impossible poder assegurar a quina d’elles ens trobem. 
 
Recordem que hem definit com a hipòtesi el fet que les parades de bus de la ciutat és troben a 
una distància similar les unes de les altres. 
 

3.3.2.6.1.1 Solució: Algoritme de seguiment de línia i transbord 
 
Per solucionar el problema del soroll, hem dissenyat un algorisme de registre que línies, on, 
mitjançant una contextualització de les mostres rebudes, anem afegint i restant valor a les línies 
de bus que anem trobant. 
 
Quan rebem una localització, consultem a la API de mobilitat de Barcelona les parades de bus 
més properes. Aquesta proximitat ve definida per un radi de 500 metres. Recorrent la llista de 
parades, creem una llista de línies de bus que anomenarem followLine. En aquesta llista ens 
guardarem una relació entre línia i dos valors de pes: acostaments i allunyaments. 
 
De forma més detallada, podem descriure aquest algorisme mitjançant el pseudocodi: 
 

funció.evaluarParada(latitud,.longitud).
. #obtenim.les.parades.properes.de.l’API.de.Mobilitat.

parades.=.obtindreParadesProperes(latitud,.longitud).
.

#obtenim.el.conjunt.de.línies.que.passen.per.aquestes.parades.
línies.=.obtindreSeqüènciaLiniesDeParades(parades).

.
#mitjançant.un.algoritme.explicat.més.endavant.sumem.els.pesos..
#.corresponents.a.les.línies.segons.proximitat.
rellevàncies.=.evaluarProximitat(latitud,.longitud,.línies).

.
#seleccionem.la.parada.amb.diferencia.de.pes.major.i.únic.
paradaFinal.=.millorLínia(rellevàncies).

ffunció.
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Figura 22. Conjunt de dades recollides per un usuari en un viatge de bus. 

 
Gràcies a que l’API es capaç de diferenciar entre una mateixa línia en sentit d’anada o de 
tornada, nosaltres també podem diferenciar els dos sentits. En concret, per una línia X, 
nosaltres guardarem a la nostra llista les línies Xtowards i Xbackwards, tractant-les com dos 
línies separades. 
 
En una segona mostra rebuda, l’usuari s’ha mogut en un vector determinat dins del sistema de 
coordenades i nosaltres tornem a demanar la llista de parades properes. En aquesta segona llista 
retornada per l’API, no hi haurà línies que tenim guardades, hi haurà línies de les quals ens 
apropem i altres de les que ens allunyem. A continuació exposem els següents casos: 
 

● No hi ha una línia que tenim al nostre llistat followLines. En aquest cas, 
entendrem que ens hem allunyat la distancia suficient com per desestimar la línia 
de forma definitiva. 

● La parada més propera on trobem una línia està més lluny que en la localització 
anterior. En aquest punt, li sumem una unitat al valor de pes d’allunyament de la 
línia en la llista followLines. No té cap decisió definitiva associada. 
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● Ens acostem a una línia (la parada més propera ho és més que l’anterior), però va 
en sentit contrari a la línia. En aquest punt també sumem una unitat al pes 
d’allunyament de la línia dins la llista. 

● La parada més propera de la línia està més propera que en l’anterior localització, 
o ens estem apropant a la següent parada de la línia. En aquest cas sumarem un al 
valor de pes d’aproximació. No alterem el valor de d’allunyament. En cas que 
aquesta línia tingui pes 1 d’allunyament, el valor es reinicia a zero de nou. Això 
crea una finestra de marge on el bus es pot allunyar lleugerament de la seva 
pròxima parada. A 

 
Aquestes opcions explicades són les que creen la funció evaluarProximitat.abans usada en 
l’algorisme de detecció. 
 
Finalment, al cap d’unes quantes localitzacions, la llista de followLines tendirà a tenir una línia 
amb pes total (acostament-allunyament) màxim i únic. Una vegada tenim aquesta línia, l’agafem 
com la línia de referència que està seguint l’usuari. 
En el cas d’aparició de noves línies aquestes comencen amb els dos pesos a zero. Si l’usuari baixa 
de la línia actual per agafar aquesta nova línia (transbord), el sistema, a la llarga, sumarà pes de 
proximitat a aquesta línia, sense sumar gairebé o gens d’allunyament, mentre que la línia antiga 
anirà sumant cada cop més allunyament, de forma que la nova línia serà presa com la de 
referència. 
 

3.3.2.6.2 Mala cobertura sota terra — El Metro 

 
Aquest impediment, també descrit al capítol de definició del problema, ve descrit per la mala 
recepció GPS que hi ha sota el metro. Tot i la mala senyal, hi ha una bona cobertura de xarxa de 
dades al llarg de tot aquest transport públic, el que fa possible rebre dades geoposicionades 
assistides per la xarxa cel•lular de telèfon. Malgrat tot, la posició donada és sovint molt 
allunyada de la posició real de l’usuari, el que provoca un problema important per al nostre 
sistema de detecció de ruta. 
 
Recordem, també, que partim de la hipòtesi que la posició donada per el dispositiu mòbil es 
basa en les posicions de les antenes de la xarxa de telefonia, el que provoca que donada una 
posició real, diferents dispositius ens donaran la mateixa posició (allunyada) d’aquesta parada. 
 

3.3.2.6.2.1 Solució: Sistema CBR 
 
Un algoritme que encaixa molt bé amb el nostre problema és el Case-Based Reasoning[64]. El 
CBR diu que problemes similars tenen solucions similars. Per tant, tenint una base de 
coneixement amb casos solucionats, podem mirar com s’assemblen els nous casos als que ja 
tenim en aquesta base de casos. Per al nostre escenari un cas és un punt geoposicionat i una 
solució és la relació amb una línia i parada de metro. 
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Aquest algorisme requereix d’una fase d’aprenentatge inicial per crear una base de coneixement 
amb la que poder treballar. Aquesta base de coneixement estarà formada per casos dels que ja 
sabem el resultat, tal i com explicarem més avall. 
 

 
Figura 23. Algoritme CBR[64] 

 
Aleshores, cada vegada que arribi un nou valor d’entrada, el compararem al conjunt de casos 
que tenim dins la base de coneixement per treure’n una sortida. Aquest algorisme també té en 
compte aquests nous casos per tal de refinar la base de coneixement. 
 

3.3.2.6.2.2 Creació de la base de coneixement 
 
Per a la creació de la base de coneixement necessitarem passar per una fase d’entrenament en la 
qual crearem el conjunt de casos previs. Per crear-los necessitarem un conjunt d’entrenadors del 
sistema que nodreixin el sistema de posicions geolocalitzades associades a les parades de metro 
en les que viatgen. Aquests entrenadors usaran una aplicació especial preparada per Xavier F. 
Mercadal, explicada més avall, en la que podran informar dels seus moviments de forma 
etiquetada i relacionada a la xarxa de transports. 
 
Aquest equip l’hem format de companys del departament de mobilitat i d’altres departaments de 
Barcelona Digital. S’ha instruït a aquest equip d’entrenadors per tal de donar dades el més 
fiables possibles al sistema. En concret se’ls va demanar que cada vegada que arribessin a una 
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parada de metro notifiquessin al sistema a quina línia i parada es trobaven. D’aquesta forma 
aconseguim un conjunt de punts geoposicionats associats a una parada i línia de metro. 
 
Una vegada disposem d’aquest conjunt hem, també, de refinar aquestes dades per treure’n una 
mostra rellevant. Segons com hem instruït el nostre conjunt d’entrenadors, ens trobem amb que 
les dades recollides estan formades per localitzacions associades a parades, sense tenir en 
compte la distància a la que l’usuari real es trobava en aquell moment de la parada que deia, 
notificant estar a la mateixa parada fins que no arribava a la següent. Però, just per la falta de 
precisió en les dades geoposicionades, no podem refinar aquestes dades mitjançant la posició, 
tot calculant la distància entre la aquesta i la parada de metro senyalada. És per això que farem 
servir el temps com a variable substitutiva de la distància. 
 
Marcant com a t el temps que triga l’usuari d’anar de la parada A a la parada B, i sent t1 i t2 dos 
moments entre 0 i t, on t1 < t2, no té la mateixa credibilitat la segona que la primera. És per això 
que en el refinament d’aquestes dades aplicarem una importància indirectament proporcional a 
la mostra respecte del temps en que ha etiquetat inicialment la parada d’origen (A). 
 

 
Figura 24. Simulació de distribució de mostres de la parada A a la parada B en un temps t 

 
 
En la figura 24 es mostra un exemple d’etiquetatge per part d’un entrenador on, el dispositiu, 
envia tres mostres des del punt A al punt B en un temps t. En nostre algorisme refinador de 
dades prepararà aquestes mostres de tal forma que les associarà a la parada A, que és com estan 
etiquetades les mostres. A més, adjudicarà, com hem dit, un índex de credibilitat de 0 a 1 segons 
el temps que s’allunyin. En aquest cas simularem que les mostres 1, 2 i 3 han arribat en 0.3t, 
0.6t, 0.9t respectivament. Aleshores, en aquest ordres, se’ls aplicarà un índex de fiabilitat de 0.7, 
0.4 i 0.1. 
 
De la mateixa forma, podem aprofitar les mateixes mostres per nodrir la base de coneixement en 
el sentit contrari de la direcció del viatge. En el mateix exemple anterior tractaríem les mostres 
com si haguessin arribat en un valor de temps a la inversa del que ho han fet. Així, les mostres 1, 
2 i 3 les tractaríem com si haguessin arribat als instants 0.7t, 0.4t, 0.1t respectivament. 
Tractant-les amb el mateix algorisme, els hi aplicaríem uns índex de fiabilitat de 0.3, 0.6, 0.9. 
 
A continuació mostrem el següent pseudocodi que descriu l’algorisme explicat: 
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funció.crearBaseDeConeixement().
. #obtenim.el.llistat.de.rutes.efectuades.
. rutes.=.obtenirRutes().
.
. per.ruta.dins.de.rutes.
. . tempsTotal.=.ruta[n].temps.X.ruta[0].temps.
. . per.posició.dins.de.ruta.
. . . #creem.el.cas.
. . . cas.=.nou.cas().
. . . cas.latitud.=.posicio.latitud.
. . . cas.longitud.=.posicio.longitud.
. . . cas.línia.=.posicio.línia.
. . . cas.parada.=.posicio.parada.
. . . cas.fiabilitat.=.1X(posicio.temps/tempsTotal).
.
. . . #creem.el.cas.invers.
cas’.=.nou.cas().
. . . cas’.latitud.=.posicio.latitud.
. . . cas’.longitud.=.posicio.longitud.
. . . cas’.línia.=.posicio.línia.
. . . cas’.parada.=.posicio.parada.
. . . cas’.fiabilitat.=.posicio.temps/tempsTotal.
. . fper.
. fper.
ffunció.

 
Finalment, tenim una base de coneixement de casos en els que el sistema es pot recolzar a l’hora 
de tractar noves mostres que no vinguin etiquetades. Ara ja podem definir quin és el nostre cas: 
 

 
Cas resolt Posició geolocalitzada relacionada amb una estació d’una línia 

de la xarxa de metro, amb un índex de credibilitat marcat entre 
0 i 1, que marca de forma inversa el temps en que s’allunya 
aquella mostra de l’estació en qüestió. 
 

 

3.3.2.6.2.3 Track-hunter 
 
Per tal de que el nostre equip d’entrenadors del sistema puguin nodrir la base de coneixement 
de casos, necessiten una aplicació mòbil que vagi actualitzant la seva geolocalització 
constantment. Aquesta té les mateixes funcions de generació de dades que Commut.io, i a més, 
en té d’addicionals per tal d’etiquetar les mostres. 
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Figura 25. Captura de pantalla del programa Track-Hunter 

 
En concret, Track-hunter et permet entrar amb un sobrenom, el qual és únic i sempre el mateix 
per cada un dels entrenadors del sistema. També, i per tal d’associar les mostres, et dona la 
possibilitat de seleccionar amb quin transport públic viatges i un selector per indiciar a quina 
parada has arribat. 
 
Una vegada el nostre equip d’entrenadors va etiquetar suficients localitzacions amb les parades 
corresponents, podíem comprovar com les localitzacions rebudes per una determinada estació 
seguien un patró. Per tal de visualitzar això vam implementar un sistema de visualització per tal 
de veure en un heatmap la distribució de punts de coordenades atribuits a cada una de les 
parades. 
 
És gràcies a aquesta visualització que vam poder identificar casos com el de Passeig de Gràcia de 
la Línia 3 de Metro. 
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Figura 26. Heatmap de distribució de mostres per una parada de metro — Passeig de Gràcia (L3) 

 
En la figura 26 podem veure com les localitzacions rebudes etiquetades amb aquesta parada, 19 
en total, apareixen totes a la parada de Diagonal de la mateixa línia, no havent-hi cap a la posició 
real de la parada Passeig de Gràcia. 
 
Un altre cas és el de la parada Congrés de la L5. En aquest cas no segueix un patró tant bàsic 
com el del cas anterior i les mostres etiquetades a aquesta parada, que sumen un total de 15, 
apareixen concentrades en fins a tres punts diferenciats. Un punt de concentració en concret 
s’arriba a allunyar de la posició original fins a un quilòmetre. 
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Figura 27. Heatmap de distribució de mostres per una parada de metro — Congrés (L5) 

 

3.3.2.6.2.4 Ús de la base de coneixement 
 
Un cop ja hem creat la base de coneixement, ja podem començar a rebre mostres no etiquetades 
per tal d’utilitzar-la. Per tal de poder usar aquests casos haurem de crear un algorisme de 
associació, per tal de veure quins casos s’assemblen més a la mostra no etiquetada i així 
comparar-la. 
 
Per això, hem dissenyat un algorisme molt bàsic. Primer de tot, cercarem a la base de 
coneixement el cas més proper geogràficament a la mostra rebuda. Aquest cas portarà 
informació, en concret una parada sp i un índex de credibilitat p. Seguidament cercarem el cas 
més proper a la mostra rebuda, novament, però aquesta vegada que tingui un índex de 
credibilitat més gran que p. 
 
Una vegada tenim la parella de casos que ens serviran de referència, ponderem les dues 
distancies que hi ha de la mostra actual a cada un dels casos (d1,d2). Una vegada normalitzades 
les dues distancies, tenim l’equivalència a 1 de cada una de les distancies, multipliquem l’índex 
de credibilitat per la distancia normalitzada, amb la que trèiem la fiabilitat final.  
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Finalment, el cas amb major credibilitat serà el que agafarem com única referència. Aleshores 
adjudiquem la parada i línia del cas a la mostra actual. 
 

3.3.2.6.2.5 MongoDB i els índex geoposicionats 
 
En l’algoritme CBR ha estat de gran ajuda el sistema de gestió de bases de dades escollit. En 
concret, MongoDB té a disposició un tipus d’indexat especial: l’indexat geoespaial[66]. Aquesta 
propietat permet indexar les dades segons la posició en el sistema de coordenades escollit, 
marcant els paràmetres de l’objecte que identifiquen aquesta posició.  
 
Tenint un document userLocation amb els paràmetres lat i lon imbricats dins del paràmetre 
location, podem activar aquest indexat mitjançant la comanda: 
 
db.userLocations.ensureIndex( { location : "2d" } ) 
 
Un cop les dades han estat indexades de forma geoespaial podem fer consultes directament 
sobre la proximitat dels objectes. Aquí ens ajudem d’aquest tipus de consultes per demanar el 
cas de la base de coneixement que tenim més a prop de la mostra rebuda. 
 
 db.knowledgeBase.find( { location : { $near:[mostra.lat,mostra.lon] }}); 
 

3.3.2.6.2.6 Test i resultats 
 
Tenint l’algorisme dissenyat i implementat van ser avaluats mitjançant diverses proves. En 
aquest estat teníem una base de coneixement d’n casos. El pla de test constava de 4 tipus de 
proves que consistien a provar un subconjunt de la base de coneixement (sent aquest 
subconjunt eliminat del conjunt de casos), contra la resta. En concret ho vam provar 
transformant el 10%, 30%, 50% i 60% de la base de coneixement, passant a ser casos de test. 
Una vegada teníem el subconjunt de test i el de base de coneixement preparats, avaluàvem el 
primer subconjunt amb l’algoritme CBR amb la base de coneixement. 
 
Per cada prova, agafàvem la posició donada per l’usuari, inferíem la parada resultant amb 
l’algoritme CBR i la comparàvem a l’etiqueta que havia posat l’entrenador. D’aquesta forma 
comptabilitzàvem el nombre d’encerts i d’errors. Per cada un d’aquests percentatges vam fer 
bastantes proves, de forma que per cada un d’ells hem calculat la mitjana d’encert i la seva 
desviació estàndard. Aquests són els resultats obtinguts. 
 

Percentatge de test Mitjana d’encerts Desviació estàndard Mitjana d’error 

60% 86,54 % 4,06 % 3,82 % 

50% 85,05 % 2,99 % 2,82 % 

30% 87,72 % 5,31 % 4,99 % 
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Podem representar els resultats obtinguts per als diferents percentatges de test en la figura28 

 
Figura 28. Resum dels resultats de test. Les àrees blaves representen la base de coneixement i les morades les de test. 
Sota està la mitjana de percentatge d’èxit. 

 
Els resultats són positius tot i la mala qualitat de recepció vista anteriorment, fet que demostra 
la validesa de l’algoritme dissenyat basat en el CBR. Per tant, és una opció vàlida per al nostre 
sistema de detecció. 

  

10% 90,29 % 3,5 % 3,30 % 
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4 Conclusió del projecte 
 
En el transcurs d’aquest projecte, hem pogut veure com la tecnologia i la investigació aplicada 
poden ajudar a dotar una ciutat com Barcelona de les eines necessàries per avançar i millorar.  
 
Aquest projecte, nascut amb la idea de capturar i analitzar dades sobre l’ús del transport ha 
complert la primera funció, i gràcies a l’arquitectura, la modelització de dades i els algorismes 
dissenyats hem aconseguit obtenir resultats preliminars sobre aquest àmbit. 
 
Cal destacar l’efectivitat de la recerca per trobar eines i solucions que ens ajudin a construir 
sistemes de gran envergadura. Per una part tenim el fet d’haver trobat una tecnologia que ha 
complert els requisits marcats per ser el SGBD d’aquest projecte, i és que MongoDB no només 
ha complert amb aquests requisits, com són la flexibilitat d’estructura de dades o la capacitat de 
gestionar grans volums de dades, sinó que a més ens ha donat un valor afegit, com és el cas de 
les índexs geoposicionats. En general, s’ha de reconèixer el bon paper que han jugat totes les 
tecnologies OpenSource, demostrant que es pot crear un projecte d’un gran abast composat 
íntegrament d’aquest tipus de tecnologies. Per altra banda, un impediment trobat amb un gran 
impacte com és la mala recepció GPS a la xarxa de metro s’ha vist solucionat gràcies a un 
algoritme CBR, fent possible l’èxit parcial d’aquest projecte. 
 
Com apunt menor, ja que intentem dotar als ciutadans i a la pròpia ciutat de Barcelona d’eines 
per poder tenir més informació per prendre decisions, cal reconèixer com a ajuda al 
desenvolupament del projecte la creació d’eines de suport, explicades amb detall a l’apèndix. 
Aquestes eines han estat essencials per tal de visualitzar dades i comprendre-les per tal de 
prendre les decisions correctes. Per tant és important saber invertir recursos a la creació 
d’aquestes eines auxiliars per al desenvolupament. 
 
Les noves tecnologies ens obren un ventall molt gran d’oportunitats a l’hora de crear sistemes 
d’informació que ens ajudin a avançar com a societat. Tot i així, la creativitat és una 
característica essencial tant per tal d’imaginar noves maneres d’usar aquestes tecnologies per 
idear projectes que cobreixin aquestes oportunitats així com per solucionar els impediments que 
ens podem trobar en el desenvolupament d’aquests projectes. 
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5 Planificació i valoració econòmica 

5.1 Valoració econòmica 

5.1.1 Recursos Humans 
 
Per començar, analitzarem els recursos humans que han fet factible aquest projecte. Per 
començar, estem l’Arol Viñolas i F. Xavier Mercadal com a becaris en conveni de pràctiques de 
la UPC, el preu per hora per l’estudiant és de 7€ durant 6 mesos a 20 hores setmanals (un total 
de 500h) i per cada conveni s’ha de pagar 716.39€ per cada 6 mesos que corresponen a un 
percentatge del  
preu[67]. 
 
Després, com a caps de projectes, comptem amb dos investigadors de BDigital, el Marc Pous i el 
Daniel Villatoro, a un cost de 30€/h durant 6 mesos a 4h a la setmana. 
 
Finalment, tenim dos investigadors de la UPC, la Karina Gibert i el Ramon Sangüesa, que ens 
han donat la seva supervisió i suport en el projecte durant 12h en total, a 50€/h. 
 
Aquesta valoració es fa agafant tot el marc del projecte, tant el sistema de captura de dades com 
el que s’encarrega d’analitzar les dades que arriben i realitzar el data mining. 
 

 Hores (h) Preu (€/h) Efectius (u) Cost (€) 

Becaris UPC 500 7 2 7000 

Convenis UPC  716.39 2 1432.78 

Investigadors 
BDigital 

96 30 2 5760 

Suport UPC 12 50 2 1200 

Total    15392.78 

 
 
Per tant, el nostre cost en RRHH d’aquest projecte és de 15.392,78€. 
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Figura 29. Costos de recursos humans 

 

5.1.2 Recursos tecnològics 
 
Per començar, a l’hora de crear l’aplicació mòbil i poder-la pujar al mercat d’aplicacions mòbil 
va ser necessari comprar una llicència de desenvolupadors valorada en 79€. 
 
Després es va realitzar el dimensionament del projecte. Necessitàvem com a mínim una 
màquina per guardar les dades del joc i una altra per guardar les dades capturades a partir del 
GPS del mòbil, ja que pels motius explicats anteriorment, per evitar haver de requerir una 
llicència de LOPD de nivell alt s’han separat els sistemes. També necessitem una màquina que 
per al sistema d’anàlisi. Per altra banda, com ens interessava tenir un sistema de monitorització 
i la pàgina web promocional, es va optar per agafar una màquina que allotgés aquests dos 
serveis. Finalment, per part de BDigital s’estava muntant un sistema de recomanació de rutes, 
que va ser inclòs en el projecte i, per tant, es va llogar també una màquina per aquests processos. 
 
Per evitar haver de redimensionar al cap de poc de sortir a producció, les màquines que es van 
agafar poden aguantar una gran quantitat de tràfic, totes disposen d’un i5 amb 16GB de RAM. 
L’empresa on han estat contractats aquests servidors és el proveïdor internacional OVH a través 
de la seva filial Kemsirve[68] a un cost de 50€ (IVA inclòs) per màquina. 
 

 Durada (mesos) Preu (€/mes) Unitats (u) Cost (€) 

Servidors 6 50 5 1500 
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El cost total dels servidor per aquest projecte durant 6 mesos més la llicència d’Apple és de 
1.579€. 
 

5.1.3 Cost total 
 
Si sumem el cost dels recursos humans amb el dels servidors i la llicència ens queda un cost total 
de 18.471,78€ el primer any i 3.079€ cada any que es vulgui mantenir sempre que no s’afegeixin 
funcionalitats. 
 

 Hores (h) Preu (€/h) Efectius (u) Cost (€) 

Becaris UPC 500 7 2 7000 

Convenis UPC   2 1432.78 

Investigadors BDigital 96 30 2 5760 

Suport UPC 12 50 2 1200 

Servidors   6 3000 

Llicència Apple   1 79 

Total    18471,78 

 
 
 

 
Figura 30. Costos totals del projecte 
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5.2 Continuïtat del projecte 

5.2.1 Feina pendent 
 
Des de l’idea inicial, són algunes les coses que han canviat en aquest projecte. Entre d’altres, la 
idea principal d’aquest projecte era la d’analitzar en profunditat l’ús del transport públic per part 
del commuters. Però el fet de no disposar les dades i de fer el sistema capaç d’inferir a quin 
transport, línia i parada estan en temps real els usuaris se’ns ha convertit en un impediment 
important. 
 
Primer, faltaria acabar la part d’inferència de localització real de l’usuari en altres transports 
públics com el TRAM, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya o busos metropolitans (N i B). 
 
El fet de tenir disponibles les dades de l’ús en temps real del transport públic ens permetria 
connectar el sistema a una base de dades ja existent de Barcelona Digital en forma de graf, que 
representa el transport públic de la ciutat. En concret, aquesta base de dades ens permetria 
actualitzar en temps real els pesos dels nodes (parades) i de les arestes (camins entre parades 
seqüencials), per després poder consultar-ho a conveniència. D’aquesta forma podríem conèixer 
i informar als usuaris de l’estat de la xarxa. 
 
A més, de forma diferida, disposaríem d’unes dades que podrien ser analitzades mitjançant 
tècniques i algorismes de data mining per tal de treure conclusions interessants com la 
probabilitat de relació entre parades, temps de ruta i recomanació de rutes alternatives. 
 
Una vegada el sistema d’anàlisi hagués inferit aquestes dades rellevants per l’usuari, caldria 
desenvolupar la comunicació entre aquest i els dispositius. Aquesta comunicació seria 
bidireccional: per una banda el sistema informaria a l’usuari sobre les millors rutes i sobre 
incidències al sistema, a més de tenir la possibilitat de fer preguntes a l’usuari per tal de calibrar 
la detecció ; per altra, l’usuari podria informar al sistema d’informació sobre el seu viatge per al 
calibrat esmentada o per tal de demanar la ruta més òptima. 
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Abstract: Recently, and with the ever-increasing interest in Smart-city paradigm, urban mobility optimization is becom-
ing an active research area. We are specially focused on the real-time optimization of the Public Transportation
Networks, and the passenger flows. In order to achieve such task, it becomes essential to know the state of
the network and its load of passengers in real-time. To the best of our knowledge, no existing infrastructure
is able to keep track of the amount of public transportation users (and their position) in real time. In this
paper we propose a framework architecture that transforms the passengers in active sensors and profit from
the information they provide to estimate the actual usage of the network. In order to create an engaging ex-
perience for passengers (and incentivize the activation of the mobility sensor) we have implemented a higher
level layer which offers users with a trivia-like game, where users compete against other users in real-time,
while providing their position on the network.

1 Introduction

Catalyzed by the Industrial Revolution, cities
have become the acting scenario for the economic
tradings and exchanges that have derived into the
modern economic system. Due to several factors
(such as a reduction of commuting times and increase
the interaction capabilities), the population within the
cities suffered an outstanding growth and becoming
such organizational structure the predominant and
preferred for human interactions.
Trying to improve the control and optimization of
urban behaviour, city managers uniformly decided
to invest in the improvement of the sensing infras-
tructures within the city, increasing the amount
of generated data. These decisions were taken
approximately at the same time of the explosion of
usage of mobile communications, which have given
citizens the capability to continuously share infor-
mation anytime anywhere. This continuous sensing
capability combined with the humans’ “common
sense” transforms any device-holder in a potential
proactive intelligent sensor, which complements
the classical continuous-sensing sensors installed
in a certain location with an specific scope, whose
performance is based on the detection of anomalous
performances. The complete sensorization of an
specific subject is interesting as it provides the

sensor-owner with complete and specific information
of the subject behavior. However, it is necessary a
profound knowledge of the subject of study to decide
the type of sensor that needs to observe it, and other
configuration parameters that fully determines the
sensor behaviour. Moreover, classically these sensors
are static in space, without being able to provide
samplings of mobile subjects.
Our research focuses on a complete different ap-
proach where we profit from the sensing capabilities
of the human subjects through their mobile devices,
triggered by their intelligent common-sense. As
specific interesting examples we can think of the
Arab Springs (which were mostly reported via Twit-
ter (Lotan et al., 2011)), or the “If you see something,
say something” movement (where citizens report
about suspicious activity in cities via geo-positioned
social media). Moreover, several applications are
profiting from this continuous and intelligent data
provision within their business models, such as
Foursquare or Waze.
The combination of the user-generated data together
with that obtained from the local infrastructures are
generating more data than is possible to process
manually by any existing authority or policy maker,
resulting in the urgent need to automate the informa-
tion discovery to support human operators. However,
in many cases the generated data is private and



inaccessible, and in other cases is not even stored.
The proper usage of this information would provide a
more complete picture with up-to-date information of
the object city allowing for a significant improvement
of the urban performance. This idea is in alignment
with the bottom-up paradigm (defended by other re-
searchers (Greenfield, 2007; ?)) where build-up cities
need to be reinforced with the widespread use of
mobile devices and geo-positioned applications pro-
viding information of the state of certain resources.
An specific successful example is that performed by
the “Civic Hackers” (specially promoted in North
America) where they invest efforts to improve their
urban environment.
These types of initiatives combined with the prolif-
eration of Open Data portals and the huge amount
of data available are creating a higher hyper-local
focus in our societies promoted by the own citizens.
The technological usage of these Big Data generated
from public environment in the cities has resulted in
the emergence of a new area of research defined as
Urban computing.
With the rapid progress of urbanization and civi-
lization on earth, urban computing is emerging as a
concept where every sensor, device, person, vehicle,
building, and street in the urban areas can be used as
a component to probe city dynamics to further enable
city-wide computing for serving people and their
cities. The aggregation and combination of all these
data-providing (and interacting) elements results in a
systems which is better understood as a whole than
by the individual analysis of all its parts, showing
the characteristics of a complex system (Bettencourt
et al., 2007; Lathia and Capra, 2011).
Our research focuses on the exploitation of the human
sensing capabilities to understand their mobility pat-
terns in an urban environment. Specially, we present
the design of a real-time crowdsourced mobility
sensor in public transportation networks whose usage
is incentivized through gamification. A trivia-like
game serves as an incentive for public-transportation
users to activate the designed sensor, and provide
our platform with real-time position information
of users, obtaining a complete picture of the state
of the network with up-to-date information. The
specific case of study that we focus on is the city of
Barcelona. Nowadays the Barcelona transportation
agency, among others, does not have methods neither
infrastructure to know the exact number of people
travelling in real time in its transportation network
(composed by bus, metro, tram and train). With the
raise of the computing capabilities in mobile devices
and the appearance of the Big Data paradigm, it
seems appropriate to profit from the multidisciplinar

and interrelated sources of real-time data and process
them in an unified intelligent core, maximizing the
information that can be obtained from that data.
One specific and interesting advance proposed is
the usage of Case-Base Reasoning (CBR) to infere
the correct location of users from the GPS position
provided by them when travelling in the Metro. This
is a challenge as the GPS positioning return poor
positions when the application is used underground,
and therefore, the CBR will correct that position to
what it should really correspond after an adequate
training.

The paper is organized as follows: in section 2
we present a brief summary of the problem and a dis-
cussion related on the improvement of public trans-
portation and available public metrics. In section 3
we describe the modular solution proposed to detect
commuters’ real-time location. Section 4 presents the
actual intelligent analysis tasks that are performed to
overcome some of the problems we have faced. In
section 5 we present some related works and their
contributions to the field. In section 6 we summarize
our on-going work for analysing the commuters loca-
tions and state of the Barcelona’s public transporta-
tion network in real-time. Finally, in section 7 we
sketch the next steps that will be taken to improve the
performance of the platform

2 The problem: The lack of
real-time public data

Our long-term scientific goal is the design and de-
velopment of easy-to-install software systems to im-
prove the overall mobility experience in the city. To
achieve this task, it is vital to understand how the
underlying system behaves. Such understanding im-
plies answering relevant questions such as: How citi-
zens transit the city? or (and strictly related) How do
citizens use public transportation?. However, these
questions are still hard to answer, as in most of our
known urban examples, this information is publicly
unavailable, in private hands and sometimes even
non-existent. Such problems lead us also to a different
question: How can we obtain real-time user-transit in-
formation?

The optimization of urban processes such as the
public transportation system has been subject of inter-
est of researchers for many years/for decades (Lynch,
1960; Mandl, 1980; Daganzo, 1997). Some public
transportation networks such as “Transport for Lon-
don” or Seoul metro, have information about the users
entrances and exits controlled through RFID cards



or similar systems, used for optimizing the payment
costs using a “pay-as-you-go” approach. However,
and to the best of our knowledge, there is no existing
infrastructure that provides the load of the network
in real-time. In this paper we sketch the structure of
the architecture that would allow public transporta-
tion users to become active sensors and provide this
data while they travel. However, the design of such
architecture implies several problems.

One important problem that needs to be addressed
is the how the available information is organized and
structured. In the specific case of Barcelona’s Pub-
lic Transportation agency the information is spread in
different silos. Some of the information processed are
the complete metro, bus, Ferrocarrils de la General-
itat (FGC), RENFE and Bicing (public shared bikes)
network information. 1 Apart from lacking of a uni-
fied, organized and (possibly) semantified informa-
tion of the physical infrastructure machine-accessible,
this information would only represent a small subset
of the necessary data that should be made available to
the general public. The information that we are most
concerned about is to obtain the real-time state of the
transportation network.

To the best of our knowledge, there is no existent
infrastructure that have access to this data. Specif-
ically, for our case of study, the real usage of the
Barcelona public transport network is not available
and the most important, administration or transporta-
tion consortium do not capture neither have access to
that data.

As an specific example, the Barcelona City Coun-
cil Department of Mobility, the ATM (“Autoritat del
Transport Metropolità” - Metropolitan Transporta-
tion Authority), only stores the entrance of a passen-
ger to the network, but not the passenger load of each
specific line neither when the passenger leaves the
system.

1All of the static information extracted from these si-
los was related with the geoposition of their stations.
The open data dataset related with the metro, FGC
and RENFE was available at the national government
open data website (http://www20.gencat.cat/portal/
site/dadesobertes). The data was formated using KML
files, although every dataset had different attributes. On the
other side, the bus dataset was on the Barcelona’s open data
website (http://w20.bcn.cat/opendata/). This dataset
was incomplete indeed with the geoposition expressed by
UTM. Related with the bus dataset the different bus lines
available in the city could not being extracted from that
dataset. The information referred with the bus lines was
only available at the Barcelona’s Bus website in HTML for-
mat. Regarding to the Barcelona’s sharing bikes system,
the Citybik site (http://citybik.es/) offers a real-time
normalised API of all the Barcelona dataset, although this
source it is not official.

This information is of clear importance to any
public transportation system, as it has been proven
by the numerous costly and time-consuming inter-
views performed to passengers asking about their ori-
gins, destinations, preferred routes and other parame-
ters. Moreover, providing real time information about
the state of the network would increase the aware-
ness of the urban flows within cities through public
transportation systems, and pop up the weakness of
the networks and the behaviours of the commuters in
front of the incidences or big events, amongst many
others.
In this paper, we propose a platform of an integrated
solution that allows the real-time tracking of partici-
pants within the transportation network. To achieve
this task, we rely on the sensing capabilities of pas-
sengers (acquired through their mobile devices such
as smartphones) and the continuous provision of in-
formation. However, we face two problems with this
approach: (1) this sharing implies a cost for the in-
dividual user in terms of battery life and bandwidth
that users are not always willing to sacrifice, and (2)
we need to critical mass of users to obtain signifi-
cant sample of information. The individual voluntary
provision of information (for the intelligent analysis
and process in our platform) would represent a long-
term benefit for the users, despite the associated ana-
lyzed costs. However, battery life is a valued resource
that users are always reluctant to share for communal
goods, therefore, we need to provide short term pos-
itive incentives to motivate humans to provide with
this data. Moreover, we need to ensure that a critical
mass of users will participate providing information.
To ensure both problems we opt for the usage of gam-
ification techniques, translating these incentives into
our platform in terms of a competitive game, that pro-
vides users with distraction during their trips, com-
pensating for the resources consumed, and it is attrac-
tive enough to engage a sufficient amount of users.

As an specific case of study we want to study
the commuting trends of Barcelona, being the com-
muters a representative portion of the users of the pub-
lic transportation networks. Once we obtain real-time
sample data of mobility, we will be able to understand
the commuting trends and urban flows within the city,
and consequently we would be able to analyze the
weak points that can be reached by us to improve the
system. However, this intelligent processing imply
also the creation and usage of a common language
that refers to each of the units of information treated
in this process.

All these processes are too complex to be covered
by independently managed solutions, and therefore
our proposed holistic platform seems to be the ideal

http://www20.gencat.cat/portal/site/dadesobertes
http://www20.gencat.cat/portal/site/dadesobertes
http://w20.bcn.cat/opendata/
http://citybik.es/


candidate to cover it and develop the necessary inte-
grated solutions.

3 Crowdsourced Public
Transportation Sensing
Framework Architecture

The solution proposed for the cooperative GPS
tracking in the Barcelona’s public transportation net-
work is based on the gamification concept to in-
centivize users. We defined and developed a game
users play while an underlying application gathers
the geopositon (latitude, longitude and altitude) of the
gamers with the aim of being aware of the Barcelona’s
public transportation usage in a city in real-time. The
goal of the application is the cooperative anonymous
real-time monitorization of the commuters, in the
public transport network. Commuters seems to be
ideal candidates for this research as they have inter-
nalized the commuting route that they transit every-
day, and their cognitive capabilities can be re-focused
on playing our game. While commuters play on their
mobile device, they will be competing in real-time
with other players, while sending information to our
mobility server. This solution would allow us to track
the whole Barcelona’s public transportation system in
real-time creating an incentive for the commuters to
use this game.

The complete architecture (shown in Figure 1)
is formed by three essential interacting components,
which are described below.

3.1 Track-Hunter

The mobile application, that runs on the users de-
vice, gathers the GPS position and sends it to our
server. This component creates a message that con-
tains the specific GPS position (obtained with the na-
tive GPS libraries of the mobile device), the times-
tamp for which that position was obtained, and the
user introduced nickname, that will allow the contin-
uous track of an specific user without compromising
his privacy2.

3.2 Game Layer

Designed as a incentive mechanism, the Track-Hunter
application is complemented with a trivia-like game,

2At the moment the Track-Hunter sends one message
every 30 seconds, as we consider this time-frame of enough
granularity to obtain a realistic route without over-flooding
the communication channels.

where players compete in real-time with other play-
ers. The game itself, combined with the real-time
competition factor creates an engaging and satisfy-
ing interface for which users obtain a trade-off for the
sacrificed battery-life consumed by the Track-Hunter,
as well as the attraction to open the application every
time they commute.

3.3 Mobility Server

The client application sends (using a REST API3) the
gathered information to a server that recollects all the
provided information in real-time. This server has
been designed to handle concurrent requests on real-
time, implemented with Node.js4.
These explained components are essential for the data
acquisition process. However, once the information
is acquired we need to process it in order to obtain
knowledge about it. This knowledge extraction capa-
bilities are integrated in what we have defined as the
Intelligent Layer. This intelligent layer will be able
to provide specific information and detailed analysis
of the commuting trends, specifically obtaining infor-
mation such as the most used routes, transportation
modes, or peak hours.

4 Intelligent Layer

In this section we will analyze the different prob-
lems we have faced after the design of the general ar-
chitecture. These problems deal with the treatment of
a huge amount of raw data obtained in real-time from
the sensors and its transformation into manageable in-
formation in order to extract knowledge.

4.1 Data Model and Ontology: A
Network Approach

Commuters provide us with a continuous feed of loca-
tions and timestamps, which is almost straightforward
that are associated to movements. However, these
movements are constrained by the actual transporta-
tion infrastructure. This restriction is understood as
a positive point in terms of information storage op-
timization. Moreover, the public transportation net-
work can be easily transported to the mathematical
paradigm of networks and profit from all the theory
and operators developed: stations (where passengers

3Due the simplicity and easiness of the REST protocol
over SOAP and WSDL, most of the new web services are
being build using REST.

4http://nodejs.org/

http://nodejs.org/


Figure 1: Crowdsourced Public Transportation Sensing Framework Architecture

get in and out) are the nodes of the network, and the
connections amongst stations are the edges. As users
are mobile, each node or edge might have a different
weight. This weight would be changing dynamically,
depending on different interests, such as, distance,
time spent for travelling from one node to another, or
the number of people travelling, amongst other mea-
sures.

These first decisions are part of an specific prob-
lem that we have faced in this challenge, which is, the
development of a common specific vocabulary that
fixes the different types of units and measures that the
system will handle. The objective of the public trans-
portation mobility ontology is twofold: (1) character-
ize the units necessary for our designed optimization
processes, and (2) separate the information acquisi-
tion process from the actual calculations, allowing for
more transparent and differentiated processes that do
not interfere.

Moreover, the proposed ontology is a passenger-
centric ontology as opposed to the majority of the an-
alyzed ontologies in the literature which are mainly
transport centric models (Houda et al., 2010). The on-
tology designed for our platform focuses on the real-
time location of the commuters, their journeys and the
different paths (changes in transportation modes or
transportation lines), within the public transportation
network. From those journeys it is possible to extract
the stop points and edges, and on the other side, it is
possible to infer the real-time position of the sample
of vehicles with the commuters in them but not taking
into account the schedule or fares.

4.2 What is Where? Mobility Resources
Reference Repository

As we were saying, we have opted for taking a net-
work approach where each passenger has to be lo-
cated in an specific moment at a station or an edge
between stations. Therefore, it becomes vital to es-
tablish a reference database with the information re-
lated to the mobility resources available. This central
repository would provide us with the specific GPS
locations of each station (stop points) pertaining the
system (as well as the edges, the GPS coordinates of
the connections amongst stations), the lines of each
transportation mode, and the detailed description of
the stops that belong to each line.

This problem has been solved through the devel-
opment of a centralized repository of mobility infor-
mation in Barcelona5. This repository has been con-
structed as a public REST API to access to the col-
lected information from the different silos and web-
sites related with the Barcelona’s transportation sce-
nario. It is important to have the knowledge of
the complete transportation network (stop points and
edges) of the city to visualize the complete picture
of the network matching with the captured real-time
data.

This centralized repository allows thirds parties
to query about the mobility resources of the city of
Barcelona in a accesible manner. In order to build this
centralized repository we have processed data from
public databases, open data files and scrapped public
transportation agency’s websites. However, the pro-
cessing of this public data implied the resolution of
several codification problems. Mainly, we some of

5http://barcelonaapi.marcpous.com/

http://barcelonaapi.marcpous.com/


the resources use the UTM standard to locate the re-
sources, which after transforming it to the Latitude-
Longitude standard, returns values with a low preci-
sion (with an average error of 500m). In order to im-
prove the exactitude, we queried Google Maps (over
2500 queries, one per station) improving the informa-
tion obtained from the UTM.

After processing the different formats of geoposi-
tion and data structures we created a complete REST
API. The API receives HTTP GET requests and uses
JSON and XML to encapsulate the replies with the
Barcelona’s mobility information. From now, it is
possible to search for information of every station, get
the geoposition of the routes between stations, trans-
portation lines and the time expected for the next bus
in a bus station, amongst other.

4.3 Dealing with Poor GPS Signals

Given the precision of the GPS signals obtained from
the users devices, it seems difficult that a mobile de-
vice will provide us with the accurate exact position
that is saved in the reference repository, becoming
therefore an obstacle the association of certain GPS
location to an specific mobility resource. The most
straightforward solution is to construct a simple Eu-
clidean Distance Filter that given a certain GPS po-
sition and a tolerance level (which determines the ra-
dius of acceptability of distance to the mobility re-
source), it will return the specific station (or edge) as-
sociated. This initial solution seems to work fine for
the overground transports, but obtaining poor perfor-
mance in underground transportation, given the lack
of precision of the GPS signal.

Our initial test have proven that despite obtaining
a significant reduced number of GPS positions when
using underground transportation, some positions are
obtained. Moreover, we do not only have to deal with
the reduced amount of positions, but also with prob-
lems in the precision of the data obtained (e.g. when
being in a certain subway station, the GPS system will
return a GPS position that is 50m. away from that po-
sition). In order to solve this problem we propose a
semi-supervised learning approach, using a Case-base
Reasoning (CBR) technique.

Initially, a knowledge base needs to be gathered,
by transiting the whole network, attaching tags with
the real semantic location (e.g. Metro Station: Diag-
onal, Bus Station: 574, or Edge: Diagonal - Verda-
guer) to every GPS position sent. This knowledge
base will allow the training of the intelligent system,
that will later associate any received GPS position to
the most similar case obtained from the knowledge
base.

Figure 2: An example of the data captured by our frame-
work against the real transportation line.

Figure 2 shows the problems detected during the
collection of underground GPS data from the com-
muters. The red icons in the map are the position
provided by the client application to the server and
the red lines are the connections between two consec-
utive geolocations. These positions belong to a user
that was travelling in the metro line specified with the
blue line. We can easily notice how divergent are the
acquired data from that of the real user location. With
the usage of the adequately trained CBR algorithm,
our framework will be able to associate the captured
GPS positions to the stations or edges associated to
each of them.

4.4 Detecting the Transportation Mode

Strictly related with the previous problem, we will
need to identify the type of transportation that the
user is using, to infer its real location in the network.
Given the different rates of information arrival from
the client application depending on the transport used
(low rates in subway and higher rates in overground),
we propose a simple rule-based classifier, that will in-
telligently categorize the transportation mode of a cer-
tain user from a subset of its provided positions. One
rule example generated by this classifier would be:

IF(Samples with GPS Position > 70 %)
THEN Bus

5 State of the Art

Up to our knowledge the architecture proposed is
an innovative contribution in the field of pro-active
sensing for public transportation systems.



One interesting and ambitious project is the FP7
European Project “Instant Mobility” which worries
about multimodel public transportation easing the ur-
ban transportation. However, our approach is innova-
tive with respect to that project as we profit from the
avaialbility of 3G connection in the Barcelona metro
system to allow users to send approximate positions
in real time. As we have explained, we apply a Case-
Based Reasoning algorithm to extract the users- posi-
tion from the given approximate position.

Researchers have made efforts to determine the
usage of the public transportation networks in real
time using the information provided by the users.
In (Zhou et al., 2012), the public bus transportation
routes are inferred without relaying on the informa-
tion provided by the running companies but on a par-
ticipatory sensing approach. Their approach is in-
novative as they do not access the GPS position of
each of the users providing information, but the cen-
tral systems access the Celltower ID in which users
are connected. That way, users waiting at the bus-
stop can obtain a realistic measure of the estimated
awaiting time, rather than an approximate offline cal-
culated time. Moreover, the system also detects the
type of transportation the user is using (distinguish-
ing amongst bus and rapid-train) by analyzing audio-
signals of ambient noise captured by travelling users.
That way, the central server can distinguish (because
of the shape of the signal produced) amongst these
different types of transportation modes. Authors have
found a clever work-around for avoiding the usage
of the GPS-based localization, although introduc-
ing a number of constraints that results in a more-
than-needed complex solution. Using more accessi-
ble resources such as the GPS and the accelerome-
ter present in most SmartPhones, others (Reddy et al.,
2010) have built classifiers (based on Continous Hid-
den Markov Model) to distinguish different trans-
portation modes (still, walk, run, bike or motor).

Some researchers (Thiagarajan et al., 2010) have
similar interest to ours and have provided a com-
plete framework for constructing a cooperative tran-
sit tracking tool. Their contributions are mainly 3 of
them: (1) accelerometer-based activity classification
to detect when a user is traveling in a vehicle, (2)
Spatio-temporal trajectory matching to determine if
the detected vehicle is a transit vehicle, and which
route. (3) Underground vehicle tracking to enable
tracking of subways in addition to buses and trains.
Unfortunately this system does no provide any type
of incentives to the user to participate and continue
using their application for providing information into
the tracker, compromising the success of the crowd-
sourcing data provision from users.

The work developed in (Froehlich et al., 2009) is
interesting as they partially analize a subset of the
information that our long-term research plan covers.
The research performed analyzes the mobility pat-
terns of a shared bicycling system, detecting different
clusters of activity in the city. These types of con-
tributions could provide better prediction models of
human-urban behaviour allowing for a more efficient
transportation system.

6 Conclusions and Future Work

Our contribution proposes a gamificated cooper-
ative methodology for tracking urban mobility foot-
prints, contrasting with traditional survey methods, to
improve the understanding of commuters behaviour
and public transportation mobility dynamics.

In the designed system, commuters run an appli-
cation with a competitive game while they are anony-
mously sending their real-time location, allowing us
to know the state of the network and the weak points.
On the other side the application would report real-
time incidences to the users and would recommend
alternative routes to arrive to their usual destination
(in case the system have historical data of user’s des-
tination). Nowadays, use the concept of gamification
for capturing collective data from the crowd is one of
the most popular techniques. Rather than install and
maintain an official tracking devices in each vehicle,
doors and stations, commuters’ mobile devices seems
to be the most effective solution for public transporta-
tion cooperative tracking in real-time. Collecting this
information, we would be able to infer urban mobility
flows such as real-time morning traffic jams monitor-
ing the buses with commuters playing on them, the
peak usage of the metro network, among others. An-
other possible scenario where out framework could
result useful is where incidence in the metro is de-
tected (a train stopped between two stations), alerting
the Barcelona’s public transportation agency and the
awaiting commuters.

At the moment we only focus on capturing the in-
formation from the commuters and we are aware that
we will be gathering only a subset of potential com-
muters to play our game. Given the openness of the
system, and the nature of any crowdsourced applica-
tion, it is hard at the moment for us to evaluate which
is the validity of our sample. This issue remains as an
open problem to be solved in the future.

All along this paper we have shown how we have
built a crowdsourced sensing platform that would al-
low public transportation users to individually pro-
vide information about their usage of the network to



a centralized public repository. Amongst all the po-
tential that acquiring this data has, we are focused
on improving the traveller experience when facing ir-
regularities in the transportation network. Our sens-
ing platform will be able to detect in real-time the
anomalous behaviour of the transportation network,
such as incidents or congestion, and preemptively ad-
vice travellers that might result affected by it. This
advice can only be given to the users by integrating
the bidirectional communication capabilities of the
platform, allowing not only the information to flow
from the client to the server, but also from the server
(which has a complete picture of the system and its
actual state) to the users. Moreover, the server will
be given with an intelligent multi-modal transporta-
tion recommender engine which will calculate per-
sonalized routes for users in order to optimize his
commuting journey depending on the real-time sta-
tus of the public transportation network. As an ambi-
tious scientific challenge, it will be interesting to de-
velop a behavioural model of commuters that could
be integrated with the discoveries provided by other
researches about the mobility pattern knowledge of
humans, resulting in a predictive system. This in-
formation would be highly valuable to understand
the overall behaviour of such complex system, spe-
cially when facing special events that might produce
an overload of the network. Finally, and given the po-
tential of adaptation of the proposed architecture to
any city, we are planning a large-scale analysis that
compares behavioral mobility patterns across differ-
ent cities around the world. Our aim is that some
of the results would have implications for the public
transportation systems and commuters in every city
that the crowdsourcing commuting game would be
implemented.
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8 Annex 

8.1 BDigital i el departament de R+D i de mobilitat 
 
Barcelona Digital Centre Tecnològic (BDigital) és un centre tecnològic avançat especialitzat en 
l'aplicació de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) en els camps de la salut, la 
seguretat, la mobilitat i l'energia, l’alimentació i el medi ambient . 
 
BDigital té com a missió impulsar el creixement del sector de les TIC i la transformació 
empresarial cap a la nova Societat Digital, mitjançant la investigació i el desenvolupament de 
nous productes i serveis intensius en coneixement i d'alt valor afegit, per a la millora de la 
competitivitat de l'economia catalana. 
 
En concret, el grup de R+D i de Mobilitat i energia es té com a objectiu principal el 
desenvolupament d’eines TIC que contribueixin a solucionar reptes existents a les ciutats, amb 
especial èmfasi dirigits a millorar la qualitat de vida de les persones en constant activitat. 
 
Dins el marc de les Smart Cities, el departament de mobilitat urbana dirigeix els esforços en la 
recerca de sistemes d’extracció de coneixement a partir de la captura i processament de les 
dades heterogènies sobre l’entorn urbà, com les provinents de sensors, portals d’Open Data o 
mitjans socials. El telèfon mòbil és el punt central de la visió d’aquests sistemes, eina polivalent i 
interfície principal entre les persones i el món digital. 

8.2 PFC Xavier F. Mercadal 

8.2.1 Objectius del projecte 
 
El projecte, anomenat Crowdsourcing Commuting Game té com a principal objectiu el disseny i 
desenvolupament d’una aplicació capaç de recollir dades sobre l’ús del transport públic per part 
de l’usuari. Per tal d’aconseguir-ho, l’autor desenvolupa un aplicació per iPhone que el viatjant 
pot utilitzar mentre utilitza el transport públic. 
 
Entre altres reptes, el projecte ha aconseguit que l’aplicació assoleixi un component 
motivacional per tal que l’usuari es vegi motivat a compartir les seves dades de transport. Per tal 
de dotar l’aplicació d’aquesta característica, s’ha transformat l’aplicació en un joc seguint la 
teoria de gamification[69]. Aquest joc, de tipus trivia de preguntes i respostes, permet 
enfrontar-se a la resta de participants del projecte en temps real creant taules de classificació. 
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Figura 31. Captures de pantalla de l’aplicació Commut.io[70] 

 
Mentrestant, l’aplicació va recollint dades geoposicionades i etiquetant-les amb l’usuari 
enregistrat. 
 

8.2.2 Relació amb aquest projecte 
 
La finalitat d’aquest projecte és enviar, en últim terme, les dades generades al servidor 
capturador de dades descrit en el nostre projecte per tal de ser emmagatzemades i analitzades. 
 
 A més, s’ha previst que, en un futur, aquesta aplicació serveixi de via de comunicació amb el 
sistema d’anàlisis. Mitjançant aquesta via de comunicació, el servidor podrà fer preguntes amb 
l’objectiu de refinar el seu anàlisi o de donar feedback a l’usuari amb les dades ja analitzades 
sobre l’estat de la xarxa o de camins alternatius per arribar al seu destí. 
 

8.2.3 Metodologia de treball 
 
Aquest projecte ha estat desenvolupat de forma paral•lela al nostre, sent desenvolupat en el 
mateix període. Els components d’ambdós projectes hem treballat de forma conjunta per la 
realització del projecte global. Això ha estat crític per l’èxit de dissenyar protocols de 
comunicació (API), fer ajustaments de precisió o cobrir necessitats en un projecte relatives a 
l’altre. 
Un exemple d’aquestes necessitats és el cas en que la qualitat de les dades geoposicionades 
enregistrades en un viatge de bus. En aquest cas, les dades eren massa inestables. La ruta 
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traçada per la unió dels punts en ordre de recepció agafava direccions diverses i dificultava la 
detecció de la línia de bus en que viatjava l’usuari d’una forma crítica. 
 

 
Figura 32. Traçat de ruta de posició després dels ajustaments 

 
Per tal de solucionar-ho, es van fer unes modificacions en l’aplicació sobre l’algorisme de 
detecció de posició que van afectar positivament a l’estabilitat de la ruta traçada per el conjunt 
de punts geoposicionats. 
 
La metodologia de treball per unir els dos projectes s’ha fet mitjançant scrum[71]. En particular, 
vam adoptar la figura del scrum meeting, realitzant reunions setmanals on es tractaria l’estat 
actual del projecte, la feina que s’havia realitzat l’última setmana i la que es realitzaria en la 
pròxima. D’aquesta forma posàvem en comú ambdós projectes d’una forma contínua. 
 

8.3 Sistemes de suport 
 
Per tal de fer un seguiment de les dades rebudes i analitzades arreu del sistema s’han 
implementat, paral•lelament, un seguit de sistemes de suport.  
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8.3.1 Commutio-routes 
 
El primer dels sistemes de suport desenvolupats és commutio-routes. Aquest és una interfície 
web per tal de poder navegar entre les dades capturades d’una forma ordenada. 
 
Primer de tot, hem de tenir en compte que en el moment de realització d’aquest sistema, teníem 
les primeres dades rebudes per part dels dispositius. Aquestes dades eren conjunts de latitud i 
longitud etiquetades per un usuari. Tot i que eren accessibles des del sistema de consulta de 
MongoDB, eren poc visuals. 
 
Per tal de cobrir aquesta necessitat, vam decidir desenvolupar un sistema que ens mostres 
aquests punts de forma ordenada en un mapa i identificades per usuaris. 
 
La primera característica és la de llistar els diferents usuaris que han aportat dades al sistema, 
de forma que podem identificar quin és l’usuari que ens interessa i descartar les posicions 
enregistrades de la resta d’usuaris. 
 

 
Figura 33. Llista d’usuaris participants a commut.io a Commutio Routes 
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En segon terme, i una vegada escollit l’usuari a consultar, organitzem les seves dades en rutes. 
En aquest punt, una ruta era una seqüencia de mostres, on dues mostres consecutives no estan 
separades en la línia de temps per més de 30 minuts. 
 
Per últim, una vegada escollida la ruta, podíem visualitzar aquesta ruta en el mapa. De forma 
detallada, la seqüencia de mostres era unida per una línia que representava la ruta de l’usuari de 
forma trivial (sense inferències, només línies que interconnecten les mostres). A més, si l’usuari 
feia un viatge en metro, el sistema mostra en una traç de color blau, la ruta real que fa un vagó 
d’aquella línia. 
 

 
Figura 34. Traçat de la ruta d’un usuari en el seu viatge en metro. 

  
De forma addicional, un cop es va decidir que necessitaríem etiquetar en quina parada es 
trobava l’entrenador del sistema per l’algorisme CBR, vam habilitar un diàleg que ens permetria 
veure l’estació donada per l’usuari. 
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Figura 35. Traç de ruta en metro d’un entrenador amb l’estació etiquetada. 

 

8.3.2 CommutioHQ 
 
Una vegada el sistema d’anàlisi va ser implementat en les seva fase inicial i el servidor de 
recolzament per la aplicació Commut.io va estar operatiu, necessitàvem un sistema que ens 
ajudés a monitoritzar el sistema en temps real. 
 
CommutioHQ és una interfície web que recull en temps reals dades dels diferents sistemes de 
l’arquitectura i les mostra per pantalla. En concret, per al sistema que ens ocupa en el nostre 
projecte aquest suport ens mostra informació relacionada a la informació capturada. Per una 
banda, en un llistat es mostren les ultimes dades rebudes, relacionant l’usuari amb una 
localització. D’una forma més visual, aquestes dades són mostrades en un mapa. A més, també 
es fa un resum de les dades recol·lectades cada minut fent una gràfica de barres on es pot 
apreciar l’evolució de volum de dades rebut. Per últim, és mostra el nombre d’usuaris que estan 
actius actualment al sistema. 
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Figura 36. Captura del sistema funcionant amb un usuari connectat. 

 
Per tal de rebre les dades en temps real, l’aplicació web crea uns sockets de connexió continua 
amb els diferents servidors. Aquests sockets s’han creat mitjançant l’eina Javascript 
Socket.io[72] que permet desenvolupar aquest tipus de connexions de forma simple. 
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