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Resum 

Actualment les ciutats són els nuclis urbans on més 

grups de personen conviuen. Encara i que les ciutats 

són una font de riquesa també requereixen de 

múltiples recursos per al seu manteniment i correcte 

desenvolupament de la vida de les persones que hi 

resideixen. Davant de la necessitat d’optimitzar els 

recursos disponibles i degut als avenços tecnològics a 

nivell de xarxes, dispositius i maquinària han sigut 

molt notables va aparèixer un nou concepte de ciutats, 

les anomenades ciutats intel·ligents. 

Les ciutats intel·ligents o Smartcities són aquelles 

ciutats que compten amb diversos dispositius que 

recullen tot tipus d’informació d’aquesta. El que 

determina com d’intel·ligent és una ciutat és la 

plataforma que l’administra. Aquesta plataforma 

s’encarrega d’utilitzar els recursos disponibles de la 

manera més eficient possible a partir de la informació 

proporcionada per aquests dispositius.  

L’objectiu principal d’aquest projecte és dissenyar i 

desenvolupar una plataforma que permeti gestionar i 

utilitzar els recursos d’una Smartcity. Aquesta 

plataforma és construïda a partir de la connexió i 

comunicació de diferents tipus de màquines entre si.  

Paraules clau: plataforma , recursos , dispositius, 

Smartcity. 

1. Introducció 

La tendència del mercat[1] i les necessitats de la 

nostra societat indiquen que finalment comptarem 

amb un gran ecosistema de dispositius en les nostres 

ciutats. 

Una ciutat intel·ligent o Smartcity[2] és aquella ciutat 

que compta dispositius que capten tot tipus 

d’informació per efectuar un correcte ús dels recursos 

disponibles de la ciutat. El principal objectiu d’una 

Smartcity és millorar la vida dels ciutadans com a 

resultat d’un correcte ús de la informació disponible. 

Com que l’administració de la ciutat té com a 

requeriment una màxima eficiència operacional, les 

màquines encarregades de la computació es trobaran 

en la mateixa ciutat. Aquest nivell  s’anomena “fog” o 

boira i s’encarrega de realitzar una gestió dels 

recursos a partir de la informació que es disposa en 

temps real.  

En aquest projecte s’ha dissenyat i desenvolupat la 

plataforma d’Smartcity amb el model Fog-To-Cloud, 

amb la inclusió d’aquest nivell d’intel·ligència. Aquest 

nivell està format per nodes o agents[3] que 

s’encarreguen d’administrar la ciutat en temps real, 

així com d’efectuar l’execució de serveis.  

Addicionalment, aquesta plataforma haurà de poder 

ser monitoritzada des d’una màquina externa.  

Una de les finalitats d’aquest projecte és el disseny i 

construcció d’un dispositiu capaç d’executar-se com a 

agent.  

2. Origen del projecte 

Aquest projecte és una proposta del grup 

d’investigació multidisciplinari CRAAX (Centre 

d’Arquitectures Avançades de Xarxes) de Vilanova i la 



Geltrú. Com que no es disposa d’una ciutat intel·ligent 

com a tal (amb milers de dispositius diferents 

dispersos en una zona) en aquest grup d’investigació 

es va construir un escenari de proves o testbed que 

simula una Smartcity ja que compta amb automòbils, 

semàfors, il·luminació pròpia...  

En aquest centre d’investigació es va arribar a la 

conclusió que calia algun tipus d’administració sobre 

els recursos d'una Smartcity. A partir d’aquesta 

necessitat va sortir la idea de realitzar aquest projecte. 

3. Requisits 

La identificació dels requisits funcionals facilitarà 

l’assoliment dels objectius plantejats ja que permetrà 

aconseguir un millor disseny i implementació dels 

components principals del projecte. Els requisits 

destacats dels components principals són: 

Plataforma: 

▪ L’execució de serveis, això involucra la gestió de 

peticions dels clients i el retorn de resultats. 

▪ El funcionament de la plataforma en situacions 

adverses com la caiguda inesperada d’un node. 

Agent: 

▪ Un agent hauria d’estar dissenyat de forma 

modular. Cada mòdul hauria de ser  independent 

d’un altre i tenir una sèrie de funcionalitats 

especifiques. 

▪ Comptar amb mecanismes per a comunicar-se 

amb altres nodes de la plataforma. 

▪ Poder registrar-se en la plataforma. 

▪ Poder ser monitoritzat externament. 

▪ Poder satisfer les peticions del client.  

Aplicació client: 

▪ Visualització dels serveis que el client pot 

sol·licitar. 

▪ La realització de peticions de servei al seu agent. 

▪ Visualització de les tasques que està portant a 

terme l’agent. 

Front-end: 

▪ Visualització global de la plataforma, és a dir, 

quins nodes la formen. 

▪ Visualització de les tasques que està realitzant 

cada node. 

▪ Visualització del llistat de serveis que s’ofereixen 

en la plataforma. 

▪ Visualització de la informació de cada servei. 

 

4. Disseny 

En aquest apartat es descriu quin és el disseny de cada 

component pel conjunt de requisits identificats en 

l’apartat anterior. 

La plataforma dissenyada està basada en el model fog-

to-cloud. Aquest model presenta tres nivells 

diferenciats: la capa Cloud , la capa Fog i la capa d’IoT.  

Tant en el nivell Cloud i Fog trobem els agents o nodes 

que participen en l’administració d’una Smartcity. A 

continuació es descriu breument cada nivell: 

La capa cloud està formada per un únic node, l’agent 

cloud. La principal responsabilitat d’aquest node és 

ajudar en la resolució d’un servei quan els agents de la 

capa fog no l’han pogut resoldre. 

La capa fog d’aquest projecte és jerarquitzada i està 

formada per dos tipus de nodes:  

• Agents leaders: són els nodes responsables de la 

presa de decisions davant la petició d’un servei. 

Aquests nodes s’encarreguen d’agregar agents a 

la plataforma.  

• Agents: són els nodes encarregats de l’execució 

dels serveis.  

La capa d’IoT és la que es troba en el nivell inferior de 

la plataforma. Aquesta capa ha sigut simulada en els 

propis agents. 

Els nivells fog i d’IoT són els nivells on més volum 

d’informació es genera ja que es poden tenir milers 

d’agents i dispositius. 

En aquest projecte s’ha dut a terme un anàlisis de  quin 

és el millor pla de dades per la plataforma a dissenyar. 

Finalment s’ha decidit utilitzar el model o pla de dades 

topològic i local.  

Aquest model es basa en que el cloud compti amb una 

base de dades topològica on es guardi la informació 

bàsica de cada node. A més d’un base de dades on es 

trobi la informació dels serveis (aquesta es fa 



referència com a catàleg de serveis). Els nodes de la 

capa fog compten amb una base de dades local (els 

leaders pels agents i els agents pels IoT). Com s’ha 

comentat anteriorment els agents compten amb la 

informació més detallada dels IoT.  

Aquest pla de dades té la següent forma: 

 

Fig. 1: Model topològic i local de dades. 

El principal punt fort d’aquest model és que  permet la 

resolució i execució ràpida de serveis en front els 

altres plans de dades contemplats. A més la 

monitorització de la plataforma és pot portar a terme 

fàcilment. 

Com es pot veure en la figura 1 pel funcionament de la 

plataforma es produeixen intercanvis d’informació 

entre leaders i agents. 

Per al correcte funcionament de la plataforma és 

imprescindible establir unes comunicacions entre els 

nodes que la formen. En aquest projecte s’ha decidit 

establir una comunicació bidireccional entre nivells. 

Per tal de que cada node pugui rebre i enviar 

informació amb la seguretat de que la informació a 

lliurar no es perdrà. Conjuntament amb aquesta 

comunicació bidireccional trobarem: 

• La comunicació que s’utilitza per enregistrar un 

agent a la topologia. 

• La comunicació que s’utilitza per lliurar 

informació no gaire rellevant. 

• La comunicació entre agents per a resoldre 

serveis més ràpidament. 

El principal problema del disseny de plataforma 

presentat és la forta dependència dels leaders pel 

funcionament d’aquesta ja que els leaders són els 

responsables de mantenir la informació topològica 

actualitzada i d’agregar agents. Per tal de solucionar-

ho s’ha dissenyat un sistema anti-caigudes basat en : 

• La detecció de caigudes de leaders i agents. 

• L’aparició d’un nou rol, l’agent backup. Aquest 

node serà escollit pel leader i davant la caiguda 

del leader s’encarregarà de registrar els agents 

pertinents al leader caigut. 

Aquests canvis de rol s’han de reflectir en la base de 

dades topològica per a que la plataforma pugui ser 

correctament monitoritzada. Per portar a terme 

aquesta monitorització cada node a excepció del cloud 

envia la seva informació periòdicament a la màquina 

on es trobi el front-end.  

Aquest front-end ha de comptar amb quatre pantalles 

principals, aquestes són les mateixes que en els 

requisits abans descrits.  

Per a l’establiment i funcionament de la plataforma es 

requereix de l’execució de tots els tipus d’agents. Els 

agents d’aquest projecte s’han dissenyat per mòduls. 

Cada mòdul de l’agent té una funcionalitat específica i 

permet el funcionament de la plataforma amb el 

disseny presentat anteriorment. El diagrama modular 

d’un agent és el següent: 

 

Fig. 2: Diagrama modular d’un agent. 

Els mòduls principals d’un agent són: 

Agent: encarregat del funcionament de la plataforma 

mitjançant l’establiment de comunicacions. 

Action: mòdul auxiliar de la classe agent on consten els 

mètodes que s’utilitzen més d’una vegada en la classe 

Agent. 

API: aquest mòdul s’utilitza per a la comunicació entre 

mòduls entre nodes sense un canal de comunicació. 

Des d’aquest mòdul s’accedeix a la base de dades 

topològica i de serveis. 

SEX: encarregat de la gestió de  peticions de servei. 

Runtime: encarregat de l’execució de serveis. 

Resources: permet accedir a la base de dades local 

d’un node. 



Topology: permet la interacció amb les base de dades 

topològica i de serveis mitjançant l’API. 

Els agents s’executen a partir de l’aplicació client. 

Aquesta aplicació client permet a l’usuari realitzar les 

peticions de servei a l’agent que porta incorporat. 

Aquesta aplicació mostra per pantalla el llistat de 

serveis que el client pot sol·licitar.  

El disseny de la plataforma i el dels agents està pensat 

per a executar serveis. Un servei és el conjunt 

d’accions que es duen a terme en una Smartcity per 

acomplir un objectiu determinat. En aquest projecte 

es veuen els serveis com l’execució d’un conjunt de 

fitxers executables que porten a terme unes accions 

determinades. 

La informació d’un servei es troba definida en el 

catàleg de serveis. En aquesta informació hi consta el 

codi a executar, les dependències del servei i el tipus 

d’IoT que requereix, entre d’altres. 

La resolució d’un servei o el conjunt de decisions que 

es prenen per a decidir quins nodes executen un 

servei. Aquesta resolució la porten a terme els leaders 

i el cloud. Trobarem tres tipus de serveis segons la 

seva resolució: 

• Serveis simples: aquests s’executen de forma 

independent per un o més agents. 

• Serveis dirigits: aquests són serveis simples que 

compten amb alguna indicació de qui pot 

executar el servei. 

• Serveis complexes: en aquests serveis ‘executen 

diversos serveis. Primerament s’executa un 

servei i els resultats són enviats als serveis 

dependents del principal. Per portar terme 

l’execució d’aquests serveis es requereix d’una 

comunicació entre agents . 

Els serveis poden ser sol·licitats des de l’aplicació 

client. Sempre hi haurà un responsable en la 

plataforma de notificar dels resultats de l’execució  al 

client. 

 

5. Desenvolupament tècnic 

En aquest apartat es descriu el resultat de la 

implementació del disseny realitzat per cadascun dels 

components principals. 

Per a descriure com s’estableix i funciona la 

plataforma en execució es descriu la implementació 

del mòdul Agent.  

Des de l’aplicació client l’usuari ha d’indicar el rol del 

node per a la execució del agent. L’adreça ip utilitzada 

per l’agent s’agafa automàticament de les interfícies 

de xarxa actives de la màquina. 

Des de la classe Agent cada node segons el seu rol 

porta a terme unes tasques o unes altres i es posen en 

marxa els mòduls que han d’estar en execució com 

l’API. Cada tasca és definida per un procés o thread 

que s’executa indefinidament. Cal esmentar que hi ha 

processos que es posen en marxa i es tanquen en 

execució.  

Prèviament a l’establiment de la plataforma cada node 

porta a terme unes tasques determinades: 

• L’agent cloud executa un programa per carregar 

la informació dels serveis en el catàleg de serveis 

i pujar els fitxers dels serveis al seu servidor 

SFTP.  

• El leader borra tant taules com dades de la seva 

base de dades MySQL. Cada execució s’ha de 

realitzar amb aquest node preparat per agregar 

nous agents i dispositius. 

• L’agent genera els seus IoT (semàfors, 

ambulàncies i barreres) en la seva base de dades. 

Per fer-ho correctament elimina la informació de 

la base de dades com el leader. 

Per al establiment de la plataforma s’utilitza el mòdul 

Agent. En aquest mòdul s’estableixen els sockets de 

comunicació (en la fig. 3 es mostra l’establiment dels 

sockets del leader) per cada tipus de node. El conjunt 

de connexions que s’estableixen formen  la 

plataforma. 

 

Fig. 3: Establiment dels sockets de comunicació del 

leader 

Quan un node s’executa correctament aquest passa a 

enviar la seva informació (excepte el cloud) al 

servidor SFTP de la màquina on es troba el front-end.  

La plataforma s’estableix quan el cloud està operatiu i 

els leaders es connecten a ell a partir de la seva adreça 

ip i port. Posteriorment s’agreguen els agents. 

Per enregistrar els agents presents en una xarxa el 

leader envia missatges a l’adreça broadcast 

mitjançant el seu socket UDP (es pot veure com es 

declara en la fig. 3). Els agents quan reben la petició de 

registre es connecten amb ell com a clients TCP.  



El primer agent enregistrat amb el  leader se’l notifica 

pel socket TCP establert de que serà el backup. El 

leader és el responsable d’agregar als agents (i els seus 

IoT) en la base de dades local (MySQL) i topològica 

(MongoDB). 

Cada leader guarda en un diccionari (com a clau 

s’utilitza l’identificador del node) el socket TCP 

utilitzat en la comunicació per a l’enviament i recepció 

d’informació. Cada socket establert amb un agent se 

l’indica que no es bloquegi per a mantenir el canal de 

comunicació obert. Aquest procediment també el 

realitza el cloud per a comunicar-se amb els leaders. 

Per a que la plataforma funcioni correctament cada 

leader monitoritza els seus agents i a la inversa. 

Aquesta monitorització es realitza mitjançant 

l’enviament de missatges de control a través del canal 

TCP establert. Si algun d’aquests missatges falla 

s’assumeix que el node receptor ha caigut. 

Quan es detecta la caiguda d’un agent tota la seva 

informació i la dels seus dispositius s’elimina en les 

dues bases de dades.  

Quan es detecta la caiguda del leader l’agent backup 

canvia el seu rol a leader (fig. 4). Els altres agents al 

detectar la caiguda es posen a l’escolta de les peticions 

de registre (Connected=False) com en el seu estat 

inicial. Per a que el backup passi a ser un leader 

correctament aquest realitza les següents tasques: 

• Atura els seus threads en execució. 

• Actualitza les bases de dades. Elimina tots els 

agents a partir de l’adreça ip del leader caigut de 

la base de dades topològica i s’agrega ell com a 

leader. 

• S’executa com a leader, establint les 

comunicacions d’aquest node. Aquesta execució 

és possible per l’aturada de processos 

esmentada. 

 

Fig. 4: Canvi de rol de l’agent backup 

Quan aquest node s’executa com a leader els altres 

agents s’enregistraran amb ell mitjançant el 

procediment habitual. 

A continuació es descriu el funcionament de la 

plataforma en execució un cop s’ha establert. Per fer-

ho s’explica el que succeeix en la plataforma per a 

resoldre la petició d’un servei. 

Un servei comença quan es realitza la petició des de 

l’aplicació client. Aquesta petició es comunica al agent 

des de l’aplicació client al seu mòdul SEX a través de 

l’API. Tota petició de servei enviada a un agent es 

delega al leader a través de l’API. 

El leader quan rep la petició busca en el catàleg de 

serveis la informació del servei sol·licitat a partir del 

seu identificador.  

A la informació del servei se l’hi agreguen els 

paràmetres d’execució enviats pel client i la 

informació del servidor SFTP per a que els agents es 

puguin descarregar els codis adients. Posteriorment 

es passa la resolució del servei. 

En els serveis simples (fig.5) es busca en la base de 

dades local els agents amb els IoT disponibles. Si un 

servei no requereix de dispositius es busca l’agent 

amb menor percentatge de cpu i ram ja que el servei 

en qüestió serà computacional. De la base de dades 

s’obté una llista amb les adreces ip dels nodes que 

poden resoldre un servei. A cadascun d’aquests nodes 

es dóna l’ordre d’execució del servei. 

 

Fig. 5: Resolució d’un servei simple 

En un servei dirigit la llista amb els agents que poden 

resoldre el servei es troba en la informació del servei.  

Les peticions d’execució es porten a terme mitjançant 

l’API en els serveis simples i dirigits.  

En els serveis complexes la resolució està dividida en 

dues parts. Primerament es busca l’agent coordinador 

(fig. 6) de l’execució, un node amb el menor consum de 

memòria ram i de cpu en el moment donat i que pot 

executar el servei principal. A aquest node se l’hi 



notifica de l’execució mitjançant el socket TCP que 

mantenen obert leader i agent. Aquesta ordre 

d’execució a més implica que aquest node s’ha 

preparar per rebre connexions d’altres nodes.  

Fig. 6:Primera part de la resolució d’un servei complexe. 

En segon lloc el leader s’encarrega de resoldre els 

serveis dependents del principal. Per fer-ho es realitza 

tantes peticions de servei a si mateix (una 

recursivitat) com dependències hi ha. Per cada servei 

dependent la resolució que es porta a terme és la 

mateixa que en un servei simple (cercar pels IoT). Com 

que la notificació es realitza a través dels sockets de la 

base de dades s’obté la llista amb els identificadors 

dels nodes. A cadascun dels nodes se l’hi dóna l’ordre 

de que es connecti al agent coordinador. Per realitzar 

aquesta connexió el leader adjunta l’adreça ip i port de 

l’agent coordinador. Aquest fet es pot veure en la 

següent imatge: 

 

Fig. 7: Resolució dels serveis dependents. 

L’agent coordinador s’encarrega d’executar el servei 

al mateix temps que els altres agents participants es 

connecten amb ell.  

Per a executar un servei un agent realitza el següent: 

• Es descarrega el codi principal i els fitxers que 

necessita del servidor SFTP de l’agent cloud. Per 

accedir a aquest servidor utilitza la informació 

proporcionada pel leader 

• Executa el servei amb els paràmetres (enviats 

pel client o definits en la informació del servei) i 

la versió del programa adient (java, python3...) 

amb un subprocés. 

• S’espera al codi de l’execució. Si el codi és zero 

voldrà dir que s’ha executat correctament. 

D’altra forma s’interpreta que ha ocorregut un 

error. 

En els serveis complexes el coordinador envia els 

resultats de l’execució (en format json) als altres 

nodes mitjançant els sockets TCP. 

Quan els nodes reben els resultats cadascun procedeix 

amb l’execució del servei assignat amb els resultats 

rebuts com a paràmetres d’execució.  

Quan aquests nodes finalitzen la seva execució 

notifiquen al coordinador i al leader. El coordinador 

informa al client i el leader actualitza la disponibilitat 

del node en la base de dades seva per a executar el 

pròxim servei. Aquestes notificacions es realitzen a 

través de l’API. 

En els serveis complexes es necessari aturar els 

processos posats en marxa per tancar les 

comunicacions establertes i així executar el pròxim 

servei. Això es realitza posteriorment a la notificació 

de resultats. 

El client finalment és notificat amb els resultats de 

qualsevol execució. Cada resultat bé definit pel codi  

(èxit o fracàs), l’identificador del servei sol·licitat i una 

breu descripció del que ha succeït.  

Si en algun punt de la cerca que porta a terme els 

leaders aquest no compta amb els agents suficients 

delega al cloud la seva resolució. Per fer-ho realitza 

una petició a la seva API (ja que compta amb la seva 

adreça ip) amb la informació del servei. 

En la resolució d’un servei l’agent cloud busca en la 

base de dades topològica si hi ha algun node amb els 

IoT demanats. En cas de que en trobi delega al leader 

d’aquell agent la resolució del servei. Sempre es tindrà 

la certesa que amb el leader al que se l’hi delega la 

resolució comptarà amb almenys un node que podrà 

executar el servei. Aquest procediment es pot veure en 

la següent imatge: 

 

Fig. 8: Resolució d’un servei per l’agent cloud . 

Si l’agent cloud no troba cap node notifica directament 

al client amb l’error succeït. 



Per últim cal comentar com està implementat el front-

end. Com s’ha comentat abans des d’aquest es pot 

veure l’estat de la plataforma i la informació dels 

serveis que s’ofereixen. 

Per a mostrar la informació topològica o la dels serveis 

des del front-end es realitza una connexió al mongoDB 

de l’agent cloud. 

Si l’usuari que l’utilitza vol visualitzar la informació 

d’un node el front-end es connecta a la base de dades 

MySQL i mostra la informació adient. En el cas dels 

leaders mostra la informació dels agents (adreça ip, 

cpu, memòria ram, status) i en la dels agents el tipus 

d’IoT i el seu número. Pels dos tipus de nodes es 

visualitza la informació d’execució. Per fer-ho des del 

front-end es realitza la lectura del fitxer de text enviat 

per cada agent i es mostra per pantalla. El front-end 

està implementat per mostrar aquesta informació en 

temps real així que cada 2 segons s’actualitza la 

informació a mostrar perquè l’usuari pugui veure els 

canvis. 

6. Testeig del projecte 

En aquest apartat es descriuen les proves realitzades 

per comprovar el funcionament de la implementació 

realitzada en l’apartat anterior. 

Les comprovacions mostrades en les imatges s’han 

realitzat des del propi front-end així que la 

comprovació del seu funcionament està realitzada 

Primerament, és necessari comprovar que la 

plataforma s’estableix correctament. 

Si l’agent cloud s’executa correctament des del front-

end es podria veure el llistat de serveis i la informació 

de cadascun. A més en el directori remot d’aquest 

node s’haurien de trobar els fitxers dels serveis. 

Si els leaders s’executen correctament s’hauria de 

poder visualitzar en el front-end aquest node. A més 

aquests haurien de poder agregar els agents a la 

plataforma. 

Si els agents s’executen en la mateixa xarxa que el 

leader aquests haurien de registrar-se als pocs segons. 

Aquest enregistrament es reflexa en les bases de 

dades local i topològica. Des del front-end es pot 

comprovar al accedir a la informació del leader com es 

veu en la següent imatge: 

 

Fig.9: Informació d’un leader des del front-end. 

De la mateixa forma es pot accedir a la informació del 

agent per veure que els IoT s’han generat 

correctament. 

Un cop s’ha verificat que la plataforma s’estableix 

correctament cal comprovar si el sistema anti-

caigudes funciona. 

Per testejar aquest sistema cal forçar la caiguda del 

node en si. Per fer-ho s’ha de tancar la finestra on 

s’està executant l’aplicació: de tal forma que si es tanca 

l’aplicació d’un agent enregistrat el leader ho detecta i 

es mostra per pantalla que ha caigut un node. 

Si en canvi es tanca l’aplicació d’un leader tots els 

agents ho detecten però el backup efectua el 

procediment abans esmentat per executar-se com a 

leader. Quan l’agent backup s’executa com a leader 

enregistra els agents pertinents del leader caigut. 

Tot aquest procediment es pot veure tant en la 

pantalla de l’aplicació client com en la del front-end. 

Un cop s’ha testejat la plataforma passarem a testejar 

l’execució correcta de serveis. Per fer-ho s’ha de tenir 

la plataforma establerta i sol·licitar un servei 

qualsevol des de l’aplicació d’un leader o d’un agent. A 

continuació es descriu com testejar l’execució d’un 

servei simple i un de complexe. 

Per executar un servei simple l’usuari hauria d’indicar 

el servei “change_color” en l’aplicació client d’un agent 

o leader. La petició arribaria al leader i aquest 

buscaria els agents que la poden resoldre (en aquest 

cas els agents que compten amb semàfors). A 

continuació es mostra el procediment de resolució del 

servei sol·licitat des del punt de vista del leader: 



 

Fig. 10: Resolució del servei canvi de color. 

Si durant el procés de resolució d’un servei el leader 

no pogués resoldre el servei apareixeria per pantalla 

que es delegaria la resolució a l’agent cloud. Com es 

pot veure en la fig. 10 el servei s’ha resolt 

correctament, lo que voldrà dir que el servei ha sigut 

executat i el client ha sigut notificat. 

De la mateixa forma que en els serveis simples el 

leader mostra el procediment que efectua en un servei 

complexe. A continuació es descriu com es resol el 

servei d’emergències sol·licitat per un client. 

Quan el client sol·licita el servei d’emergències el 

leader s’encarrega de buscar l’agent coordinador que 

executarà el servei de cerca de l’ambulància. Pels 

serveis dependents es busquen dos nodes més per 

executar els serveis de càlcul de ruta (servei de 

computació) i el canvi de barreres. 

L’agent coordinador quan rep l’ordre es posa a 

l’escolta de connexions i executa el servei demanat 

com es veu en la fig. 11. Quan aquest finalitza la seva 

tasca envia als nodes enregistrats amb ell els resultats.  

 

Fig. 11: Execució d’un servei complexe per l’agent 

coordinador. 

Al rebre els resultats els altres agents executaran el 

seu servei assignat. Finalment el leader, el 

coordinador són notificats amb els resultats. 

 

 

 

7.  Device 

En aquest projecte s’ha dissenyat i construït un 

dispositiu o Device que pot executar el software d’un 

agent.  

Aquest Device s’ha dissenyat i construït utilitzant una 

raspberry pi com a hardware principal. Aquest 

hardware s’ha acoblat amb un mòdul anomenat 

Power Over Ethernet de Raspberry (per proporcionar 

energia a través del ethernet) i s’ha connectat a una 

powerbank per a l’autonomia energètica. 

Com que durant el transcurs del projecte no s’ha 

comptat amb una impressora 3D aquest dispositiu ha 

sigut construït de forma diferent a la que es pensava. 

El Device construït i dissenyat no pretén ser un 

producte com a tal. Aquest s’ha construït per a 

demostrar que qualsevol màquina (telèfon , ordinador 

, cotxe autònom..) podria ser un agent sempre que 

pogués executar l’aplicació desenvolupada. 

8. Conclusions 

Considero que els objectius plantejats inicialment han 

sigut complerts satisfactòriament degut a que aquests 

s’han analitzat i modificat  en múltiples iteracions del 

projecte.  
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