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Les comunitats virtuals que es troben a Internet poden estar 
composades per membres molt dispersos geogràficament i amb unes 
característiques molt heterogènies, tant des del punt de vista de la 
plataforma que utilitzen, com de la quantitat de temps i el moment 

en el que estan connectats a aquesta comunitat. 
La falta de coordinació entre els membres d’aquestes comunitats dificulta 
enormement la seva capacitat de col·laboració i comporta que no es tregui el 
màxim rendiment dels recursos dels que disposen com a grup. 

LaCOLLA és una infrastructura que facilita la creació d’aplicacions informàtiques que 
permeten a grups dispersos col·laborar utilitzant Internet, proporcionant a les 
aplicacions tres abstraccions: de grups, de disseminació d'informació sobre 
l'activitat, i d'emmagatzematge dels objectes generats al grup. 
En aquest PFC s’estudia la possibilitat d’estendre LaCOLLA dotant-la d’abstracció de 
processament: es vol oferir a les aplicacions la possibilitat d’utilitzar els recursos del 
grup per a executar processos de la manera més eficient i segura possible, sense 
que les aplicacions s’hagin de preocupar d’on i quan s’executen aquests processos.  

Les funcionalitats actuals de LaCOLLA aconsegueixen que les aplicacions vegin el 
grup com una entitat única, i amb l’abstracció de processament disposaran de la 
potencialment enorme capacitat de càlcul del grup, enfront de les capacitats 
individuals de cadascun membre. 

Ha estat un requisit del disseny de la nova funcionalitat, mantenir les decisions que 
es van prendre en el disseny de LaCOLLA. Això significa que cal proporcionar les 
abstraccions de manera autònoma, distribuïda, descentralitzada, reproduïda, 
autoorganitzada, i utilitzant els mateixos recursos dels membres del grup 
(autosuficiència). Per aconseguir-ho, es va optar perquè l’arquitectura de la 
infrastructura fos del tipus d'igual a igual, i d'aquesta manera garantir el màxim de 
flexibilitat, disponibilitat de la informació, dinamisme i tolerància a fallades en els 
diferents iguals que pertanyen al grup. 

En aquest document es proposa una ampliació de l’arquitectura de LaCOLLA per a 
incorporar la nova funcionalitat, basada en la presentada al projecte JNGI. 

Aquesta arquitectura consisteix en distribuir les responsabilitats entre els següents 
components: 

• agents d’usuari (UA), ja existents a l’arquitectura original, i que representen els 
membres del grup a LaCOLLA. En aquest cas, ha estat necessari afegir mètodes 
per a suportar les noves funcionalitats. 

• agents executors (EA), que s’encarreguen d’executar les tasques que sol·liciten 
les aplicacions. 

• agents distribuïdors de tasques (TDA), que s’encarreguen de gestionar el servei, 
distribuint les tasques entre els executors, monitoritzant el procés, i vetllant per 
a que es dugui a terme d’una manera eficient i segura. 

La validació de l’arquitectura s’ha centrat en verificar que amb aquest sistema 
efectivament les aplicacions milloren la seva eficiència a l’hora d’executar treballs, i 
que du a terme la seva funció d’una manera fiable i robusta, fiable en quant a que 
garanteix que la feina es du a terme i en el menor temps possible, i robusta en 
quant a que es tolerant a caigudes o desconnexions voluntàries dels membres.  

Per a dur a terme la validació s’ha desenvolupat un prototipus on s’han 
implementat els mecanismes necessaris. Es deixa per a un treball futur completar 
aquest prototipus amb la resta de mecanismes definits, validant la seva correcció o 
proposant-ne d’altres, i estudiar si es pot completar l’oferta amb d’altres 
funcionalitats, com la publicació de serveis permanents. 

Resum 
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Punt de partida i aportació del 
PFC 
LaCOLLA(1) és una infrastructura d’igual a 
igual que facilita la creació d’aplicacions 

informàtiques que permeten a grups dispersos col·laborar utilitzant Internet. 
Aquesta infrastructura proporciona a les aplicacions tres abstraccions: de grups, de 
disseminació d'informació sobre l'activitat, i d'emmagatzematge dels objectes 
generats al grup. 

En aquest PFC es valida la possibilitat de proporcionar una nova abstracció: de 
capacitat de processament del grup. 
Es pot veure LaCOLLA com el sistema operatiu de la comunitat, que cobreix les 
necessitats de col·laboració de les aplicacions i que proporciona les abstraccions 
esmentades. En el cas de la capacitat de processament, es vol oferir la possibilitat 
d’executar processos utilitzant els recursos del grup, de la manera més eficient i 
segura possible, garantint que efectivament es du a terme en un temps raonable, 
sense que les aplicacions s’hagin de preocupar d’on i quan s’executen aquests 
processos. 

En l’actualitat es disposa d’un prototipus de LaCOLLA que proporciona part de les 
funcionalitats especificades, i es pren com a punt de partida d’aquest PFC. 
En aquest sentit, cal tenir en compte que LaCOLLA s’ha implementat amb una 
arquitectura del tipus d'igual a igual per tal de proporcionar les seves abstraccions 
de manera autònoma, distribuïda, descentralitzada, reproduïda, autoorganitzada, i 
utilitzant els mateixos recursos dels membres del grup (autosuficiència), i d'aquesta 
manera garantir el màxim de flexibilitat, disponibilitat de la informació, dinamisme i 
tolerància a fallades en els diferents iguals que pertanyen al grup. 
Aquest punt de partida, doncs, determina fortament el camí a seguir del projecte. 

Objectius 
Els objectius del PFC són els següents: 

• Identificar quines funcionalitats ha d’oferir LaCOLLA per tal de dotar d’abstracció 
de processament a les aplicacions. 

• Definir l’arquitectura que proporcioni les funcionalitats identificades i que ho faci 
seguint les decisions preses en el disseny de LaCOLLA. 

• Validar l’arquitectura definida, desenvolupant el codi necessari i integrant-lo en 
el prototipus de LaCOLLA. 

Enfocament i mètode seguit 
En iniciar el PFC es tenia clar que es volia que LaCOLLA oferís a les aplicacions 
eines per a que poguessin explotar la potencialment gran capacitat de 
processament del grup, però no s’havia definit quines havien de ser aquestes eines, 
ni com s’havien d’implementar per tal d’ajustar-se a les decisions que s’havien pres 
en dissenyar LaCOLLA. 

En aquest sentit, la primera part del PFC ha consistit en fer una cerca per Internet 
per a comprovar l’estat de l’art, tant per a decidir quines funcionalitats eren 
interessants d’incorporar a LaCOLLA, com per a veure quina arquitectura de les 
proposades a la xarxa s’ajustava més als requeriments d’aquest projecte. 

Un cop acotat l’àmbit del projecte, la segona part ha consistit en desenvolupar un 
prototipus per a validar l’arquitectura proposada. 

Capítol 1. Introducció 
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Planificació 
S’han definit les següents fites: 

Fita Data d’inici Data de finalització 
Definició del domini del PFC 24 – 2 – 2004 28 – 2 – 2004 
Definició del pla de treball 29 – 2 – 2004 7 – 3 – 2004 
Recollida de requisits 8 – 3 – 2004 28 – 3 – 2004 
Disseny del prototipus 29 – 3 – 2004 25 – 4 – 2004 
Implementació del prototipus 19 – 4 – 2004 23 – 5 – 2004 
Validació de l’arquitectura 17 – 5 – 2004 6 – 6 – 2004 
Confecció de la memòria 31 – 5 – 2004 18 – 6 – 2004 

Productes obtinguts 
El prototipus desenvolupat per tal de fer la validació de l’arquitectura s’ha construït 
tenint en compte que ha de poder ser la base per al desenvolupament final de totes 
les funcionalitats. 

En aquest sentit, el llenguatge de programació emprat ha estat Java, per una 
banda perquè va ser el triat al prototipus de LaCOLLA que es prenia com a punt de 
partida, però també perquè s’ajusta als requeriments d’independència, donat que 
és un llenguatge multiplataforma, i la facilitat que ofereix per a la programació 
OOP. 

Com a entorn de treball s’ha utilitzat Eclipse per les facilitats que ofereix per a 
treballar amb projectes Java amb un cert grau de complexitat. 

El producte obtingut, doncs, és un projecte Eclipse que permet seguir amb el 
desenvolupament de l’eina, dur a terme simulacions, generar versions, etc. 

El projecte inclou les classes pròpies de LaCOLLA, tant els fonts com els binaris, 
petites aplicacions que usen LaCOLLA, i altres fitxers necessaris per a la 
configuració de l’entorn o per a la simulació d’execucions del sistema. 

Organització de la memòria 
El primer capítol de la memòria situa el PFC i els seus objectius. La resta de capítols 
presenten l’arquitectura proposada i la seva validació. 

En el capítol 2 es defineixen els requeriments que ha de complir la nova abstracció 
de LaCOLLA. 

En el capítol 3 es proposa l’arquitectura. Basada en la presentada al projecte 
JNGI(2), defineix dos nous tipus de components que interactuen amb els ja definits 
a l’arquitectura de LaCOLLA. El primer tipus s’encarrega de rebre peticions de les 
aplicacions per a executar tasques i de distribuir-les entre els executors, vetllant 
per a que tot el procés es dugui a terme d’una manera eficient i segura. El segon 
tipus de component s’encarrega d’executar les tasques. 

En el capítol 4 s’explica com s’ha dut a terme la validació de l’arquitectura, quines 
funcionalitats s’han implementat en el prototipus i com s’han dut a terme les proves 
i els seus resultats. 

En el capítol 5 es mostren les conclusions i es comenta breument com s’hauria de 
completar el prototipus per a implementar la resta de funcionalitats. També es fa 
propostes de funcionalitats que no s’han contemplat en el disseny actual però que 
poden ser interessants d’incloure en el futur. 
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Durant el procés de 
definició de LaCOLLA es 
va prendre la decisió de 
proporcionar les seves 

abstraccions d’una manera autònoma, distribuïda, descentralitzada, reproduïda, 
autoorganitzada, i utilitzant els propis recursos dels membres del grup 
(autosuficiència). 

L’arquitectura de la nova funcionalitat cal que sigui conseqüent amb aquestes 
decisions i per tant ha de tenir en compte els següents aspectes: 
• tots els membres del grup han de saber en tot moment com està evolucionant el 

grup i han de tenir accés a la darrera versió de la informació generada en el 
grup. 

• la infrastructura ha de ser descentralitzada. Seguint el model de les 
arquitectures d'igual a igual es vol que no hi hagi cap node del grup que actuï de 
coordinador del grup. Es vol que cada node sigui autònom. 

• els grups han de funcionar amb els recursos propis, això vol dir que siguin 
autosuficients i que no depenguin de cap autoritat d'administració que els 
proporcioni els recursos per a poder dur a terme la seva activitat. A més, pel que 
fa a l’execució de tasques, es vol que funcioni tot i que els membres del grup es 
vagin connectant i desconnectant, tant els que han llançat una tasca com els que 
l’estan executant en un moment donat. 

• la infrastructura ha de ser pública i independent de les aplicacions. Pública i 
independent en el sentit que diferents aplicacions puguin compartir informació 
del grup, i independent en el sentit que no estigui lligada a cap programari. Així, 
la interfície, tant entre components com amb les aplicacions, és a través de pas 
de missatges. 

• la infrastructura ha de ser autoorganitzada. Entenent per autoorganització 
l'habilitat d'un sistema per a reorganitzar els seus components sense requerir la 
intervenció de cap element extern. 

La necessitat que es vol cobrir amb aquesta nova abstracció és que un igual pugui 
llençar una tasca utilitzant la capacitat de processament del grup de manera que 
per a ell sigui transparent en quina màquina s’executa i amb garanties de que ho fa 
amb la major eficiència possible i d’una manera segura, tant des del punt de vista 
de la tasca com de l’igual que l’executa. 

Es poden trobar diferents escenaris en els que aquesta funcionalitat pot ser útil, per 
exemple: 
• Augmentar la capacitat de processament d’un igual: un igual amb una baixa 

potència de càlcul pot executar una tasca en un altre igual que ofereix gran 
capacitat de processament. 

• Computació en paral·lel: es pot dividir un treball en tasques independents i 
executar-les en paral·lel a diferents iguals del grup. 

• Oferir serveis permanents: el grup pot oferir un servei permanent, ja que el 
sistema pot garantir que si cau l’igual que l’està oferint en un moment donat, es 
passa a executar en un altre. 

Casos d’ús 
Els actors principals d’aquest sistema són les aplicacions, i han de poder: 
• executar una tasca. 
• consultar l’estat d’una tasca. 
• cancel·lar l’execució d’una tasca. 

Per una altra banda, el sistema ha de garantir que totes les peticions d’execució es 
processen, per la qual cosa periòdicament ha de verificar: 
• que no hi hagi cap petició pendent d’executar. 
• que no hi hagi cap tasca aturada. 

Capítol 2. Recollida de requisits 
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Executar tasca

Consultar estat tasca
Aplicació

Cancel·lar execució

Tractar pendents

Rellotge

Tractar aturades

 
Diagrama I: Diagrama de casos d’ús 

Cas d’ús 1: Executar una tasca 
Les aplicacions han de poder sol·licitar a LaCOLLA l’execució d’una tasca. 
Es defineix un treball com un procés que està compost per tasques independents 
entre elles que poden ser executades en paral·lel. 
Donat que es pretén que LaCOLLA sigui una capa fina per tal de penalitzar el mínim 
possible el rendiment del sistema, es determina que només es responsabilitza del 
tractament de les tasques, i es deixa per a una capa més propera a les aplicacions 
la responsabilitat de gestionar els treballs, si fos necessari. 

L’aplicació, en la seva petició d’execució, ha d’especificar les característiques de la 
tasca: 
• requeriments d’execució: es determina la plataforma d’execució i qualsevol altre 

requeriment, com uns mínims d’espai de disc o de potència de càlcul. 
• mètode per a l’execució de la tasca: per exemple indicant el nom d’una classe i 

un mètode i els seus paràmetres. 
• fitxers relacionats: cal determinar els fitxers que intervenen i com obtenir-los, 

tant els executables pròpiament, com qualsevol altre que formi part de l’entrada 
i/o la sortida de la tasca. Aquesta part ha d’estar integrada amb les 
funcionalitats d’emmagatzematge de LaCOLLA. 

Una de les propietats de LaCOLLA és que no està lligada a cap programari, per tant 
l’especificació de les característiques de la tasca tampoc ho ha d’estar. 

Cas d’ús 2: Consultar l’estat d’una tasca 

LaCOLLA ha d’oferir a les aplicacions la possibilitat de monitoritzar l’execució de les 
tasques. 
Quan una aplicació consulta l’estat d’una tasca obté la situació en que es troba, 
pendent d’execució, en execució o finalitzada, i en cas que estigui finalitzada, el 
resultat de l’execució. 
El format en que es mostra el resultat de l’execució ha de ser independent de la 
plataforma i/o el programari. 

Cas d’ús 3: Cancel·lar l’execució d’una tasca 

LaCOLLA ha d’oferir a les aplicacions la possibilitat de cancel·lar l’execució d’una 
tasca.  
El sistema s’encarrega d’aturar la tasca el més aviat possible i de notificar-ho un 
cop realitzat. 
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Cas d’ús 4: Tractar les peticions d’execució pendents 
LaCOLLA ha de mantenir una cua de peticions d’execució de tasques per afegir 
aquelles que no es poden resoldre immediatament degut a les pròpies 
característiques de la tasca o a la càrrega de treball del sistema en un moment 
donat. 
Periòdicament cal revisar aquesta cua per a intentar processar les peticions 
pendents en quant hi hagi disponibilitat. 

Cas d’ús 5: Tractar les execucions aturades 
LaCOLLA ha de garantir que l’execució de les tasques es du a terme. 
Periòdicament cal verificar que les tasques en execució s’estan processant, i en cas 
que no sigui així, per exemple degut a que ha caigut l’igual que l’estava executant, 
reactivar el procés.  
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Introducció 
Per tal de determinar l’arquitectura a emprar s’ha fet una cerca per Internet per 
conèixer quines propostes hi ha a la xarxa per atacar el problema de la computació 
en grups, el que és coneix com a P2P Computing (Peer to peer computing, 
computació d’igual a igual). 

D’entre les diferents solucions trobades, s’ha pres com a model la proposada al 
projecte JNGI. En aquest projecte es presenta una infrastructura per a la 
computació distribuïda d’igual a igual, en un entorn heterogeni i descentralitzat. 

Es pot comprovar que la majoria de requeriments definits en el projecte JNGI 
coincideix amb els definits a LaCOLLA i per tant també en aquest PFC. 
L’arquitectura d’igual a igual proposada en totes dues infrastructures i la distribució 
de les responsabilitats del sistema en diferents components autònoms, permeten 
assolir els requeriments d’autonomia, descentralització i reproducció, així com 
d’altres propietats desitjables que se’n deriven com la robustesa, fiabilitat i 
escalabilitat.  

Les arquitectures d’igual a igual(3) es caracteritzen pel fet que tots els membres 
d’un grup tenen les mateixes capacitats i responsabilitats. Per tant, aquestes 
capacitats i responsabilitats es troben replicades a tots els iguals i, malgrat que pot 
semblar un sistema ineficient, a la pràctica s’ha comprovat que es pot desestimar la 
penalització que suposa aquesta redundància, i en canvi s’obtenen propietats com 
les següents: 
• Descentralització: els diferents membres del sistema són propietaris i tenen el 

control de les dades i recursos de la seva màquina. 
• Escalabilitat: el fet que les operacions es facin entre els iguals fa que el sistema 

pugui suportar moltes més operacions que si s’hagués de recórrer a un node que 
centralitzés les operacions. 

• Anonimat: es pot garantir l’anonimat i la privacitat tant del publicador, com del 
lector, com de l’emmagatzemador de la informació. 

• Reproducció: el fet de tenir replicats els recursos del grup millora la tolerància a 
fallades, donat que un mateix servei el poden oferir molts iguals, i el rendiment, 
donat que els recursos s’apropen als usuaris (un membre que ha obtingut una 
informació del grup i alhora l’ofereix a la resta de membres, està apropant 
aquesta informació al seus veïns).  

• etc. 

Arquitectura proposada al projecte JNGI 
L’arquitectura proposada al projecte JNGI distribueix les responsabilitats del 
sistema en tres tipus de components: 

• Worker: s’encarreguen d’executar tasques. 

• Task dispatcher: s’encarreguen de rebre les peticions de les aplicacions 
d’executar treballs i distribuir les tasques de les que es composen aquests 
treballs entre els diferents Workers. Recullen els resultats de les execucions, i un 
cop completat el treball, ho notifiquen a l’aplicació que el va llençar. 

Aquests dos tipus de components s’agrupen en el que s’anomena Worker Group, 
que estan constituïts per vàries instàncies dels dos tipus de component. 

Capítol 3. Ampliació de l’arquitectura de 
LaCOLLA 
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• Monitor: s’encarreguen d’autenticar les aplicacions i d’assignar-les-hi un Worker 
Group per a que facin les seves peticions d’execució, garantint la distribució 
equitativa de la càrrega del sistema. 

Cada Monitor té al seu càrrec diversos Worker Group, en el que s’anomena 
Monitor Group. Hi ha tants com sigui necessari per a la mida de la comunitat. 

Cal adonar-se que els Monitor podrien convertir-se en un coll d’ampolla ja que, 
mentre que les responsabilitats dels Worker i Task dispatcher estan replicades, 
totes les aplicacions a les que serveix un Monitor Group han de passar pel 
mateix Monitor. Per a evitar aquest problema, els Monitor tenen la possibilitat 
d’encaminar una aplicació cap un altre Monitor Group que estigui menys 
carregat. 

Amb aquesta arquitectura el sistema assoleix els requisits definits: 
• Eficiència: les aplicacions disposen de la potència de càlcul unificada de tota la 

comunitat. 
• Escalabilitat: l’arquitectura d’igual a igual i l’agrupació en Monitor Groups, limita 

la comunicació a petits grups de components, el que facilita escalar a un elevat 
nombre de membres. 

• Robustesa: la redundància dels Task dispatcher permet suportar la caiguda de 
components sense que es ressenti el grup, tant si es tracta d’un Worker perquè 
s’assigna la tasca que estava executant a un altre component, com els propis 
Task dispatcher, ja que tots ells comparteixen la informació referent als treballs. 
Fins i tot existeix un mecanisme que permet engegar un Task dispatcher en un 
Worker si es detecta que hi ha pocs components d’aquest tipus en un Work 
group. 

• Dinamicitat: el sistema tolera que els membres es vagin connectant i 
desconnectant. 

Adaptació de l’arquitectura JNGI a LaCOLLA 
L’arquitectura proposada al projecte JNGI amb la seva distribució de 
responsabilitats en components autònoms, és directament portable a LaCOLLA, 
donat les moltes coincidències en les seves respectives definicions. 

Actualment a LaCOLLA hi ha definits tres tipus de components: 
• agents d’usuari (UA), que representen els membres del grup a LaCOLLA. Són els 

encarregats de relacionar les aplicacions que aquests utilitzen amb la resta 
d'aplicacions de LaCOLLA; 

• agents d’emmagatzematge (RA), que s'encarreguen d'emmagatzemar de 
manera persistent objectes i esdeveniments generats en el grup; 

• agents d’administració de grups i presència (GAPA), que s'encarreguen 
d'aspectes relacionats amb l’administració de la informació dels grups i els seus 
membres. Entre aquestes feines administratives s'inclou l'autenticació dels iguals 
i membres ja registrats abans de poder actuar en un grup. 

Per a la nova funcionalitat se’n defineixen dos tipus més: 
• agents d’execució (EA), que es corresponen amb els Workers de JNGI, i que 

s’encarreguen d’executar les tasques que sol·liciten les aplicacions. 
• agents de distribució de tasques (TDA), que es corresponen amb els Task 

dispatcher de JNGI, i que s’encarreguen de rebre peticions de les aplicacions per 
a executar tasques i de distribuir-les entre els EA, vetllant per a que tot el 
procés es dugui a terme d’una manera eficient i segura. 

No s’ha definit un tercer tipus de component en correspondència amb el Monitor de 
JNGI, perquè part de les seves funcionalitats ja les duen a terme altres components 
de LaCOLLA, com l’autenticació dels iguals per part dels GAPA, o la interacció entre 
aplicacions i LaCOLLA per part dels UA). 
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Per una altra banda, l’agrupació en Monitor Groups té l’objectiu de limitar la 
comunicació a petits grups de components, el que facilita escalar a un elevat 
nombre de membres. Però a LaCOLLA ja es pren com a hipòtesi que els grups estan 
formats per un nombre petit de membres, donat que s’ha comprovat que millora 
l’eficiència, i per tant no és necessari crear subgrups de components. 

Responsabilitats dels components de LaCOLLA 
A continuació es detalla per a cada component les responsabilitats que han 
d’assumir per a que LaCOLLA pugui oferir l’abstracció de processament. 

Responsabilitats dels UA 
Els UA duen a terme la interacció de LaCOLLA amb les aplicacions. En aquest sentit, 
s’han d’encarregar de: 
• encaminar les peticions de les aplicacions d’execució, consulta o cancel·lació de 

tasques cap els TDA del grup. 
• notificar a les aplicacions de qualsevol esdeveniment o excepció que es 

produeixi. 

Responsabilitats dels TDA 
Els TDA gestionen el servei, i per tant s’encarreguen de tractar les peticions de les 
aplicacions que arriben via els UA. La llista de responsabilitats és la següent: 
• negociar amb els EA l’execució de les tasques atenent als seus requisits. Cal que 

mantinguin informació de les característiques dels EA per a poder triar la millor 
opció. 

• donar informació sobre la situació de les tasques, tant del seu estat com del 
resultat, si ja ha finalitzat. Cal que aquesta informació estigui replicada al màxim 
de TDA per a garantir la robustesa del sistema. 

• sol·licitar als EA la cancel·lació de tasques. 
• garantir que les tasques s’executen en el menor temps possible i que no queden 

aturades indefinidament. 
• detectar i resoldre conflictes provocats per la redundància de la informació (per 

exemple, que una mateixa tasca s’ha assignat a dos EA diferents). 

Responsabilitats dels EA 

Els EA s’encarreguen d’executar les tasques. Les seves responsabilitats són: 
• negociar amb els TDA l’execució de les tasques atenent a les restriccions 

definides a l’igual (per exemple, màxim nombre d’execucions simultànies), i dur-
la a terme. 

• notificar al grup l’acabament d’una tasca. 
• tractar la petició de cancel·lació d’una tasca i notificar-ho al grup. 
• garantir la seguretat del sistema de l’igual que executa una tasca. 
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Introducció 
L’objectiu final d’aquest PFC es dotar d’un valor afegit als serveis que ofereix 
LaCOLLA. En aquest sentit, es vol validar que amb la solució proposada realment 
s’obté un benefici i per això s’han d’assolir els següents aspectes: 
• es millora l’eficiència de les aplicacions en l’execució de treballs aprofitant la 

potència de càlcul del grup. 
• es garanteix la fiabilitat i robustesa d’aquesta funcionalitat davant les possibles 

connexions i desconnexions dels iguals del grup. 

Per a dur a terme aquesta validació s’ha construït un prototipus per a poder simular 
diferents situacions, comprovant com evoluciona l’eficiència d’un treball dividint-lo 
en més o menys tasques executades en paral·lel, o com es comporta el sistema 
amb les connexions i desconnexions dels diferents tipus de components i les 
pròpies aplicacions. 

El punt de partida d’aquest prototipus ha estat una versió estable, malgrat que no 
completa, de LaCOLLA, implementada per en Joan Manuel Marqués i en Xavier 
Vilajosana. Algunes de les característiques d’aquesta versió, i que per coherència 
s’han mantingut en el prototipus d’aquest PFC, són les següents: 
• Com ha llenguatge de programació s’ha pres el Java perquè facilita la 

programació OOP (orientada a objectes) i per tant la construcció de 
components, i es disposa en multitud de plataformes, la qual cosa s’ajusta a la 
possible heterogeneïtat d’una comunitat. 

• Per a la comunicació entre aplicacions i LaCOLLA s’ha usat RMI que és l’eina que 
ofereix Java per a realitzar crides remotes. S’ha triat aquesta eina com una 
solució temporal perquè és la que permetia poder començar a treballar amb el 
prototipus més ràpidament, malgrat que va en contra de l’objectiu 
d’independència de programari de LaCOLLA. En un futur s’implementarà un 
mecanisme que garantirà aquesta independència de la plataforma i el 
programari que usin les aplicacions. 

• Per a la comunicació entre components de LaCOLLA s’ha utilitzat el pas de 
missatges a través de sockets, que sí que permet garantir la independència de 
plataforma entre membres. 

Disseny 
Per al disseny del prototipus s’ha seguit el Rational Unified Process que és un cicle 
de vida iteratiu i incremental, i fent servir el model UML estudiat a les assignatures 
d’Enginyeria de Programari(4) de la UOC. 

Per a no allargar innecessàriament aquesta memòria només s’inclou el disseny dels 
casos d’ús en el que es descriu textualment la implementació de cadascun d’ells. 
Aquesta descripció permet deduir les classes (i els seus mètodes) que intervenen 
en el procés. Si es necessari, s’acompanyen amb diagrames de col·laboració per 
aclarir com es du a terme el pas de missatges entre components. 

A part dels casos d’ús detectats en la fase de recollida de requisits, es tracten dos 
més que es dedueixen a partir del disseny de l’arquitectura: 
• sincronitzar tasques entre els TDA: donat que és un requisit que la informació 

de les tasques estigui replicada entre els TDA, cal algun mecanisme per a que 
aquests es sincronitzin. 

Capítol 4. Validació. Implementació d’un 
prototipus 
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• actualitzar característiques dels EA: donat que els TDA han de disposar de les 
característiques dels EA per a poder triar la millor opció per a executar una 
tasca, cal algun mecanisme per a que els EA puguin actualitzar les seves dades 
als TDA. 

Cas d’ús 1: Executar una tasca 

Les aplicacions instancien un objecte de la classe ApiImpl que implementa la 
interfície Api que ofereix LaCOLLA. 

Per a executar una tasca l’aplicació crida el mètode submitTask de ApiImpl 
indicant-li en quin grup dels que pertany ho vol fer, i l’especificació de la tasca. 
L’especificació de la tasca consisteix en un document XML(5) vàlid d’acord al DTD 
definit a l’Annex 1, per tal de garantir la independència de LaCOLLA respecte de la 
plataforma i el llenguatge de programació de l’aplicació. 

L’objecte ApiImpl instància un objecte doSubmitTask indicant els paràmetres 
rebuts i afegint el membre que fa la petició i la instància del UA que dóna servei a 
aquesta aplicació. És aquest objecte qui finalment crida el mètode submitTask del 
UA. 

El UA crea un identificador únic per a la tasca, busca algun TDA que estigui 
connectat al grup indicat als paràmetres, i li envia un missatge msgSubmitTask amb 
l’especificació de la tasca. Finalment retorna el control a l’aplicació, indicant-li 
l’identificador únic per a que pugui fer referència en posteriors crides. 

Els TDA disposen d’una instància de la classe msgServiceTDA que és l’encarregada 
d’escoltar si hi ha missatges nous. Quan es rep el missatge msgSubmitTask es crida 
el mètode doSubmitTask del TDA, que s’encarrega de verificar que l’especificació de 
la tasca és correcta, de comunicar a la resta de TDA del grup que hi ha una nova 
tasca, de crear la llista de EA candidats a executar-la atenent als seus 
requeriments, i finalment iniciar el procés de negociació amb els EA. 

Per a notificar a la resta de TDA del grup que s’ha rebut una nova tasca, s’envia el 
missatge msgNewTask amb la seva especificació. El reben els corresponents 
msgServiceTDA, que executen el mètode doNewTask dels TDA per a que 
emmagatzemin la informació de la tasca, amb l’objectiu de tenir-la replicada. 

Per a negociar amb un EA l’execució d’una tasca, es tria un aleatòriament de la 
llista de candidats, i se li envia el missatge msgRequestTask amb la informació de la 
tasca. També es disposa d’un msgServiceEA per a escoltar nous missatges, que en 
aquest cas executa el mètode doRequestTask del EA. 

El EA avalua si pot executar la tasca en aquell moment atenent a les restriccions 
definides per l’igual, i contesta amb un missatge msgResponseRequest amb 
l’identificador de la tasca i la resposta. El TDA rep aquesta resposta via el 
msgServiceTDA que executa el mètode doResponseRequest. En cas negatiu 
repeteix el procés amb un altre candidat de la llista. En cas afirmatiu notifica a la 
resta de TDA que s’ha assignat la tasca al EA, i envia la confirmació definitiva al EA 
per a que executi la tasca. 

Per a la notificació als TDA s’envia un missatge msgTaskAssigned amb l’identificador 
de la tasca i del EA, que reben via el msgServiceTDA que executa el mètode 
doTaskAssigned, on s’actualitza convenientment la informació que tenen relativa a 
la tasca.  

Per a la confirmació definitiva s’envia un missatge msgAckRequest amb 
l’identificador de la tasca. El EA ho rep via el msgServiceEA que executa el mètode 
doAckRequest. Obté dels magatzems del grup els fitxers d’entrada que indica 
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l’especificació de la tasca i en delega l’execució en un component depenent de la 
plataforma i/o llenguatge de la tasca. 

Quan el component acaba l’execució, ho notifica al EA cridant el mètode 
notifyTaskFinished indicant l’identificador de la tasca i el resultat. Aquest publica 
en els magatzems del grup els fitxers de sortida que indica l’especificació de la 
tasca i notifica la seva finalització als UA per a que ho transmetin al membre 
responsable de l’aplicació originària de la petició i als TDA del grup. 

Per a notificar l’acabament envia un missatge msgFinishedTask indicant 
l’identificador de la tasca i el resultat de l’execució, que pot ser una excepció si s’ha 
produït algun error. Els TDA ho reben via el msgServiceTDA que crida el mètode 
doFinishedTask per a actualitzar la informació relacionada de la tasca. Els UA ho 
reben via el msgServiceUA que crida el mètode doFinishedTask que alhora, si es 
tracta del membre que va originar la petició, ho notifica a les aplicacions cridant el 
mètode notifyStopTask de la classe ApplicationsSideApiImpl, que 
obligatòriament han d’implementar les aplicacions segons la interfície 
ApplicationsSideApi. 

A continuació es mostren tres diagrames de col·laboració en els que es mostra 
respectivament la successió de missatges que es produeix en el procés de petició 
d’execució fins que arriba als TDA, el procés de negociació TDA-EA, i finalment el 
procés de notificació de finalització de la tasca. 

 : msgServiceTDA

 : Aplicació

 : ApiImpl  : doSubmitTask

 : UA

 : TDA

 : msgServiceTDA

 : TDA

1: submitTask

10: idTask

2: start

9: idTask

3: doSubmitTask

8: idTask

4: msgSubmitTask
6: msgNewTask

5: do Subm itTask
7: doNewTas k

 
Diagrama II: Diagrama de col·laboració del procés d’una petició d’execució fins que arriba a un TDA 
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 : TDA

 : EA : msgServiceTDA

 : msgServiceEA

 : msgServiceTDA  : TDA

4: doResponseRequest

1: msgRequestTask

5: msgAckRequest

7: msgTaskAssigned

3: msgResponseRequest

2: doRequestTask

6: doAckRequest

8: doTaskAssigned

 
Diagrama III: Diagrama de col·laboració del procés de negociació TDA-EA 

2: doFinishedTask

 : Aplicació

 : AppSideApiImpl

 : msgServiceUA

 : msgServiceTDA

 : TDA

 : EA

 : UA

5: notifyStopTask

6: notifyStopTask

4: doFinishedTask

1: msgFinishedTask

3: msgFinishedTask

 
Diagrama IV: Diagrama de col·laboració del procés de notificació de finalització de la tasca 

Cas d’ús 2: Consultar l’estat d’una tasca 

Per a consultar l’estat d’una tasca l’aplicació crida el mètode getTaskState de 
ApiImpl indicant-li l’identificador únic de la tasca i el grup al que pertany. 
L’objecte ApiImpl instància un objecte doGetTaskState indicant els paràmetres 
rebuts i afegint el membre i la instància del UA que dóna servei a aquesta aplicació, 
i és aquest objecte qui finalment crida el mètode getTaskState del UA. 
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El UA busca algun TDA que estigui connectat al grup indicat els paràmetre i li envia 
un missatge msgGetTaskState amb l’identificador únic de la tasca, i retorna el 
control a l’aplicació. 

La instància de la classe msgServiceTDA del TDA seleccionat rep el missatge i crida 
el mètode doGetTaskState d’aquest TDA.  

En cas que el TDA no disposi d’informació sobre la tasca, propaga la petició a 
d’altres TDA del grup. 

En cas que disposi d’informació de la tasca envia als UA un missatge msgTaskState 
indicant l’estat de la tasca i el seu resultat si ja ha finalitzat. 

Els UA reben el missatge via el msgServiceUA que executa el mètode doTaskState, 
que, si es tracta del membre que va originar la petició, dóna la informació a les 
aplicacions cridant el mètode notifyTaskState de la classe ApplicationsSide 
ApiImpl, que obligatòriament han d’implementar les aplicacions segons la interfície 
ApplicationsSideApi. 

 : Aplicació

 : ApiImpl

 : AppSideApiImpl

 : doGetTaskState

 : UA

 : TDA

 : msgServiceUA

 : msgServiceTDA

1: getTaskState

2: start

9: notifyTaskState

3: getTaskState

4: msgGetTaskState

8: notifyTaskState

6: msgTaskState

7: doTaskState

5: doGetTaskState

 
Diagrama V: Diagrama de col·laboració del procés de consulta de l’estat d’una tasca 

Cas d’ús 3: Cancel·lar l’execució d’una tasca 

Per a cancel·lar l’execució d’una tasca l’aplicació crida el mètode stopTask de 
ApiImpl indicant-li l’identificador únic de la tasca i el grup al que pertany. 
L’objecte ApiImpl instància un objecte doStopTask indicant els paràmetres rebuts i 
afegint el membre i la instància del UA que dóna servei a aquesta aplicació, i és 
aquest objecte qui finalment crida el mètode stopTask del UA. 

El UA busca algun TDA que estigui connectat al grup indicat els paràmetre i li envia 
un missatge msgStopTask amb l’identificador únic de la tasca, i retorna el control a 
l’aplicació. 

La instància de la classe msgServiceTDA del TDA seleccionat rep el missatge i crida 
el mètode doStopTask d’aquest TDA.  
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En cas que el TDA no disposi d’informació sobre la tasca, propaga la petició a 
d’altres TDA del grup. 

En cas que disposi d’informació de la tasca, actua segons el seu estat: 
• si està pendent d’assignar a un EA, la marca com aturada i ho notifica tant al UA 

originador com a la resta de TDA del grup, enviant un missatge 
msgStoppedTask. 

• si està en execució, encamina la petició cap el EA assignat. 
• en qualsevol altre cas notifica una excepció indicant que la tasca no està en 

execució. 

Si està en execució, el EA rep el missatge via el msgServiceEA que executa el 
mètode doStopTask, que demana al component depenent de la plataforma que 
aturi l’execució i ho notifica als UA i a la resta de TDA del grup, igualment amb un 
missatge msgStoppedTask. 

Els UA reben el missatge msgStoppedTask, tant si l’envia el TDA com el EA, via el 
msgServiceUA que executa el mètode doStoppedTask, que, si es tracta del membre 
que va originar la petició, dóna la informació a les aplicacions, indicant que es 
tracta d’una cancel·lació, cridant el mètode notifyStopTask de la classe 
ApplicationsSideApiImpl, que obligatòriament han d’implementar les aplicacions 
segons la interfície ApplicationsSideApi. 

13: notifyStopTask

 : Aplicació

 : msgServiceTDA

 : msgServiceUA

 : msgServiceEA

 : EA

 : TDA

 : UA

 : AppSideApiImpl

 : ApiImpl

 : doStopTask

 : msgServiceTDA : TDA

1: doStopTask

5: doStopTask

11: doStoppedTask

7: doStopTask

10: msgStoppedTask

8: msgStoppedTask

6: msgStopTask

4: msgStopTask

12: notifyStopTask

2: start

3: stopTask

9: doStoppedTask

 
Diagrama VI: Diagrama de seqüència del procés de cancel·lació d’una tasca 

Cas d’us 4: Tractar les peticions d’execució pendents 

Els TDA configuren el rellotges del sistema per a que periòdicament executi el seu 
mètode doServiceTimer. 
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Una de les accions que realitzen en aquest mètode consisteix en recórrer la seva 
llista de tasques buscant les que estan marcades pendents d’assignar. Per a 
cadascuna d’elles omple la llista de candidats i continua el cas d’ús 1 per la 
negociació amb els EA per a l’execució de la tasca. 

Cas d’ús 5: Tractar les execucions aturades 
El sistema comunica als components la desconnexió d’un altre component 
executant el mètode doPresenceAgentDisconnect. 
Quan els TDA detecten la desconnexió d’un EA, recorren la seva llista de tasques per 
a verificar si aquest EA estava assignat a alguna. En cas afirmatiu marquen la tasca 
pendent i inicien el procés de negociació amb un altre EA. 

Cas d’ús 6: Sincronitzar tasques entre els TDA 

Els TDA configuren el rellotges del sistema per a que periòdicament executi el seu 
mètode doServiceTimer. 
Una de les accions que realitzen en aquest mètode consisteix en sincronitzar la 
informació que disposen sobre les tasques amb una altre TDA. 
Per a fer-ho busquen un TDA qualsevol que estigui connectat i li envien un missatge 
msgGetTasksInfo, en el que li sol·liciten la seva informació sobre les tasques. 
L’altre TDA rep el missatge via el msgServiceTDA que executa el mètode 
doGetTasksInfo, en el que es contesta enviant un missatge msgPutTasksInfo amb 
la informació sol·licitada. 
El primer TDA rep el missatge via el msgServiceTDA que executa el mètode 
doPutTasksInfo i per a cada tasca fa el següent: 
• si no disposa d’informació sobre la tasca l’afegeix a la seva llista. 
• si la té marcada pendent i l’altre TDA no, l’actualitza segons la informació 

rebuda. 
• si la té marcada en execució i l’altre TDA pendent, li envia un missatge 

msgTaskAssigned indicant-li a quin EA s’ha assignat. 
• si la té marcada en execució i l’altre TDA finalitzada o cancel·lada, l’actualitza 

segons la informació rebuda. 
• si tots dos la tenen marcada en execució però assignada a diferents EA, es 

produeix un conflicte que cal resoldre (veure tasques pendents). 
• si la té marcada finalitzada i l’altre TDA no, li envia un missatge 

msgFinishedTask indicant-li el resultat de l’execució. 
• si la té marcada cancel·lada i l’altre TDA finalitzada, l’actualitza segons la 

informació rebuda. 
• si la té marcada cancel·lada i l’altre TDA no, li envia un missatge 

msgStoppedTask. 

Cas d’ús 7: Actualitzar característiques dels EA 

Un TDA pot iniciar el procés d’actualització de les característiques d’un EA en les 
següents situacions: 
• en arrancar el component, es comprova que es té informació i que no està 

caducada de tots els EA que estan actualment connectats. 
• com una acció més del mètode doServiceTimer que crida el rellotge del 

sistema periòdicament. 
• quan el sistema executa el mètode doPresenceAgentAlive indicant que s’ha 

connectat un nou component, i aquest és un EA. 
Per a sol·licitar la informació, el TDA li envia un missatge msgGetEAInfo. 
El EA rep el missatge via el msgServiceEA que executa el mètode doGetEAInfo, i li 
contesta amb un missatge msgPutEAInfo on inclou les seves característiques. 
El TDA rep el missatge via el msgServiceTDA que executa el mètode doPutEAInfo, 
que afegeix la informació rebuda a la llista de EA que disposa. 
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Implementació 
En aquest apartat es fa una breu descripció de les responsabilitats de cadascuna de 
les classes que s’han desenvolupat, agrupades segons el package Java al que 
pertanyen. 

Package LaColla.api 

En aquest paquet es troba la definició (Api) i implementació (ApiImpl) de la 
interfície que ofereix LaCOLLA a les aplicacions. A aquesta interfície ha calgut 
incloure-li les funcions referents a l’execució de tasques (submitTask, 
getTaskState i stopTask). 
També hi trobem la definició de la interfície que han d’implementar obligatòriament 
les aplicacions per a usar LaCOLLA (ApplicationsSideApi), on s’han inclòs les 
notificacions que poden rebre per l’ús de la funcionalitat d’execució de tasques 
(notifyTaskState i notifyStopTask).  

Package LaColla.core.components 
En aquest paquet es troba la implementació dels components que conformen 
l’arquitectura bàsica de LaCOLLA. 
S’ha afegit les classes TDA i EA, i s’ha modificat l’existent UA. 
També ha calgut modificar alguns classes ja existents d’aquest i altres paquets de 
LaCOLLA per a que tinguessin en compte els nous tipus de components. 

Package LaColla.core.msg 

Cadascun dels missatges que s’envien els components s’implementa en forma de 
classe, i s’agrupen en aquest paquet. 

Package LaColla.core.task 
Aquest paquet s’ha creat exclusivament per a la funcionalitat d’execució de 
tasques.  
Algunes d’aquestes classes són: 
• la classe Task encapsula els atributs i mètodes relacionats amb una tasca. 
• per a treballar amb l’especificació d’una tasca s’ha definit les classes TaskFile, 

per a l’especificació dels fitxers que intervenen en l’execució, TaskRequirement, 
per a l’especificació dels requeriments, i TaskMethodCall i la seva extensió 
TaskXMLRPCMethodCall, per a l’especificació del mètode per a engegar la tasca. 

• la classe javaWorker, implementa el component encarregat de l’execució de 
tasques basades en el llenguatge Java. 

Package LaColla.core.util 

Aquest paquet el composen classes de diverses finalitats, que donen servei a la 
resta de paquets. 
Algunes d’aquestes classes que s’han creat per a l’execució de tasques són: 
• les classes msgServiceEA i msgServiceTDA, que són les encarregades d’escoltar 

si hi ha nous missatges per als components EA i TDA, respectivament. També ha 
calgut modificar la ja existent msgServiceUA, per al tractament dels nous 
missatges creats pe a aquesta funcionalitat. 

• la classe xmlParser s’encarrega de tractar documents XML, i més concretament 
les especificacions de les tasques. 

• dins el sub-paquet runnable, les classes doGetTaskState, doStopTask i 
doSubmitTask, duen el control del procés engegat per la petició d’una aplicació. 
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Jocs de proves 

Plantejament 

Per a complir amb els objectius de la validació s’ha implementat la classe bucle 
(que es pot veure a l’annex 2) que realitza un senzill bucle tantes iteracions com es 
rep per paràmetre, i s’ha definit un treball que consisteix en l’execució d’aquesta 
classe amb 100 iteracions. 

El primer joc de proves ha consistit en dividir el treball en diferents nombres de 
tasques per a veure com es comporta el sistema i poder avaluar l’evolució de 
l’eficiència a mida que es va augmentant el nombre de tasques en que es divideix el 
treball. 

El segon joc de proves ha consistit en llençar una tasca i simular el dinamisme dels 
membres d’un grup, connectant i desconnectant els diferents components durant 
l’execució d’aquesta tasca. 

Joc de prova 1: validació de l’eficiència 

Per a realitzar aquest joc de prova s’ha preparat una màquina amb la següent 
configuració de components: 
• un GAPA, un RA i un UA 
• un TDA: el temporitzador que arranca el mètode doServiceTimer per a realitzar 

les accions periòdiques del component, s’ha programat a 10 segons. 
• dos EA: cadascun d’ells s’ha configurat per a que executin un màxim de 3 

tasques simultàniament, per la qual cosa el màxim del sistema són 6 tasques 
simultànies. 

S’ha realitzat una medició de temps per a les següents situacions: 
• s’executa el treball complet (cent iteracions). 
• es divideix el treball en dues tasques de cinquanta iteracions cadascuna. 
• es divideix el treball en cinc tasques de vint iteracions cadascuna. 
• es divideix el treball en deu tasques de deu iteracions cadascuna. 

Finalment, esmentar que els fitxers executables de les tasques s’han especificat 
com temporals. Aquest és el pitjor dels casos, ja que cada cop que s’executa la 
tasca cal recuperar aquests fitxers dels magatzems de dades del grup. 

Cadascuna de les situacions definides s’ha executat deu cops, amb els següents 
resultats (en milisegons): 

Cas \ 
Execució 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Treball complet 10938 10938 10937 10937 10938 10938 10937 10938 10937 10938 
Dues tasques 8875 8828 9344 9235 8782 8844 8765 9375 8891 9344 
Cinc tasques 6797 6497 6931 6468 6032 5985 6469 6297 6047 6156 
Deu tasques 17204 9171 10703 12344 13610 11844 12656 5875 5797 18657 

S’observa com l’eficiència millora en els casos de la divisió en dues i cinc tasques, 
malgrat que no tant com a la meitat i cinquena part respectivament que es podia 
esperar a priori. Això es degut bàsicament al temps que es necessita per a 
recuperar dels magatzems del grup els fitxers necessaris per a l’execució de la 
tasca, però també al temps que consumeix la pròpia gestió de LaCOLLA, incloent la 
necessitat d’iniciar més processos (en l’execució del treball complet només s’inicia 
un procés mentre que en els altres casos cal iniciar dos i cinc processos 
respectivament). 

En el cas de la divisió en deu tasques els resultats són molt dispersos, podent anar 
des dels prop de sis segons, fins a més de divuit. Això és degut a que el límit del 
sistema són sis tasques simultànies, per la qual cosa hi ha quatre que cal que 
s’esperin a que acabi alguna de les sis primeres. A part, aquestes quatre tasques no 
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s’assignen fins que el TDA executa les seves accions periòdiques, la qual cosa fa 
cada deu segons, d’aquí la disparitat de resultats, ja que depèn de l’interval en el 
que es troba el TDA. 

D’aquest joc de proves se’n dedueix, doncs, dues conclusions: 

• L’eficiència del sistema realment millora gràcies a la divisió dels treballs en 
tasques i l’execució d’aquestes en paral·lel. Cal destacar que existeix una 
penalització de temps per a gestionar el sistema, però que pot quedar 
minimitzat quan més gran sigui el treball a executar. 

• Superar la capacitat del grup pot fer que el rendiment baixi considerablement. 
En qualsevol cas, aquest és un fet que afecta a tots els sistemes: quan més 
recursos hi ha, més rendiment se’n treu. I precisament aquest és l’objectiu de 
LaCOLLA, oferir a cadascun dels membres la possibilitat de disposar de tots els 
recursos del grup. 

Joc de proves 2: validació de la fiabilitat 

Per a realitzar aquest joc de prova s’ha preparat una màquina amb la següent 
configuració de components: 
• un GAPA, un RA i un UA 
• dos TDA: el temporitzador que arranca el mètode doServiceTimer, per a 

realitzar les accions periòdiques, s’ha programat a 10 segons. 
• dos EA. 

S’ha analitzant les següents situacions: 
• es llença una tasca, es recull el seu identificador únic i es desconnecta 

l’aplicació. Passat un temps suficient per a que hagi acabat la tasca, es torna a 
engegar l’aplicació i es consultat l’estat, rebent la resposta indicant que la tasca 
ha finalitzat i el seu resultat. 

• es llença una tasca i un dels TDA es desconnecta i es torna a connectar. Al cap 
d’un temps es desconnecta l’altre TDA i des de l’aplicació es consulta l’estat de la 
tasca. S’obté la resposta satisfactòriament, degut a que el primer TDA s’ha 
sincronitzat correctament en tornar-se a iniciar.  

• es llença una tasca i al cap d’un temps es desconnecta el EA que l’esta 
executant. Es comprova que el sistema detecta la inactivitat del EA 
desconnectat i engega de nou la tasca a l’altre EA. 

D’aquest joc de proves se’n dedueix que el sistema és fiable i tolerant a caigudes, 
gràcies a la replicació dels TDA i a la detecció d’inactivitat dels components. 
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Conclusions 
L’objectiu d’aquest projecte ha estat 
estendre l’oferta de funcionalitats de 
LaCOLLA (una infrastructura amb 

vocació de facilitar la creació d’aplicacions informàtiques que permeten a grups 
dispersos col·laborar utilitzant Internet) definint un mecanisme per a aprofitar 
l’enorme potencial de càlcul d’un grup d’ordinadors enfront del que pot disposar 
cadascun d’ells individualment. 

En aquesta memòria es presenta l’arquitectura ampliada de LaCOLLA, afegint els 
components i mecanismes interns necessaris, que permet millorar l’eficiència de les 
aplicacions a l’hora d’executar treballs d’una manera transparent, sense que les 
aplicacions siguin conscients d’on s’executen realment aquests treballs. 

Per a validar aquesta arquitectura s’ha construït un prototipus en el que s’ha 
implementat els mecanismes necessaris per a poder simular diverses situacions, 
podent comprovar que: 
• realment es millora l’eficiència del grup aprofitant els mecanismes d’execució de 

tasques en paral·lel, sempre que els treballs siguin prou grans per a poder 
desestimar el temps de gestió dels propis mecanismes interns. 

• el sistema és robust gràcies a la replicació de responsabilitats, que permet 
garantir que el servei sempre està actiu malgrat les possibles desconnexions i 
connexions dels membres del grup. 

• el sistema és fiable gràcies al sincronisme virtual de LaCOLLA i també a la 
replicació de responsabilitats, que permeten conèixer l’estat del sistema d’una 
manera que es percep com immediata i actuar en conseqüència, així com 
garantir que no es perd informació. 

Com a treball pendent i de futur queda implementar la resta de mecanismes 
definits que no s’han inclòs al prototipus, i comprovar que són vàlids o proposar-ne 
d’alternatius, així com estudiar si es pot completar l’oferta amb funcionalitats com 
els serveis permanents o les capes d’utilitats intermèdies que donin un valor afegit 
a les aplicacions aprofitant les eines que dóna LaCOLLA. 

Conclusions personals 
Quan vaig haver de decidir quin projecte final de carrera havia de fer, vaig pensar 
que havia de ser coherent amb els meus estudis i la meva trajectòria professional. 
D’una banda sóc enginyer tècnic de sistemes, i en el terreny professional treballo 
en una empresa de serveis i, malgrat que en alguns casos no pots triar el que vols 
fer, el meu tarannà em porta cada cop més a ser consultor de sistemes. 

En conèixer el treball d’en Joan Manuel Marqués a la seva tesi amb LaCOLLA ho 
vaig trobar molt interessant i vaig pensar que, amés d’ajustar-se als requeriments 
que m’havia auto-imposat, em podria servir per a satisfer la curiositat que em va 
despertar l’assignatura d’Arquitectura de Sistemes Distribuïts sobre les noves 
tendències a Internet. Així que li vaig demanar si podia col·laborar a LaCOLLA, i em 
va proposar de fer aquest PFC. 

En aquest treball he tingut l’oportunitat de posar en pràctica molts dels conceptes 
que he estudiat a la carrera, tant al primer com al segon cicle, en especial pel que 
fa a les enginyeries de programari durant el desenvolupament del prototipus. 
D’altra banda he pogut aprofundir, tal com volia, en alguns aspectes de les noves 
tendències a Internet, malgrat que m’hagués agradat poder-ho posar en pràctica 
en una situació més real, la qual cosa no ha estat possible per falta de medis (és 
difícil trobar un grup d’ordinadors connectats a Internet i a la teva disposició!!). 

Finalment, comentar la meva satisfacció personal perquè l’esforç que he fet en 
aquest treball penso que no quedarà arxivat en una carpeta, ja que tinc el 

Capítol 5. Conclusions 
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convenciment que LaCOLLA, més enllà de tenir un objectiu docent per a mi, 
realment pot ser una eina útil. 

Tasques pendents 
Al prototipus s’ha desenvolupat les funcionalitats necessàries per a complir amb els 
objectius de la validació, però hi ha d’altres que han quedat pendents 
d’implementar. 

A continuació es comenten breument algunes d’aquestes funcionalitats pendents 
per a proposar un possible camí per a la seva implementació. No vol ser una llista 
exhaustiva de totes les tasques pendents, només es vol destacar alguns aspectes 
que s’han considerat importants, i que s’han estudiant en major o menor mesura 
durant la confecció d’aquest PFC. 

Resolució de conflictes 

Fruït de la replicació de la informació dels TDA, es pot donar el cas que es 
produeixin discrepàncies entre el que disposa cadascun d’ells. Aquestes 
discrepàncies es detecten durant el procés de sincronització dels TDA, i en la 
majoria de casos es poden resoldre immediatament, com per exemple si un TDA té 
marcada una tasca assignada a un EA, i un altre TDA la té marcada pendent 
d’assignar, aquest segon ha d’actualitzar les dades amb la informació del primer. 

Hi ha d’altres casos en que el conflicte no es tan trivial i cal especificar un algorisme 
per a resoldre’l. Concretament el cas en que dos TDA tenen marcada una tasca 
assignada a diferents EA, s’ha de tractar amb deteniment. 
Es podria optar per no fer res i deixar que la tasca s’executés dos cops, la qual cosa 
podria ser fins i tot beneficiosa ja que en cas que un dels EA caigués, no seria 
necessari tornar a engegar-la des del començament. 

Malgrat això, s’ha considerat que donat que els grups de LaCOLLA estan formats 
per un nombre petit de membres, duplicar l’execució de tasques pot influir 
negativament en el rendiment del grup, i en tot cas ha de ser una responsabilitat 
de la pròpia aplicació que estarà sotmesa a les restriccions definides als iguals. 

Per a resoldre el conflicte, es proposa que els TDA sol·licitin als dos EA implicats 
quin temps d’execució duen fins el moment, i cancel·lin el menys avançat. 
Això implica que els EA han de saber el temps d’execució d’una tasca en un 
moment donat, i crear dos nous missatges (la sol·licitud i la resposta) per a aquest 
servei. 

Aquest mecanisme es podria aprofitar també per a millorar la informació que dóna 
un TDA sobre l’estat d’una tasca. 
Els TDA mantenen informació sobre les 
tasques i les característiques dels EA. 
En el prototipus que s’ha desenvolupat, 

aquesta informació no es guarda persistentment, amb la qual cosa es perd quan es 
desconnecta el component. 
Quan es torna a connectar recupera aquesta informació a través de les 
sincronitzacions amb altres components, però aquest procés que és prou ràpid pel 
que fa a la informació de les tasques, és costós per a recuperar les característiques 
dels EA, per la qual cosa seria més eficient que ho guardés persistentment. 
Actualment LaCOLLA disposa d’una connexió a una base de dades MySQL per a 
aquest servei, i caldria dissenyar noves taules i adequar els TDA convenientment. 
Un cop es guardi aquesta informació persistentment, caldrà definir un mecanisme 
per a identificar una informació caducada de manera que es pugui eliminar 
definitivament. 

Persistència i caducitat de les dades 
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En el cas de les característiques dels EA ja s’ha tingut en compte i s’ha definit una 
data d’expiració que invalida la informació i fa necessari una sincronització entre els 
components. 
En canvi, en el cas de les tasques no s’ha contemplat, però es podria definir d’igual 

manera una data d’expiració a la seva especificació. 
Hi ha diversos aspectes que fan referència a la seguretat. 
Des del punt de vista de la tasca, es poden garantir aspectes com 
l’autenticació (qui pot fer peticions d’execució), l’anonimat (qui ha fet la 

petició d’execució, que s’executa, ...), la confidencialitat (xifrat), etc. 
En l’actualitat tots aquests aspectes no es tracten a LaCOLLA però formen part del 
treball futur. 
Des del punt de vista de l’igual que executa la tasca també ha d’haver seguretat, ja 
que cal garantir que el seu sistema no en quedarà afectat. 
Per a resoldre aquest aspecte es proposen diverses solucions però que normalment 
són dependents de la plataforma d’execució i/o el llenguatge de programació. 
Com a solució de caràcter més general es pot definir una propietat de la tasca que 
indiqui el seu grau de seguretat i que els considerats segurs hagin d’estar certificats 
per una entitat de confiança per als membres del grup. Cada igual podria configurar 

quin tipus de tasca estaria disposat a executar com a part dels 
seus requeriments. 
Una de les propietats de les que es vol dotar a LaCOLLA és de 
la capacitat d’autoorganització, entenent-la com l'habilitat per a 

reorganitzar els seus components sense requerir la intervenció de cap element 
extern al sistema. 
En aquest sentit, al projecte JNGI es defineix un mecanisme pel qual es detecta que 
el nombre de components del tipus Task dispatcher es troba per sota d’un llindar, i 
automàticament es decideix d’aprofitar els Worker per a executar el codi dels Task 
dispatcher, fins assolir el mínim configurat. 
Aquest mecanisme es podria implementar paral·lelament a LaCOLLA amb els 
components TDA i EA, per a garantir que sempre hi ha algun TDA que pugui donar 

servei. 
Una de les decisions que es van prendre en la definició de 
LaCOLLA és que tots els iguals han de saber en tot moment com 
està evolucionant el grup. 

Aquesta propietat s’ha implementat de manera que qualsevol acció que realitza un 
igual genera un esdeveniment que es propaga a la resta del grup d’una manera que 
els membres perceben com immediata, amb el que s’ha definit com a sincronisme 
virtual. Fins i tot un igual que està desconnectat en el moment en que es produeix 
l’esdeveniment, el rebrà en el moment en que es torni a connectar. 
Pel que fa a l’execució de tasques cal definir quin són els esdeveniments que es 
consideren importants que es notifiquin al grup. Per exemple: quan una aplicació fa 

una petició, quan s’assigna una tasca a un EA, quan acaba una 
execució, etc. 
Els TDA poden detectar que un EA ha deixat d’executar una tasca 
prematurament perquè l’igual on residia s’ha desconnectat 

ordenadament i ho ha comunicat a la resta de membres, o perquè fa temps que no 
té “notícies” d’aquest component. En tots dos casos, els TDA assignaran la tasca a 
un altre EA per a que l’executi. 
El primer cas es pot dir que es detecta immediatament, però en el segon cas es pot 
perdre un temps important depenent de la configuració del sistema. Per a resoldre 
aquesta situació, es pot dotar a les tasques d’un atribut que indiqui el seu temps de 
vida. 
El EA que executa una tasca ha d’anar informant periòdicament als TDA que 
continua en execució. Si els TDA no reben aquesta actualització passat el temps que 
determina el temps de vida, poden decidir que el EA ha caigut i engegar la tasca en 
un altre igual. 

Seguretat 

Autoorganització 

Esdeveniments 

Temps de vida 
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El prototipus s’ha implementat en algunes situacions sota la 
hipòtesi del cas optimista, és a dir, suposant que tot anirà bé. 
Malauradament, la realitat no sempre es perfecta i cal 

implementar mecanismes per a quan les coses no funcionen com s’espera.  
A continuació es comenten dues d’aquestes situacions, i quin mecanisme s’hauria 
d’implementar per a resoldre-les. 
La primera situació es produeix quan una aplicació consulta l’estat d’una tasca o en 
vol cancel·lar la seva execució, i el TDA que rep la petició no té informació sobre la 
tasca. Actualment es produeix una excepció indicant que la tasca no existeix, però 
es pot donar el cas que la tasca realment sí que existeixi però que el TDA no en 
tingui constància per falta de sincronisme. 
Per a evitar aquest problema cal implementar un mecanisme similar a d’altres 
situacions que es produeixen a LaCOLLA, en que el component que rep la petició 
l’encamina cap a un altre component del mateix tipus per a veure si aquest pot 
servir-la. 
La segona situació es produeix quan un UA rep una petició d’una aplicació per a 
realitzar una acció, l’encamina cap algun TDA del grup i retorna el control a 
l’aplicació. Es pot donar el cas que per algun motiu la petició no arribi al TDA, amb 
la qual cosa no es serviria mai. 
Per a evitar aquest problema cal que el UA s’esperi un temps a rebre una 
confirmació del TDA de que ha rebut la petició, i si venç aquest temps d’espera, 
encaminar la petició cap un altre TDA o produir una excepció per a que l’aplicació 
tingui constància que no es pot servir la seva petició. 

Treball futur 

Serveis permanents del grup 

Una de les funcionalitats que s’ha considerat interessant d’oferir a LaCOLLA i que no 
s’ha desenvolupat en aquest PFC és el manteniment de serveis permanents. 

Un exemple d’aquest tipus d’escenari pot ser el següent: un membre d’un grup de 
LaCOLLA vol publicar a Internet la seva web però no disposa dels recursos 
necessaris ni de disponibilitat 24 hores. LaCOLLA pot encarregar-se de trobar un 
membre que disposi dels recursos necessaris i de garantir que si cau l’igual que 
està executant el servei, s’engegui en un altre amb el menor temps possible. 

Com a treball futur cal estudiar les problemàtiques que pot tenir aquesta 
funcionalitat, definir en que ha de consistir exactament i com pot aprofitar les 
funcionalitats que ofereix actualment LaCOLLA. 

Capa de gestió de treballs 

Una de les decisions que es va prendre en la definició de LaCOLLA és que es volia 
que fos una capa el més fina possible per a que penalitzés la comunicació entre els 
membres del grup el mínim possible. 

Per aquest motiu es va decidir que, pel que fa a l’execució de processos, LaCOLLA 
només s’encarregués de garantir que l’execució es duia a terme d’una manera 
efectiva i eficient, però sense càrregues addicionals. 

En aquest sentit s’ha definit que LaCOLLA no s’encarregui de dividir un treball en 
tasques, executar-les en paral·lel, i finalment gestionar l’acabament de cadascuna 
d’elles abans de notificar-ho a l’aplicació que el va llençar, i que sigui 
responsabilitat de capes més altes. 

En qualsevol cas es considera que aquesta funcionalitat és prou útil, i es deixa com 
a treball futur dissenyar una capa que ofereixi aquest servei i que es situï entre les 
aplicacions i LaCOLLA. D’aquesta manera s’aconseguirà que només la utilitzin les 
aplicacions que realment la necessiten, sense perjudicar a les que no la fan servir. 

Casos pessimistes 
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abstracció de processament: amb aquesta funcionalitat 
LaCOLLA ofereix a les aplicacions la potència de càlcul del grup. Es 
diu que hi ha una abstracció de processament perquè LaCOLLA fa 
que l’execució d’una tasca sigui transparent per a l’aplicació on i 

quan s’executa aquesta tasca. 

grup: Comunitat d’usuaris dispersos que utilitzen Internet per a realitzar un treball 
col·laboratiu. 

igual: Membre d’un grup. S’anomena igual perquè no té ni més ni menys 
responsabilitats que la resta de membres. 

tasca: Procés executable que no es pot o no té sentit descompondre en 
subtasques. És la unitat mínima d’execució a LaCOLLA. 

treball: Conjunt de tasques relacionades. Aquest concepte està fora de l’abast de 
LaCOLLA i ha de ser tractat per una capa més propera a les aplicacions. 

XML: Llenguatge de marques que permet definir d’altres llenguatges. 

XML-RPC: protocol de crides a procediments remots a través d’Internet. 

Glossari 
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Annex 1. Especificació d’una tasca 
Per a especificar una tasca cal formar un document XML vàlid 
segons el següent DTD: 

<!ELEMENT task (requirements, files, method) > 
<!ATTLIST task 
 platform (java) > 
 
<!ELEMENT requirements (requirement*) > 
<!ELEMENT requirement (name, value) > 
<!ATTLIST requirement 
 operator (= | > | < | equals) > 
<!ELEMENT name (#PCDATA) > 
<!ELEMENT value (#PCDATA) > 
 
<!ELEMENT files (file*)> 
<!ELEMENT file (system, idoc) > 
<!ATTLIST file 
 type (input | output) “input” 

temporary ( yes | no) “yes” > 
<!ELEMENT system (#PCDATA) > 
<!ELEMENT idoc (#PCDATA) > 
 
<!ELEMENT method (xmlrpc)> 
<!ATTLIST method 
 type (XML_RPC) > 
<!ELEMENT xmlrpc (header, body) > 
<!ELEMENT header (#PCDATA) > 
<!ELEMENT body (#PCDATA) > 

L’arrel del document és l’element task que es composa dels elements 
requirements, files i method. També té l’atribut platform que determina la 
plataforma d’execució de la tasca. Actualment només es suporta plataformes 
basades en el llenguatge Java. 

L’element requirements s’utilitza per a especificar les condicions sota les quals s’ha 
d’executar la tasca, per exemple es pot demanar un mínim d’espai de disc. Aquest 
element es composa d’una llista de requeriments, per a cadascun dels quals cal 
especificar un nom (name), un valor (value) i l’operador que cal aplicar (operator). 
Actualment es suporten els operadors numèrics =, > i <, i el de cadenes de 
caràcters equals. 

L’element files s’utilitza per a especificar els fitxers que intervenen en l’execució 
de la tasca, tant pel que fa als executables pròpiament com als possibles 
paràmetres d’entrada o de sortida. Per a cada fitxer (file) cal indicar el seu 
identificador als magatzems de LaCOLLA (idoc), i la ruta on ha de residir el fitxer al 
sistema de l’igual (system). Amés, cal indicar si es tracta d’un fitxer d’entrada o de 
sortida (type) i si cal esborrar-lo o no en acabar l’execució de la tasca (temporary). 

L’element method s’utilitza per a especificar el mètode que cal emprar per a 
engegar la tasca. S’ha de triar entre alguna de les opcions suportades (type). 
Actualment només es disposa de l’opció XML-RPC. Per les característiques de les 
crides XML-RPC cal especificar la capçalera (header) i el cos (body). A la bibliografia 
es pot trobar un enllaç per a saber més sobre l’especificació de crides XML-RPC(6). 

Exemple 
<LaCOLLA:task xmlns:LaCOLLA="LaCOLLA" platform="java"> 
   <LaCOLLA:requirements /> 
   <LaCOLLA:files> 
      <LaCOLLA:file type="input" temporary="yes"> 
         <LaCOLLA:system>bucle.class</LaCOLLA:system> 
            <LaCOLLA:idoc>UA#2495a3c0b9ec10048e10458d8faeb711#:bucle.class:0</LaCOLLA:idoc> 
         </LaCOLLA:file> 
      </LaCOLLA:files> 
   <LaCOLLA:method type="XML-RPC"> 

Annexos 
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      <LaCOLLA:xmlrpc> 
         <LaCOLLA:header /> 
         <LaCOLLA:body><![CDATA[ 
            <methodCall> 
               <methodName>bucle.run</methodName> 
                  <params> 
                     <param> 
                        <value><i4>10</i4></value> 
                     </param> 
                  </params> 
            </methodCall> 
         ]]></LaCOLLA:body> 
      </LaCOLLA:xmlrpc> 
   </LaCOLLA:method> 
</LaCOLLA:task> 

Annex 2: Implementació de la classe bucle 
public class bucle  
{ 
 public String run(Integer n) 
 { 

 long res; 
  int period = n.intValue(); 
  res=0; 
  for (long i=0; i<period; i++)  
   for (long j=0; j<period; j++) 
   { 
    try 
    { 
     res++; 
     Thread.sleep(100); 
    } 
    catch (Exception e) {} 
   } 
  
  return "<methodResponse><params>" + 
    "<param><value><i4>" +  

Long.toString(res) +  
"</i4></value></param>" + 

   "</params></methodResponse>"; 
 } 
} 


