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  Resum del Treball 

Aquest Treball Final de Grau  porta per títol: “MeteoUOC”; el seu objectiu principal és 

la implementació d’una estació meteorològica ampliada amb publicació a les xarxes 

socials i funcionament en mode “bot”.  

El dispositiu principal està dissenyat a partir d’una placa Raspberry Pi; que és un petit 

ordinador monoplaca i de baix cost llur objectiu principal està relacionat amb 

l’ensenyança de les ciències de la computació. 

Després d’un estudi previ, s’ha vist que ja hi ha hagut altres projectes amb l’objectiu de 

crear una estació meteorològica; així, aquest TFG, posa el focus no tant en els sensors 
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necessaris per a captar la informació meteorològica (temperatura, humitat, pressió 

atmosfèrica, entre d’altres) si no, en la connectivitat del prototip; publicant 

automàticament a la xarxa aquests valors i responent a preguntes a través del mode 

“bot” (que permet obtenir les dades meteorològiques en temps real a través d’un xat de 

Telegram). 

 També es pot trobar en aquest treball la implementació d’una unitat externa (estació 

satèl·lit) que pren les dades des d’un altre punt i que són trameses amb connectivitat 

Bluetooth a l’estació principal. 

Així doncs, en aquest treball s’observa una proposta d’actualització del que entenem 

per estació meteorològica; amb un encaix més global i eficient en el coneixem com 

“Internet Of Things”. 

Abstract: 

 

This Final Grade Project is entitled "MeteoUOC"; its main objective is the 

implementation of a weather station with one expansion; the publication of climate data 

on social networks and "bot" operation mode. 

The main device is designed based on a Raspberry Pi board; it is a small and 

inexpensive car computer their main objective is related to the teaching of computer 

science. 

A preliminary study has shown that there have been other projects in order to create a 

weather station; so that Final Grade Project, puts the focus not only on the sensors 

needed to capture the weather (temperature, humidity, atmospheric pressure, etc.) but 

the connectivity of the prototype. In order to do that, this device has the ability to 

automatically publish on the social networks these values and also, it can answer some 

questions through mode "bot" (which brings meteorological data in real time via chat 

over Telegram). 

There is also the implementation of an external drive based on Arduino (“Satellite 

station”) that takes data from another near point and sends it using a Bluetooth 

connection to the main station. 

Thus, in this study there is a proposal to upgrade what we have meant by weather 

station; linking it in an efficient and global way to what we know as "Internet of 

Things". 
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INTRODUCCIÓ 
 

Aquest Treball Final de Grau porta per títol #MeteoUOC amb l’objectiu de 

transmetre amb una sola paraula la raó principal del dispositiu: aportar una nova visió, 

moderna i actualitzada al que coneixem com estació meteorològica.  

En primer lloc, es pot trobar l’anàlisi de l’estat de l’art de les tecnologies que 

s’han usat en la implementació del projecte; a l’hora de seleccionar-les s’ha optat per a 

productes de filosofia oberta (moviment Maker) i també de baix cost.  

L’estat de la qüestió es divideix en tres grans blocs en funció de si fan referència 

a maquinari o programari; per últim, s’ha afegit un últim apartat de projectes que s’estan 

desenvolupament actualment que comparteixen filosofia amb aquest treball final de 

grau. 

En els apartats de disseny i implementació es troba l’explicació detallada 

d’aquests dos processos, que van des de la idea inicial de projecte fins a la consecució 

final dels objectius. 

En l’etapa de disseny s’estableixen les bases del TFG partint dels objectius finals 

i es defineixen també les especificacions dels projecte i de tots els seus components. 

Així s’hi inclou l’esquematització del maquinari així com el pseudocodi necessari que 

ha de fer funcionar l’aparell. 

En l’etapa d’implementació s’hi exposa el muntatge i també els acabats finals 

del treball. 
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ESTAT DE LA 

QÜESTIÓ 

 
1. MAQUINARI (HARWARE) 

a. RASPBERRYPI 

 

La RaspberryPi és un dispositiu inventat per un grup d’acadèmics del Laboratori 

de Computació de la Universitat de Cambridge; aquest dispositiu veia la llum per 

primera vegada el 29 de febrer de l’any 2012. 

Aquest primer dispositiu (actualment s’està comercialitzant la versió 3 en la que 

les prestacions inicials s’han millorat molt) estava dissenyat amb l’objectiu d’atansar les 

ciències de la programació a les aules, però aviat va eixamplar el seu públic interessat. 

La facilitat amb la que s’hi poden connectar sensors i d’altres aparells electrònics fan 

que sigui una bona opció a l’hora de implementar qualsevol prototip. El seu baix cost 

també n’ha estat un dels factors més importants. 

 

Figura 1 - Raspberry Pi 
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Així doncs, la RaspberryPi és un ordinador de programari lliure de la mida d’una 

targeta de crèdit i amb un preu ajustat (al voltant de 40$). La seva idea principal està en 

tenir una placa en la que es pugui connectar un monitor, teclat i ratolí; per a tenir una 

porta d’entrada al món de la programació i la computació.  

Les seves especificacions tècniques varien en funció de la versió (1, 2 o 3) i del 

model (A, B i B+). Les seves diferències es poden trobar en la taula següent: 

 Versió 1 Versió 2 Versió 3 

 Model A Model B Model B+ Versió 2 Versió 3 

Preu 25$ 35$ 35$ 35$ 35$ 

CPU ARMv6k a 700 MHz ARMv7 de 4 

nuclis a 900 

MHz 

ARMCortex 

64 bit de 4 

nuclis a 1,2 

GHz. 

SDRAM 256 MB 512 MB 1GB 1 GB 

LPDDR2 

Ports USB 1 2 4 4 4 

Vídeo de 

Sortida 

Connector RCA, HDMI 

 

Sortida 

àudio 

Connector Jack de 3,5 mm i 

HDMI 

Jack de 3,5 mm i 4 pols per àudio i vídeo, 

HDMI. 

Connectivit

at 

Ethernet Ethernet Ethernet Ethernet Ethernet 

Wifi 802.n 

Bluetooth  

Perifèrics 24 pins GPIO 40 pins GPIO 

Consum 300 mA 700 mA 600 mA 1.2A 

Dimension

s 

85.60 mm x 53.98 mm 85 mm x 56 mm 

Imatge 

  
   

Taula 1 - Especificacions de la RaspberryPi 
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CONNEXIONAT 

A la imatge següent si especifica el connexionat disponible d’una RaspberryPi 

v3: 

 

Figura 2 - Connexionat RaspberryPi v3. 

Font: “Raspberry Pi 3 Grand Opening.”  http://tech.scargill.net/raspberry-pi-3-grand-opening/ 

D’aquesta manera es connecta aquest dispositiu amb els perifèrics disponibles. 

Com a tret destacat s’observa que hi ha integrat tant la connectivitat amb Wifi com amb 

Bluetooth; els 40 pins de GPIO i el processador Quad Core que treballa amb una 

memòria de 1 GB de RAM. També s’hi observa el port especific per a la Càmera CSI. 

Els pins del port GPIO es podrà emprar com a port general d’entrada/sortida; 

emprant el següent esquema: 

 

 

 

R 

 

 

Figura 3 - Connexionat GPIO 
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SISTEMA OPERATIU 

Hi ha multitud de sistemes operatius especifics per a Raspberry Pi, la majoria 

d’ells basats en Linux. 

N’hi ha de generalistes com el Raspbian o de més específics com l’OpenElec 

que converteix el nostre dispositiu en un centre multimèdia. 

En el nostre cas usarem Raspian OS, que està optimitzada i ens permet treballar 

amb el hardware amb facilitat. Inclou un IDLE per a Python. 

 

b. ARDUINO 

Arduino és una plataforma open-source tant de hardware com de software. Aquest 

dispositiu és una placa capaç de llegir entrades, gestionar-les i oferir una sortida. 

D’aquesta manera, qualsevol persona amb una placa Arduino serà capaç d’enviar una 

sèrie d’instruccions a un microcontrolador escrites en el Arduino IDE que al seu torn 

està basat en el llenguatge Processing. 

Actualment existeixen centenars de projectes basats en Arduino, que s’estan duent a 

terme per persones amb coneixaments avançats de microcontrolaors com per novells en 

la matèria. 

Existeixen multitud de plaquesbasades en Arduino que implementen funcionalitats 

avançades (fins hi tot n’hi ha com la ESP8266 que ofereix connectivitat Wifi). De fet, 

qualsevol persona pot construïr la seva placa ja que el hardware d’Arduino també és 

open-source. 

 

Figura 4 - Arduino UNO. 
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El connexionat de la placa Arduino UNO té la següent disposició de pins: 

 

Figura 5 - Connexionat Arduino UNO 

. Extret de: http://comohacer.eu/analisis-comparativo-placas-arduino-oficiales-compatibles/ 

Veient el següent connexionat remarquem la importància dels pins analògics 

(que podrem emprar per a fer lectures analògiques provinents de sensors) així com la 

dels pins digitals. 

També, cal remarcar que podrem programar el microcontrolador amb l’Arduino 

IDE, que és un software multiplaforma que podrem instal·lar (també podrem fer ús de 

les llibreries disponibles per a facilitar-nos la programació). 

Una placa que sembla interessant per aquest projecte és la ESP8266: 

 

Figura 6 - Arduino ESP8266 

Que a part de les funcionalitats pròpies d’Arduino ofereix també connectivitat 

amb xarxes Wifi, oferint així una porta d’entrada assequible a qualsevol projecte de IoT 

(Internet of Things). 

http://comohacer.eu/analisis-comparativo-placas-arduino-oficiales-compatibles/
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c. SENSORS I ALTRES COMPONENTS ELECTRÒNICS 

DHT11 

 

Figura 7 - Sensor DHT11 

El DHT11 és un sensor de baix cost capaç de fer lectures de temperatura i 

d’humitat; usant un termistor per al primer i un sensor capacitiu per al segon; la sortida 

és un dels quatre pins que té on s’hi genera una senyal digital. 

Les seves especificacions són les següents: 

 Alimentació 3V<Vcc<5v 

 Rang de medició de temperatures: entre 0 i 50ºC 

 Precisió de la temperatura: +-2ºC 

 Resolució de la temperatura: 0.1ºC 

 Rang de medició de la humitat: del 20% al 90%. 

 Precisió de la humitat: 4% 

 Resolució de la humitat: 1% 

 Temps de captura de dades: 1 segon 

PICAM 

 

Figura 8 – PiCam 

Un dels paràmetres que poden donar valor a la estació meteorològica serà la 

possibilitat de capturar imatges per a compartir-les posteriorment. 
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Així, s’emprarà una PiCam que és el dispositiu especific de RaspberryPi per a la 

captura d’imatges. S’ha de dir que aquest dispositiu també podria funcionar amb 

qualsevol altra webcam amb connectivitat USB però el fet de comprar aquesta 

simplifica el teball a realitzar i les especificacions que aporta estan en relació amb el 

que es demana. Hi ha diferents models que es comparen a la taula següent: 

 PiCam  PiCam 2 

Preu 25 $ 25$ 

Òptica OmniVision OV5647 Sony IMX219  

Dimensions 25mm x 20 mm 25mm x 23mm 

Pes 3 gr 3 gr. 

Resolució 5 Megapíxels 8 Megapíxels 

Modes de vídeo 1080p30, 720p60, VGA 1080p30, 720p60 

and640x480p90 

Resolució de les imatges 2592x1944 píxels 3280 x 2464 pixel  

Taula 2- Especificacions PiCam 

 

2. PROGRAMARI (SOFTWARE) 

a. APLICACIONS RASPBERRY PI 

 

Pel que fa a RaspberryPi; fent una cerca ràpida a Internet es troben multitud de 

projectes que es basen en aquest dispositiu.  

A continuació es citen alguns representatius: 

 VideoConsola retro 

Gràcies a les propietats de RaspberryPi s’ha pogut muntar una videoconsola 

retro basada en les màquines recreatives. Així, els ususaris han estat capaços de 

fer els comandaments i jugar amb la consola tot connectant-la a la televisió amb 

el port HDMI. 
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Figura 9 - Exemple RetroPi 

 MediaCenter 

Existeixen distribucions per a RaspberryPi amb aquesta finalitat, les més 

conegudes són kodi o bé OpenElec. 

D’aquesta manera es pot tenir un centre multimèdia de baix cost connectat a 

la televisió. 

 

Figura 10 - OpenElec 

 Crear un Servidor Web 

RaspberryPi serà capaç de suportar un servidor web fent servir les eines 

estàndard que usariem per a crear-lo sobre Linux. EN aquest cas, emprant el 

sistema operatiu Raspbian es pot crear una pàgina web tot instal·lant un 

servidor Apache i MySQL. 

 Projectes IoT 

S’observa que hi ha multitud de projectes IoT basats en RaspberryPi degut a 

la seva facilitat d’accés i la fàcil comunicació entre dispositius. 
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b. APLICACIONS ARDUINO 

 

Ardunio també té una comunitat de desenvolupadors que generen gran quantitat de 

propostes de projectes basats en aquesta plataforma; a continuació se’n citen alguns de 

representatius. 

 Radio FM 

 Rellotges Digitals 

 Sistemes d’Alarma domèstics 

 Impressores 3D 

 Robots i Gadgets 

 Drons 

 Monitors de dades provinents de PC’s 

 Avisadors mecànics en cas de rebre correus electrònics 

 Projectes IoT 

 Identificador de càpsules Nespresso ® 

 Entre molts d’altres... 

c. API’S  

Una API (“Application Programming Interface) és un conjunt de codis i 

especificacions que les aplicacions poden seguir per a comunicar-se entre elles; 

d’aquesta manera s’habilita la comunicació entre programes mentre que d’interfície 

d’usuari possibilita la comunicació usuari-màquina. 

Les API’s poden comunicar-se tant amb bases de dades però també amb 

protocols de comunicació o sistemes operatius. Les xarxes socials i d’altres plataformes 

online s’hi ha sumat per a poder així oferir productes més específics per a cada usuari. 

Així, una API ens permetrà fer ús de funcions ja existents en un programa per a 

generar una nova funcionalitat; si no existissin, hauríem de començar projectes des de 

zero quan en veritat el que volem és ampliar la funcionalitat d’un de ja existent. 

En aquest projecte s’usaran dues API diferents, la de Twitter i la de Telegram 

que es detallen a continuació: 
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API DE TWITTER 

 

La API de Twitter ens ofereix tres modalitats diferents: Streaming, API, REST 

API i Search API; les quals usarem en funció de les nostres necessitats. 

Streaming API ens proporciona eines per a capturar tweets en tems reals, 

d’aquesta manera es pot rebre un flux continu de tweets i algunes de les seves 

característiques. Search API subministra els tweets amb set dies d’antel·lació que 

s’ajustin a una query determinada. 

REST API permet l’accés a totes les dades de Twiiter i permet fer al 

desenvolupador qualsevol operació disponible des del web. 

Cada API incorpora les seves limitacions, que s’hauran de tenir en compte a 

l’hora de desenvolupar les aplicacions (màxim número de connexions, consultes 

màximes, màxim número de tweets,...) 

D’aquesta manera, es preveu usar la REST API de Twitter per a generar el flux 

de dades amb la informació de la nostra estació meteorològica. 

 

API DE TELEGRAM 

 

La API de Telegram és la que s’acostuma a usar per a interactuar amb BOTS 

(que és un dispositiu que imita el comportament humà). D’aquesta manera 

s’implementarà un programa al nostre dispositiu capaç de donar resposta a preguntes 

concretes relaciones amb la meteorologia. 

Així, programant correctament la API de Telegram podrem configurar un servei 

capaç de donar respostes a preguntes que es facin a l’estació meteorològica; per 

exemple que ens retorni la temperatura si es formula una pregunta on s’expressi aquest 

dubte. 
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Figura 11 - Logo de Twitter 

 

Figura 12- Logo de Telegram 

 

d. ALTRES SERVEIS REMARCABLES 

  

A Internet s’han trobat altres serveis que segurament es podran emprar en la 

consecució dels objectius del projecte: 

IFTTT 

 IFTTT és l’acrònim de “If This Then That” que ofereix un servei 

d’automatització de processos online.  

 Creant un compte en aquesta web (http://www.ifttt.com) es podran generar 

receptes per a automatitzar processos; com per exemple, guardar automàticament a 

Google Drive un seguit d’imatges provinents de Twitter o bé encendre u conjunt 

d’aplicacions un cop entrem a una zona determinada 

 

Figura 13 - IFTTT logo 

DOMOTICZ 

  Domoticz és un software open-source per a l’automatització domòtica 

d’un habitatge. Domoticz ens ajuda en la lectura i publicació de dades (oferint-nos fins i 

tot la possibilitat de crear una passarel·la a Internet) així com la implementació 

d’accions a través dels seus actuadors. 

http://www.ifttt.com/
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 A través d’una matriu de dispositius que envien dades a Domoticz podrem 

configurar la nostra pròpia casa intel·ligent.  

 

Figura 14 - Domoticz 
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3. ALTRES PROJECTES D’INTERÉS 

En aquest últim apartat es pretén deixar constància de l’estat de l’art de projectes 

que comparteixen filosofia amb el TFG que s’està duent a terme. 

a. DOMOTICZ (RASPBERRY PI & ARDUINO IMPLEMENTATION) 

http://www.instructables.com/id/Home-Automation-4-5-6/ 

Aquest projecte preten unificar les dues principals tecnologies exposades 

(RaspberryPi i Arduino) fent servir com a nexe comú l’eina DOmoticz. Així, en aquest 

document es detallen els passos per a enviar dades des de diferents dispositius Arduino 

cap a una RaspberryPi que al seu torn fa de servidor. 

b. RASPBERRYWEATHER 

https://www.raspberryweather.com 

És una proposta d’implementació de Raspberry Pi com a estació meteorològica. 

Implementa tant la lectura de dades com la publicació a un servidor local. 

c. RASPBERRY PI PHOTO BOOTH 

http://makezine.com/projects/raspberry-pi-photo-booth/ 

Aquesta és una interessant proposta basada en un dispositiu capaç de prendre una 

fotografia instantània i penjar-la automàticament a la xarxa; d’aquesta manera es poden 

registrar moments puntuals de forma automàtica o bé a través d’una pantalla tàctil. 

 

 
  

http://www.instructables.com/id/Home-Automation-4-5-6/
https://www.raspberryweather.com/
http://makezine.com/projects/raspberry-pi-photo-booth/
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DISSENY 
1. FASES DEL PROJECTE 

 

En primer lloc, es dissenya el procés tecnològic que s’haurà de dur a terme per a 

la consecució dels objectius plantejats; així com la superació dels reptes intermitjos:  

 Captura en temps real de la data i la hora 

 Captura en temps real de lectures de temperatura. 

 Captura en temps real de lectures d’humitat. 

 Captura en temps real del percentatge d’il·luminació. 

 Captura d’una imatge. 

 Sobreimpressió d’aquests valors en la imatge capturada. 

 Publicació d’aquests valors a Twitter periòdicament. 

 Resposta en temps real a peticions d’informació meteorològica via  Telegram. 

 Comunicació amb una unitat externa via Bluetooth 

D’aquesta manera, es dissenyen les fases del projecte de la figura següent: 
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TFG Proposal 

•Definir el marc del TFG 

•Realitzar una recerca de l'estat de l'art 
de la qüestió. 

•Definir els objectius  principals. 

Temporització 

•Fragmentar el projecte en etapes 
diferents. 

•Decidir els objectius de cada etapa 

Selecció de 
components 

•Anàlisi d'especificacions 

Implementació 

•Muntatge del prototip 

•Programació del prototip 

Avaluació 

•del prototip en funció dels objectius 
plantejats 

Anàlisi 

•Propostes de millora 

•Propostes d'ampliació 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pel que fa a la implementació del prototip, s’ha cregut convenient fragmentar el 

problema global amb diversos reptes més assumibles; d’aquesta manera s’ataca cada 

una de les etapes per separat. 

Així, es decideix que les etapes siguin les següents: 

 

Figura 15 - Fases del projecte 
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Figura 16 - Fases de la implementació 

 

  

Fase 0 

• Configuració inicial de la RaspberryPi: accés via SSH, instal·lar 
Raspbian, configurar PiCam,... 

Fase 1 

• Implementació d’una estació meteorològica amb RaspberryPi amb 
lectures d’humitat i temperatura 

Fase 2 

• Implementació de captures d’imatges i edició de la imatge 
sobreescrivint-hi les lectures preses. 

Fase 3 
• Implementació del sensor de intensitat lumínica 

Fase 4 
• Implementació d'un sensor de pressió atmosfèrica 

Fase 5 

• Configuració de la API de Twitter capaç de publicar automàticament 
les lectures dels sensors 

Fase 6 

• Configuració de la API de Twitter capaç de penjar periòdicament una 
imatge amb la informació de les captures preses. 

Fase 7 
• Configuració d’un bot de Telegram 

Fase 8 

• Implementació d'una unitat externa capaç de comunicar-se per 
Bluetooth. 

Fase 9 
• Implementació de dos actuadors controlables per Telegram  
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2. RASPBERRY PI 

 

HARDWARE 

 El diagrama de blocs del dispositiu de base que es proposa seguirà el 

següent esquema de connexió: 

 

Figura 17 - Connexionat RaspberryPi 

 

Així doncs, el nucli del projecte estarà format per la RaspberryPi amb els 

següents perifèrics: 

 Port GPIO (General Purpose Input/Output) amb el bloc de sensors que 

constarà de sensor de temperatura i d’humitat (DHT11). 

 PiCam connectada al seu port especific 

 Adaptador Wifi amb connexió USB. 

Wifi USB Dongle 

Bluetooth USB Dongle 
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 Adaptador Bluetooth amb connexió USB 

 Alimentació. 

Per a la configuració i posada en funcionament del dispositiu caldrà connectar-hi 

també una pantalla, teclat i ratolí que un cop estigui operatiu es podrà desconnectar. 

SOFTWARE 

 En aquest apartat de detalla el diagrama de flux del programa capaç de 

governar aquest dispositiu: 

 

Figura 18 – Diagrama de flux 
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S’observa que el diagrama de flux del dispositiu serà força senzill, després d’un 

bloc inicial i de configuració de variables (el bloc setup), es començarà la llegida 

constant de sensors per així anar prenent les mesures reals atmosfèriques. 

Aquestes dades s’aniran processant a mesura que es vagin rebent i s’aniran 

actualitzant els valors de les variables constantment. 

També, el bloc condicional s’activa cada hora, capturant una imatge i 

sobreimpresionant-hi els valors capturats. Aquesta imatge es publica automàticament a 

Twitter. 

El condicional també s’acciona mitjançant el bot de Telegram, responent a certes 

comandes concretes relacionades amb l’estat del temps. 

Arribats aquest punt el sistema torna a l’estat inicial de captura de dades 

sistemàtica. 
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3. CAPTURA DE DADES 

 

La captura de dades es farà mitjançant el bloc de sensors connectat al port GPIO, 

que té l’esquemàtic següent: 

 

 

Figura 19 - Configuració GPIO 

 

Així, les dadess del sensor DHT11 es llegiran a través del pin GPIO4 (pin 7) 

mentre que els dos LED’s es controlaran, respectivament, actuant sobre els pins 

GPIO17 i GPIO27 (pins 11 i 13). 
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Figura 20 - Connexionat GPIO RaspberryPi 
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4. TWITTER BOT 

 

El bot de Twitter té una funció molt concreta: executar el mateix conjunt 

d’ordres cada un cert temps. Aquestes ordres hauran de realitzar les següents tasques: 

 

Figura 21 - Bot de Twitter 

Aquest apartat es confeccionarà en un fitxer Python anomenat “twitter.py” que 

s’executarà automàticament en iniciar la RaspberryPi.   

API DE TWITTER 

Per a desenvolupar aquest dispositiu s’haurà d’emprar la API de Twitter que ens 

ens ofereix tres modalitats diferents: Streaming, API, REST API i Search API. El 

funcionament d’aquestes tres API’s s’explicita àmpliament en l’apartat de “Estat de 

l’Art”. 

Twitter Bot 

Consulta de la informació de dia i hora a través d'Internet. 

Capturar la informació de temperatura i humitat deln sensor DHT11 

Captura d'una imatge amb la PiCam. 

Sobreimpressió de les dades preses a la imatge 

Publicació de la imatge a Twitter 

Temps d'espera entre publicacions 
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Com s’ha vist, s’emprarà usar la REST API de Twitter per a generar el flux de 

dades amb la informació de la nostra estació meteorològica. S’ha de tenir en compte que 

hi ha una limitació de 150 consultes per hora quan s’usa aquesta API de Twitter. 
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5. TELEGRAM BOT 

 

El bot de Telegram s’anomenarà “eltempsbot” i té com a objectiu respondre 

a peticions concretes enviades a través d’aquesta plataforma de missatgeria 

instantània. 

Telegram ofereix la possibilitat de crear un “bot” propi iniciant una conversa 

amb l’usuari “BotFather”. Aquesta conversa es troba detallada en l’annex 1 d’aquest 

TFG. 

El funcionament d’aquest programa estarà format per un bucle infinit on es 

monitoritza constantment l’arribada de comandes (cada 10 ms); també s’actualitzen 

les dades que arriben de la unitat externa i la informació de temperatura i humitat 

que es capta del port GPIO. 

Una funció s’encarrega de gestionar la resposta en funció de les comandes 

entrants, per a cada cas el procés realitzat és el següent: 
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Figura 22 - Esquema de funcionament "eltempsbot" 

•Respondre amb el text "Hello! Ready to obey!" 

/hello 

•Respondre amb el text "See you soon!" 

/bye 

• Importar la informació de dia i hora 

•Respondre amb el text "<<WEEKDAY>>, <<DAY>>th of <<MONTH>> 
<<YEAR>> at <<HOUR>>" 

/time 

• Importar la informació de temperatura i humitat dels sensors GPIO 

•Respondre amb el text "Inside Weather: Temp: <<TEMP>>C ans Hum <<HUM>>" 

/weather 

•Cercar la imatge desada per l'aplicació del TwitterBot. 

•Respondre amb la imatge capturada. 

/image 

•Respondre amb la informació de localització de les coordenades següents: 
41.407598,2.160231 

/where 

•Consultar l'últim enviament rebut de la unitat externa. 

•Respondre amb el text capturat 

/outside 

•Executar totes les comandes anteriors. 

/all 

•Posar a "1" el pin del GPIO on s'ha connectat el LED corresponent. 

•Respondre amb el text "Turning ON <<COLOR>> led" 

/greenON     -     /redON 

•Posar a "0" el pin del GPIO on s'ha connectat el LED corresponent. 

•Respondre amb el text "Turning OFF <<COLOR>> led" 

/greenOFF    -    /redOFF 
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 Veient aquest sistema de funcionament, s’ha de tenir en compte que: 

 La imatge es captura i s’edita en el programa “twitter.py”; si no s’està executant 

la imatge que es rebrà serà la última captura presa (en tots els casos durà 

sobreimpresa la informació de dia i hora que ha estat capturada). 

 El programa no valida la informació provinent de la unitat externa; es dóna per 

bona directament sense cap filtre. 

 Els led’s implementats representen petits actuadors que serien capaços de 

realitzar accions relacionades amb la domòtica de la casa (mitjançant un relé o 

algun dispositiu més sofisticat d’electrònica de potència). Així doncs el led 

vermell podria representar per exemple la calefacció de la casa i el led verd les 

llums de l’entrada (entre d’altres). 

 Les comandes dels actuadors (leds) no s’han incorporat a la llista de comandes 

predefinides del bot de Telegram per raons de seguretat (qualsevol persona amb 

accés al bot podria encendre i apagar els leds. 
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6. UNITAT EXTERNA 

 

La unitat externa és un dispositiu basat en una placa Arduino amb la capacitat de 

prendre mesures meteorològiques i enviar-les per Bluetooth a la RaspberryPi. 

Arduino és un hardware basat en microcontrolador de codi obert que comparteix 

filosofia amb RAspberryPi. Mentre que la segona és un petit ordinador, Arduino és un 

processador que incorpora pins E/S. 

 

 

 

 

 

 

 

La funcionalitat d’aquesta placa seguirà els següents passos: 

Figura 23- Placa Arduino UNO 
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Figura 24 - Esquema de funcioament Unitat Externa 

 

El seu esquema de connexionat serà el següent: 

 

Figura 25 - Esquema de connexionat Arduino UNO 

Unitat 
Externa 

Inicialitzar les comunicacions Bluetooth 

Bucle cada 2 segons 

Llegir els valors dels sensors. 

•  Temperatura (C) 

•  Pressió (Pa) 

•  Humitat (%) 

•  Lluminositat (%) 

Calcular la pressió en atmosferes a partir dels Pascals 

Enviar per Bluetooth les mesures llegides com a cada de text amb a paraula "END" en 
acabar. 
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IMPLEMENTACIÓ 
 

 

1. CRITERIS D’IMPLEMENTACIÓ 

 

El dispositiu s’ha implementat seguint la filosofia del treball, així s’han seguit 

les consignes següents: 

 Minimització de costos, seguint la filosofia “Maker” i buscant en tot 

moment la millor relació qualitat-preu en tots els components. 

 Optimització del consum. 

 Reutilització de recursos; tant de materials propis com de recursos oferts 

a la xarxa en codi obert. 

 Capacitat d’ampliació, treballar sempre pensant en possibles millores; 

plantejar-se nous reptes en tot moment. 

 Metodologia assaig - error; testejant en tot moment la consecució de 

microobjectius. 
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2. CONNEXIONAT 

 

El connexionat final de les dues unitats de les que consta el dispositiu es realitza 

mitjançant cablejat específic acabats en punta metàl·lica, també, s’empren dues mini-

protoboards per a simplificar el connexionat. 

L’alimentació dels dispositius es realitza mitjançant dos adaptadors de xarxa de 

230V/50Hz; evitant així possibles errades per falta d’alimentació. EN cas de necessitat 

es preveu substituir l’alimentació de la unitat externa per un PowerBank de suficient 

intencitat.  

 

 

 

  

 

  

Figura 26 - Esquema de connexionat 
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3. PROGRAMACIÓ 

 

El funcionament general del codi es pot esquematitzar de la següent manera: 

 

Figura 27- Esquema de relacions entre programes 

 

S’observa que MeteoUOC té dos processos centrals que s’executen simultàniament; 

un d’ells és el TwitterBot i l’altre “eltempsBot”. 

TwitterBot obté les dades de meteorologia del fitxer “getMeteo.py”; d’on provenen 

les dues cadenes de caràcters rebudes: now i weather. Aquestes cadenes tenen 

l’estructura següent: 

 NOW: <<WEEKDAY>>, <<DAY>>th of <<MONTH>> <<YEAR>> at 

<<HH:MM:SS>> 

 WEATHER: Temp(C): <<TEMP>> and Hum(%):<<HUM>> 
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Així, el TwitterBot obté les dades; capta la fotografia i la sobreescriu. Un generada 

la imatge la desa en un directori específic per a que estigui accessible per a la resta 

d’aplicacions.  

En acabar aquest procés fa la publicació automàtica a Twitter i espera 10 minuts per 

a reiniciar el procés. Per a fer la publicació a Twitter; l’aplicació es comunica amb el 

fitxer “auth.py” d’on extreu les quatre claus necessàries per a poder accedir al compte. 

Per la seva banda, “eltempsBot” s’inicia i espera a rebre ordres de Telegram. EN 

funció de la consulta rebuda; respondrà el que es demana. Per a fer-ho, aquest dispositiu 

té accés a les imatges generades, als resultats de la funció “getMeteo.py” i també a les 

dades de la unitat externa. 

Aquesta unitat externa, que funciona amb Arduino, envia les dades codificades de la 

següent manera: 

 Temp(C): <<TEMP>> Hum(%):<<HUM>> Light(%):<<LIGHT>> 

Pres(Pa): <<PRESS>> Pres(atm):<<ATM>> END. 

La implementació d’aquest programa s’encarrega d’escriure només el text que es 

troba entre dos “END” consecutius. 

També es pot observar els actuadors (en el nostre cas dos LED’s) que reben 

ordres a través dels port GPIO de la RaspberryPi i que són controlats remotament a 

través de l’aplicació de Telegram. 
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4. APLICACIONS EMPRADES 

 

Com es pot observar en l’apartat anterior i també ens els annexos on es detalla 

tot el codi emprat en aquesta pràctica; s’han emprat una sèrie de rutines pre-establertes 

amb l’objectiu de simplificar el treball i permetre a l’autor centrar-se en els apartats més 

representatius del treball. 

Aquestes rutines emprades són les següents: 

GETMETEO.PY 

 Comanda: import datetime 

o Que ens ofereix? 

 Aquesta comanda ens permet consultar informació sobre 

la hora i data actual; oferint-nos també el dia de la 

setmana. Per a emprar-la cal usar una connexió a Internet. 

o Exemple d’ús al treball. 

 thetime=datetime.now().strftime('%H:%M:%S',)  

 thedate=datetime.now().strftime('%A, %dth of %B %Y',)  

 now=thedate+' at '+thetime Desenvolupador 

 D’aquesta manera obtenim la data i la hora a la variable 

“now”. 

 Comanda: import Adafruit_DHT 

o Què ens ofereix? 

 Ens permet configurar fàcilment el sensor de temperatura 

i humitat DHT11; sempre que indiquem correctament els 

pins on s’ha connectat. 

o Exemple d’ús al treball 

 humidity, temperature = Adafruit_DHT.read_retry(11,4)  

 weather='Temp: '+str(temperature)+'C and 

Hum:'+str(humidity)+'%' 

 D’aquesta manera generem la variable “weather” amb els 

valors de les lectures. 

TWITTER.PY 

 Comanda: import PiCamera 

o Què ens ofereix? 
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 Permet fer ús de la càmera connectada al port específic de 

la Raspberry Pi. Permet fer captures tant de vídeo com de 

imatge. 

o Exemple d’ús al treball 

 camera=PiCamera() 

 camera.capture('image.jpg')  

 camera.close() 

 Aquestes comandes s’empren per a capturar una imatge i 

guardar-la amb el nom “image.jpg”. 

 Comanda: from PIL import Image, ImageDraw, ImageFont 

o Què ens ofereix? 

 Aquest conjunt de funcionalitats ens aporten moltes 

possibilitats a l’hora de treballar amb imatges. 

o Exemple d’ús al treball 

 imatgeA=Image.open('image.jpg')  

 draw=ImageDraw.Draw(imatgeA)  

 fnt=ImageFont.truetype('arial.ttf',90)  

 draw.text((50,50),now,font=fnt,fill='white')  

 draw.text((50,150),weather,font=fnt,fill='white')  

 imatgeA.save('image2.jpg') 

 Aquest conjunt de comandes ens permeten obrir la imatge 

capturada i sobreescriure-hi el contingut de les variables 

“now” i “weather”.  

 Comanda: from twython import Twython 

o Què ens ofereix? 

 Possibilitat d’emprar la REST API de Twitter de un 

compte al que es tingui accés. 

o Exemple d’ús al treball 

 api.update_status(status=now+'. Sensors:'+weather)  

 photo=open('image2.jpg','rb')  

 response=api.upload_media(media=photo)  

 api.update_status(status='#meteoUOC', 

media_ids=[response['media_id']]) 

 Amb aquestes comandes actualitzem l’estat de Twitter 

amb el contingut d’algunes variables i també pengem la 

imatge amb un hashtag. 

ELTEMPSBOT.PY 

 Comanda: import telepot 

o Que ens ofereix? 
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 Ens ofereix una forma simplificada per a fer ús de l’API 

de Telegram. 

o Exemple d’ús al treball. 

 bot = telepot.Bot(‘Token de Telegram’)  

 bot.sendMessage(chat_id,now)  

 bot.sendMessage(chat_id,"Inside Weather")  

 bot.sendMessage(chat_id,weather)  

 bot.sendMessage(chat_id,"Outside Weather")  

 bot.sendMessage(chat_id,extValues)  

 imatgeNow=open('image2.jpg','rb')  

 bot.sendPhoto(chat_id,imatgeNow)  

 bot.sendLocation(chat_id,41.407598,2.160231) 

 Amb aquestes comandes es respon a un xat específic tota 

la informació meteorològica obtinguda (text, imatge, 

ubicació). 

 Comanda: import RPi.GPIO 

o Què ens ofereix? 

 Possibilitat d’emprar el port de propòsit general de la 

Raspberry Pi indicant tant sols el número de Pin. 

o Exemple d’ús al treball 

 GPIO.setmode(GPIO.BOARD)  

 GPIO.setwarnings(False)  

 GPIO.setup(11, GPIO.OUT)  

 GPIO.setup(13,GPIO.OUT) GPIO.output(pin,GPIO.HIGH) 

 GPIO.output(pin,GPIO.LOW) 

 Amb aquestes comandes activem i desactivem els LED’s 

connectats al pin específic del GPIO. 

 Comanda: import bluetooth 

o Què ens ofereix? 

 Establir comunicacions bluetooth amb un dispositiu 

satèl·lit. 

o Exemple d’ús al treball 

 bd_addr = "20:16:01:20:26:45"  

 port = 1  

 sock = bluetooth.BluetoothSocket (bluetooth.RFCOMM)  

 sock.connect((bd_addr,port))  

 data = ""  

 data += sock.recv(1024)  

 data_end = data.find('\n')  

 if data_end != -1:  

 rec = data[:data_end]  

 data = data[data_end+1:]  

 Amb aquestes comandes rebem els sockets de la unitat 

externa amb l’adreça MAC especificada. 
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METEO_UOC_EXTERNAL_UNIT 

 DHT11.h:  

o Què ens ofereix? 

 S’empra per a mesurar la temperatura i humitat exterior 

o Exemple d’ús al treball 

 dht11.read(hum, temp)) 

 

 Barometer.h:  

o Què ens ofereix? 

 S’empra per a mesurar la pressió atmosfèrica i la 

temperatura exterior. 

o Exemple d’ús al treball 

 temperature = 

myBarometer.bmp085GetTemperature(myBarometer.bmp085ReadUT

());  

 pressure = 

myBarometer.bmp085GetPressure(myBarometer.bmp085ReadUP());  

 atm = pressure / 101325;  

 SoftwareSerial.h:  

o Què ens ofereix? 

 S’empra per a enviar les dades a través dels ports Rx i Tx 

cap a la unitat Bluetooth. 

o Exemple d’ús al treball 

 bt.print("Temp(C):");  

 bt.print(temperature, 2);  

 bt.print(" Hum(%):");  

 bt.print(hum);  

 bt.print(" Light(%):");  

 bt.print(LightLevel);  

 bt.print(" Pres(Pa):");  

 bt.print(pressure, 0);  

 bt.print(" Pres(atm):"); 

 bt.print(atm, 4); //display 4 decimal places  

 bt.print("END");  

 bt.println(); 

 

  



  Grau Tecnologies de Telecomunicació 

Treball Final de Grau                                               

Albert Carreño i Porres 

 

48 
 

 

5. ACABATS 

 

El muntatge resultant de l’estació meteorològica s’ha implementat de la forma 

següent: 

RASPBERRYPI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A les imatges es pot observar la RaspberryPi amb: port GPIO; els dos LED’s 

que s’accionen mitjançant el bot de Telegram, el sensor DHT11 (connectats a una 

protoboard) i la PiCAM. 

 

 

Figura 28 - Imatges de la implementació (RaspberryPi) 
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UNITAT EXTERNA 

 La implementació final s’ha instal·lat en un espai exterior emprant una caixa de 

connexionat; per a simplificar el funcionament s’empra un adaptador de corrent 

220V/5V per alimentar la placa i així evitar haver de carregar bateries. 
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Figura 29 - - Imatges de la implementació (Arduino) 

 A les imatges es pot observar la implementació de la unitat externa amb 

Ardunino UNO. S’hi pot observar el sensor baromètric, el DHT11, LDR i el mòdul de 

Bluetooth (tots connectats amb una mini-protoboard). 
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6. EXEMPLE D’ÚS 

 

En primer lloc posem en funcionament la unitat externa (tot alimentant la placa) i 

executem els dos fitxers: twitter.py i també eltempsbot.py. 

Es configura la RaspberryPi de forma que s’aparelli automàticament amb la unitat 

externa (només cal fer-ho una vegada) i també es configura un “cron” per a que en 

iniciar-se el dispositiu ja s’executin automàticament les ordres següents: 

 sudo python twitter.py 

 sudo python eltempsbot.py 

A la captura següent s’observa la RaspberryPi en connectar-la a l’alimentació 

(en aquest cas s’ha connectat a una pantalla per a poder veure els processos). 

 

Figura 30 - Inicialització del codi 

Un cop el fitxer està en funcionament, qualsevol usuari pot consultar la 

informació via Twitter o bé fer consultes des de Telegram. 
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TWITTER “@METEO_UOC” 

 

Totes les publicacions es poden trobar a: https://twitter.com/meteo_uoc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://twitter.com/meteo_uoc
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ELTEMPSBOT 

 

Per a usar el bot de Telegram cal iniciar una conversa amb l’usuari 

@eltempsbot. Al mateix teclat del dispositiu (smartphone, tablet, ordinador) ja ens 

ofereix una llista de comandes disponibles: 

• /hello 

• /bye 

• /time 

• /weather 

• /image 

• /where 

• /outside 

• /all 

 

Figura 31 - Usuari @meteo_uoc 
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Figura 32 - Usuari "eltempsBot" 

A part de les comandes disponibles des del teclat hi ha 4 comandes amagades 

corresponents als actuadors:  

• /greenON     -     /redON 

• /greenOFF    -    /redOFF 
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CONCLUSIÓ 
 

Un cop s’ha implementat l’estació meteorològica s’observa l’èxit del treball, ja que 

s’han complert els objectius i s’ha pogut verificar el correcte funcionament de l’aparell. 

Aquest projecte s’ha elaborat seguin les fases de disseny, implementació, anàlisi i 

proposta de millora; que tantes vegades s’ha usat al llarg del grau. La capacitat 

d’adaptació i anàlisi dels resultats parcials ha estat clau per a la consecució dels 

objectius plantejats; així com el treball amb micro-objectius assumibles més que la 

pretensió d’atacar tot el projecte de cop. 

Pel que fa a les dades preses i a la publicació d’aquestes; es preveu que hi ha moltes 

possibilitats a la millora del dispositiu tant pel que fa a la quantitat (més sensors o més 

captures) com pel que fa a la qualitat (millor accés a la informació, altres formes de 

presentar la informació, reducció del consum de l’aparell,...). 

També, cal fer esment a la importància de les API’s de les diverses tecnologies 

emprades; que ofereixen possibilitats infinites a qualsevol usuari que en vulgui fer ús; 

sense aquestes funcionalitats aquest treball no es podria haver dut a terme. 

Per a concloure el TFG es vol remarcar la importància del “moviment Maker” que 

ofereix opcions en obert, reals i de baix cost per a la implementació de dispositius on les 

límits només els posa el mateix autor. 
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ANNEXOS 

 
1. CREACIÓ I CONFIGURACIÓ DEL BOT DE TELEGRAM. 

 

Per a la creació i configuració del bot de Telegram caldrà emprar aquesta mateixa 

plataforma; iniciant una conversa amb el bot “BotFather”. 

A continuació es detalla la conversa amb la que s’ha creat “eltempsbot”. 

What can this bot do? 

BotFather is the one bot to rule them all. Use it to create new bot accounts and manage your 

existing bots. 

About Telegram bots: 

https://core.telegram.org/bots 

Bot API manual: 

https://core.telegram.org/bots/api 

Contact @BotSupport if you have questions about the Bot API. 

 

[7:57:55 PM]Albert: 

/start 

[7:57:55 PM]BotFather: 

I can help you create and manage Telegram bots. If you're new to the Bot API, please see the manual. 

 

You can control me by sending these commands: 

 

/newbot - create a new bot 

/mybots - edit your bots [beta] 

/mygames - edit your games [beta] 

 

Edit Bots 
/setname - change a bot's name 

/setdescription - change bot description 

/setabouttext - change bot about info 

https://core.telegram.org/bots
https://core.telegram.org/bots/api
https://web.telegram.org/#/im?p=%40BotSupport
tg://bot_command/?command=start
tg://unsafe_url/?url=https%3A%2F%2Fcore.telegram.org%2Fbots
tg://bot_command/?command=newbot&bot=BotFather
tg://bot_command/?command=mybots&bot=BotFather
tg://bot_command/?command=mygames&bot=BotFather
tg://unsafe_url/?url=https%3A%2F%2Fcore.telegram.org%2Fbots%2Fgames
tg://bot_command/?command=setname&bot=BotFather
tg://bot_command/?command=setdescription&bot=BotFather
tg://bot_command/?command=setabouttext&bot=BotFather
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/setuserpic - change bot profile photo 

/setcommands - change the list of commands 

/deletebot - delete a bot 

 

Bot Settings 
/token - generate authorization token 

/revoke - revoke bot access token 

/setinline - toggle inline mode 

/setinlinegeo - toggle inline location requests 

/setinlinefeedback - change inline feedback settings 

/setjoingroups - can your bot be added to groups? 

/setprivacy - toggle privacy mode in groups 

 

Games 
/newgame - create a new game 

/listgames - get a list of your games 

/editgame - edit a game 

/deletegame - delete an existing game 

 [7:58:27 PM]Albert: 

/newbot 

[7:58:27 PM]BotFather: 

Alright, a new bot. How are we going to call it? Please choose a name for your bot. 

[7:58:45 PM]Albert: 

MeteoBot 

[7:58:45 PM]BotFather: 

Good. Now let's choose a username for your bot. It must end in `bot`. Like this, for example: TetrisBot or 

tetris_bot. 

[7:58:58 PM]Albert: 

Meteobot 

[7:58:58 PM]BotFather: 

Sorry, this username is already taken. Please try something different. 

 [8:00:20 PM]Albert: 

eltempsbot 

[8:00:20 PM]BotFather: 

Done! Congratulations on your new bot. You will find it at t.me/eltempsbot. You can now add a 

description, about section and profile picture for your bot, see /help for a list of commands. By the way, 

when you've finished creating your cool bot, ping our Bot Support if you want a better username for it. 

Just make sure the bot is fully operational before you do this. 

Use this token to access the HTTP API: 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

X 

For a description of the Bot API, see this page: https://core.telegram.org/bots/api 

[8:02:42 PM]Albert: 

/help 

[8:02:42 PM]BotFather: 

I can help you create and manage Telegram bots. If you're new to the Bot API, please see the manual. 

 

You can control me by sending these commands: 

 

/newbot - create a new bot 

/mybots - edit your bots [beta] 

/mygames - edit your games [beta] 

 

Edit Bots 
/setname - change a bot's name 

/setdescription - change bot description 

/setabouttext - change bot about info 

/setuserpic - change bot profile photo 

/setcommands - change the list of commands 

/deletebot - delete a bot 

 

Bot Settings 

tg://bot_command/?command=setuserpic&bot=BotFather
tg://bot_command/?command=setcommands&bot=BotFather
tg://bot_command/?command=deletebot&bot=BotFather
tg://bot_command/?command=token&bot=BotFather
tg://bot_command/?command=revoke&bot=BotFather
tg://bot_command/?command=setinline&bot=BotFather
tg://unsafe_url/?url=https%3A%2F%2Fcore.telegram.org%2Fbots%2Finline
tg://bot_command/?command=setinlinegeo&bot=BotFather
tg://unsafe_url/?url=https%3A%2F%2Fcore.telegram.org%2Fbots%2Finline%23location-based-results
tg://bot_command/?command=setinlinefeedback&bot=BotFather
tg://unsafe_url/?url=https%3A%2F%2Fcore.telegram.org%2Fbots%2Finline%23collecting-feedback
tg://bot_command/?command=setjoingroups&bot=BotFather
tg://bot_command/?command=setprivacy&bot=BotFather
tg://unsafe_url/?url=https%3A%2F%2Fcore.telegram.org%2Fbots%23privacy-mode
tg://bot_command/?command=newgame&bot=BotFather
tg://unsafe_url/?url=https%3A%2F%2Fcore.telegram.org%2Fbots%2Fgames
tg://bot_command/?command=listgames&bot=BotFather
tg://bot_command/?command=editgame&bot=BotFather
tg://bot_command/?command=deletegame&bot=BotFather
tg://bot_command/?command=newbot
tg://resolve/?domain=eltempsbot
tg://bot_command/?command=help&bot=BotFather
https://core.telegram.org/bots/api
tg://bot_command/?command=help
tg://unsafe_url/?url=https%3A%2F%2Fcore.telegram.org%2Fbots
tg://bot_command/?command=newbot&bot=BotFather
tg://bot_command/?command=mybots&bot=BotFather
tg://bot_command/?command=mygames&bot=BotFather
tg://unsafe_url/?url=https%3A%2F%2Fcore.telegram.org%2Fbots%2Fgames
tg://bot_command/?command=setname&bot=BotFather
tg://bot_command/?command=setdescription&bot=BotFather
tg://bot_command/?command=setabouttext&bot=BotFather
tg://bot_command/?command=setuserpic&bot=BotFather
tg://bot_command/?command=setcommands&bot=BotFather
tg://bot_command/?command=deletebot&bot=BotFather
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/token - generate authorization token 

/revoke - revoke bot access token 

/setinline - toggle inline mode 

/setinlinegeo - toggle inline location requests 

/setinlinefeedback - change inline feedback settings 

/setjoingroups - can your bot be added to groups? 

/setprivacy - toggle privacy mode in groups 

 

Games 
/newgame - create a new game 

/listgames - get a list of your games 

/editgame - edit a game 

/deletegame - delete an existing game 

[8:07:12 PM]Albert: 

/mybots 

[8:07:12 PM]BotFather: 

Edit @eltempsbot info. 

Name: eltempsbot 

Description: :no_entry_sign: 

About: TFG acarrenopo. Spring2017 

Botpic: � has a botpic 

Commands: 1 command 

Edit Name 

Edit Description 

Edit About 

Edit Botpic 

Edit Commands 

« Back to Bot 

OK. Send me the new name for your bot. 

[8:07:38 PM]Albert: 

eltempsbot 

[8:07:38 PM]BotFather: 

Edit @eltempsbot info. 

Name: eltempsbot 

Description: :no_entry_sign: 

About: TFG acarrenopo. Spring2017 

Botpic: :no_entry_sign: no botpic 

Commands: no commands yet 

Edit Name 

Edit Description 

Edit About 

Edit Botpic 

Edit Commands 

« Back to Bot 

OK. Send me the new 'About' text. People will see this text on the bot's profile page and it will be sent 

together with a link to your bot when they share it with someone. 

[8:08:23 PM]Albert: 

TFG acarrenopo. Spring2017 

[8:08:23 PM]BotFather: 

Edit @eltempsbot info. 

Name: eltempsbot 

Description: :no_entry_sign: 

About: TFG acarrenopo. Spring2017 

Botpic: :no_entry_sign: no botpic 

Commands: 1 command 

Edit Name 

Edit Description 

Edit About 

Edit Botpic 

Edit Commands 

« Back to Bot 

 [8:17:35 AM]Albert: 

tg://bot_command/?command=token&bot=BotFather
tg://bot_command/?command=revoke&bot=BotFather
tg://bot_command/?command=setinline&bot=BotFather
tg://unsafe_url/?url=https%3A%2F%2Fcore.telegram.org%2Fbots%2Finline
tg://bot_command/?command=setinlinegeo&bot=BotFather
tg://unsafe_url/?url=https%3A%2F%2Fcore.telegram.org%2Fbots%2Finline%23location-based-results
tg://bot_command/?command=setinlinefeedback&bot=BotFather
tg://unsafe_url/?url=https%3A%2F%2Fcore.telegram.org%2Fbots%2Finline%23collecting-feedback
tg://bot_command/?command=setjoingroups&bot=BotFather
tg://bot_command/?command=setprivacy&bot=BotFather
tg://unsafe_url/?url=https%3A%2F%2Fcore.telegram.org%2Fbots%23privacy-mode
tg://bot_command/?command=newgame&bot=BotFather
tg://unsafe_url/?url=https%3A%2F%2Fcore.telegram.org%2Fbots%2Fgames
tg://bot_command/?command=listgames&bot=BotFather
tg://bot_command/?command=editgame&bot=BotFather
tg://bot_command/?command=deletegame&bot=BotFather
tg://bot_command/?command=mybots
https://web.telegram.org/#/im?p=%40eltempsbot
https://web.telegram.org/#/im?p=%40eltempsbot
https://web.telegram.org/#/im?p=%40eltempsbot
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/setuserpic 

[8:17:35 AM]BotFather: 

Choose a bot to change profile photo. 

 [8:19:05 AM]Albert: 

 
[8:19:05 AM]BotFather: 

Edit @eltempsbot info. 

Name: eltempsbot 

Description: :no_entry_sign: 

About: TFG acarrenopo. Spring2017 

Botpic: � has a botpic 

Commands: 1 command 

Edit Name 

Edit Description 

Edit About 

Edit Botpic 

Edit Commands 

« Back to Bot 

[10:35:44 AM]BotFather: 

OK. Send me a list of commands for your bot. Please use this format: 

 [2:00:10 PM]Albert: 

hello - Welcome message 

bye - See you later message 

time - What time is it? 

weather - Tell me the weather 

image - Show me an image 

where - Location information 

outside - Tell me the weather outside (via Bluetooth) 

all - I want it all! 

[2:00:10 PM]BotFather: 

Success! Command list updated. /help 

« Back to Bot 

« Back to Bots List 

 

  

tg://bot_command/?command=setuserpic
https://web.telegram.org/#/im?p=%40eltempsbot
tg://bot_command/?command=help&bot=BotFather
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2. CODI TWITTER.PY 
import sys 

import time 

import Adafruit_DHT 

from picamera import PiCamera 

from twython import Twython 

from datetime import datetime 

 

from PIL import Image, ImageDraw, ImageFont  

 

#Preparem la publicacio a Twitter 

 

from auth import( 

    consumer_key, 

    consumer_secret, 

    acces_token, 

    acces_token_secret, 

    ) 

 

while True: 

 api=Twython( consumer_key, consumer_secret, acces_token, acces_token_secret, 

client_args={'verify':False,}) 

 camera=PiCamera() 

 

#Capturem  la data i el temps actual 

 thetime=datetime.now().strftime('%H:%M:%S',) 

 thedate=datetime.now().strftime('%A, %dth of %B %Y',) 

 now=thedate+' at '+thetime 

 print(now) 

 

#Capturem les dades de temperatura i humitat 

 humidity, temperature = Adafruit_DHT.read_retry(11,4) 

 weather='Temp: '+str(temperature)+'C and Hum:'+str(humidity)+'%' 

 print(weather) 

 

#Capturem la imatge 

  

 camera.capture('image.jpg') 

 camera.close() 

 print('Imatge capturada') 

 

#Editem la imatge 

 

 imatgeA=Image.open('image.jpg') 

 draw=ImageDraw.Draw(imatgeA) 

 fnt=ImageFont.truetype('arial.ttf',90) 

 draw.text((50,50),now,font=fnt,fill='white') 

 draw.text((50,150),weather,font=fnt,fill='white') 

 imatgeA.save('image2.jpg') 

 print('Imatge editada') 

 

#Publiquem a Twitter 

 try: 

  api.update_status(status=now+'. Sensors:'+weather) 

  photo=open('image2.jpg','rb') 

  response=api.upload_media(media=photo) 

  api.update_status(status='#meteoUOC', media_ids=[response['media_id']]) 

 except: 

  pass 

 

#Esperem 10 minuts 
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 for i in range(600): 

  queda=600-i 

  print(str(queda)) 

  time.sleep(1) 
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3. CODI ELTEMPSBOT.PY 
import sys 

import time 

import telepot 

import RPi.GPIO as GPIO 

 

#Iniciem la connexio Bluetooth 

import bluetooth 

bd_addr = "20:16:01:20:26:45" 

port = 1 

sock = bluetooth.BluetoothSocket (bluetooth.RFCOMM) 

sock.connect((bd_addr,port)) 

data = "" 

 

#Importem dades del sensor local 

from getMeteo import( temperature, humidity, weather, now,) 

 

 

#Funcions per a encendre i apagar els LED's 

def on(pin): 

 GPIO.output(pin,GPIO.HIGH) 

 return 

def off(pin): 

 GPIO.output(pin,GPIO.LOW) 

 return 

 

#Funcio per a gestionar les comandes de Telegram 

 

def handle(msg): 

  

 chat_id = msg['chat']['id'] 

 command = msg['text'] 

  

 print 'Got command:%s' %command 

 

 if command=='/hello': 

   bot.sendMessage(chat_id,'Hello! Ready to obey!') 

  

 elif command=='/bye': 

  bot.sendMessage(chat_id,'See you soon!') 

 

 

 elif command=='/redON': 

  bot.sendMessage(chat_id,'Turning on red LED') 

  bot.sendMessage(chat_id,on(11)) 

    

 elif command=='/redOFF': 

  bot.sendMessage(chat_id,'Turning off red LED') 

  bot.sendMessage(chat_id,off(11)) 

 

 elif command=='/greenON': 

  bot.sendMessage(chat_id,'Turning on green LED') 

  bot.sendMessage(chat_id,on(13)) 

  

 elif command=='/greenOFF': 

  bot.sendMessage(chat_id,'Turning off green LED') 

  bot.sendMessage(chat_id,off(13)) 

    

 elif command=='/time': 

  import getMeteo 

  reload(getMeteo) 
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  from getMeteo import( 

   now, 

       )  

  bot.sendMessage(chat_id,now) 

  

 elif command=='/weather': 

  import getMeteo 

  reload(getMeteo) 

  from getMeteo import( 

      temperature, 

       humidity, 

       weather, 

       )  

  bot.sendMessage(chat_id,"Inside Weather") 

  bot.sendMessage(chat_id,weather) 

 

 elif command=='/image': 

  imatgeNow=open('image2.jpg','rb') 

  bot.sendPhoto(chat_id,imatgeNow) 

 

 elif command=='/where': 

  bot.sendLocation(chat_id,41.407598,2.160231) 

 

 elif command=='/outside': 

  text=data 

  t=text.partition("END") 

  extValues=t[0] 

  bot.sendMessage(chat_id,"Outside Weather") 

  bot.sendMessage(chat_id,extValues) 

 

 elif command=='/all': 

  import getMeteo 

     reload(getMeteo) 

  from getMeteo import( 

      temperature, 

       humidity, 

       weather, 

   now, 

       ) 

  text=data 

  t=text.partition("END") 

  extValues=t[0] 

    

  bot.sendMessage(chat_id,now) 

  bot.sendMessage(chat_id,"Inside Weather") 

  bot.sendMessage(chat_id,weather) 

  bot.sendMessage(chat_id,"Outside Weather") 

  bot.sendMessage(chat_id,extValues) 

  imatgeNow=open('image2.jpg','rb') 

  bot.sendPhoto(chat_id,imatgeNow) 

  bot.sendLocation(chat_id,41.407598,2.160231) 

 

bot = telepot.Bot(‘XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX’) 

bot.message_loop(handle) 

GPIO.setmode(GPIO.BOARD) 

GPIO.setwarnings(False) 

GPIO.setup(11, GPIO.OUT) 

GPIO.setup(13,GPIO.OUT) 

off(11) 

off(13) 

print 'Waiting...' 
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while True: 

 time.sleep(10) 

 data = "" 

 

#Anem llegint periòdicament les dades de la unitat externa 

 try: 

  data += sock.recv(1024) 

  data_end = data.find('\n') 

  if data_end != -1: 

   rec = data[:data_end] 

   data = data[data_end+1:] 

 except KeyboardInterrupt: 

  break 
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4. CODI GETMETEO.PY 

 

Aquesta funció és la que s’empra en els altres programes per a generar les cadenes 

de caràcters “now” (que inclou dia de la setmana, data i hora) i també “weather” (que 

inclou la temperatura i la humitat). 

 

import sys 

import time 

import Adafruit_DHT 

from datetime import datetime 

 

#Exportem les variables now, humidity, temperature i weather 

 

thetime=datetime.now().strftime('%H:%M:%S',) 

thedate=datetime.now().strftime('%A, %dth of %B %Y',) 

now=thedate+' at '+thetime 

print(now) 

 

#Capturem les dades de temperatura i humitat 

humidity, temperature = Adafruit_DHT.read_retry(11,4) 

weather='Temp: '+str(temperature)+'C and Hum:'+str(humidity)+'%' 

print(weather) 
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5. CODI METEO_UOC_EXTERNAL_UNIT 
 

/Afegim les llibreries del DHT11 i del sensor de pressió atmosfèrica; també el del mòdul Bluetooth 

#include <DHT11.h> 

#include "Barometer.h" 

#include <Wire.h> 

#include <SoftwareSerial.h> 

 

//Emprarem els pins seguents: Pin digital 2 (DHT11), pin Analògic AO (LDR) 

#define DHTpin 2 

#define LDRpin A0 

 

//Configurem la conexió Bluetooth (TX port 5 i RX port 6) 

SoftwareSerial bt (5,6); 

 

//creem les variables reals necessàries per a fer les lectures del programa 

float temperature; 

float temp; 

float pressure; 

float atm; 

float hum; 

 

Barometer myBarometer; 

DHT11 dht11(DHTpin); 

int LDRValue = 0; 

int LightLevel = 0; 

int err; 

 

void setup() 

   { 

       //Inicialitzem el sensor baromètric, el bluetooth i el port sèrie 

        bt.begin(9600); 

        delay(100); 

        Serial.println(); 

        Serial.begin(115200); 

       myBarometer.init();                 

   } 

 

void loop() 

   { 

//Llegim el valor del sensor LDR, i calculem el seu valor de lluminància en percentatge. 

       LDRValue=analogRead(LDRpin); 

       LightLevel = (LDRValue)/10; 

 

//Si el sensor DHT11 no dóna error, es procedirà a fer totes les captures 

       if((err = dht11.read(hum, temp)) == 0) //Si retorna 0 indica que la lectura és correcta. 

          { 

//Llegim les dades aportades pel bmp085 

             temperature = myBarometer.bmp085GetTemperature(myBarometer.bmp085ReadUT()); 

             pressure = myBarometer.bmp085GetPressure(myBarometer.bmp085ReadUP()); 

             atm = pressure / 101325; 

//Enviem les dades capturades per Bluetooth 

            bt.print("Temp(C):"); 

            bt.print(temperature, 2); 

            bt.print(" Hum(%):"); 

            bt.print(hum); 

            bt.print(" Light(%):"); 

            bt.print(LightLevel); 

            bt.print(" Pres(Pa):"); 

            bt.print(pressure, 0); 

            bt.print(" Pres(atm):"); 
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            bt.print(atm, 4); //display 4 decimal places 

            bt.print("END"); 

            bt.println(); 

          } 

       else 

          { 

             Serial.println(); 

             Serial.print("Error Num :"); 

             Serial.print(err); 

             Serial.println(); 

          } 

      delay(2000);  

       

   } 
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