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  Resum del Treball (màxim 250 paraules) 

La connectivitat és una de les tecnologies que més està evolucionant en la 
indústria automobilística i la geolocalització és una de les possibilitats més 
destacables. En aquest context, s’ha creat un prototip utilitzant la plataforma 
Arduino que permet realitzar el seguiment de vehicles en temps real via web 
mitjançant les tecnologies GPRS i GPS.  
Per una banda, l’Arduino, instal·lat al vehicle i a través del mòdul de 
comunicacions GSM/GPRS + GPS, obté les dades GPS (latitud, longitud, dia, 
hora, velocitat i número de satèl·lits utilitzats) i les envia de forma contínua i 
periòdica a la base de dades d’un servidor web. 
Per altra banda, mitjançant la plataforma web creada i la utilització de l’API de 
Google Maps, es pot visualitzar el recorregut i la ubicació en temps real del 
vehicle monitoritzat, l’historial de trajectes realitzats i algunes variables com la 
velocitat mitjana o la distància recorreguda. A més, la creació d’una pàgina 
d’autenticació permet que només els usuaris autoritzats puguin accedir al 
sistema l’administrador del qual, a més, disposa de funcionalitats addicionals. 
La realització de les proves finals del dispositiu en un entorn real han permès 
analitzar els requeriments establerts (període de mostreig de les dades GPS, 
latència en l’enviament, nombre de dades descartades i precisió de la ubicació), 
comprovar que es pot desenvolupar un sistema d’aquestes característiques 
mitjançant la plataforma Arduino i constatar que l’intercanvi de dades en temps 
real dins el món de l’automòbil presenta un gran potencial. 
 

 



 
 
 

 

  Abstract (in English, 250 words or less):  
 
Connectivity is one of the most evolving technologies in the automotive industry 
and geolocation is one of the most remarkable possibilities. In this context, a 
prototype has been created using Arduino platform in order to track vehicles in 
real time via web through GPRS and GPS technologies. 

On one hand, Arduino, installed in the vehicle and using a GSM/GPRS/GPS 
module, gets the GPS data (latitude, longitude, day, hour, speed and number of 
satellites used) and sends them continuously and periodically to the database of 
a web server.    

On the other hand, through the web platform created and the use of Google 
Maps API, users can view the route, the real time location, the track history of 
the vehicle, and some variables such as the average speed or the distance 
travelled. Moreover, a login page allows only authorized users access to the 
system whose administrator also has addition functionalities. 

The final tests of the device in a real environment have made possible to analyse 
the established requirements (GPS data sampling rate, latency, discarded data 
and accuracy of location), to verify that Arduino can be used to develop a system 
like this, and to find that the exchange of real time data in the automotive world 
has a great potential. 
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1. Introducció 
En aquest capítol, es defineix el context en el qual s’engloba el projecte, els objectius que es 
volen assolir amb la seva realització, la idea principal del projecte i la planificació del treball 
que s’ha establert per a la seva consecució. 

1.1. Context 

Una de les tecnologies que més està evolucionant en el món de l’automòbil és la connectivitat. 
Segons l’estudi [1], elaborat per ACCIÓ (l’agència per a la competitivitat de l’empresa) en 
col·laboració amb Applus+ IDIADA, el 2025 el 60% dels vehicles que circularan al món estaran 
connectats, cosa que demostra la importància d’aquest sector en la indústria automobilística. 
De fet, es calcula que el 2023 les vendes mundials de vehicles connectats ja superaran els 72 
milions d’unitats, un augment del 200% respecte a les xifres del 2015. 

El vehicle connectat es defineix com aquell que intercanvia dades amb la infraestructura i els 
altres vehicles gràcies al fet d’estar equipat amb tecnologies que li permeten rebre i emetre 
informació. Està integrat principalment per les tecnologies big data (gestió de grans volums 
d’informació facilitada per dispositius i aplicacions), intel·ligència artificial (per millorar la 
conducció i automatitzar-la), Internet de les Coses (per accedir a internet, connectar-se a 
l’entorn i interactuar-hi), ciberseguretat (per assegurar-ne la privacitat i fer front a ciberatacs) i 
la mateixa connectivitat. 

Actualment, la principal aplicació de la connectivitat al món de l’automoció és la seguretat 
viària, ja que el vehicle compta amb sistemes de monitorització i assistència a la navegació, 
trucades d’emergència automàtiques en cas de sinistre i la capacitat de dur a terme una 
diagnosi del vehicle en temps real. També s’està aplicant a la mobilitat viària, gràcies a 
l’assistència del GPS per trobar rutes més ràpides i a dispositius per mesurar el consum 
energètic. 

Així doncs, una de les possibilitats més destacables que permet la connectivitat és la 
geolocalització. El fet de tenir el vehicle connectat a la xarxa i monitoritzar la posició exacta 
en temps real des d’una ubicació remota, pot comportar des de la configuració d’alertes per 
estar informat en tot moment del moviment del vehicle fins a conèixer on està estacionat. 

En flotes corporatives, la geolocalització de vehicles també aporta grans avantatges establint 
moltes funcionalitats relacionades amb l’optimització, la seguretat i la millora del servei. Alguns 
usos d’aquesta tecnologia en aquest àmbit són la visualització del trajecte realitzat, el control 
de les velocitats, la consulta del número de parades efectuades, la localització en temps real, 
entre altres. 

Aquest és el punt de partida en el qual el vehicle s’anirà convertint en un element més del IoT 
(Internet of Things) on les comunicacions màquina a màquina (M2M) en temps real permetran 
un ampli ventall de possibilitats, creant una experiència de conducció més segura, digital i 
eficient. I no només això, sinó que també permetrà integrar els vehicles en projectes tant 
ambiciosos com les smart cities o la conducció autònoma.  
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1.2. Objectius 

L’objectiu principal d’aquest projecte és la creació d’un prototip utilitzant la plataforma Arduino 
que permeti realitzar un sistema de seguiment de vehicles mitjançant la tecnologia GPRS i 
GPS, i a la vegada visualitzar la posició en temps real i l’històric de recorreguts realitzats 
mitjançant una plataforma web.  

Així doncs, al llarg del desenvolupament d’aquest projecte és necessari assolir uns objectius 
més específics: 

• Obtenció de forma periòdica de la posició (latitud i longitud) i la velocitat del vehicle 
juntament amb la data i la hora de captura i el nombre de satèl·lits utilitzats. 

• Enviament i emmagatzematge de les dades anteriors a la base de dades d’un servidor 
de forma periòdica. 

• El sistema ha de ser capaç de descartar aquelles dades errònies o corruptes per evitar 
falses localitzacions. 

• Visualització de la posició actual, trajectòria del vehicle i històric de trajectes sobre un 
mapa i presentació d’altres dades d’interès com distància recorreguda i velocitat 
mitjana del trajecte. 

• L’històric de trajectes realitzats pel vehicle ha de ser consultable a través d’un 
calendari. 

• L’aplicació ha d’estar restringida a usuaris autoritzats creant una pantalla d’inici i 
tancament de sessió. 

• Muntatge del prototipus del sistema per comprovar el funcionament en un entorn real. 

Tenint present això, els requeriments necessaris per acomplir amb els objectius d’aquest 
projecte són els següents: 

• L’obtenció de les dades s’ha de realitzar amb un període de mostreig constant de 5 
segons amb una desviació màxima d’1 segon en el 95% del temps. 

• La latència d’enviament de les dades ha de ser igual o inferior als 3 segons en el 95% 
del temps. 

• L’error de precisió horitzontal del GPS no pot ser en cap cas superior als 8 metres. 
• El sistema no ha de descartar més del 2% de les dades obtingudes per trajecte 

realitzat. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Sistema de seguiment de vehicles via web basat en GPS, GPRS i Arduino Memòria 

9 
 

1.3. Descripció del projecte 

En aquest projecte, es realitza un sistema de monitorització de la posició d’un vehicle en temps 
real mitjançant localització per GPS. Les dades d’ubicació obtingudes són enviades a un 
servidor mitjançant la tecnologia GPRS per tal que un usuari autoritzat pugui rastrejar el 
vehicle utilitzant una interfície web, tal com s’observa en el diagrama de blocs de la Figura 1. 

Així doncs, dins el vehicle s’instal·la un dispositiu basat en una placa Arduino sobre la qual es 
connecta el mòdul de comunicacions GSM/GPRS + GPS. D’aquesta manera, les dades 
obtingudes del mòdul GPS són tractades per la plataforma Arduino per, posteriorment, ser 
enviades cap al servidor de forma contínua i periòdica mitjançant el mòdul GPRS.  

Pel que fa al servidor, s’utilitza una plataforma cloud per allotjar l’aplicació web i les bases de 
dades. El sistema està basat en una infraestructura LAMP, és a dir, s’utilitza Linux com a 
sistema operatiu, Apache com a servidor web, MySQL com a gestor de la base de dades i 
PHP com a llenguatge de programació.  

Amb aquestes eines es crea una interfície gràfica en què utilitzant l’API de Google Maps es 
pot visualitzar el recorregut i la ubicació en temps real del vehicle monitoritzat i un historial de 
trajectes organitzats per data. A més, a partir de les dades obtingudes, s’extreuen i es 
presenten altres paràmetres com la velocitat actual, velocitat mitjana, hora d’inici i finalització 
de la ruta, distància recorreguda, entre d’altres. Per accedir a aquest servei es crea un sistema 
de validació de manera que només els usuaris donats d’alta al sistema poden accedir-hi.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Diagrama de blocs del sistema de seguiment de vehicles 
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1.4. Planificació 

 
Figura 2. Planificació del projecte amb diagrama de Gantt 
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2. Viabilitat 
En aquest capítol es tracten les qüestions relacionades amb la viabilitat tècnica, econòmica i 
legal del projecte a desenvolupar. 

2.1. Viabilitat tècnica 

Per avaluar la viabilitat tècnica d’aquest sistema, en primer lloc s’ha realitzat un anàlisis teòric 
dels elements tant de programari com de maquinari necessaris per dissenyar i desenvolupar 
un prototip que compleixi amb els objectius exposats anteriorment. 

Inicialment, s’utilitza Arduino per a la seva realització, una plataforma madura i àmpliament 
usada pel desenvolupament d’aquest tipus de projectes, que permet simplificar i accelerar el 
procés de muntatge i programació. El mòdul GSM/GPRS + GPS també s’ha escollit en format 
shield per Arduino per simplificar les connexions i la posada en marxa. Partint d’aquesta base, 
posteriorment, es podria dissenyar i fabricar una placa de circuit imprès sense necessitat 
d’utilitzar plaques i mòduls prefabricats per abaratir els costos de producció del dispositiu. No 
obstant, aquesta última part no forma part dels objectius del projecte, tot i que es tindrà en 
compte a l’hora de realitzar la viabilitat econòmica. 

Per altra banda, també es requereix d’un servidor web on allotjar la pàgina web i les bases de 
dades dels diferents vehicles. Actualment existeixen múltiples solucions en el núvol (Google 
Cloud, Amazon Web Services...) totalment escalables i personalitzables que evitaran haver 
d’habilitar un servidor físic propi. 

Pel que fa a la contractació del servei GSM, serà la pròpia empresa client la que s’encarregui 
de la gestió en funció de les seves necessitats. La utilització d’aquesta tecnologia no ha de 
suposar cap problema al estar àmpliament estesa i disponible per tot el territori. 

2.2. Viabilitat econòmica 

En aquest apartat es comprova la viabilitat econòmica del sistema calculant els costos per a 
la realització del prototipus i els costos per a la seva industrialització per, finalment, calcular 
en quant de temps s’aconseguiria amortitzar la inversió inicial i obtenir beneficis. 

En primer lloc, per a la realització del prototip cal tenir en compte els costos associats als 
materials utilitzats per al seu muntatge, mostrats a la Taula 1, i les despeses associades al 
programari, mostrades a la Taula 2, que en aquest cas, han estat nul·les pel fet d’utilitzar 
programari lliure disponible a la xarxa. 

Component Preu unitari Unitats Total 
Arduino Micro 18,00 € 1 18,00 € 
Shield SIM808 35,50 € 1 35,50 € 
Antena GPS SMA 7,99 € 1 7,99 € 
Adaptador SMA a U.FL 2,25 € 1 2,25 € 
Joc 8 piles AA 15,79 € 1 15,79 € 
Portapiles per 8 piles AA 2,60 € 1 2,60 € 
Pack cables connexió 120 unitats 7,99 € 1 7,99 € 
Caixa de plàstic 300 x120 mm 5,00 € 1 5,00 € 

TOTAL: 96,12 € 

Taula 1. Cost components 
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Programari Preu 
Arduino Software (IDE) 1.8.9 Gratuït 
Sublime Text 3.2 Gratuït 
WampServer 3.17 Gratuït 

Taula 2. Cost programari 

En el càlcul del cost del prototip també cal tenir en compte les hores d’enginyeria, les quals 
solen ser superiors al cost del propi prototip. Es considera que el projecte serà realitzat per 
enginyers tècnics electrònics i de telecomunicacions amb un preu horari de 25 €/hora. A la 
Taula 3, es desglossen les tasques a dur a terme pel desenvolupament del prototipus i els 
seus costos associats. 

Tasca Núm. hores Preu/hora Total 
Estudi viabilitat 20 h. 25 € 500 € 
Disseny maquinari 30 h. 25 € 750 € 
Muntatge maquinari 20 h. 25 € 500 € 
Implementació i depuració del programari 160 h. 25 € 4000 € 
Proves funcionals 40 h. 25 € 1000 € 
Redacció documentació 30 h. 25 € 750 € 

TOTAL:  300 h. 40 € 7500 € 

Taula 3. Cost de desenvolupament 

Per tant, el cost total del prototip és la suma dels costos anteriors, tal i com es mostra a la 
Taula 4: 

Descripció Import 
Cost material 96,12 € 
Cost hores d’enginyeria 7500,00 € 

TOTAL: 7596,12 € 

Taula 4. Cost total prototip 

Evidentment, aquest preu final no significa que el producte dissenyat sigui així de car. Si 
aquest projecte s’arribés a comercialitzar, es dissenyaria i fabricaria una placa de circuit 
imprès pròpia sense utilitzar plaques i mòduls prefabricats com l’Arduino o la shield 
GPRS/GPS. Així doncs, els costos dels materials en cas de voler industrialitzar el prototipus 
serien els que es mostren a la Taula 5, aconseguint així una reducció de preu important.  

Component Preu unitari Unitats Total 
ATMega32U4 2,89 € 1 2,89 € 
Xip SIM808 10,49 € 1 10,49 € 
Antena GPS SMA 7,99 € 1 7,99 € 
Adaptador SMA a U.FL 2,25 € 1 2,25 € 
Portapiles per 8 piles AA 2,60 € 1 2,60 € 
Placa circuit imprès (per empresa externa) 4,90 € 1 4,90 € 
Caixa pel dispositiu 2,00 € 1 2,00 € 

TOTAL: 33,12 € 

Taula 5. Cost components 

A més, cal destacar que molts dels costos de desenvolupament només s’han d’assumir una 
sola vegada (estudi de viabilitat, implementació del programari, redacció de documentació...) 
i d’altres, disminuirien considerablement en la fabricació en sèrie (muntatge, proves 
funcionals...) al conèixer els components i la manera adequada de muntar-los sense errors.  
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Així doncs, el cost de la fabricació en sèrie del dispositiu seria el mostrat a la Taula 6, on ja no  
caldria un enginyer, sinó que es contractaria a un oficial de segona el salari del qual seria de 
10€/hora. 

Tasca Núm. hores Preu/hora Total 
Muntatge maquinari 2 h. 10 € 20 € 
Proves funcionals 1 h. 10 € 10 € 

TOTAL:  3 h. 10 € 30 € 

Taula 6. Cost total fabricació en sèrie 

Un altre aspecte a tenir en compte, serien els costos indirectes, generats per la venda del 
producte com són els costos de distribució, comercialització i garantia, mostrats a la Taula 7. 

Descripció Import per unitat 
Costos de distribució 5 € 
Costos de comercialització 2 € 
Costos de garantia 3 € 

TOTAL : 10 € 

Taula 7. Costos indirectes 

Finalment, caldria tenir present les despeses associades a la posada en marxa d’aquest 
projecte, mostrades a la Taula 8. Es requeriria d’un servidor on allotjar la pàgina web i les 
bases de dades i registrar un domini web. Pel que fa a l’API de Google Maps, es considera 
sense cost, ja que Google permet un nombre molt elevat de càrregues abans no aplica una 
tarifa per ús. 

Descripció Preu 
Lloguer servidor 55 €/any 
Domini web 5 €/any 
Google Maps JavaScript API v3.37 Gratuït (segons ús) 

TOTAL: 60 €/any 

Taula 8. Costos afegits 

Els costos de contractació de la targeta SIM per a la comunicació entre el vehicle i els servidors 
aniria a càrrec de la pròpia empresa que contractés els serveis de seguiment de vehicles de 
manera que fos aquesta la que escollís la tarifa de dades que s’ajustés a les seves necessitats 
i consums. 

Per tant, per una producció prevista anual de 100 unitats, s’obtindrien uns costos anuals com 
els mostrat a la Taula 9: 

Descripció Preu unitari Unitats Cost anual 
Costos components 33,12 € 100 3312 € 
Cost fabricació 30 € 100 3000 € 
Costos indirectes (distribució, comercialització...) 10 € 100 1000 € 
Costos afegits (servidor + domini) - - 60 € 
Costos fixes (infraestructura) - - 500 € 

TOTAL: 7872 € 

Taula 9. Costos totals anuals 
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Sabent això, el cost unitari vindria determinat per la fórmula següent: 

Cost unitari =  
Cost total anual

Núm. unitats produides
=  

7872
100

= 𝟕𝟕𝟕𝟕,𝟕𝟕𝟕𝟕 € 

I aplicant un marge de benefici del 15%, el preu de venta del dispositiu vindria determinat per 
aquesta altra fórmula: 

Preu venta =  Cost unitari + 15% benefici =  78,72 + 11,80 = 90,52 € → 𝟗𝟗𝟗𝟗 € 

D’aquesta manera, sent el P.V.P. de 90 €, s’obtindria un benefici brut de 11,28€. Tenint en 
compte que els dispositius d’aquest tipus que hi ha actualment al mercat oscil·len entre els 
60€ i 150€, aquest dispositiu es trobaria en un punt entremig. No obstant, per cada dispositiu 
venut, i per tal de poder accedir al servei de seguiment web, el client hauria de comprar una 
llicència de 20€/any. 

Així doncs, considerant que aquest producte podria anar destinat a particulars i a petites i 
mitjanes empreses, es fixarien uns objectius de vendes pel primer any de 80 unitats, obtenint 
així un benefici anual com el mostrat a la Taula 10. 

Descripció Preu unitari Unitats Benefici anual 
Marge de benefici 11,28 € 80 902.4 € 
Llicència 20 € 80 1600 € 

TOTAL: 31,28 80 2502,4 € 

Taula 10. Benefici anual (1r any) 

A partir d’aquest primer any i durant els següents 4 anys, es consideraria que les ventes 
augmentarien en un 50% any rere any, de manera que l’amortització de la inversió inicial i el 
benefici quedaria com el mostrat a la Taula 11. 

Any Objectiu vendes Amortització inversió 
inicial Benefici 

1 80 32,94 % 2502,4 – 7596,12 = -5093,72 € 
2 120 49,41 % 3753,6 – 7596,12 = -3842,52 € 
3 180 74,12 % 5630,0 – 7596,12 = -1966,12 € 
4 270 111,18 % 8445,6 – 7596,12 =    849,48 € 
5 405 166,77% 12668,4 – 7596,12 =  5072,28 € 

Taula 11. Amortització inversió inicial i benefici 

Per tant, si les ventes previstes es complissin, amb 4 anys es podria recuperar la inversió 
inicial i començar a generar benefici. 

2.3. Viabilitat legal 

Pel que fa a la viabilitat legal, no existeix cap impediment pel desenvolupament d’aquest 
dispositiu. Els components utilitzats (plataforma Arduino, shield GSM...) no incompleixen cap 
imperatiu legal i el codi, tant de l’aplicació web com de l’Arduino, són de creació pròpia de 
l’autor. 
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3. Arquitectura del sistema 
Tal i com es pot veure a la Figura 3, el sistema de seguiment de vehicles via web es divideix 
en dues parts ben diferenciades: per una banda, tot allò refent al dispositiu que s’instal·la al 
vehicle per obtenir les dades GPS i enviar-les mitjançant el mòdul de comunicacions 
GSM/GPRS al servidor; i per altra banda, tot allò referent al servidor web encarregat 
d’emmagatzemar les dades dins la base de dades i presentar-les d’una forma amigable i 
funcional a una pàgina web. 

 
Figura 3. Arquitectura del sistema de seguiment de vehicles 

Respecte el dispositiu instal·lat al vehicle, l’Arduino és l’encarregat d’enviar pel port sèrie al 
mòdul de comunicacions SIM808 les comandes necessàries per establir la connexió amb la 
xarxa GPRS i a la vegada, obtenir les dades del GPS. Després d’analitzar i tractar la trama 
rebuda del GPS, es crea una nova trama amb les variables d’interès que és enviada per la 
xarxa GPRS mitjançant una petició HTTP al servidor web. 

Val a dir que encara que el fabricant disposa d’unes llibreries per aquest mòdul, s’han creat 
funcions pròpies per tal de realitzar un programa més flexible, sense dependència de llibreries 
i que pugui ser utilitzat per qualsevol altre mòdul de comunicació que utilitzi aquest tipus de 
comandes. 

Respecte el servidor web, s’ha creat un fitxer encarregat de rebre la trama enviada per GPRS, 
extreure les variables i emmagatzemar-les a la base de dades. En el servidor també s’hi allotja 
tota la plataforma web que interactua amb l’usuari i esta formada per 5 pàgines: LOGIN, INICI, 
TEMPS REAL, HISTORIAL i CONTACTE. La pàgina REGISTRE només és accessible per 
l’administrador del sistema. 

La pàgina LOGIN és la que permet l’accés a l’aplicació als usuaris autoritzats, els quals poden 
ser donats d’alta al sistema per l’administrador a través de la pàgina REGISTRE. Els usuaris 
registrats també es guarden a una taula de la base de dades on per seguretat la contrasenya 
és codificada, tal i com es pot veure amb més detall a l’annex A.2. 
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La pàgina INICI és la pàgina de presentació de les funcions implementades a la plataforma 
mentre que a la pàgina CONTACTE, es dona la informació de contacte de l’autor del projecte. 
A la pàgina TEMPS REAL es visualitza sobre un mapa la posició i la trajectòria del vehicle en 
temps real. I a la pàgina HISTORIAL, com el seu nom indica, es poden seleccionar i mostrar 
els recorreguts realitzats durant un dia concret mitjançant un calendari. 

En aquestes dues últimes pàgines cal establir la connexió amb la base de dades per tal 
d’obtenir-ne les dades requerides de forma constant i periòdica com: dates disponibles per 
visualitzar, número de registres d’un dia específic o extracció de tots els registres d’un dia 
específic. En algunes d’aquestes consultes, s’utilitza l’estàndard JSON com a intermediari 
entre la base de dades i la pàgina web per realitzar el bolcat de dades. 

En aquestes dues pàgines de la plataforma també s’ha integrat l’API de Google Maps la qual 
permet representar sobre el mapa aquests registres extrets de la base de dades en forma de 
marcadors i polilínies, com s’observa a la Figura 4. 

 
Figura 4. Representació del recorregut realitzat pel vehicle 

Finalment, pel desenvolupament de la interfície gràfica de la pàgina web s’ha utilitzat l’entorn 
de treball Bootstrap i la llibreria JavaScript jQuery, els quals han permès crear un disseny 
adaptable a qualsevol dispositiu i donar interactivitat a l’aplicació, respectivament.  
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4. Plataforma Arduino 
En aquest capítol es realitza una breu descripció de la plataforma Arduino, analitzant alguns 
dels models més utilitzats per, finalment, justificar l’ús d’aquesta sistema en el 
desenvolupament del prototip d’aquest projecte. 

4.1. Descripció de la plataforma 

Arduino [2] és una plataforma de creació de prototips electrònics de codi obert, la qual està 
basada en maquinari i programari lliure, flexible i fàcil d’utilitzar pels creadors i 
desenvolupadors. Així doncs, es tracta d’una placa amb tots els elements necessaris per 
connectar perifèrics a les entrades i sortides d’un microcontrolador ATMEL, i que pot ser 
programat tant en Windows com en macOS i GNU/Linux mitjançant la plataforma Arduino IDE, 
entorn de programació per crear les aplicacions. 

Existeixen una gran varietat de models en funció de les necessitats de cada projecte. A la 
Taula 12 es presenten alguns dels models analitzats i les seves característiques. 

 Arduino  
UNO 

Arduino 
Leonardo 

Arduino 
Mega 

Arduino 
Micro 

Microcontrolador ATmega328P ATmega32u4 ATmega2560 ATmega32u4 
Voltatge d’entrada 7-12 V 7-12 V 7-12 V 7-12V 
Pins I/O Digitals 14 20 54 20 
Pins entrada analògics 6 12 6 12 
Corrent DC Pins I/O 20 mA 40 mA 20 mA 40 mA 
UART 1 2 4 1 
Memòria Flash 32 KB 32 KB 256 KB 32 KB 
SRAM 2 KB 2.5 KB 8 KB 2.5 KB 
EEPROM 1 KB 1 KB 4 KB 1 KB 
Velocitat de rellotge 16 MHz 16 MHz 16 MHz 16 MHz 
USB Tipus B Micro B Tipus B Micro B 
Preu oficial 20 € 18 € 35 € 18 € 

Taula 12. Comparativa models Arduino 

Els tipus de perifèrics, tant d’entrada com de sortida, que s’hi poden connectar poden ser 
sensors, teclats, pantalles, motors... A més, també disposen d’altres tipus de components 
anomenats Shields que són plaques que es poden connectar sobre la placa principal 
d’Arduino per afegir-li infinitat de funcions com GPS, connectivitat ràdio, pantalles tàctils LCD... 

4.2. Justificació de l’elecció 

S’ha escollit aquesta plataforma de desenvolupament principalment per la facilitat i rapidesa 
amb la que es poden implementar projectes d’aquest tipus, cosa que no seria així si s’utilitzés 
un microcontrolador amb el qual s’hauria de partir des de zero. Cal tenir en compte que 
comprant una placa Arduino, descarregant el software de programació i connectant-lo per 
USB a un ordinador ja es pot començar a dissenyar i provar l’aplicació desitjada. Altres 
avantatges d’aquest dispositiu són els que es llisten a continuació: 

• Facilitat de programació: disposa de moltes llibreries que simplifiquen la feina de 
programació. A més, no es necessita cap placa per programar-lo com succeeix amb 
altres plaques de desenvolupament; Arduino disposa d’un software conegut com 
bootloader que ja ve carregat en el microprocessador i que permet programar-se ell 
mateix. 
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• Àmplia varietat de models: Arduino no és una única placa, sinó un conjunt de plaques 
amb diverses prestacions, de manera que sempre se’n trobarà alguna que s’adapti als 
requeriments del projecte. 

• De codi obert (Open Source): es pot accedir als plànols dels circuits i al codi de les 
llibreries de manera que es poden modificar segons conveniència, sense necessitat 
de llicència o permís. 

• Baix cost: hi ha plaques Arduino amb un cost inferior als 20€, molt econòmic si es 
compara amb altres plaques de prestacions similars. 

• Documentació: al ser una plataforma de programari i maquinari lliure àmpliament 
utilitzada, hi ha molta informació disponible i exemples per Internet.  

En aquest projecte, concretament, s’ha utilitzat un Arduino Mega perquè ja es disposava 
d’aquest model abans d’iniciar-lo. No obstant, un Arduino Uno o un Arduino Micro, hagués 
estat suficient per complir amb els requeriments d’aquest projecte a un cost molt més reduït. 
Els tres models Arduino esmentats es mostren a la Figura 5. 

Com es veurà més endavant, quant a entrades/sortides de la placa, bàsicament es necessita 
una connexió sèrie per comunicar-se amb el mòdul GPRS i tres sortides digitals pel control de 
l’estat del mòdul. Quant a memòria i velocitat de processament també són suficients els que 
ofereix Arduino Uno o Micro ja que, encara que es treballa a temps real, no es necessita un 
processament de dades molt elevat. 

 
 

 

 

 

 

Figura 5. Arduino Mega, Uno i Micro (d’esquerra a dreta) 
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5. Mòdul de comunicacions GSM/GPRS + GPS 
En aquest capítol es realitza una breu descripció de les dues tecnologies principals utilitzades 
en aquest projecte: el sistema de comunicacions GSM/GPRS i el sistema de navegació per 
satèl·lit GPS. A continuació, es fa un breu anàlisi d’alguns dels mòduls disponibles en el 
mercat que compleixen amb els requeriments del projecte i es descriu més detalladament 
l’utilitzat en el prototip: el mòdul SIM808. 

5.1. La tecnologia GSM/GPRS 

GSM (Global System for Mobile communications) [3], conegut com l’estàndard de segona 
generació (2G), va començar a ser utilitzat a finals del segle XX i a diferència de la primera 
generació de telèfons mòbils, les seves comunicacions eren totalment digitals. 

A Europa, el sistema GSM utilitza les bandes de freqüència de 850, 900 i 1800 MHz, mentre 
que als Estats Units, la de 1900 MHz, de manera que els dispositius mòbils que poden operar 
en aquestes freqüències, es coneixen amb el nom de quatribanda (Quadband). L’estàndard 
GSM permet transmissions digitals de veu i dades, missatges de text (SMS) i missatges 
multimèdia (MMS). 

L’estàndard GPRS (General Packet Radio Service) és l’evolució del sistema GSM que al 
trobar-se entre la segona generació (2G) i la tercera (3G), sol rebre el nom de 2.5G. GPRS 
estén l’arquitectura de l’estàndard GSM per permetre la transferència de dades mitjançant la 
commutació de paquets amb velocitats de transferència que poden arribar als 230 Kbps en 
funció de la tecnologia utilitzada, tal i com es pot observar a la Taula 13. 
 

Tecnologia Velocitat 
baixada (kbit/s) 

Velocitat pujada  
(kbit/s) 

CSD 9,6 9,6 
HSCSD 28,8 14,4 
HSCSD 43,2 14,4 
GPRS 80 20 (Classe 8 & 10 i CS-4) 
GPRS 60 40 (Classe 10 i CS-4) 

EGPRS (EDGE) 236,8 59,2 (Classe 8 & 10 i MCS-9) 
EGPRS (EDGE) 177,6 118,4 (Classe 10 i MCS-9) 

 

Taula 13. Velocitats de pujada i baixada de les diferents tecnologies GSM/GPRS 

Al contrari del que succeeix amb la commutació de circuits, a l’estàndard GPRS gràcies al seu 
mode de transferència de paquets, les transmissions de dades només utilitzen la xarxa quan 
és necessari, permetent la tarifació per volum d’informació transmesa en lloc de per temps de 
connexió. D’aquesta manera, l’usuari pot romandre connectat sense cost addicional, utilitzant 
la xarxa només quan enviï o rebi paquets de dades. 

Per a l’accés a la xarxa de dades, l’estàndard GPRS utilitza el protocol IP, mentre que pel 
transport de veu, utilitza l’arquitectura de la xarxa GSM. A banda d’actualitzar alguns serveis 
dels que ja disposava GSM, GPRS admet una sèrie de característiques que no estaven 
disponibles en el 2G com el servei punt a punt (PTP) per a connexions client-servidor en una 
xarxa IP o el servei punt a multipunt (PTMP) per l’enviament multidifusió. 

El 2G segueix sent un estàndard amb un llarg futur per endavant. Segons [4], mentre hi ha 
previsions d’acabar amb la xarxa 3G a l’any 2025, les xarxes 2G es mantindran operatives per 
un temps indefinit degut a la seva utilitat pels serveis M2M (màquina a màquina) i l’Internet de 
les Coses (IoT), comunicacions que no requereixen un gran ample de banda.  
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5.2. Les comandes AT 

El conjunt de comandes AT (de la paraula “Attention”) [5], també conegudes com comandes 
Hayes, és un llenguatge d’ordres específiques desenvolupat per la companyia Hayes 
Communications i que pràcticament es va convertir en un estàndard obert per configurar i 
parametritzar mòdems.  

La telefonia mòbil també va adoptar aquest llenguatge com a estàndard de comunicació i 
actualment, tots els terminals mòbils GSM posseeixen un conjunt específic de comandes AT 
que permeten realitzar una sèrie d’accions com marcar un número de telèfon, enviar o llegir 
SMS, consultar l’estat de connexió a la xarxa... 

En el present projecte, aquestes comandes AT són les que s’envien des de l’Arduino al mòdul 
GSM/GPRS a través del port sèrie, per tal de poder establir connexió a la xarxa GPRS i enviar 
les dades de geolocalització al servidor. Com són moltes les comandes existents, tal i com es 
pot veure en el manual de comandes AT [6] i [7] del mòdul SIM808, a la Taula 14 es citen 
aquelles utilitzades en aquest projecte, juntament amb una breu descripció. 

Sintaxis comanda AT Paràmetres Descripció 
AT - Verifica la comunicació 
AT+CPIN=”pin” Pin: número PIN de la SIM Desbloqueja SIM  

AT+CREG? - Comprova si s’ha registrat a al 
xarxa 

AT+SAPBR=3,1,\"Contype\",\"Type\" Type: tipus de connexió Defineix tipus de connexió 
AT+SAPBR=3,1,\"APN\",\"APN\" APN: direcció operador APN Estableix servidor APN 
AT+SAPBR=3,1,\"USER\",\"USER\" USER: usuari operador APN Estableix usuari servidor APN 
AT+SAPBR=3,1,\"PWD\",\"PWD\" PWD: contrasenya APN Estableix contrasenya APN 

AT+SAPBR=1,1 - Estableix canal comunicació i 
identificador 

AT+SAPBR=2,1 - Habilita cua de transmissió 
AT+HTTPINIT - Inicialitza el servei HTTP 
AT+HTTPPARA=\"CID\",1 - Estableix paràmetres HTTP 
AT+HTTPPARA=\"URL\",\"URL\" URL: direcció web petició Defineix direcció petició  
AT+HTTPACTION=0 - Defineix petició tipus GET 
AT+CGNSPWR=1 - Habilita GPS 
AT+CGNSINF - Obté les dades GPS 

 

Taula 14. Comandes AT utilitzades en el projecte 

5.3. El sistema GNSS i el protocol NMEA 0183 

Un sistema global de navegació per satèl·lit (Global Navigation Satellite System, GNSS) [8] 
és una constel·lació de satèl·lits que transmet senyals que són utilitzats pel posicionament i 
localització en qualsevol part del globus terrestre. Actualment, estan en funcionament el 
Sistema de Posicionament Global (GPS) dels Estats Units i el Sistema Orbital Mundial de 
Navegació per Satèl·lit (GLONASS) de la Federació Russa. Varis territoris i països estan 
desenvolupant sistemes propis, com és el cas de la Unió Europa amb el projecte Galileo que 
estarà operatiu el 2020. 

En el cas del sistema GPS, actualment està constituït per més de 24 satèl·lits agrupats en 6 
òrbites a 20.200 km d’altura. La constel·lació transmet a tres freqüències diferents de la banda 
L de radiofreqüències: L1 (1575,42 MHz), L2 (1227,60 MHz) i L5 (1176,45 MHz), sent L1 la 
comuna a tots els satèl·lits GPS.  
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Els receptors GPS utilitzen habitualment el protocol NMEA 0183 [9] creat per NMEA (National 
Marine Electronics Association), una organització estatunidenca que estableix estàndards de 
comunicació electrònica marítima. Cada trama comença per $GP seguit de RMC, CGA, GSA 
o GSV, que indiquen quin tipus de dades conté la trama. A continuació, apareixen els camps 
propis del tipus de missatge i finalment * i el Checksum. El missatge acaba amb un retorn de 
carro (<CR>) i un salt de línia (<LF>). Un exemple d’aquest tipus de missatge (on es separa 
cada paràmetres per comes) i el significat de cada part de la trama es mostra a la Taula 15. 
 

Trama 
$GPRMC,193107.00,A,2029.49050,N,10316.32055,W,000.00,000.0,111113,08.0,E,D*27 

Part trama Significat 
$GPRMC Format de la trama 
193107.00 Hora UTC en què s’ha obtingut la posició (hhmmss) 

A Estat de la trama: A = vàlida, 9 = caché, V = invàlida 
2029.49050 Latitud (ggmm.mmmmm) 

N Hemisferi (N=nord, S=sud) 
10316.32055 longitud (gggmm.mmmmm) 

W Hemisferi (E=est, W=oest) 
000.00 Velocitat en nusos 
000.0 Rumb en graus (0º a 360º) 

111113 Data UTC en què s’ha obtingut la posició (DDMMAA) 
08.0,E Variació magnètica 
D*27 Checksum 

Taula 15. Trama $GPRMC i significat de cada paràmetre 

5.4. Justificació de l’elecció 

Pels requeriments d’aquest projecte, en el vehicle és necessari instal·lar un receptor GPS per 
conèixer la seva ubicació juntament amb un dispositiu de connectivitat mòbil que enviï 
aquestes dades al servidor. Arduino és l’encarregat de tractar la trama GPS i executar les 
instruccions necessàries per enviar-les cap al servidor a través del mòdul de comunicacions. 

Al mercat existeixen diverses opcions en funció de la tecnologia utilitzada i solen venir amb 
mòduls ja preparats per connectar amb plaques de desenvolupament com Arduino o 
Raspberry Pi. Molts d’ells tenen una pila TCP/IP que es controla a través de les comandes AT 
i que permet accedir fàcilment al servei d’Internet HTTP. Molts d’ells, també ja porten 
incorporat el receptor GPS. Alguns dels models que s’han analitzat són els que es mostren a 
la Taula 16. 

Model Tecnologia Bandes freq. 
(MHZ) 

Velocitat 
pujada 

Velocitat 
baixada GPS Preu 

oficial 

DFRobot SIM 808 GPRS/GSM 850, 900,  
1800, 1900 85,6 Kbps 85,6 Kbps SÍ 39,00 € 

DFRobot SIM 900 GPRS/GSM 850, 900,  
1800, 1900 85,6 Kbps 85,6 Kbps NO 35,50 € 

DFRobot 
SIM5215-E 

WCDMA/EDGE/GPRS/ 
GSM/ 

850, 900,  
1800, 2100 384 Kbps 384 Kbps NO 83,00 € 

Adafruit FONA 
SIM5320-E 

HSDPA/WCDMA/ 
EDGE/GPRS/GSM/ 

850, 900, 
1800,1900, 2100 384 Kbps 3,6 Mbps SÍ 85,00 € 

DFRobot 
SIM7600-CE 

LTE/SCDMA /HSPA+/ 
EDGE/GPRS/GSM 

850, 900, 1800, 
2100, 2600 50 Mbps 150 Mbps SÍ 76,90 € 

Taula 16. Comparativa mòduls de comunicació GSM/GPRS + GPS 
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En aquest projecte es treballa amb el mòdul DFRobot SIM808 per la bona relació 
prestacions/preu que presenta. Encara que es podrien haver utilitzat models similars amb 
velocitats de transmissió més elevades (3G o 4G), pels requeriments d’aquest projecte no és 
necessari i són mòduls que encara tenen un preu elevat.  

En aquest cas, només cal realitzar peticions web a un servidor de forma continua cada 2 
segons aproximadament però enviant molt poca informació (una direcció web amb 5 
paràmetres), de manera que amb una connexió GPRS és suficient. A més a més, aquest 
model ja disposa de GPS integrat la qual cosa evita que s’hagin de comprar mòduls extres. 

5.5. El mòdul de comunicacions SIM808 

La shield SIM808 GSM/GPRS + GPS de DFRobot, mostrada a la Figura 6, és la utilitzada per 
rebre les dades GPS i enviar-les al servidor. Aquest mòdul està basat en el xip SIMCOM 
SIM808 [10] i ofereix, a més de les funcionalitats d’enviament i recepció de dades GSM/GPRS, 
la tecnologia GPS de navegació per satèl·lit.  

Així doncs, gràcies a aquest mòdul i utilitzant una targeta SIM, es poden enviar i rebre trucades 
i SMS, connectar-se a internet i conèixer les nostres coordenades i l’horari UTC. També 
disposa de micròfon integrat i connector minijack per auriculars o micròfon extern per si es 
volgués establir una conversa en una trucada telefònica.  

 
Figura 6. Shield SIM808 GSM/GPRS + GPS 

Algunes de les especificacions més destacades a tenir en compte pel desenvolupament del 
projecte es presenten a la Taula 17. 

Banda de freqüència Quatribanda 850/900/1800/1900 MHz 
Connectivitat GPRS multislot classe 12 (velocitat de pujada/baixada: 85,6 Kbps). 
Estació mòbil GPRS classe B 
Nombre canals GPS 22 canals GPS de seguiment, 66 canals GPS d’adquisició 
Time to First Fix (TTF) En fred: 30 segons; en calent: 1 segon 
Precisió horitzontal < 2,5 m 
Freqüència d’actualització 5 Hz 
Voltatge d’operació 5 V 
Voltatge d’entrada 7-23 V 
Comandes de control AT 
Protocol GPS NMEA 

Taula 17. Especificacions mòdul SIM808 
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Els elements principals del mòdul, dels quals és necessari conèixer la seva funció pel correcte 
ús de la placa, es mostren i es descriuen a la Figura 7. 
 

 
 

Boot switch button 

Per habilitar/inhabilitar la cerca de senyal GPRS.  
- Habilitar: Prémer 1 segon 
- Inhabilitar: Prémer 3 segons 

Aquesta funció també es pot realitzar per software a través del pin 12. 
Arduino reset Reinicia la connexió de la xarxa GPRS. 
GPS i GSM antenna Connectors U.FL per a la connexió de les antenes GPS i GSM, 

respectivament. 
Indicator LED ON Indica si el mòdul està alimentat. 

GSM Indicator 
Indica l’estat del mòdul amb la xarxa. 

- Parpelleig ràpid: buscant xarxa. 
- Parpelleig lent (cada 3 segons): registrat a la xarxa correctament. 

Function Switch 

Commutador de funcions de 3 posicions: 
- None: Per descarregar el programa del PC a l’Arduino. 
- USB_DBG: Quan el mòdul està connectat a l’Arduino, permet 

realitzar una depuració (depuració AT) mitjançant un programa* 
instal·lat al PC.  

- Arduino: permet comunicar el mòdul SIM808 amb l’Arduino. 

Figura 7. Posició i descripció dels elements principals de la shield SIM808  
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6. Posada en marxa del prototip 
Els elements necessaris pel muntatge i la posada en marxa del prototip són: la placa Arduino 
Mega, el mòdul de comunicacions SIM808, la bateria d’alimentació i una targeta SIM 
operativa. 

6.1. Connexions 

El primer que cal fer és inserir la targeta SIM (tipus MiniSIM) dins el sòcol de la placa SIM808. 
No obstant, abans és recomanable inserir-la a un telèfon mòbil per comprovar que està 
operativa i que es poden enviar/rebre trucades i SMS i navegar per internet.  

A continuació, es connecten les antenes GPRS i GPS en els connectors corresponents del 
mòdul SIM808. En aquest projecte s’ha utilitzat una antena GPS diferent de la que venia de 
sèrie ja que el cable era massa curt per poder-hi treballar. La nova antena disposa d’un 
connector SMA de manera que ha estat necessari un adaptador U.FL a SMA per poder-la 
connectar a la placa. 

En aquest punt, per programar el dispositiu s’han realitzat les connexions corresponents 
segons l’esquema de la Figura 8. Un cop el prototip estigui funcionant correctament, com que 
el mòdul SIM808 és una shield compatible tant amb Arduino UNO com amb Arduino Mega es 
muntarà directament sobre aquesta, sent el port sèrie 0 l’utilitzat per comunicar-se amb el  
mòdul SIM808. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pins SIM808 Pins Arduino Funció 
RX1◄0 RX1 19 Comunicació sèrie amb SIM808 TX1►1 TX1 18 

12 12 Habilitació GPRS per software 

- USB Comunicació sèrie amb PC  
(per descarregar i depurar el programa) 

Figura 8. Connexions SIM808 – Arduino Mega 

Així doncs, com es pot veure a la figura anterior, durant l’etapa de programació s’han utilitzat 
dos ports sèrie per tal d’agilitzar i facilitar la depuració de codi: mentre el port sèrie 0 (que a la 
vegada també és l’USB) s’ha utilitzat per descarregar i depurar el programa mitjançant la 
consola sèrie que disposa el propi software d’Arduino; s’ha utilitzat al mateix temps el port 
sèrie 1 (RX1 – TX1) per comunicar-se amb el mòdul SIM808. 

  

USB 

9,6 V 
1900 mAh 

Antena 
GPS 

Antena 
GSM 
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Amb aquesta configuració, és important fixar-nos que el commutador de funcions (function 
switch) de la placa estigui a la posició 3.- Arduino, com es mostra a la Figura 9, pel correcte 
funcionament del prototip.  

 
Figura 9. Detall del commutador de funcions 

Val a dir que això s’ha pogut fer d’aquesta manera perquè no s’han utilitzat les llibreries del 
fabricant, el qual per defecte configura el port sèrie 0 tant per realitzar la comunicació amb el 
PC com per la comunicació amb el mòdul SIM808, sent necessari canviar la posició del 
commutador de funcions segons el que es vulgui realitzar en cada moment: posició 0 per 
descarregar el programa a l’Arduino i posició 3 per comunicar-se amb el mòdul SIM808. 
Aquest és el procediment que s’hauria de seguir si es treballés amb un Arduino que només 
disposés d’un port sèrie com el cas de l’Arduino Uno o l’Arduino Micro. 

Les línies de codi que es presenten en els següents apartats ja fan referència al muntatge 
final del mòdul SIM808 sobre l’Arduino Mega, amb el codi carregat i treballant amb el port 
sèrie 0 per a la comunicació entre ambdós. 

Pel que fa a la resta de connexions, la sortida digital 12 de l’Arduino està connectada al pin 
12 del mòdul SIM808 per habilitar i inhabilitar la cerca de senyal GPRS per programari, sense 
necessitat d’haver de prémer el botó Boot Button per a tal funció.  

Finalment, l’alimentació de l’Arduino i el mòdul SIM808 es fa a través del connector jack de 
l’Arduino Mega. S’utilitzen 8 piles recarregables AA (1,2V) de 1900mAh connectades en sèrie, 
obtenint així un total de 9,6V i 1900 mAh, voltatge que està dins els rangs d’alimentació 
d’ambdós dispositius i capacitat suficient per realitzar les proves de funcionament en un entorn 
real com pot ser dins un turisme. Queda fora de l’abast d’aquest projecte l’estudi quant a 
autonomia o mètodes d’alimentació del sistema per un ús a nivell comercial. 

Per tant, un cop es connecti l’alimentació, s’han d’encendre els respectius leds ON. Per 
comprovar que el mòdul SIM808 es registra correctament a la xarxa i que està preparat per 
enviar/rebre dades, s’ha de prémer el Boot Button durant un segon. Amb això, s’inicia un 
parpelleig ràpid del led GSM indicator, i passats uns segons, s’inicia un parpelleig més lent 
que indica que el mòdul s’ha registrat correctament a la xarxa i que està preparat per 
enviar/rebre dades. 
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6.2. Verificació de les comunicacions 

Un cop el mòdul SIM808 està registrat a la xarxa GPRS, cal comprovar que a l’enviar una 
comanda, aquest respon correctament. Per fer-ho, es carrega aquest petit programa que es 
mostra a la Figura 10, utilitzant l’IDE d’Arduino.  

Com es pot veure en aquestes línies de codi, una vegada inicialitzats els ports sèrie 0 (Serial) 
i 1 (Serial1) amb les velocitats de transmissió (baud rate) corresponents, envia el que es rep 
a través del port sèrie 0 (les comandes que s’introdueixen al monitor sèrie) al port sèrie 1, i el 
que es rep del port sèrie 1 (les comandes retornades pel mòdul SIM808), es mostra a través 
de la consola sèrie. 

 
Figura 10. Comunicació de prova PC – Arduino – SIM808 

Obrint el monitor sèrie de l’IDE d’Arduino i seleccionant el baud rate correcte (en aquest cas, 
115200), al enviar la comanda AT, el mòdul ha de respondre amb un OK tal com es mostra a 
la Figura 11; si no fos així, caldria repassar que les connexions, la velocitat de transmissió i 
l’alimentació de les plaques fos correcte. 

 
Figura 11. Comanda AT i resposta obtinguda 

Evidentment, aquest sistema d’introduir les comandes i veure la resposta a través de la 
consola d’Arduino, només es pot realitzar durant el procés de depuració i desenvolupament 
del projecte, ja que requereix d’un ordinador al costat. Un cop el sistema estigui funcionant en 
un entorn real, no es podran efectuar aquestes comprovacions. Per això, cal implementar una 
sèrie de funcions per tal que el sistema sigui capaç de reiniciar-se i configurar-se de forma 
autònoma, i assegurar que està connectat a la xarxa abans de començar a enviar dades. 

void setup() 
{ 
  Serial.begin(115200);   //Comunicació PC - Arduino 
  Serial1.begin(115200);  //Comunicació Arduino - SIM808 
  delay(1000); 
} 
 
void loop() 
{ 
 //Enviament i recepció de dades 
 if (Serial.available() > 0) 
 Serial1.write(Serial.read()); 
 if (Serial1.available() > 0) 
 Serial.write(Serial1.read()); 
} 
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6.3. Enviament de comandes AT 

Així doncs, en el codi de programa creat, sempre que es s’envia una comanda AT des de 
l’Arduino al mòdul SIM808, s’utilitza la funció que proposa el fabricant del mòdul en el qual 
s’han fet algunes modificacions per adaptar-lo als requeriments d’aquest projecte. Aquesta 
funció es mostra a la Figura 12. 

int sendAT(String ATcommand, char* exp_response, unsigned int timeout) 
{ 
  int x = 0; 
  bool answer = 0; 
  unsigned long previous; 
 
  memset(response, '\0', 100);                      // S'inicialitza l'string 
  delay(100); 
  while ( Serial.available() > 0) Serial1.read();   // Neteja buffer d'entrada 
  Serial.println(ATcommand);                        // Envia la comanda AT 
  x = 0; 
  previous = millis(); 
   
  do {                                              // Bucle que espera resposta 
    if (Serial.available() != 0)                    // Si dades, llegeix resposta 
    {                                                 
      response[x] = Serial.read(); 
      x++; 
       
      if (strstr(response, exp_response) != NULL)   //Comprova si resposta és correcte 
      { 
        answer = 1; 
      } 
      else if (strstr(response, "ERROR")                      // Hi ha hagut algun error 
      { 
        powerUpDown();                              // Apaga mòdul GPRS 
        resetFunc();                               
      } 
     } 
  } 
    // Espera fins tenir una resposta 
    while ((answer == 0) && ((millis() - previous) < timeout));  
  return answer; 
} 

Figura 12. Funció enviament comandes AT 

L’objectiu de la funció sendAT() és enviar la comanda AT desitjada (ATcommand) a través del 
port sèrie i emmagatzemar la resposta donada pel mòdul SIM808 dins una cadena de 
caràcters. Mentre dins la cadena no es troba la resposta esperada (exp_response) i no hagi 
passat el temps establert (timeout), es van emmagatzemant els caràcters enviats. Quan es 
troba la resposta esperada (“OK”), significa que la comanda s’ha processat correctament. 
Altrament, si es detecta la paraula “ERROR” dins la cadena es procedeix a inhabilitar la senyal 
GPRS i a reiniciar el programa per assegurar que el dispositiu torna a funcionar amb 
normalitat. 

La funció que s’encarrega d’inhabilitar la senyal GPRS és powerUpDown(), mostrada a la 
Figura 13 i en la qual, s’envia un pols positiu de dos segons al pin 12 del mòdul. Aquesta 
mateixa funció també s’utilitza en altres parts del codi per habilitar la senyal. 
void powerUpDown() { 
  digitalWrite(PIN_PWR,LOW);          //Seqüència polsos 
  delay(1000); 
  digitalWrite(PIN_PWR,HIGH); 
  delay(2000); 
  digitalWrite(PIN_PWR,LOW); 
  delay(3000); 
} 

Figura 13. Funció habilitació/inhabilitació senyal GPRS 
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Per reiniciar el programa, Arduino disposa d’una funció integrada anomenada resetFunc() que 
es declara a l’adreça 0; d’aquesta manera, quan s’executa, es restableix automàticament. 
Aquesta senzilla funció es mostra a la Figura 14. 

void (* resetFunc) (void) = 0; 

Figura 14. Funció reinici programa Arduino 

6.4. Trama GPS 

El mòdul SIM808 permet obtenir les trames NMEA, l’estructura de les quals ja s’ha comentat 
en capítols anteriors. No obstant, també disposa d’una instrucció pròpia (AT+CGNSINF) que 
és la que s’utilitza en aquest projecte perquè dona directament els paràmetres de navegació 
GNSS més importats de cada tipus de missatge, facilitant així l’anàlisi dels diferents valors 
d’interès. Un exemple de trama obtinguda i el significat de cada part de la trama es mostra a 
la Taula 18. 

Trama 
+CGNSINF: 1,1,20190408193057.000,41.976182,2.802547,72.800,0.09,219.8,1,,2.2,2.4,1.0,,6,5,,,50,, 

Part trama Significat 
1 Estat d’execució (habilitat o no habilitat) 
1 Estat de localització (fixada o no fixada) 

20190408193057.000 Data i hora en UTC (yyyyMMddhhmmss.sss) 
41.976182 Latitud (±dd.dddddd) 
2.802547 Longitud (±ddd.dddddd) 

72.800 Altitud sobre el nivell del mar (m) 
0.09 Velocitat (km/h) 

219.8 Rumb (º) 
1 Tipus de localització (2D, 3D, no fixat) 
- Reservat 

2.2 Dilució de la precisió horitzontal (HDOP) 
2.4 Dilució de la posició (PDOP) 
1.0 Dilució de la precisió vertical (VDOP) 
- Reservat 
6 Nombre de satèl·lits a la vista 
5 Nombre de satèl·lits utilitzats 
- Reservat 
- Reservat 

50 High Power Amplifier (HPA) 
- Reservat 

Taula 18. Resposta de la comanda AT+CGNSINF 

De tota la trama només s’extreuen els valors útils per a la nostre aplicació, que en aquest cas 
són: estat de localització, data i hora UTC, latitud, longitud, velocitat i nombre de satèl·lits 
utilitzats. En seccions posteriors es mostra com s’han extret aquests valors i s’han enviat a la 
base de dades en forma de trama. 
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6.5. Funcionament del prototip 

El codi consta bàsicament de dues parts ben diferenciades: una primera part de configuració 
en què s’inicialitza la comunicació sèrie amb el mòdul de comunicacions SIM808, s’habilita el 
senyal GPRS i el senyal GPS, es configuren els paràmetres per a la comunicació GPRS, 
s’inicialitza el servei HTTP i es fixa la ubicació del GPS. I una segona part, en què s’entra al 
bucle principal del programa on de forma periòdica, constant i seqüencial s’obtenen les dades 
del GPS, s’analitzen i s’envien al servidor.  

Es podria haver realitzat una programació multitasca en què una d’elles s’encarregués del 
GPS i l’altre de la comunicació amb el servidor, comunicant dades d’una tasca a l’altra. No 
obstant,  s’ha utilitzat la opció més simple ja que cada vegada que s’obté una dada GPS, 
aquesta és enviada al servidor, i així de forma continua.  

 
Figura 15. Diagrama de flux del programa que s’executa a l’Arduino 

A continuació, es detallen els aspectes i les línies de codi més importants de cadascun dels 
blocs del diagrama de flux. 
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• Inicialització 
En el bloc d’inicialització s’estableix la velocitat de la transmissió de dades del port sèrie 0 
(comunicació entre Arduino i mòdul SIM808) i s’estableixen els pins d’entrada i sortida 
inicialitzant-los en un estat inicial predeterminat. 

• Habilitació senyal GPRS i GPS 
Com s’ha comentat en capítols anteriors, com que en un dispositiu d’aquestes característiques 
la intervenció humana ha de ser gairebé nul·la o inexistent, la senyal GPRS s’habilita per 
programari; no obstant, en primer lloc cal conèixer en quin estat es troba.  

Per saber-ho, s’envia la comanda AT: si s’obté resposta OK, significa que ja està encès; si no 
s’obté resposta, s’habilita i s’espera dins un bucle fins a obtenir la resposta. Un cop fet això, 
també s’habilita la senyal GPS. La funció enable(), mostrada a la Figura 16, és la que 
s’encarrega de dur-ho a terme. 
void enable() { 
 
  if (sendAT("AT", "OK", 2000) == 0) {      //Si mòdul no respon 
     powerUpDown();                         //Encèn mòdul 
  } 
 
  while (sendAT("AT", "OK", 2000) == 0) {}  //Espera que s'encengui mòdul 
   
  sendAT("AT+CGNSPWR=1", "OK", 2000);       //Habilita GPS  
} 

Figura 16. Funció comprovació estat senyal GRPS 

• Paràmetres configuració GPRS 
El següent pas és enviar els paràmetres de configuració de la senyal GPRS per establir la 
connexió amb la xarxa mòbil. Per fer-ho, s’envien les comandes AT de la Figura 17.  

En aquesta funció s’estableix el número PIN de la targeta SIM, es comprova l’estat del registre 
a la xarxa, es defineix el tipus de connexió i es passen els paràmetres de configuració de 
l’APN (nom del punt d’accés, usuari i contrasenya). Cada companyia de telefonia mòbil té els 
seus específics [11]; en aquest cas s’han utilitzat els de Vodafone. Finalment, s’estableix el 
canal de comunicació i s’habilita la cua de transmissió. 

void GPRSconn() { 
 
  sendAT("AT+CPIN=\"7640\"", "OK", 1000);           // Desbloqueja SIM amb el PIN 
  delay(1000); 
  sendAT("AT+CREG?", "+CREG: 0,1", 1000);           // Comprova registre a la xarxa 
  delay(1000); 
  sendAT("AT+SAPBR=3,1,\"Contype\",\"GPRS\"", "OK", 1000);        // Defineix connexió 
  delay(1000); 
  sendAT("AT+SAPBR=3,1,\"APN\",\"ac.vodafone.es\"", "OK", 1000);  // Servidor APN 
  delay(1000); 
  sendAT("AT+SAPBR=3,1,\"USER\",\"vodafone\"", "OK", 1000);       // Usuari APN 
  delay(1000); 
  sendAT("AT+SAPBR=3,1,\"PWD\",\"vodafone\"", "OK", 1000);        // Contrasenya APN 
  delay(1000); 
  sendAT("AT+SAPBR=1,1", "OK", 2000);               // Canal de comunicació i id 
  delay(1000); 
  sendAT("AT+SAPBR=2,1", "OK", 2000);               // Habilita cua transmissió 
  delay(1000); 
} 

Figura 17. Funció configuració paràmetres GPRS  
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• Inicialització servei HTTP 
Una vegada establerta la comunicació, la funció HTTPinit() mostrada a la Figura 18, és la que 
inicia el servei HTTP indicant l’identificador del canal de comunicació establert anteriorment. 

void HTTPinit() { 
 
  sendAT("AT+HTTPINIT", "OK", 2000);                // Inicialitza servei HTTP 
  delay(1000); 
  sendAT("AT+HTTPPARA=\"CID\",1", "OK", 2000);      // Indica id del canal de comunicació 
  delay(1000); 
} 

Figura 18. Funció comprovació estat del mòdul 

• Localització GPS fixada 
Quan s’habilita el GPS tarda un temps a fixar la posició (en fred, uns 30 segons; i en calent, 1 
segon, aproximadament), de manera que no es comencen a enviar dades al servidor fins que 
la posició no estigui fixada. Com que no existeix cap comanda específica que permeti conèixer 
en quin estat es troba, es crea una funció anomenada initGPS(), mostrada a la Figura 19 en 
què s’envia la comanda d’obtenció de la trama GPS (AT+CGNSINF). 

A continuació, es mira quin valor apareix a la posició 25 de la trama, corresponent al segon 
paràmetre de la trama GPS: estat de localització (fixada o no fixada). Mentre sigui diferent de 
1 (no fixada), es segueix enviant la comanda cada 2 segons en bucle fins que sigui 1 (fixada). 

void initGPS() { 
 
  sendAT("AT+CGNSINF", "OK", 2000); 
 
  while (respuesta[25] != '1') {          //Mentre no estigui fixada la localització 
 
    sendAT("AT+CGNSINF", "OK", 2000);     //Torna a obtenir info GPS 
    delay(2000); 
  } 
} 

Figura 19. Funció espera localització fixada 

• Parsejat trama GPS 
Dins el bucle infinit s’obtenen les trames GPS i s’analitzen per extreure els valors que són 
necessaris. Com que cada paràmetre està separat per una coma, es va recorrent tota la trama 
i cada vegada que se’n troba una, es divideix la cadena de caràcters i es guarda el valor 
corresponent dins una variable, tal i com es mostra a la Figura 20 

void GPSdata() { 
 
  sendAT("AT+CGNSINF", "OK", 2000); 
  delay(200); 
 
  strtok(response, ","); 
  strtok(NULL, ","); 
  strcpy(UTCtime,strtok(NULL, "."));                // Extreu data i hora 
  strtok(NULL, ","); 
  strcpy(latitude,strtok(NULL, ","));               // Extreu latitud 
  strcpy(longitude,strtok(NULL, ","));              // Extreu longitud 
  strtok(NULL, ","); 
  strcpy(velocity,strtok(NULL, ","));               // Extreu velocitat 
  velocity_int = atoi(velocity); 
  strtok(NULL, ","); 
  strtok(NULL, ","); 
  strtok(NULL, ","); 
  strtok(NULL, ","); 
  strtok(NULL, ","); 
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  strcpy(satellites,strtok(NULL, ","));             // Extreu satèl·lits 
  satellites_int = atoi(satellites); 
  strtok(NULL, ","); 
} 

Figura 20. Parsejat trama GPS 

• Enviament dades al servidor 
Finalment, un cop s’han obtingut les variables d’interès de la trama GPS, s’envien al servidor 
a través de la funció creada anomenada HTTPsend(), mostrada a la Figura 21. 

void HTTPsend() { 
 
  char frame[100];                                  // Es crea array 
  sprintf(frame, "la=%s&lo=%s&dt=%s&v=%d&st=%d", latitude, longitude, UTCtime, 
velocity_int, satellites_int); 
  // Definició IP servidor 
  Serial.print("AT+HTTPPARA=\"URL\",\"http://34.66.237.235/in.php?");    
  Serial.print(frame);                               
  sendAT("\"", "OK", 3000);                         // S'envia trama 
  sendAT("AT+HTTPACTION=0", "OK", 3000); 
} 
 

Figura 21. Petició HTTP al servidor amb les variables extretes del GPS 

En aquesta funció, es crea una cadena de caràcters on es guarda la seqüència a enviar amb 
el format adequat. A continuació, la comanda AT+HTTPPARA realitza la petició HTTP, per 
defecte per TCP i el port 80, enviant la URL que apunta a l’arxiu del servidor annexant-hi la 
cadena de variables a enviar i els seus valors. Aquest arxiu és l’encarregat de tractar aquesta 
cadena i emmagatzemar-la a la base de dades, tal com es veurà al següent capítol.  

Finalment, amb la comanda AT+HTTPACTION=0 es defineix el tipus de mètode per a la 
petició HTTP, que en aquest cas és GET. Si retorna l’OK, significa que la petició s’ha realitzat 
correctament. 
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7. Servidor web local 
Aquest capítol es divideix en dues fases ben diferenciades: en primer lloc, durant la fase de 
desenvolupament, s’ha utilitzat l’aplicació WAMPServer per simular un servidor en la màquina 
local i així, testejar el funcionament i depurar l’aplicació web de forma més ràpida i còmoda; i 
en segon lloc, s’ha migrat l’aplicació a la plataforma Google Cloud per tal que l’aplicació web 
estigui disponible a la xarxa. 

7.1. Instal·lació WAMPServer 

Per començar a realitzar les primeres proves de l’aplicació web, és necessari un servidor web 
on allotjar-la. Per això, s’ha utilitzat el programari WAMPServer (http://www.wampserver. 
com/), entorn de desenvolupament web molt útil. 

Aquest proporciona els quatre elements necessaris per a la posada en marxa d’un servidor 
web de forma ràpida i fàcil: Windows com a sistema operatiu, Apache com a servidor web, 
PHP com a llenguatge de programació i MySQL com a gestor de la base de dades. Utilitzar 
paquets com aquest és una manera simplificada i ràpida de crear un entorn de proves en el 
propi ordinador sense haver de perdre temps descarregant i instal·lant els components 
individuals. 

És completament gratuït i inclou les últimes versions d’Apache, PHP i MySQL, així com 
versions anteriors per testejar en un entorn de desenvolupament particular. A més, també 
disposa de l’eina PhpMyAdmin que permet gestionar fàcilment la base de dades. 

Un cop instal·lat, cal comprovar que tots els complements estan funcionant correctament 
fixant-nos que la icona del programari aparegui de color verd a la barra d’eines com es mostra 
a la Figura 22. Si és així, significa que ja tenim el nostre servidor actiu. En cas d’aparèixer de 
color taronja o vermell, cal revisar la configuració ja que és indicador de que algun dels 
elements està fallant o no està ben configurat. 

 
Figura 22. Icona WAMPServer de color verd (actiu i funcionant) 

Per comprovar que es té accés al servidor, cal introduir l’adreça http://localhost a la barra de 
qualsevol navegador web, en el qual ha d’aparèixer la pantalla de presentació de 
WAMPServer de la Figura 23. 

 
Figura 23. Pantalla inicial servidor 

http://localhost/
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A continuació, es crea una carpeta dins la ruta d’instal·lació del programa (per defecte 
C:\wamp64\www) anomenada cartracking, que és la ubicació on es guardaran tots els arxius 
de la web a publicar. 

7.2. Creació de la base de dades 

Per administrar la base de dades MySQL a través del navegador web, necessària per guardar 
els valors de geolocalització que s’envien des del mòdul SIM808, s’utilitza la interfície 
PhpMyAdmin, una eina de codi obert que ve inclosa amb la instal·lació del WAMPServer.  

S’hi pot accedir introduint l’adreça http://localhost/phpmyadmin/index.php a la barra del 
navegador o bé a través de la pantalla mostrada a la figura anterior. Com que pel 
desenvolupament i verificació de la web només es treballa en local, no es canvien les 
credencials que venen per defecte: root com a usuari i la contrasenya en blanc.  

Un cop dins l’aplicació, es crea una base de dades anomenada cart i dins, una taula 
anomenada markers formada per 7 columnes que es corresponen a cadascun dels atributs 
enviats pel mòdul SIM808: id, latitud, longitud, dia, hora, velocitat i número de satèl·lits. La 
Figura 24 mostra la configuració de la taula realitzada en el PhpMyAdmin. 

 
Figura 24. Creació taula markers 

També es podrien haver utilitzat comandes SQL per crear la taula, mitjançant la declaració 
SQL de la Figura 25. 

 
Figura 25. Creació taula markers per comandes SQL 

L’atribut id es defineix com a enter, autoincremental i s’utilitza com a clau principal. La latitud 
(lat) i la longitud (lng) s’especifiquen com a números de coma flotant (float) de mida 10,6 (10 
dígits en total, 6 dels quals són després del punt decimal). El dia (day) es defineix com a date 
(YYYY-MM-DD), l’hora (hor) com a time (hh:mm:ss) i la velocitat (vel) i el número de satèl·lits 
(sat) com a enters. En cap cas s’accepten valors nuls ja que tots aquests atribuïts es 
consideren necessaris pel correcte funcionament de l’aplicació web. 

CREATE TABLE `markers` ( 
  `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY , 
  `lat` FLOAT( 10, 6 ) NOT NULL , 
  `lng` FLOAT( 10, 6 ) NOT NULL , 
  `day` DATE NOT NULL, 
  `hor` TIME NOT NULL, 
  `vel` INT NOT NULL, 
  `sat` INT NOT NULL 
) ENGINE = MYISAM ; 

http://localhost/phpmyadmin/index.php
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Així doncs, un cop definits els atributs i les seves propietats d’alguna de les dues maneres 
presentades, la base de dades ja està preparada per rebre i emmagatzemar les dades que 
s’enviïn a través de les peticions HTTP tipus GET del mòdul SIM808. 

7.3. Introducció de valors a la base de dades 

Aquestes peticions HTTP es fan sobre un arxiu PHP, en aquest cas anomenat in.php, que és 
l’encarregat de rebre com a paràmetres d’entrada tots els valors enviats pel mòdul SIM808, 
donar-los el format requerit i inserir-los dins la base de dades mitjançant una sentència SQL 
si els valors obtinguts es troben dins els rangs establerts, descartant la trama si no és així, tal 
i com es mostra a la Figura 26. 

Bàsicament cal donar el format correcte a la data i la hora per a que puguin ser inserides a la 
base de dades. A més, cal tenir en compte que el GPS dona la hora en format UTC, de manera 
que cal transformar-la a la zona horària corresponent. 

in.php 
<?php 
require("dbinfo.php"); 
// Obté valors de la URL enviada 
$la = $_GET['la']; 
$lo = $_GET['lo']; 
$dt = $_GET['dt']; 
$day=substr($dt, 0, 8); 
$d = date('Y-m-d',strtotime($day)); 
 
$hour=substr($dt, 8, 14); 
$t_UTC = date('H:i:s',strtotime($hour)); 
$date = new DateTime($t_UTC, new DateTimeZone('UTC')); 
$date->setTimezone(new DateTimeZone('Europe/Madrid')); 
$t =  $date->format('H:i:s');  
 
$st = $_GET['st']; 
$v = $_GET['v']; 
 
// Comprova valors 
if ($la<43.67 && $la>36.00 && $lo<4.31 && $lo>-9.62 && $v>0 && $v<200 && $st<18 && $st>4) { 

// Insereix valors a la base de dades 
$sql="INSERT INTO `markers` (`lat`, `lng`, `day`, `hor`, `vel`, `sat`) VALUES ('$la', 
'$lo', '$d', '$t', '$v', '$st');"; 
// Comprova si la consulta s’ha realitzat amb èxit 
$result = mysqli_query($link, $sql); 
if (!$result) { 
  die('Invalid query: ' . mysql_error()); 
} 

} 
?> 

Figura 26. Inserció dels valors a la base de dades 

No obstant, per fer tot això, en primer lloc, es necessita crear la connexió amb la base de 
dades. Això es realitza a través de la funció implementada a l’arxiu dbinfo.php que com es pot 
veure a la figura anterior està inclosa a la primera línia del codi PHP. 

Quan s’utilitza un navegador públic per accedir a una base de dades utilitzant arxius PHP, és 
important que les credencials de la base de dades estiguin segures. És per això que la 
informació referent a la connexió amb la base de dades i la pròpia connexió en sí es col·loca 
en un arxiu PHP separat del codi PHP principal. Per tant, aquest arxiu es relaciona amb 
cadascuna de les pàgines PHP que requereixin fer una consulta o una modificació a la base 
de dades mitjançant la línia de codi require("dbinfo.php"). El contingut d’aquest arxiu es mostra 
a la  Figura 27. 
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dbinfo.php 
<?php 
/* Credencials de la base de dades */ 
define('DB_SERVER', 'localhost'); 
define('DB_USERNAME', 'root'); 
define('DB_PASSWORD', ''); 
define('DB_NAME', 'cart'); 
 
/* Estableix connexió amb la base de dades */ 
$link = mysqli_connect(DB_SERVER, DB_USERNAME, DB_PASSWORD, DB_NAME); 
  
// Comprova connexió 
if($link === false){ 
    die("ERROR: Could not connect. " . mysqli_connect_error()); 
} 
?> 

Figura 27. Connexió amb la base de dades 

7.4. Bolcat de la base de dades a la pàgina web 

Per visualitzar sobre el mapa la trajectòria que ha seguit o que està seguint un vehicle a partir 
de les coordenades geogràfiques (marcadors) emmagatzemades cada cert període de temps 
a la base de dades MySQL, s’utilitza un intermediari entre aquesta base de dades i el mapa 
per realitzar el bolcat de dades. 

Els dos estàndard més coneguts per realitzar aquesta acció són XML i JSON. L’ús d’aquests 
tipus d’arxius com a intermediaris permet una càrrega de la pàgina inicial més ràpida i una 
aplicació més flexible. A més, facilita la depuració ja que es pot verificar de forma independent 
la sortida de la base dades i el codi. Els principals avantatges i inconvenients d’utilitzar un i 
l’altre es mostren a la Taula 19. 

 Avantatges Inconvenients 

XML 
- Format molt estructurat  
- Definició d’estructures complexes 

i reutilitzables. 

- Format molt estricte 
- Velocitat de processament baixa 
- Més difícil d’entendre 

JSON 
- Format molt simple 
- Velocitat de processament alta 
- Arxius de menor mida 

- Estructura difícil d’interpretar a 
simple vista 

Taula 19. Comparativa XML - JSON 

En aquest cas, s’utilitza JSON per ser més lleuger i utilitzar una notació més simple. En el 
següent capítol es veurà com es fa la crida a la base de dades mitjançant una consulta i es 
transformen les files retornades amb un fitxer amb estructura JSON. 
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8. Plataforma web 
En aquest capítol es descriu la pàgina web que s’ha desenvolupat per poder realitzar el 
seguiment de vehicles en temps real i visualitzar l’historial de recorreguts d’aquests. En primer 
lloc s’explica el funcionament de l’API de Google Maps, un dels elements clau dins la web per 
mostrar les trajectòries i els punts d’interès. A continuació, es detalla l’estructura dels diferents 
apartats de la interfície i el seu funcionament. A l’annex A1, es descriu breument l’entorn de 
treball Bootstrap, utilitzat per desenvolupar de forma fàcil i ràpida el lloc web. 

8.1. API de Google Maps 

L’API de Google Maps basada en JavaScript és la interfície que permet personalitzar els 
mapes de Google Maps amb contingut propi per incrustar-lo i interactuar amb ell dins la nostra 
pàgina web. Presenta quatre tipus de mapes bàsics (físic, satèl·lit, híbrid i relleu) que es poden 
modificar utilitzant capes i estils, controls i esdeveniments, i diversos serveis i biblioteques. A 
la API Reference [1] es mostra un índex de totes les classes, mètodes i interfícies que es 
poden utilitzar a l’API JavaScript de Google Maps. 

S’ha escollit Google Maps i la seva API per la seva ràpida i senzilla implementació i per la 
extensa documentació que es pot trobar a la xarxa. Disposa d’una galeria d’exemples, guies 
d’aprenentatge i una descripció de la llibreria molt complerta. A més, disposa d’altres APIs 
com Routes o Places com s’observa a la Figura 28, mitjançant les quals encara es pot 
augmentar molt més la usabilitat i funcionalitat del mapa. 

 
Figura 28. Productes de Google Maps Platform 

No obstant, cal tenir en compte que des del 16 de juliol de 2018, la plataforma de Google 
Maps és de pagament, cobrant en funció de l’ús, i sent necessari l’obtenció de l’anomenada 
clau API per poder utilitzar els seus serveis. Ara bé, al registrar-se, Google ofereix 300$ més 
200$ mensuals de crèdit per utilitzar a la seva plataforma. Això permet realitzar fins a 100.000 
càrregues web de mapes estàtics, 28.500 càrregues web de mapes dinàmics o càrregues 
il·limitades des del mòbil, moltes vegades suficient per cobrir les necessitats de la majoria 
d’usuaris, com en el cas d’aquest projecte. 
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En cas de no complir amb els nostres requeriments, es podria recórrer a altres alternatives 
com la utilització de llibreries OpenSource, sent les més populars Leaflet i OpenLayers. 
L’avantatge d’aquestes és que són lliures i per tant, no tenen restriccions d’ús. Ofereixen 
llibreries amb funcions similars a les de Google i la documentació també és força extensa. No 
obstant, no proporcionen un mapa base de manera que seria necessari recórrer a altres 
serveis com els de OpenStreetMap o Mapbox. 

• Configuració de l’API de Google Maps 
Així doncs, per incrustar un mapa de Google Maps a la nostra pàgina web, en primer lloc, s’ha 
obtingut la clau API des la web de Google Cloud Platform Console. Per fer-ho, s’ha creat un 
nou projecte i en el menú APIs y Servicios > Credenciales, s’ha fet clic a Crear credenciales 
> API key, obtenint així la clau tal i com es mostra a la Figura 29. 

 
Figura 29. Creació clau API a Google Cloud Platform 

La llibreria JavaScript de l’API de Google Maps s’incorpora mitjançant l’script de la part inferior 
de la Figura 30. Aquest carrega tots els símbols i definicions que es necessiten per utilitzar 
l’API i on s’hi ha d’enganxar la clau API. El paràmetre callback és l’encarregat de cridar a la 
funció initMap(), la qual inicialitza i afegeix el mapa quan es carrega la pàgina web. L’atribut 
async és el que permet processar la resta de la pàgina mentre es carrega l’API. 

  <body> 
    <div id="map"></div> 
    <script> 
      var map; 
      function initMap() { 
        map = new google.maps.Map(document.getElementById('map'), { 
          center: {lat: 41.9831085, lng: 2.82493}, 
          zoom: 11 
        }); 
      } 
    </script> 
    <script src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=CLAU_API&callback=initMap" 
    async defer></script> 
  </body> 

Figura 30. Incrustació del mapa a la web mitjançant API Google Maps 

Les línies de codi anteriors són la base per incrustar el mapa a la pàgina web. A partir d’aquí, 
s’utilitzen altres classes, mètodes o interfícies, mostrades a la Taula 20, per crear els 
marcadors i les polílinies, definir els límits del mapa o canviar el centre del mapa. En seccions 
posteriors, s’anirà mostrant en més detall com s’han utilitzat aquests elements dins el projecte. 
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Classe, mètode o interfície Descripció 
var map = new 
google.maps.Map(document.get 
ElementById('map'), { 
      center: {lat: 41.9831085, 
lng: 2.82493}, 
      zoom: 11 
}); 

Nova instància de la classe Map que crea un nou mapa dins el 
contenidor HTML donat. Els camps següents són obligatoris: 
• Center: coordenades geogràfiques on centrar el mapa 
• Zoom: són obligatoris. 

var point = new 
google.maps.LatLng(latitude, 
longitude); 

Nova instància de la classe LatLng que crea una nova coordenada 
a partir de la latitud i la longitud. 

var marker = new 
google.maps.Marker({ 
     position: point 
}); 

Nova instància de la classe Marker que crea un nou marcador amb 
les següents opcions: 
• position: posició del marcador (obligatori). 

var flightPath = new 
google.maps.Polyline({ 
     path: flightPlanCoordinates, 
     strokeColor: '#FF0000', 
     strokeOpacity: 1.0, 
     strokeWeight: 2 
});   

Nova instància de la classe Polyline que crea una nova polilínia 
amb les següents opcions: 
• path: array de coordenades LatLngs de la polilínia. 
• strokeColor: color de la polilínia. 
• strokeOpacity: opacitat de la polilínia. 
• strokeWeight: gruix de la polilínia.  

var bounds = new 
google.maps.LatLngBounds(); 

Nova instància de la classe LatLngBounds que defineix els límits 
del mapa. 

bounds.extend(point); Estén els límits del mapa per contenir un punt donat. 
flightPath.setMap(map); Representa la polilínia en el mapa 
flightPath.setMap(null); Esborra la polilínia del mapa 
marker.setMap(map); Representa el marcador en el mapa 
marker.setMap(null); Esborra el marcador del mapa 
map.panTo(point);    Canvia el centre del mapa al punt donat. 
map.fitBounds(bounds); Estableix  límits del mapa per contenir els nous límits donats. 
map.panToBounds(bounds); Estén els límits del mapa per contenir els límits donats. 

Taula 20. Classes, mètodes i interfícies de l’API de Google Maps 

8.2. Estructura de la plataforma 

La plataforma web desenvolupada consta d’una pàgina d’inici de sessió, una pàgina de 
registre i de quatre seccions accessibles a través del menú superior un cop dins la plataforma. 
L’estructura de continguts es mostra esquematitzada a la Figura 31 i la funcionalitat de 
cadascuna de les pàgines es descriu a continuació. 

• Pàgina LOGIN: pàgina d’autenticació. Només els usuaris que estan donats d’alta en 
el sistema poden accedir a la plataforma web introduint les credencials (usuari i 
contrasenya) en aquesta pàgina. 

• Pàgina REGISTRE: pàgina només accessible per l’administrador de la plataforma web 
que permet donar d’alta als usuaris. 

• Pàgina INICI: pàgina de presentació del projecte des de la qual també es pot accedir 
a les funcions implementades actualment (temps real i historial). 

• Pàgina TEMPS REAL: visualització en un mapa de la posició del vehicle en temps 
real i la trajectòria que ha seguit fins el moment. 

• Pàgina HISTORIAL: visualització en un mapa de la ruta seguida pel vehicle durant un 
dia concret. 

• Pàgina CONTACTE: informació de contacte de l’autor del projecte. 

Des del menú superior d’aquestes últimes quatre pàgines es pot finalitzar sessió, tornant així 
a la pàgina d’inici de sessió.  
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En les següents seccions es descriuen amb més detall les pàgines INICI, TEMPS REAL i 
HISTORIAL juntament amb el codi creat pel seu funcionament. Les pàgines LOGIN, 
REGISTRE i la funció Logout, basades en el codi de [12] amb algunes modificacions per 
integrant-lo a les necessitats d’aquesta plataforma, es descriuen a l’annex A.1. 

 
Figura 31. Estructura de continguts de la pàgina web 

8.3. Pàgina INICI 

A la pàgina d’inici de la plataforma, mostrada a la Figura 32, es presenta l’aplicació i dona 
accés a les dues funcions implementades: seguiment en temps real i historial de trajectes. 

 
Figura 32. Pàgina INICI 

8.4. Pàgina TEMPS REAL 

Tal com es mostra a la Figura 33, en aquesta pàgina es visualitza un mapa centrat en un 
marcador que indica la posició del vehicle en temps real i la trajectòria que ha seguit fins el 
moment en el dia d’avui, actualitzant aquesta informació cada 5 segons.  

També es presenta una taula amb paràmetres d’interès com el dia, la hora, la velocitat actual, 
la distància recorreguda i el número de satèl·lits. Mitjançant l’indicador d’“Última actualització” 
es pot conèixer quan s’ha realitzat l’última comprovació de moviment del vehicle. 
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Figura 33. Pàgina TEMPS REAL amb el vehicle en circulació 

En la captura de pantalla anterior, es pot comprovar com l’última dada que s’ha registrat del 
vehicle en moviment ha estat a les 15:56:48, a una velocitat de 0 km/h i havent recorregut una 
distància de 12,71km. Aquesta localització ha estat obtinguda a través de 10 satèl·lits. També 
es pot veure com la última comprovació que s’ha realitzat de la ubicació del vehicle ha estat 
el dia 21/05/2019 a les 20:08:36.  

En cas que el vehicle no hagi realitzat cap ruta en el dia d’avui, desapareix la taula de valors 
d’interès, s’inhabilita el mapa i apareix un missatge d’avís indicant que no hi ha vehicles en 
circulació, tal i com es mostra a la Figura 34. 

 
Figura 34. Pàgina TEMPS REAL sense vehicle en circulació 
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El diagrama de flux del funcionament de la pàgina TEMPS REAL es mostra a la Figura 35. 

 
Figura 35. Diagrama de flux de la pàgina TEMPS REAL 

A continuació, es detallen els aspectes i les línies de codi més importants de cadascun dels 
blocs del diagrama de flux. 
 

• Data i hora actuals 
Quan es carrega la pàgina TEMPS REAL i després de carregar el mapa, es mostra la data i 
la hora actual en el camp “Última actualització”. Per fer-ho, s’ha utilitzat la llibreria JavaScript 
anomenada Moment.js, inclosa al codi des d’un CDN, com es mostra a la Figura 36. 

tempsreal.php 
<script 
src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/moment.js/2.22.2/moment.min.js"></script> 
function rellotge() { 
    var now = moment().format('DD/MM/YYYY HH:mm:ss'); 
    document.getElementById("rellotge").innerHTML = "Última actualització:&nbsp;&nbsp;" + 
now; 
} 

Figura 36. Data i hora actual 
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• Consulta BD: dia=avui 
A continuació, per poder representar la posició i el recorregut en temps real, es realitza una 
consulta en què es seleccionen totes les files que tenen com a data el dia d’avui i mitjançant 
un bucle es va guardant cada variable en un array amb l’estructura adequada per a que pugui 
ser convertit en una cadena de caràcters JSON. Aquest procés és el que es realitza a l’arxiu 
output_data.php, mostrat a la Figura 37. 

output_data.php 
<?php 
require_once "dbinfo.php"; 
date_default_timezone_set("Europe/Madrid"); 
$today = date("Y-m-d"); 
// Consulta SQL: selecciona files amb data d’avui 
$query = "SELECT * FROM markers WHERE day = '$today' ORDER BY id ASC"; 
$result = mysqli_query($link, $query); 
if (!$result) { 
  die('Invalid query: ' . mysql_error()); 
} 
$rawdata = array(); 
$i=0; 
 
// Extreu valors de la base de dades 
while ($row = mysqli_fetch_array($result)){ 
    $id=$row['id']; 
    $lat=$row['lat']; $lng=$row['lng']; 
    $day=$row['day']; 
    $hor=$row['hor']; 
    $vel=$row['vel']; 
    $sat=$row['sat']; 
    $rawdata[] = array('id'=> $id, 'lat'=> $lat, 'lng'=> $lng, 'day'=> $day, 'hor'=> $hor, 
'vel'=> $vel, 'sat'=> $sat); 
} 
 
// Codifica array a JSON 
$json_string = json_encode($rawdata); 
echo $json_string; 
?> 

Figura 37. Creació JSON a partir de consulta MySQL 

Durant l’etapa de desenvolupament del programa, es pot comprovar si s’ha creat correctament 
el JSON, obrint un navegador web que apunti a aquest arxiu (output_data.php). D’aquesta 
manera, s’ha de visualitzar aquest JSON tal com es mostra a la Figura 38. 

 
Figura 38. Visualització de la cadena de text JSON al navegador 
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• Dibuixa polilínia i marcador 
Per sol·licitar aquestes dades des de la pàgina web s’utilitza l’objecte XMLHttpRequest 
d’AJAX el qual ja està incorporat en tots els navegadors moderns.  

AJAX és la tecnologia que permet la comunicació interactiva entre la pàgina web i la base de 
dades, de manera que es pot actualitzar la pàgina web de forma dinàmica sense que hagi de 
recarregar-se la web sencera. JavaScript és l’encarregat de comunicar-se amb el servidor 
enviant i rebent dades des de la pàgina web; el servidor processa la sol·licitud i s’envia la 
resposta que és interpretada de nou per JavaScript a la pàgina web. A la Figura 39, es mostra 
el codi utilitzat per aquesta funció.  

tempsreal.php 
function setMarkers() { 
    var xmlhttp = new XMLHttpRequest();                     // Crea objecte XMLHttpRequest 
    var url = "output_data.php";                            // URL de la petició 
     
    xmlhttp.onreadystatechange = function() { 
        if (this.readyState == 4 && this.status == 200) {   // Si sol·licitud OK 
            var arr = JSON.parse(this.responseText);        // Transforma JSON a array 
 
            extractValues(arr); 
            drawMarkers(); 
        } 
    }; 
    xmlhttp.open("GET", url, true);                         // Petiició GET asíncrona 
    xmlhttp.send(); 
} 

Figura 39. Crida asíncrona XMLHttpRequest per obtenir dades 

Com es pot veure a la figura anterior, es crea l’objecte XMLHttpRequest i realitza una petició 
GET asíncrona sobre l’arxiu de la variable url. Quan la resposta del servidor està preparada 
es duen a terme tres accions: 

Execució del mètode JSON.parse(): analitza la cadena de text JSON i la converteix en un 
objecte Javascript, que en aquest cas s’anomena arr. 

Execució de la funció extractValues(): mostrada a la Figura 40, en aquesta funció 
s’extreuen els valors de l’array i es guarden en variables de manera que la latitud i la longitud 
s’utilitzen per crear la coordenada que s’introdueix dins el vector de punts i es calcula la 
distància recorreguda pel vehicle fins el moment. 

tempsreal.php 
function extractValues(arr) { 
     for(var i = 0; i < arr.length; i++) {         // Per cadascun dels elements de l’array 
        var id= arr[i].id;                         // Extreu valors 
        var lat= arr[i].lat; 
        var lng= arr[i].lng; 
        day= arr[i].day; 
        hor= arr[i].hor; 
        vel= arr[i].vel; 
        sat= arr[i].sat; 
        point = new google.maps.LatLng(parseFloat(arr[i].lat), parseFloat(arr[i].lng)); 
        flightPlanCoordinates.push(point);         // Introdueix coordenada a array 
        dis = 
((google.maps.geometry.spherical.computeLength(flightPlanCoordinates))/1000).toFixed(2); 
   }                                               // Calcula distància array 
} 

Figura 40. Extracció variables del fitxer JSON 
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Execució de drawMarkers(): mostrada a la Figura 41, aquesta funció primer comprova si 
l’array obtingut no està buit. Si és així, s’inhabilita el mapa i s’oculta la taula de valors. En cas 
contrari, es crea la polilínia a partir dels valors introduïts al vector de punts, es crea el marcador 
en l’últim punt del vector per indicar la posició actual del vehicle, i es mostren tant la polilínia 
com el marcador sobre el mapa, centrant-lo en l’últim punt.  

Aquesta funció també mostra les dades a la taula de la pàgina web i oculta/mostra certs 
elements de la interfície segons si el vector de coordenades està buit/ple.  

tempsreal.php 
function drawMarkers() {     
     if (flightPlanCoordinates.length==0) {          // Si array de coordenades està buida 
            $("#circulation").show(); 
            $("#prop_table").hide(); 
            $("#map").css({ "opacity" : 0.5,"pointer-events":"none"}); 
     } 
     else { 
            $("#circulation").hide(); 
            $("#prop_table").show(); 
            $("#map").css({ "opacity" : 1,"pointer-events":"auto"}); 
         
            flightPath = new google.maps.Polyline({  // Definició nova polilínia 
             path: flightPlanCoordinates, 
             geodesic: true, 
             strokeColor: '#FF0000', strokeOpacity: 1.0, strokeWeight: 2 
            }); 
            marker = new google.maps.Marker({       // Definició nou marcador 
                map: map, position: point 
            }); 
            flightPath.setMap(map);                 // Insereix polilínia 
            marker.setMap(map);                     // Insereix marcador 
            map.panTo(point);    
            document.getElementById("prop_day").innerHTML = day;  // Valors taula 
            document.getElementById("prop_hor").innerHTML = hor; 
            document.getElementById("prop_vel").innerHTML = vel; 
            document.getElementById("prop_dis").innerHTML = dis; 
            document.getElementById("prop_sat").innerHTML = sat; 
     } 
} 

Figura 41. Definició polilínia, marcadors i valors taula 

• Consulta BD: Count dia=avui 
A partir d’aquesta primera actualització de la pàgina web, cada cinc segons s’actualitza la data 
i la hora, per mostrar que la web està activa, i es comprova si s’ha introduït algun valor a la 
base de dades. Això es realitza mitjançant una consulta, comparant el nombre de registres 
que hi ha en aquest moment respecte els que hi havia en l’última actualització. La consulta 
creada per a tal fi s’ha anomenat count.php i es mostra a la Figura 42.   

count.php 
<?php 
require_once "dbinfo.php"; 
date_default_timezone_set("Europe/Madrid"); 
$today = date("Y-m-d"); 
// Consulta SQL: compta nombre de files amb data d’avui 
$sql = "SELECT COUNT(*) as total FROM markers WHERE day = '$today'"; 
$result = mysqli_query($link, $sql); 
if (!$result) { 
  die('Invalid query: ' . mysql_error()); 
} 
$data=mysqli_fetch_assoc($result); 
echo $data['total']; 
?> 

Figura 42. Consulta si hi ha noves dades a la base de dades 
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Amb això el que es pretén és evitar actualitzar el mapa de forma innecessària si no s’ha afegit 
cap nou valor. La funció que s’encarrega d’això des de la pàgina TEMPS REAL és 
l’anomenada update(), mostrada a la Figura 43, on també es realitza per petició 
XMLHttpRequest sobre l’arxiu anterior, count.php. 

tempsreal.php 
function update() { 
    var xmlhttp = new XMLHttpRequest();                     // Crea objecte XMLHttpRequest 
    var url = "count.php";                                  // URL de la petició 
     
    xmlhttp.onreadystatechange = function() { 
        if (this.readyState == 4 && this.status == 200) {   // Si sol·licitud OK 
            rellotge();                                     // Actualitza hora rellotge 
            var new_total = this.responseText; 
            if (new_total!=total) {                         // Si s’han afegit files a BBDD 
                reloadMarkers();                            // Recarrega marcadors 
                total=new_total; 
            } 
        } 
    }; 
    xmlhttp.open("GET", url, true);                         // Petició GET asíncrona 
    xmlhttp.send();    
} 

Figura 43.Crida asíncrona XMLHttpRequest per noves dades 

A partir d’aquí, si es detecta que no s’han afegit nous valors a la base de dades, es torna a 
esperar 5 segons; en canvi, si hi ha nous valors es torna de nou a l’inici del codi extraient 
aquelles files que es corresponen al dia d’avui i així successivament. 

8.5. Pàgina HISTORIAL 

En aquesta pàgina, l’actualització de les dades del mapa no ve determinada per temps (cada 
5 segons) com es feia a la pàgina de TEMPS REAL sinó que s’actualitza cada vegada que es 
seleccioni una data en el calendari que s’ha integrat a la pàgina. L’aspecte de la pàgina 
HISTORIAL és la que es mostra a la Figura 44. 

 
Figura 44. Pàgina HISTORIAL 
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El diagrama de flux del funcionament de la pàgina HISTORIAL es mostra a la Figura 45. 

 
Figura 45. Diagrama de flux de la pàgina HISTORIAL 

Per a la incorporació del calendari a la pàgina web, s’han creat les línies de codi HTML 
mostrades a la Figura 46; el codi JavaScript que permet carregar les llibreries utilitzades, 
configurar-lo i habilitar aquells dies que disposen de dades a la base de dades, es mostra a la 
Figura 47. 

historial.php 
    <div class="p-3 mb-2 bg-secondary text-white" id= "calendar"> 
        <form class="form-inline" autocomplete="off"> 
            <div class="form-group"> 
                <label>Selecciona una data: &nbsp;&nbsp;</label> 
                <input name="datepicker" type="text" id="datepicker" 
onchange="selectDate(this.value)" /> 
 
            </div> 
        </form> 
    </div>   

Figura 46. Codi HTML per incorporar el calendari a la pàgina web 
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historial.php 
<script>       
function enableAllTheseDays(date) {                           // Habilita dates amb dades 
    var sdate = $.datepicker.formatDate( 'dd-mm-yy', date) 
    if($.inArray(sdate, enableDays) != -1) {                  // Busca data a l’arrau 
        return [true]; 
    } 
    return [false]; 
} 
$("#datepicker").datepicker({                                 // Configuració calendari 
    dateFormat: 'dd-mm-yy',  
    beforeShowDay: enableAllTheseDays, 
    showOn: "both", 
    buttonText: "<i class='fa fa-calendar'></i>", 
    firstDay: 1                                               // Inicia setmana amb dilluns 
}); 
</script> 

Figura 47. Codi JavaScript per configurar i habilitar dies del calendari 

• Consulta BD: dates diferents 
Així doncs, tal i com es mostra en el diagrama de blocs de la Figura 48, després de carregar 
el mapa, es realitza una consulta a la base de dades per extreure les diferents dates en què 
s’han realitzat trajectes. La consulta creada per a tal fi s’ha anomenat output_dates.php i es 
mostra a la Figura 49.   

output_dates.php 
<?php 
require_once "dbinfo.php"; 
// Consulta SQL: selecciona les dates diferents 
$sql = "SELECT DISTINCT DATE_FORMAT(day, '%d-%m-%Y') AS day FROM `markers`"; 
$result = mysqli_query($link, $sql); 
if (!$result) { 
  die('Invalid query: ' . mysql_error()); 
} 
 
$rawdata = array();  
while ($row = mysqli_fetch_array($result)){        // Extreu de la base de dades 
    $day=$row['day']; 
    $rawdata[] = array('day'=> $day); 
} 
// Codifica array a JSON 
$json_string = json_encode($rawdata); 
echo $json_string; 
?> 

Figura 48. Consulta dates diferents a la base de dades 

La funció que s’encarrega de cridar aquesta consulta des de la pàgina HISTORIAL és 
l’anomenada setDates(), mitjançant petició XMLHttpRequest sobre l’arxiu anterior, 
output_dates.php. 

historial.php 
function setDates() { 
    var xmlhttp = new XMLHttpRequest();                     // Crea objecte XMLHttpRequest 
    var url = "output_dates.php";                           // URL de la petició 
    xmlhttp.onreadystatechange = function() {  
        if (this.readyState == 4 && this.status == 200) {   // Si sol·licitud OK 
            var arr = JSON.parse(this.responseText);        // Transforma JSON a array 
            extractDates(arr);                              // Extreu dades de l’array 
        } 
    }; 
    xmlhttp.open("GET", url, true);                         // Petició GET asíncrona 
    xmlhttp.send(); 
}  

Figura 49. Crida asíncrona XMLHttpRequest per dates diferents 
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Quan la resposta del servidor està preparada, es converteix la cadena de text JSON en una 
variable Javascript i s’executa la funció extractDates(), la qual és l’encarregada d’introduir 
aquestes dates a l’array enableDays() que és el que es passa a la funció del calendari per 
activar les dates corresponents, tal i com es mostra a la Figura 50. 

historial.php 
function extractDates(arr) { 
    var i; 
    if (arr.length != 0){                        // Si hi ha dates a l’array 
        $("#circulation").hide(); 
        $("#calendar").show(); 
        $("#map").css({ "opacity" : 1,"pointer-events":"auto"}); 
         
        for(i = 0; i < arr.length; i++) { 
            var day= arr[i].day; 
            enableDays.push(day);                // Les introdueix a l’array que serviran  
        }                                        // per activar-les al calendari 
    }  
    else {                                       // Si no hi ha dates a l’array 
 
        $("#circulation").show(); 
        $("#calendar").hide(); 
        $("#map").css({ "opacity" : 0.5,"pointer-events":"none"}); 
    } 
} 

Figura 50. Extreu dates de l’array 

• Consulta BD: Data seleccionada 
Amb les dates corresponents habilitades, quan se’n selecciona una, es realitza una nova 
consulta en què s’obtenen tots els registres associats a aquesta data, similar al que es feia a 
la pàgina TEMPS REAL.  

La diferència en aquest cas és que quan es clica sobre una nova data en el calendari, acció 
que és detectada mitjançant l’esdeveniment onchange del calendari, s’executa la funció 
selectDate(str), mostrada a la Figura 51, mitjançant la qual es passa la data seleccionada a la 
funció setMarkers(str); 

historial.php 
function selectDate(str) { 
    bounds = new google.maps.LatLngBounds(); 
    flightPlanCoordinates = []; 
    if (str == "") {                    // Si no s’ha seleccionat cap data del calendari 
        if (flightPath)  { 
            flightPath.setMap(null); 
            $("#prop_table").hide(); 
        } 
    } else {                            // Si s’ha seleccionat alguna data 
        setMarkers(str);                // Mostra marcadors i polilinia associada a la data 
        $("#prop_table").show(); 
    } 
} 

Figura 51. Funció executada al seleccionar una data del calendari 
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Així doncs, quan es realitzi la consulta a la base de dades, s’afegeix aquest paràmetre a la 
URL de la petició, corresponent a la data seleccionada per l’usuari, tal i com es pot veure a la 
Figura 52. 

historial.php 
function setMarkers(str) { 
    var xmlhttp = new XMLHttpRequest();                      // Crea objecte XMLHttpRequest 
    var url = "output_data_date.php?q="+str;     // URL de la petició amb data seleccionada 
 
    xmlhttp.onreadystatechange = function() { 
        if (this.readyState == 4 && this.status == 200) {   // Si sol·licitud OK 
            var myArr = JSON.parse(this.responseText);      // Transforma JSON a array 
            extractValues(arr);                             // Extreu vlaors de l’array 
            drawMarkers();                                  // Dibuixa marcadors i polil. 
        } 
    }; 
    xmlhttp.open("GET", url, true);                         // Petició GET asíncrona 
    xmlhttp.send(); 
} 

Figura 52. Funció que passa com a paràmetre la data seleccionada 

Quan la resposta del servidor està preparada s’executen les funcions que permeten extreure 
els valors del JSON i dibuixar la polilínia sobre el mapa, de la mateixa manera que ja s’havia 
vist en el capítol de la pàgina TEMPS REAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sistema de seguiment de vehicles via web basat en GPS, GPRS i Arduino Memòria 

51 
 

9. Migració de la plataforma web al núvol 

9.1. Google Cloud 

Un cop s’ha testejat i depurat la plataforma web amb l’aplicació WAMPServer, s’ha migrat a 
una plataforma cloud per tal que estigui disponible a la xarxa. Actualment existeixen diverses 
solucions que ofereixen servei d’allotjament web amb prestacions similars. Algunes de les 
plataformes més conegudes amb multitud de serveis són Google Cloud Platform (GCP), 
Amazon Web Services (AWS) o Microsoft Azure.  

En aquest cas, en què només es necessita allotjament per a un lloc web dinàmic senzill 
vinculat a una base de dades, qualsevol de les tres solucions són vàlides. No obstant, com 
que en el projecte s’ha utilitzat l’API de Google Maps, s’ha treballat amb la plataforma de 
Google Cloud per tenir-ho tot unificat. De fet, en l’apartat de l’API de Google Maps, ja s’havia 
explicat el procediment de creació d’un nou projecte dins la plataforma, de manera que ara ja 
s’hi pot accedir directament. 

Dins de Google Cloud Platform existeixen diversos productes per a la computació en el núvol 
mitjançant els quals es poden posar en funcionament aplicacions. En aquest cas, Compute 
Engine és la part de la Infraestructura com a Servei (Infraestructure as a Service - IaaS) que 
proporciona una Màquina Virtual (VM) que cal aprovisionar, gestionar i configurar escollint 
sistema operatiu, número de CPUs, quantitat de memòria RAM, mida i tipus de discs durs... 
per tal de desplegar el lloc web. 

No obstant, GCP disposa d’un servei anomenat Google Cloud Launcher que permet configurar 
automàticament el que es necessita pel funcionament de la nostra plataforma web: crear una 
pila LAMP en una instància de la màquina virtual de Google Compute Engine. Com es pot 
veure a la Figura 53, per defecte, s’utilitza Debian com a sistema operatiu, i s’instal·la Apache, 
MySQL, PHP i phpMyAdmin. El que fa variar el preu és la configuració de la màquina virtual 
que en aquest cas, al no necessitar uns requeriments elevats, és suficient amb la mínima 
configuració possible. 

 
Figura 53. Desplegament pila LAMP a Google Cloud 
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Amb la instància de màquina virtual creada ja es pot migrar tot el contingut creat de 
WAMPServer a Google Cloud. Per la transferència de dades de la base de dades d’un servidor 
a l’altre, phpMyAdmin ja disposa d’una eina a la barra de menú, mostrada a la Figura 54, que 
permet exportar i importar tot el contingut emmagatzemat. 

 
Figura 54. Exportació/importació dades de la base de dades 

Els passos que s’han seguit per realitzar la transferència dels fitxers de la plataforma web 
allotjats a WAMPServer  cap a Google Cloud s’explica en detall a l’annex A.1 d’aquesta 
memòria. 

9.2. Registre del domini web 

Finalment, l’últim pas que cald fer per tenir l’aplicació web disponible a la xarxa és registrar un 
domini que permeti identificar i traduir la direcció IP de la web i facilitar així la possibilitat de 
trobar-la a Internet i ser recordada. 

Existeixen moltes webs que permeten buscar i registrar un domini. En aquest cas s’ha utilitzat 
la web GoDaddy (https://es.godaddy.com/) on per 0,88 € el primer any s’ha pogut registrar el 
domini cartracking.xyz, tal i com es mostra a la Figura 55. 

 
Figura 55. Registre del domini cartracking.xyz 

Els detalls de la configuració de les DNS de Google Cloud per un domini de GoDaddy es 
mostren a l’annex A.3. 

 

 

 

 

https://es.godaddy.com/
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10. Entorn real i proves 
Les proves realitzades s’han efectuat amb un turisme per la ciutat de Girona i rodalies, de 
manera que s’ha pogut provar per diferents tipus de vies (autopistes, autovies, per interior de 
la ciutat, carreteres comarcals, entre d’altres) i per tant, a diverses velocitats. El prototip 
desenvolupat i utilitzat per la realització d’aquestes proves és el que es mostra a la Figura 56. 

 
Figura 56.Prototip del sistema de seguiment de vehicles. 

Amb el prototip i la plataforma web completament operatives, s’han realitzat proves els dies 
25-05-2019, 01-06-2019 i 03-06-2019, mostrades a la Figura 57, Figura 58 i Figura 59 
respectivament, i s’han analitzat diversos paràmetres com el període de mostreig a l’hora 
d’obtenir les dades del GPS, la latència d’enviament de les dades del dispositiu a la base de 
dades del servidor, l’error d’ubicació i el nombre de dades descartades per ser errònies o 
corruptes. 

 
Figura 57. Prova realitzada el dia 25-05-2019 
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Figura 58. Prova realitzada el dia 01-06-2019 

 
Figura 59. Prova realitzada el dia 03-06-2019 

Les característiques del recorreguts realitzats es resumeixen a la Taula 21. 

Dia prova Temps Vel. mitjana 
(km/h) 

Distància 
(km) Tipus de vies 

25-05-2019 1 h 2 min. 53 56  Autopista, carretera nacional, interior poblacions  
01-06-2019 1 h. 52 53 Autopista, carretera nacional, carretera provincial 
03-06-2019 49 min. 65 53 Autopista i autovia 

Taula 21. Característiques dels recorreguts 

A continuació, es detalla com s’han realitzat els càlculs per comprovar el compliment dels 
diferents requeriments agafant com a exemple la primera prova realitzada. Al final del capítol, 
es mostra una taula-resum amb la resta de proves i els resultats obtinguts. 
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• Període de mostreig 

Pel que fa al període de mostreig, en els requeriments d’aquest projecte s’havia establert que 
la ubicació del vehicle s’havia d’obtenir cada 5 segons. Per obtenir aquest valor, s’ha calculat 
la diferència de temps entre l’obtenció d’una dada i la següent, dades que es poden extreure 
directament de la variable hor de la base de dades com es mostra a la Figura 60. 

 
Figura 60. Obtenció període mostreig dels registres del dia 25-05-2019 

Analitzant els resultats emmagatzemats a la base de dades del primer trajecte de prova (25-
05-2019), de les 734 mostres d’ubicació obtingudes, un 96% s’han capturat amb un error de 
0 segons (és a dir, justament amb un període de mostreig de 5 segons, un 2% amb un error 
de ±1 segon (és a dir, amb períodes de mostreig de 4 segons o 6 segons) i el 2% restant, amb 
un error +8 i -5 segons, tal i com es mostra a la Figura 61 

 

 

 

 

Figura 61. Error període de mostreig 

Així doncs, en aquest cas i segons els resultats, es pot concloure que s’ha obtingut un període 
de mostreig de 5 segons amb una desviació màxima d’1 segon en el 98% del temps. 

 

 

Període de mostreig definit:  
5 segons 

Error  
(s) 

Núm. 
mostres 

Percentatge 
(%) 

0 704 96 
±1 18 2 

Altres 12 2 
TOTAL: 734 100 
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• Latència 

Pel que fa a la latència en la transmissió de dades, en els requeriments d’aquest projecte 
s’havia definit que el temps que tarda a enviar-se una dada des del dispositiu a la base de 
dades ha de ser igual o inferior als 3 segons en el 95% del temps.  

Tenint en compte que el mapa de seguiment del vehicle en temps real s’actualitza cada 5 
segons, en el cas més desfavorable hi ha una nova dada sobre el mapa cada 8 segons. No 
obstant, aquest temps d’actualització és totalment configurable en el codi del programa, de 
manera que per a vehicles més ràpids es podria fer que la informació de posició s’actualitzés 
més ràpidament que per vehicles més lents. Cal tenir en compte, però, que també caldria 
modificar el període de mostreig per obtenir dades amb una freqüència més elevada. 

Així doncs, la latència s’ha calculat a partir de la diferència de temps entre el moment en què 
s’obté la dada del GPS i el moment en què s’emmagatzema al servidor. És per això que s’ha 
creat una altra columna del tipus hora, anomenada hor_act com es mostra a la Figura 62. 

  
Figura 62. Obtenció latència dels registres del dia 25-05-2019 

Analitzant els resultats emmagatzemats a la base de dades del primer trajecte de prova (25-
05-2019), de les 734 mostres d’ubicació obtingudes, un 14% tenen una latència d’1 segon, un 
53% una latència de 2 segons, el 28% una latència de 3 segons, i la resta, una latència de 
més de 3 segons, tal i com es mostra a la Figura 63. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 63. Latència 

Així doncs, pel que fa a aquest requeriment, en aquesta prova s’ha obtingut una latència igual 
o inferior als 3 segons en el 95% del temps.  

Latència definida: 3 segons 
Latència 

(s) 
Núm. 

mostres 
Percentatge 

(%) 
1 99 14 
2 389 53 
3 208 28 

>3 39 5 
TOTAL: 734 100 
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• Error d’ubicació 

Per comprovar l’error d’ubicació s’ha comparat la trajectòria obtinguda amb el dispositiu 
desenvolupat amb la trajectòria del propi Google Maps, solapant les dues rutes sobre el mateix 
mapa, com es mostra a la vista general de la ruta de la Figura 64.  

 
Figura 64. Trajectòria obtinguda vs. trajectòria Google Maps 

Tal i com es pot veure a la figura anterior, les rutes queden perfectament superposades, fent 
que la trajectòria del dispositiu (línia vermella) quedi completament oculta sota la ruta de 
Google Maps (línia blava). No obstant, analitzant la ruta amb més detall si que es poden veure 
alguns defectes propis del període de mostreig, sobretot en casos en que hi ha rotondes o 
corbes molt pronunciades, com es pot veure a la Figura 65. 

 
Figura 65. Detalls corbes i rotondes del recorregut del 25-05-2019 

 Trajectòria dispositiu 
 Trajectòria Google Maps 

 Trajectòria dispositiu 
 Trajectòria Google Maps 
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S’han trobat desviacions de fins a 15 metres respecte la ruta de Google Maps. No obstant, cal 
tenir en compte que en funció de la velocitat a la que es circuli, amb un període de mostreig 
de 5 segons es poden arribar a recórrer grans distàncies (a una velocitat de 100 km/h, es 
recorren 139 metres), originant aquestes línies rectes que apareixen en les corbes de la figura 
anterior.  

Uns altres casos detectats, són aquells en què les dades no s’han obtingut amb un període 
de 5 segons o la senyal GPS no ha estat suficientment bona, aquest últim cas detectat sobretot 
quan es passava pel centre de la ciutat. Això també ha originat errors d’ubicació de fins a 27 
metres tal i com es mostra en els detalls de la Figura 68. 

  

Figura 66. Detalls per mala senyal GPS i període de mostreig superior a 5 segons del recorregut del 25-05-2019 

Per tant, encara que no s’ha assolit el requeriment establert de no sobrepassar els 8 metres 
d’error a l’hora d’ubicar el vehicle, sí que es pot afirmar que en general s’obté un resultat 
bastant fidedigne sense distorsionar greument el recorregut realitzat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Trajectòria dispositiu 
 Trajectòria Google Maps 
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• Dades descartades 

Finalment, pel que fa a les dades descartades en cas de trobar-ne alguna d’errònia o corrupte, 
en els requeriments del projecte s’havia definit que el sistema no havia de descartar més del 
2% de les dades obtingudes per trajecte realitzat.  

Per poder comprovar aquest paràmetre, s’ha tret la condició del codi del programa que 
descartava aquelles dades corruptes, per tal que tant les vàlides com les errònies quedessin 
guardades a la base de dades. Posteriorment, s’ha analitzat si hi havia alguna incongruència 
mitjançant la inspecció visual del recorregut guardat, i la representació de la velocitat i el 
nombre de satèl·lits utilitzats per cadascuna de les mostres obtingudes, tal com es pot 
comprovar a les Figura 67 i Figura 69, respectivament.  

 
Figura 67. Velocitat durant el trajecte del dia 25-05-2019 

 
Figura 68. Número de satèl·lits utilitzats durant el trajecte del dia 25-05-2019 

Com es pot veure a la gràfica de velocitat, els valors es mantenen dins els límits lògics d’un 
turisme al llarg del trajecte i fins i tot, en alguns punts permet diferenciar per quin tipus de via 
ha passat el vehicle (autopista quan la velocitat arriba als 120-130 km/h, carretera nacional 
quan val 80 km/h...). Respecte al nombre de satèl·lits utilitzats, es pot comprovar com el valor 
va oscil·lant entre els 10 i els 12 al llarg de tot el recorregut sense cap valor fora de la 
normalitat. 

Per tant, pel que fa a aquest requeriment, en aquesta prova s’ha obtingut un percentatge de 
dades corruptes o errònies del 0%. 
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• Taula-resum proves realitzades 

A la Taula 22 es mostren els paràmetres obtinguts a la resta de proves que s’han realitzat 
seguint el mateix procediment que el comentat en els apartats anteriors. Com es pot veure, 
els resultats són similars en els tres casos presentats, a excepció de l’error d’ubicació que és 
el que presenta més variabilitat. Cal destacar que cadascuna de les rutes, encara que siguin 
de duració i quilometratge similar, s’han realitzat per indrets diferents, tal i com s’ha vist en les 
captures de pantalla dels recorreguts realitzats. 

Prova Temps Vel. mitjana 
(km/h) 

Distància 
(km) 

Núm. 
mostres 

Mostreig 
5 ± 1 seg 

Latència 
≤3 seg. 

Error 
d’ubic. 

Dades 
desc. 

25-05-2019 1h 2min. 53 56  734 98 % 95 % 27 m. 0 % 
01-06-2019 1h. 52 53 699 97 % 94 % 16 m. 0 % 
03-06-2019 49 min. 65 53 564 97 % 96 % 5 m. 0 % 

MITJA: 97 % 95 % 16 m. 0 % 
REQUERIT: ≥ 95 % ≥ 95 % ≤ 8 m. ≤ 2 % 

Taula 22. Paràmetres de les proves realitzades 

Pel que fa al compliment dels requeriments establerts a l’inici d’aquest projecte, es pot 
comprovar com a nivell global, tant el període de mostreig com la latència com el nombre de 
dades descartades s’han assolit de forma satisfactòria. L’error d’ubicació és l’únic que no ha 
complert amb el requeriment bàsicament per aquells casos puntuals en què les dades s’han 
obtingut amb un període  superior als 5 segons o la senyal GPS no ha estat prou potent per 
ubicar correctament el vehicle. Per solucionar aquestes desviacions, es podria utilitzar l’API 
de Google Maps anomenada Roads la qual s’encarrega d’ajustar els punts obtinguts a la 
carretera més probable per on circulava el vehicle. 
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11. Conclusions i línies de futur 
La realització de les proves finals del dispositiu en un entorn real han confirmat la consecució 
de l’objectiu principal d’aquest projecte: la creació d’un prototip que, utilitzant la plataforma 
Arduino i un mòdul de comunicacions, permetés desenvolupar un sistema de seguiment de 
vehicles mitjançant la tecnologia GPRS i GPS i que mitjançant una plataforma web es pogués 
visualitzar la posició en temps real, la ruta del vehicle i l’històric de trajectes sobre un mapa. 

A banda d’obtenir els paràmetres de latitud i longitud per geolocalitzar el vehicle sobre el 
mapa, també s’han obtingut paràmetres com la velocitat, la data, la hora i el nombre de 
satèl·lits amb els quals s’han pogut calcular altres variables com la velocitat mitjana, la 
distància recorreguda o l’hora d’inici i finalització de la ruta. 

Tota aquesta informació s’ha pogut enviar i emmagatzemar a un servidor web connectat a una 
base de dades des de la qual s’ha comprovat que tant el període d’obtenció de les dades com 
la latència en l’enviament d’aquestes estava dins els requeriments definits. No obstant, en 
aquells casos puntuals en què no s’ha obtingut el valor de posició en el temps establert, la 
precisió de la ubicació del vehicle s’ha vist lleugerament afectada per l’absència de dades, no 
perjudicant en cap cas a la trajectòria global obtinguda. Per altra banda, no s’han detectat 
dades errònies ni reinicis durant el transcurs de les proves, constatant així l’estabilitat i la 
consistència del prototip dissenyat i programat. 

Pel que fa a la plataforma web, la utilització de Bootstrap ha permès desenvolupar una 
interfície amigable i intuïtiva per navegar a través de les diferents funcions desenvolupades 
com el seguiment en temps real i l’historial de trajectes realitzats. El fet d’incrustar un calendari 
a la web per poder seleccionar una ruta en funció del dia o la presentació de les dades més 
importants en una taula també han donat un aspecte més dinàmic i interactiu. La utilització de 
l’API de Google Maps també ha estat molt útil a l’hora de poder visualitzar totes les dades 
emmagatzemades sobre un mapa en forma de polilínies i marcadors.  

Finalment, la creació de la pàgina d’autenticació ha permès restringir l’accés a la plataforma 
web només als usuaris autoritzats i a la vegada crear distincions entre els diferents usuaris 
donats d’alta com, per exemple, donant funcionalitats exclusives a l’administrador del sistema.  

Aquest prototip, en què s’ha partit de zero tant en la realització del codi d’Arduino com de la 
plataforma web, es pot considerar el punt de partida sobre el qual desenvolupar moltes altres 
funcions, i és que el fet de tenir un dispositiu amb connectivitat mòbil dins el vehicle, permet 
la implementació d’infinitat de funcions.  

Encara que aquest projecte s’ha centrat en l’enviament de les dades que subministra un 
sensor GPS, utilitzant els sensors i dispositius adequats es podrien monitoritzar i enviar altres 
paràmetres del vehicle com temperatura, humitat, control de portes obertes, nivell de 
combustible... o fins i tot paràmetres del propi conductor com freqüència cardíaca, pressió 
arterial, detecció de somnolència i distraccions, entre d’altres. 

També es pot veure que el sistema desenvolupat només permet enviar informació en un sentit, 
és a dir, les dades sempre són enviades del vehicle a la plataforma web. Així doncs, un altre 
punt interessant a tenir en compte per futures implementacions seria l’establiment d’una 
comunicació bidireccional en què des de la interfície web també es poguessin enviar 
missatges al conductor o actuar sobre el vehicle, intervenint en l’obertura i tancament de 
portes, l’encesa del motor, limitant la velocitat del vehicle o enviant avisos d’alerta. 
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Pel que fa a la plataforma web i amb el prototip desenvolupat fins el moment, també es podrien 
ampliar el nombre de funcions com comptabilitzar el nombre i la duració de les parades 
efectuades pel vehicle, delimitar unes regions de circulació enviant un avís en cas de ser 
sobrepassades, controlar els excessos de velocitat segons el tipus de via... Evidentment, amb 
els sensors i actuadors adequats, també es podrien implementar les noves funcionalitats  
comentades en els paràgrafs anteriors.  

També cal destacar que en aquest projecte només s’ha realitzat el seguiment d’un sol vehicle. 
No obstant, si es disposessin de més prototips com el desenvolupat es podria adaptar 
fàcilment la plataforma web per poder visualitzar sobre el mapa tots els vehicles en circulació 
o aquells que es seleccionessin. De la mateixa manera es podria fer amb l’historial de 
trajectes. 

Per tant, com es pot apreciar, la connectivitat en la indústria automobilística presenta un llarg 
futur per endavant i un gran potencial per explotar. El fet de poder enviar dades en temps real 
del vehicle a una ubicació remota i viceversa és el punt de partida pel desenvolupament de 
sistemes que permetin l’intercanvi de dades en temps real amb la infraestructura o amb la 
resta de vehicles i així, convertir el vehicle en un element més del IoT (Internet of Things). 
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A. ANNEXES 
En els annexes que es presenten a continuació, s’expliquen algunes parts del projecte que no 
són essencials pel desenvolupament de l’objectiu principal però sí que aporten informació 
addicional i interessant sobre alguns procediments o línies de codi que poden ser utilitzades 
en altres plataformes web. 

En el primer annex es fa una breu descripció de Bootstrap, l’entorn de treball escollit per 
dissenyar la plataforma web pels avantatges que disposa i per la facilitat d’utilització. En el 
segon annex, s’expliquen alguns detalls de les pàgines de LOGIN i REGISTRE, les quals 
permeten restringir l’accés i donar d’alta a usuaris. En el tercer annex, es detallen els passos 
necessaris per migrar la plataforma web al núvol, en aquest cas a Google Cloud. El quart 
annex fa referència a la configuració de les DNS per tal que el domini que s’ha adquirit, apunti 
a la plataforma web. I per últim, en el cinquè annex, es subministren les credencials 
d’administrador i d’un usuari per tal de poder accedir a la plataforma i veure i provar tot el que 
s’ha explicat al llarg d’aquesta memòria. 

A.1. Entorn de treball Bootstrap 4 

La pàgina web s’ha desenvolupat utilitzant l’entorn de treball (framework) Bootstrap 4 
(https://getbootstrap.com/) el qual facilita la creació de llocs web de disseny adaptable 
(responsive), és a dir, que s’ajustin a qualsevol dispositiu i tipus de pantalla, veient-se 
correctament en qualsevol d’ells. És de codi obert (Open Source) amb la qual cosa es pot 
utilitzar de forma gratuïta i sense restriccions. El seu logotip es mostra a la Figura 69. 

 
Figura 69. Logotip entorn de treball Bootstrap 4 

Els principals avantatges de Bootstrap 4 són els següents: 

• Permet simplificar el procés de maquetació. 
• La corba d’aprenentatge és ràpida si es disposa de certs coneixements de maquetació. 
• Permet utilitzar molts elements web: des d’icones a desplegables, combinant HTML5, 

CSS i Javascript.  
• El disseny serà adaptable, sigui quin sigui el dispositiu, escala o resolució. 
• Utilitza l’anomenat Grid system que permet maquetar per columnes. 
• Comunitat molt activa i amb molta documentació al respecte. 

Per utilitzar Bootstrap 4 a la pàgina web, hi ha dos opcions: descarregar-se’l i indicar-li la 
ubicació dels fitxers o incloure’l des d’un CDN (Content Delivery Network). En aquest cas, s’ha 
utilitzat la segona opció ja que evita la necessitat de descarregar-se arxius i a més, la majoria 
de CDN s’asseguren que quan se sol·licita un fitxer s’atengui des del servidor més proper de 
manera que el temps de càrrega sigui molt ràpid. 

 

https://getbootstrap.com/
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A.2. Pàgina LOGIN i REGISTRE 

Encara que l’objectiu principal de la plataforma web és la de poder visualitzar la posició actual 
i els trajectes del vehicle, s’ha considerat oportú conèixer el procediment i el codi necessari 
per crear una pàgina d’autenticació i de registre de nous usuaris.  

En una plataforma d’aquestes característiques on es publiquen dades sensibles com és la 
posició d’un vehicle en temps real o els recorreguts que realitza, és important que l’accés 
estigui restringit a usuaris autoritzats. Així doncs, a continuació es descriuen les parts més 
importants del codi i el funcionament de les pàgines d’autenticació, registre i la funció de 
logout. 

En primer lloc cal crear una nova taula a la base de dades creada en capítols anteriors que 
s’encarregui d’emmagatzemar les credencials dels usuaris que siguin donats d’alta a la 
plataforma web. La sentència SQL que s’encarrega d’això és la mostrada a la Figura 70.  

 
Figura 70. Creació taula users per comandes SQL 

Per connectar amb aquesta base de dades sempre que s’hagi de fer una consulta s’utilitza el 
mateix script PHP usat en altres parts del programa anomenat dbinfo.php mitjançant la línia 
de codi require_once “dbinfo.php”. 

La pàgina REGISTRE, mostrada a la Figura 71, és la que permet donar d’alta als usuaris 
mitjançant un formulari on cal introduir un nom d’usuari i una contrasenya. Com es veurà més 
endavant, s’ha configurat de tal manera que només l’administrador de la plataforma hi tingui 
accés, és per aquesta raó que tampoc se li ha donat format, al no ser una pàgina que veuran 
els usuaris de l’aplicació. 

 
Figura 71. Pàgina REGISTRE 

CREATE TABLE `users` ( 
  `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY , 
  `username` VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE , 
  `password` VARCHAR(255) NOT NULL , 
  `created_at` DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP 
  ); 
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Com es pot veure en el diagrama de blocs de la Figura 73, aquest script dona un missatge 
d’avís si l’usuari intenta enviar el formulari sense introduir cap valor, si el nom d’usuari introduït 
ja existeix a la base de dades, si la contrasenya té menys de 6 caràcters o si les contrasenyes 
no coincideixen. 

 
Figura 72. Diagrama de blocs pàgina REGISTRE 

Cal destacar que per realitzar l’encriptació de la contrasenya s’utilitza la funció PHP 
password_hash() de la manera que es mostra a la Figura 73, la qual permet crear el hash de 
la contrasenya introduïda per l’usuari utilitzant l’algorisme de hash robust unidireccional bcrypt. 
Això permet que la contrasenya no es guardi en text pla a la base de dades, tal com es pot 
veure a la Figura 74, de manera que si algú no autoritzat aconseguís entrar a la base de dades 
no podria veure les contrasenyes. 

register.php 

$param_password = password_hash($password, PASSWORD_DEFAULT); 

Figura 73. Funció password_hash 

 
Figura 74. Base de dades dels usuaris registrats a la plataforma 
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La pàgina LOGIN és la que es carrega inicialment a l’entrar a la plataforma web creada per tal 
que l’usuari pugui accedir-hi amb el seu nom d’usuari i contrasenya. El diagrama de blocs del 
seu funcionament es mostra a la Figura 75. 

 
Figura 75. Diagrama de blocs pàgina LOGIN 

Així doncs, la pàgina LOGIN, mostrada a la Figura 76, és el formulari d’inici de sessió que es 
carrega per a que l’usuari introdueixi el seu nom d’usuari i la contrasenya.  
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Figura 76. Pàgina LOGIN 

Aquestes dades són verificades amb les credencials emmagatzemades a la base de dades. 
En el cas de la contrasenya, es verifica si el hash de la contrasenya introduïda per l’usuari 
coincideix amb el hash de la contrasenya emmagatzemada a la base de dades mitjançant la 
funció PHP password_verify(), tal com es mostra a la Figura 77.  

login.php 
if(password_verify($password, $hashed_password)){ 

// Si la contrasenya és correcta inicia una nova sessió 
session_start(); 
                             
// Emmagatzema les dades a les variables de sessió 
$_SESSION["loggedin"] = true; 
$_SESSION["id"] = $id; 
$_SESSION["username"] = $username;                             
                             
// Redirigeix l’usuari a la pagina INICI 
header("location: welcome.php"); 

} else{ 
// Mostra un missatge d’error si la contrasenya no és vàlida 
$password_err = "La contrasenya introduïda no és vàlida."; 

} 

Figura 77. Verificació contrasenya 

Si les credencials coincideixen, es crida la funció de PHP session_start() la qual crea una 
sessió o reprèn l’actual basada en un identificació de sessió passada mitjançant una petició 
GET o POST, o mitjançant una cookie. A continuació, es registren i s’estableixen els valors 
de les variables de sessió les quals contenen informació sobre l’usuari i estan disponibles per 
a totes les pàgines de l’aplicació. En aquest cas, les variables de sessió establertes són 
loggedin, id i username. 

La variable de sessió loggedin és la que s’utilitza a l’inici del codi de cada pàgina de la 
plataforma web per comprovar si la sessió ja estava iniciada, tal i com es mostra a la Figura 
79. Si no és així, es redirigeix a l’usuari a la pàgina d’autenticació. Com es pot veure també, 
les variables de sessió no es passen individualment a cada pàgina, sinó que es recuperen a 
l’iniciar la sessió a cada pàgina mitjançant la funció session_start(). 
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login.php 
<?php 
// Inicia la sessió 
session_start(); 
  
// Comprova si l’usuari està registrat; sinó es redirigeix a la pàgina LOGIN 
if(!isset($_SESSION["loggedin"]) || $_SESSION["loggedin"] !== true){ 
    header("location: index.php"); 
    exit; 
} 
?> 

Figura 78. Comprovació sessió iniciada 

La variable de sessió username és la que s’utilitza per distingir si ha entrat l’usuari 
administrador o un usuari qualsevol, tal com es mostra a les línies de codi de la Figura 79. 
D’aquesta manera s’activa/desactiva el botó “Registrar usuari” de la barra superior de la 
plataforma segons correspongui, tal i com es mostra a la comparativa de la Figura 80. 

login.php 
<a href="register.php" class="nav-item nav-link" id="register" style="display: 
none;">Registrar usuari</a> 
 
<script> 
var username_admin = "<?php echo $_SESSION["username"] ?>"; 
if (username_admin.localeCompare("admin") != 0) { 
   $("#register").hide(); 
} 
else  
   $("#register").show(); 
</script>    

Figura 79. Detecció usuari administrador 

 

 

 
Figura 80. Comparativa mode administrador/mode usuari 

Per major seguretat, s’afegeix una comprovació per tal que un usuari qualsevol no pugui 
accedir directament a la pàgina REGISTRE encara que sàpiga la direcció web, de manera 
que al accedir-hi es comprova que la sessió l’hagi iniciat l’usuari administrador, tal com es 
mostra a la Figura 81. Si no és així, es redirigeix l’usuari a la pàgina de LOGIN. 

register.php 
<?php 
// Inicia la sessió 
session_start(); 
  
// Comprova si l’usuari està registrat i és l’administrador; sinó es redirigeix a LOGIN 
if(!isset($_SESSION["loggedin"]) || $_SESSION["loggedin"] !== true || $_SESSION["username"] 
!== "admin"){ 
    header("location: index.php"); 
    exit; 
} 

Figura 81. Detecció usuari administrador a la pàgina REGISTER 

Per últim, per finalitzar la sessió s’ha utilitzat la funció LOGOUT, la qual borra totes les 
variables de sessió i destrueix la sessió mitjançant les funcions mostrades a la Figura 83. 
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logout.php 
<?php 
session_start();                                  // Inicialitza la sessió 
$_SESSION = array();                              // Esborra totes les variable de sessió 
session_destroy();                                // Destrueix la sessió 
header("location: index.php");                    // Redirigeix a la pàgina LOGIN 
exit; 
?> 

Figura 82. Funció LOGOUT 

A.3. Transferència de fitxers a Google Cloud 

Per fer la transferència de fitxers de la plataforma web s’ha utilitzat el client WinSCP de 
Windows el qual permet gestionar els fitxers de la instància a través d’una interfície gràfica. 
Per accedir a la instància però, primer cal generar un nou parell de claus SSH i aplicar la clau 
pública al projecte. En aquet cas, les claus pública i privada s’han obtingut mitjançant 
l’aplicació puttygen.exe. Els passos a seguir són els següents: 

• Clicar en el botó Generate (Generar) per crear un nou parell de claus amb els 
paràmetres predeterminats. Apareixerà el valor de la clau pública. 

• A la secció Key comment (Comentaris de la clau), introduir el nom d’usuari de Google. 
La clau tindrà aquesta estructura: 

ssh-rsa [KEY_VALUE] [USERNAME] 

on:   [KEY_VALUE] és el valor de la clau que s’ha generat. 

[USERNAME] és el nom d’usuari de Google introduït. 

• A continuació, introduir una frase de contrasenya per protegir la clau. 
• Clicar a Save private key (Guardar clau privada) per guardar-la en un arxiu, que en 

aquest cas s’anomenarà private-key.ppk 
• Clicar a Save public key (Guardar clau pública) per guardar-la en un arxiu. 
• Obrir Google Cloud Platform, accedir a Compute Engine>Metadatos>Claves SSH, 

mostrat a la Figura 83 i clicar Editar per modificar les claus SSH públiques del projecte. 

 
Figura 83. Claus SSH de Google Cloud Platform 
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• Copiar tot el valor de la clau pública que apareix a la part superior de l’aplicació 
PuTTYgen, com es mostra a la Figura 84 i enganxar-lo a la llista de claus SSH de la 
pàgina Metadatos com un nou element. 

 
Figura 84. Obtenció parell de claus SSH 

• A la part inferior de la pàgina Claves SHH, clicar en Guardar per conservar la nova 
clau SSH del projecte. 

Amb això realitzat, ja es pot executar el client WinSCP, on cal configurar les opcions de 
connexió, tal i com es mostra a la Figura 85: 

• Protocol de fitxer: SCP. 
• Host name: adreça IP externa de la instància amb la qual es vol connectar. Aquesta 

informació es troba dins Compute Engine>Instancias de VM. 
• User name: usuari de Google que s’utilitza per accedir al projecte. 

 
Figura 85. Connexió mitjançant WinSCP 

Finalment, dins el menú Advanced>SSH>Authentication, en el camp Private key file, es busca 
el fitxer guardat anteriorment de la clau privada (private-key.ppk). Es clica a OK i a continuació, 
Login per connectar amb la instància. Demana la contrasenya assignada i si la connexió és 
correcte, s’obre una finestra del sistema de fitxers local a l’esquerra i del sistema de fitxers de 
la instància a la dreta. D’aquesta manera es pot navegar a través dels diferents directoris i 
arrossegar els fitxers per transferir-los cap a la instància.  

En aquest cas es copia el contingut de la carpeta www de WAMPServer a la carpeta html de 
la instància de Google Cloud. 
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A.3. Configuració de les DNS del domini 

En capítols anteriors s’ha vist com registrar el domini a la web de GoDaddy. A partir d’aquí, 
com que el domini i l’allotjament s’han adquirit a empreses diferents, cal configurar les DNS 
per tal que el domini apunti a la plataforma web desenvolupada. 

S’ha utilitzat Google Cloud DNS aprofitant que es tracta d’un servei més que ofereix Google 
Cloud Platform, plataforma sobre la qual s’ha desenvolupat el projecte. Google Cloud DNS és 
un servei administrat de sistemes de noms de domini (DNS) acreditats amb la mateixa 
infraestructura que Google. Permet gestionar un gran volum de peticions DNS, té baixa 
latència i és segur. 

El primer que cal fer és crear una direcció IP estàtica per a la instància de la màquina virtual, 
ja que per defecte és efímera. Per fer-ho, cal anar al menú de Google Cloud Platform i accedir 
a Red de VPC > Direccions IP externas i clicar sobre Reservar una dirección estàtica. Es dona 
un nom i es selecciona la instància amb la qual es vol relacionar aquesta direcció IP, la resta 
de valors es deixen per defecte. Aquesta direcció, mostrada a la Figura 86, és la utilitzada en 
la configuració DNS. 

 
Figura 86. Assignació d’una IP estàtica a la instància 

A continuació, en el menú principal s’accedeix a Servicios de red > Cloud DNS i es clica a 
Crear Zona per configurar el domini dins del DNS. Com es pot veure a la Figura 87, es dona 
un nom a la zona i s’anota el nom del domini registrat. 

 
Figura 87. Creació zona DNS 
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Un cop creat, els registres configurats a la zona del DNS que apareixen per defecte són els 
NS (servidors DNS autoritzats pel domini, per tal que altres servidors vegin els noms del 
domini) i SOA (informació dels DNS). Cal crear un registre A el qual permet enllaçar el nom 
de domini amb la direcció IP estàtica obtinguda en paràgrafs anteriors. Per fer-ho, es clica a 
Añadir conjunto de registros, mostrat a la Figura 88. 

 
Figura 88. Detall registres zona DNS 

Finalment, cal anar al compte des d’on s’ha registrat el domini, en aquest cas a la web 
GoDaddy, i dins l’administració de DNS del domini, s’afegiran els 4 servidors DNS (registres 
NS) de la figura anterior dins la secció Servidores de nombres, tal i com es pot veure a la 
Figura 89 per tal que el domini apunti als servidors DNS de Google. 

 
Figura 89. Addició dels servidors de nom a GoDaddy 

Després d’esperar uns minuts per tal que es propagui el domini pels servidors DNS, la 
plataforma web ja està accessible a través de la direcció cartracking.xyz  
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A.4. Credencials per accedir a la plataforma web 

La pàgina web de la plataforma desenvolupada és: 

http://cartracking.xyz 

I els usuaris i contrasenyes que s’han creat de prova per poder accedir-hi es mostren a la 
Figura 90. 

Usuari: uoc 
Contrasenya: 123456 
 
 

Usuari administrador: admin 
Contrasenya: 12345678 

Figura 90. Usuaris i contrasenyes de prova per la plataforma 

Qualsevol problema d’accés a la plataforma, us podeu posar en contacte amb l’autor del 
projecte, escrivint un correu electrònic a: damos02@uoc.edu 

 

 

 

 

http://cartracking.xyz/
mailto:damos02@uoc.edu
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