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Cada cop més, s'incorporen a les llars sistemes de control domòtic que 

faciliten tant la interacció amb els diferents aparells o sistemes que 

composen l’habitatge com la monitorització del seu estat. 

Aquest projecte pretén sumar-se als sistemes domòtics i aportar una forma 

de controlar la porta d’accés a una finca tant pel que fa a saber l'estat en 

que es troba, com per obrir-la o tancar-la. Tant des de una aplicació web 

com des de un mòbil.  

El desenvolupament del treball s’ha realitzat per fases, creant 

desenvolupaments individuals per a cada component del sistema que ens 

aporti el coneixement  necessari per a la consecució de l’objectiu. 

Al final s’aconsegueix una solució que aporta un grau més de comoditat i 

facilitat per qualsevol persona a l'hora de controlar l’accés a la finca. Però 

especialment per a persones amb mobilitat reduïda o malaltes que han de 

poder accedir al control de la porta d'una forma fàcil i ràpida. 
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  Abstract (in English, 250 words or less):  
 

 

 

Increasingly, home automation systems incorporate control systems that 

facilitate both the interaction with the different devices or systems that 

compose the home and the monitoring of their state. 

 

This project aims to add to home automation systems and provide a way to 

control the gateway to a property both in terms of knowing the state in 

which it is located, how to open it or close it. Both from a web application 

and from a mobile. 

 

The development of the work has been done by phases, creating individual 

developments for each component of the system that brings us the 

knowledge necessary to achieve the objective. 

 

In the end it achieves a solution that provides a degree of comfort and 

ease for any person when it comes to controlling access to the property. 

But especially for people with reduced mobility or sick people who must be 

able to access the control of the door in an easy and fast way. 
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1  Introducció 

1.1 Context i motivació  
 
Cada cop més, s'incorporen a les llars sistemes de control domòtic que 
faciliten tant la interacció amb els diferents aparells o sistemes que 
composen l’habitatge com la monitorització del seu estat. 
 
Per exemple sistemes per controlar i monitoritzar la temperatura de la 
casa, la il·luminació, pujar o baixar persianes, ... 
 
A partir d’aquest context s’ha volgut desenvolupar un sistema complert 
que pugues aportar una solució viable i pràctica.   
 
En aquest sentit, la motivació principal  ha estat treballar amb Arduino 
arribant a crear un sistema funcional amb sensors i actuadors i crear 
aplicacions clients que el poguessin governar. 

 
1.2 Descripció 

 
Amb aquest projecte es pretén crear un prototip per a governar i 
monitoritzar la porta d'accés a una finca. Per tal d'aconseguir la fita, el 
sistema hauria d'acomplir amb el següents punts: 
 

 Obrir i tancar la porta: 

Haurà de poder obrir i tancar la porta quan se l’indiqui. Per aquest punt 
es farà servir mitjançant un motor DC que simularà el motor real 
juntament amb un driver per al control del motor. 
 

 Detectar tant si la porta està oberta com tancada: 

Serà necessari detectar quan la porta està completament oberta o 
tancada per poder aturar el motor. O si la porta està aturada a mig obrir  
Per aquest punt es faran servir dos polsadors com a final de carrera. 
L’estat dels quals ens indicarà l’estat de la porta. 
 

 Detectar si un objecte s'aproxima massa a la porta mentre es mou:  

Si durant l’obertura o tancament de la porta un objecte s’aproxima en 
excés, la porta s’haurà d’aturar. A més a més, no es podrà moure la 
porta si hi ha un objecte massa proper. 
Es farà servir un sensor d’infraroig 
 

 Es connectarà a la xarxa local de la casa: 

Per tal de que es puguin donar les ordres i consultar l’estat de la porta, 
es crearà un servidor web en l’Arduino mitjançant un shield o mòdul de 
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connexió a la xarxa. 
 

 Es crearà una petita aplicació web i mòbil per tal de governar el 

sistema en remot. 

Aquestes aplicacions hauran de complir amb els objectius d’informar de 
l’estat de la porta així com permetre obrir i tancar la porta de una forma 
el més simple i ràpida possible. 
 
A continuació es mostra un esquema que descriu el projecte 
 

 

 
 

1 Esquema descriptiu del projecte 
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1.3 Objectius 
 

Actualment, la forma més comú de governar una porta d'accés a una 
finca és mitjançant sistemes RF. Amb aquests sistemes ens apropem a 
la porta i l'obrim o tanquem amb un comandament a distancia.  
La monitorització de l'estat es fa amb visió directa de la porta.  
 
En finques on la porta d'accés està fora de la visió directa o a una certa 
distancia. Obrir o tancar la porta d'accés ens obliga a sortir de casa i 
buscar, com a mínim, un punt prou proper per poder interactuar amb la 
porta.  
 
Amb aquest sistema podrem governar la porta des de qualsevol punt en 
que ens trobem. D'aquesta manera s'aporta un grau més de comoditat i 
facilitat per qualsevol persona a l'hora de controlar l’accés a la finca. 
Però especialment per a persones amb mobilitat reduïda o malaltes que 
han de poder accedir al control de la porta d'una forma fàcil i ràpida. 
 
Aquest projecte pretén sumar-se als sistemes domòtics i aportar una 
forma de controlar la porta d’accés a una finca tant pel que fa a saber 
l'estat en que es troba, com per obrir-la o tancar-la. Tant des de una 
aplicació web com des de un mòbil 
 
Per tant, podem trobar tres objectius principals a assolir per a la 
realització del projecte 
 

 Crear una aplicació capaç de controlar la porta tal com s’exposa a la 

descripció. Incorporant els sensors i actuadors enumerats 

anteriorment. 

 Incorporar i implementar un sistema de comunicació senzilla amb un 

servidor web que faciliti la comunicació amb aplicacions. 

 Crear una aplicació web i mòbil que ens permetin el control de la 

porta. Aquestes aplicacions hauran de ser el més senzilles possibles, 

especialment la de mòbil, per tal de que els controls d’obertura i 

tancament s'aproximin el més possible a la facilitat que en aquest 

sentit ofereix el comandament RF.  

 
 

1.4 Mètode a seguir 
 
Com a primer pas per arribar a la creació del sistema prototip es 
realitzarà una recopilació de la informació necessària que ens portarà a 
la elecció dels components més adequats per la realització del prototip.  
 
El següent pas consistirà en la implementació i familiarització amb 
l’entorn de desenvolupament per Arduino, tot realitzant petits 
desenvolupaments i proves amb els diferents components seleccionats 
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que ens aportin el coneixement necessari per tal d’afrontar el 
desenvolupament definitiu per l’Arduino. I que ens mostrin possibles 
reptes o dificultats que s’haguessin passat per alt. 
 
Amb els coneixements adquirits es dissenyarà i desenvoluparà una 
aplicació capaç de governar la porta. 
 
El següent pas serà la implementació, mitjançant el mòdul de 
comunicacions escollit, d’un servidor web que permeti la comunicació 
remota amb l’Arduino. 
Amb la suma dels dos desenvolupaments anteriors es donarà pas a 
l’aplicació definitiva que doni resposta als objectius proposats. 
 
A continuació s’estudiaran i seleccionaran les plataformes o llenguatges 
web i mòbil sobre les que es desenvoluparan les aplicacions clients del 
sistema i es crearan les aplicacions clients definitives. 
 
Un cop es tinguin tant l’aplicació per Arduino com les aplicacions clients 
es provarà el sistema complert, es faran les modificacions pertinents i es 
farà una avaluació de la solució i el compliment dels objectius. 
 

1.5 Planificació del treball 
 
Pel desenvolupament del treball s'ha fet una planificació per fases que 
es detallen a continuació: 
 
Fase 1: Pla de treball 

Al final d’aquesta fase haurem obtingut un document en què es 
detalla tant els objectius del treball com les tasques i la 
temporització en que es duran a terme així com una valoració 
econòmica del cost del projecte. 

 
Fase 2: Estudi i selecció de components 

Durant aquesta fase es portarà a terme la cerca i selecció dels 
components que es faran servir en el prototip. 

 
Fase 3: Instal·lació i familiarització amb l’entorn de desenvolupament 

S’instal·larà l’entorn de desenvolupament i es realitzaran proves 
amb els components del sistema per separat. 
I es donarà resposta a les possibles dificultats o imprevistos 
trobats durant les proves 

 
Fase 4: Disseny i desenvolupament de l’aplicació de control de la porta 

Es desenvoluparà una aplicació capaç de complir amb els punts 
exposats a la descripció  
Proves de funcionament 

 
Fase 6: Disseny i desenvolupament del mòdul de comunicacions  

Es crearà un mòdul per a les comunicacions, mitjançant un 
servidor web, que permetrà el control remot. 
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Proves de funcionament 
 
Fase 7: Ensamblatje de l’aplicació definitiva. 

Amb el coneixement adquirit es dissenyarà i desenvoluparà 
l’aplicació definitiva. 
Proves de funcionament 

 
Fase 8: Desenvolupament dels clients i proves definitives 

Elecció de les plataformes o llenguatges web i mòbils.  
Creació de la web i aplicació de mòbil definitives. 
Proves definitives del sistema complert 
Avaluació de la solució 

 
Fase 9: Elaboració de la documentació 

Es farà una avaluació de la solució creada i el compliment dels 
objectius.  I es completarà la documentació elaborada fins al 
moment. 

 
 

1.6 Temporització de les tasques 
 

Durant la realització del projecte poden sorgir imprevistos que ens 
obliguin a alterar la planificació temporal estimada.  
Aquests imprevistos poden ser tant per fallada del hardware o software 
empleat per al desenvolupament com per problemes de tipus més 
personal que aturin o retardin el desenvolupament.  
Amb l’objectiu de minimitzar l’efecte d’aquests imprevistos s’adoptaran 
diferents mesures:  
 
Es planificaran totes les tasques amb un marge de temps suficient per 
poder absorbir o minimitzar els imprevistos  
 
 Es mantindrà una còpia actualitzada en un repositori online de tots el 
documents empleats i generats durant el desenvolupament.  
 
Es farà un seguiment per tal de detectar tant possibles retards com si es 
va més avançat i prendre les mesures necessàries.  
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Per a la temporització de les fases s’ha estimat, inicialment, que el 
nombre d’hores setmanals que es dedicarà al projecte serà de entre 8 i 
10 

2 Planificació del treball 
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1.7 Productes obtinguts 
 
Al finalitzar el projecte es disposa d’un sistema capaç de governar i 
monitoritzar una porta motoritzada des d’una pàgina web o una aplicació 
mòbil. El sistema consta del mòdul de control de la porta amb 
comunicació Wi-Fi,  una aplicació Android i una aplicació web. 
 

2 Aplicació Arduino  
 

2.1 Estudi i selecció dels components a emprar 
 
Per tal de portar a terme el treball s’ha fet una avaluació dels 
components necessaris. I s’ha fet una selecció dels més adequats per 
cada tasca. 

2.1.1 Recursos necessaris  

 
Seguint la descripció del projecte es seleccionen els components que es 
faran servir per portar a terme el treball. 
 
La selecció de components amb els que es construirà el prototip es farà 
en base als components que s’escollirien en la versió real. 
 
Distingirem entre els components software i els components hardware 
 
Software 
 
Com a entorn de programació es farà servir Arduino IDE pel 
desenvolupament de l’aplicació. 
 
També es farà servir Fritzing i Tinkercad per al disseny del circuits.  
 
Hardware 
 
A continuació es descriuen els sensors i actuadors seleccionats segons 
la descripció del projecte. 
 
 
Finals de carrera 
 
Per la detecció de l’estat de la porta es necessitaran dos finals de 
carrera. Aquests finals de carrera estaran representats per dos polsadors 
en el prototip. 
 
Per al projecte real es podria fer servir un final de carrera de capçal que 
quan s’empeny cap a un costat tanca un contacte i si s’empeny cap a 
l’altre es tanca un altre. 
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3 Final de carrera 

 
 
Sensor Infraroig 
 
La porta es trobarà habitualment en l’exterior i per tant es pot trobar en 
una zona amb molta il·luminació. Això pot afectar al receptor d’infrarojos 
i falsejar la lectura. Per aquest motiu s’haurà de fer servir un sensor que 
treballi be en tots els ambients i amb protecció contra la llum directa del 
sol. 
 
Una bona elecció pel projecte podria ser el ZOOM-Z2E. Aquest sensor 
consta  d’un emissor i un receptor que formen una barrera infraroja. Té 
protecció contra la llum del sol i està pensat per l’exterior. 
 
 

 
En el cas del prototip, el sistema que es farà servir serà col·locar un led 
emissor a una banda de la porta i un led receptor a l’altra formant una 
barrera que en ser tallada aturarà la porta. 

4 Sensors infrarojos 
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En aquest cas i per evitar la interferència de la llum natural, els leds 
s’encapsularan en uns petits tubs. 
 
 
Motor  
 
El motor queda fora de l’abast del projecte real però per poder realitzar el 
prototip és farà servir un petit motor DC reciclat. 
 
Com a driver per el control del motor es farà servir un mòdul basat en el 
chip L298N. 
 
Concretament es farà servir un mòdul L298N Doble H-Bridge que ens 
permet controlar dos motors DC. Aquest mòdul no necessita cap 
component addicional per funcionar perquè porta integrats els 
components necessaris. Entre ells, díodes de protecció i un regulador 
LM7805 encarregat de subministrar 5V a la part lògica del L298N. 
 
El mòdul ens permetrà tan seleccionar el sentit de gir com la velocitat. 
 
 

 
5 Driver basat en L298N 
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Arduino 
 
Es farà servir la versió UNO R3 d’Arduino.  Aquesta placa utilitza el 
micro controlador Atmega328  i ens ofereix les següents 
característiques: 

 14 pins digitals de I/O (6 sortides PWM) 

 6 entrades analògiques  

 32k de memòria Flash. 

 Rellotge de 16MHz de velocitat  

 
Aquestes característiques són suficients i es fa innecessari un altre tipus 
de placa com Arduino Mega 2560 R3. 
 

 
6 Arduino UNO R3 

 
 
 
Comunicacions 
 
La connexió amb la xarxa local de casa es farà mitjançant Wi-Fi.  
Donat que la porta pot estar apartada de la casa i que pot ser de difícil 
accés amb cable, s’ha estimat que la millor opció es la connexió per Wi-
Fi. 
 
En aquest sentit, s’ha escollit un mòdul ESP-01 basat en el xip 
ESP8266. Aquest xip, de baix cost, porta capacitat MCU (Micro 
Controller Unit) i pila TCP/IP completa.  
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A continuació s’enumeren les característiques principals del xip 
 

 CPU d'arquitectura RISC de 32-bit  : tipus Tensilica Xtensa LX106 

corrent a 80 MHz 

 64 KiB d'instruccions de RAM, 96 KiB de dades de RAM 

 Memòria externa QSPI flaix - de 512 KiB fins a 4 MiB (màxim de 16 MiB) 

 Wi-Fi tipus IEEE 802.11b, IEEE 802.11g i IEEE 802.11n. Només la 

banda ISM de 2.4 GHz. 

 16 potes genèriques d'E/S. 

 Connectivitat amb busos UART, SPI, I²C, 

 Connectivitat amb bus I²S amb canal DMA (compartit amb E/S) 

 1 ADC de 10 bits. 

 Suporta funcionalitat OTA. 

 
 

 
 
A més de les característiques que presenta el xip. Aquest ve acoblat en 
un mòdul amb 1MB de memòria flash i antena. 
 
La comunicació amb la placa Arduino es farà mitjançant el port sèrie. 
Però les característiques d’aquest mòdul li confereixen capacitat de 
procés pròpia i podria actuar de forma autònoma en moltes aplicacions.  
 

7 Mòdul ESP-01 amb xip ESP8266 
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Aquest mòdul es programable des de l’IDE d’Arduino que és el que es 
farà servir en aquest projecte.  
Es poden trobar una extensa documentació i molts desenvolupaments i 
llibreries per aquest xip. Des de desenvolupaments per que es comporti 
com a servidor web fins a llibreries per controlar servo motors. 
 
En aquest projecte es pretén utilitzar l’autonomia del mòdul ESP-01 per 
tal de que aquest s’ocupi de servir les dades mitjançant un petit servidor 
web i descarregar d’aquestes funcions l’Arduino. 
 
El principal inconvenient que té el mòdul seleccionat es l’alimentació. 
Aquest mòdul s’alimenta amb 3,3V però no pot connectar-se a la sortida 
de 3,3V de l’Arduino perquè aquesta té la corrent subministrada limitada 
a 50mA i podria no ser suficient en algunes circumstàncies provocant 
errors de funcionament. 
Per aquest motiu es farà servir una font d’alimentació externa que ens 
proporcionarà alimentació tant per l’Arduino (5V) com pel mòdul ESP-01 
(3,3V).  
 

 
 

8 Font d'alimentació externa 

 

2.2 Instal·lació i familiarització amb l’entorn de 
desenvolupament 

 

2.2.1 Instal·lació de l’entorn de desenvolupament 

 
Tal com s’ha descrit anteriorment, l’entorn de desenvolupament que es 
farà servir serà l’IDE d’Arduino.  
La instal·lació és molt senzilla i no ofereix cap dificultat. Però un cop 
instal·lat l’IDE, s’ha d’instal·lar els controladors per configurar plaques 
ESP2866.  
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Les plaques basades en ESP2866 no venen contemplades en la 
instal·lació per defecte i s’han d’afegir. Per tal d’aconseguir-ho s’ha 
d’indicar l’adreça on trobar les targetes addicionals a les preferències de 
l’IDE. 
 
 

 
Un cop fet això i des del gestor de targetes podrem instal·lar el paquet 
de targetes esp2866 

9 Incorporació de l'ESP2866 al IDE Arduino 
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Amb aquest pas ja es pot donar per configurat l’entorn de 
desenvolupament. 
 

2.2.2 Proves realitzades amb els components seleccionats 

 
Abans del disseny i realització de la aplicació definitiva s’han dissenyat i 
realitzat una sèrie de proves amb cada un dels components per separat 
per tal d’adquirir uns coneixements suficients que facilitin el 
desenvolupament de l’aplicació. 
 
L’estructura bàsica de un programa per Arduino es divideix en dues 
parts.  

 Setup() 

Aquesta funció només s’executa un cop té l’objectiu 

d’inicialització del components del programa. Com per exemple 

inicialitzar els pins. 

 Loop() 

Aquesta funció és un bucle infinit amb l’objectiu de llegir les 

entrades i sortides i executar el codi de l’aplicació constantment. 

 

 

 

10 Instal·lació del paquet d'ESP2866 
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2.2.2.1 Proves amb polsadors  

 
Aquest és, potser, el component més senzill a l’hora de provar. Per 
aquest motiu es provarà el primer i ens servirà per l’adquisició 
d’experiència en  l’entorn. 
 
Mitjançant els polsadors, el sistema haurà de poder saber en quin estat 
es troba la porta.  
Els estats que es poden donar amb els interruptors seran:  

 Porta totalment oberta 

 Porta totalment tancada 

 Porta obrint-se/tancant-se 

 
Per tant el sistema de prova que es dissenya haurà de detectar aquests 
estats. Concretament es faran servir 2 polsadors i dos leds per simular 
els estats de la porta. 
 
 
Connexió dels polsadors 
El sistema sabrà si la porta està totalment oberta o tancada quan un dels 
polsadors es tanqui. Per aconseguir aquest objectiu, els polsadors es 
connectaran a entrades digitals de l’Arduino de forma que quan un 
polsador es tanqui l’entrada digital passi a tenir un valor HIGH. 
 
Si es connecta el polsador directament entre el pin digital i el pin de 5V el  
funcionaria bé quan es polses el polsador però quan estigues obert el pin 
digital quedaria a l’aire i per tant podria prendre valors erronis. 
 
Per tal d’assegurar que el pin digital on connectem el polsador només 
prengui els valors 0 o 5V segons si esta obert o tancat s’afegirà una 
resistència de pull down. 
La resistència pull down es col·loca entre GND i el pin digital de forma 
que quan el polsador esta obert l’entrada digital val 0V i quan es tanca 
val 5V 
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Interrupcions 
 
Amb aquesta configuració ja es pot fer una primera prova en la que la 
pulsació de cada interruptor encengui el seu respectiu led. Però per 
l’aplicació final no podem dependre únicament de la funció Loop() a 
l’hora de detectar si s’ha polsat un polsador o no perquè en funció del 
temps que trigues el bucle entre una lectura i una altra dels polsadors. 
Es podria donar el cas de que no es detectes alguna pulsació. 
Per aquest motiu es faran servir les interrupcions. D’aquesta manera 
alliberem el processador d’haver de comprovar els polsadors a cada 
volta  i ens assegurem de que en el moment que es produeixi una 
pulsació el programa s’aturarà i la tractarà. 
 
D’altra banda, tenim dos polsadors i per tant hauríem de fer servir una 
interrupció per cada un. Però necessitaríem una altra interrupció per la 
barrera infraroja. I l’Arduino Uno només té dos pins habilitats per 
interrupcions.  
La solució que s’ha trobat per aquest cas és fer servir una única 
interrupció per els dos polsadors.  
 
Donat que no poden estar tancats tots dos polsadors a la vegada, 
podem fer servir una mateixa interrupció per a tots dos.  
Per aconseguir-ho, s’ha connectat cada polsador a un pin digital i a la 
vegada s’han connectat tots dos mitjançant un díode, per polsador, al pin 
2 que es un dels habilitats per interrupcions. Es a dir, mitjançant el pin 
dos es pot saber que s’ha produït una pulsació i amb el pin de cada 
polsador podem saber quin ha estat. 
 
La funció dels díodes es la de no permetre que la pulsació es propagui 
d’un polsador a un altre. 

11 Resistencia Pull Down 
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El següent esquema elèctric mostra la funció dels díodes més 
gràficament 
 

 
12 Esquema elèctric polsadors 

 
A continuació es mostra l’esquema final realitzat per provar la part dels 
polsadors i el diagrama lògic de funcionament. 
En aquesta prova la pulsació d’un dels polsadors encén el led vermell i a 
més el led verd o blau segons correspongui. 
 
El codi resultant es pot trobar a l’Annex II 
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13 Esquema lògic polsadors 

 

 

14 Disseny proves amb polsadors 
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2.2.2.2 Proves amb leds infrarojos 

 
 
Per la barrera d’infrarojos s’utilitzà un led receptor d’infrarojos i un 
emissor. 
 
La prova consistirà en detectar quan un objecte interromp la barrera que 
es forma i encendre un led. 
Es a dir el led emissor estarà constantment a nivell alt i per tant emetrà 
constantment. En el moment en que un objecte creui, es produirà una 
interrupció que encendrà el led  
 
Per evitar la interferència de la llum natural, tots dos leds han estat 
coberts per uns tubs que els aïllen. 
 
A continuació es mostra l’esquema final realitzat per provar la part de la 
barrera infraroja i el diagrama lògic de funcionament. 
 
El codi resultant es pot trobar a l’Annex II 
 

 
15 Esquema lògic barrera infrarroja 
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2.2.2.3 Prova amb el motor 

 
Per la prova amb el motor, aquest es connectarà amb l’Arduino a través 
del mòdul de L298N H-Bridge.  
La prova consistirà en crear un petit sketch amb el que principalment 
llegirem el Serial i en funció de l’ordre que arribi el motor haurà de girar 
en sentit horari, antihorari o aturar-se. 
 
Un altre requisit es que el motor mai pot canviar el sentit de gir sense 
aturar-se primer i des de l’estat d’aturat esperarà 0,5 segons abans de 
tornar a girar. 
 
A més la velocitat de gir quedarà limitada a traves d’un pin analògic 
connectat a l’entrada ECB del driver.  
 
A continuació es mostra l’esquema final realitzat per les proves amb el 
motor i el diagrama lògic de funcionament. 
 
El codi resultant es pot trobar a l’Annex II 
 
 

16 Diseny proves led infrarrojos 
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17 Funcionament proves motor 

 
 
 

 
18 Diseny proves motor 
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2.2.2.4 Prova amb el mòdul Wi-Fi ESP-01 

 
 
La configuració del mòdul ESP-01 es farà fent servir l’Arduino com a 
passarel·la. Per aconseguir-ho, es porta el pin reset a GND i es 
connecten el pins RX i TX de l’Arduino amb els RX i TX del mòdul 
respectivament. 
Col·locant el GPIO a GND s’activa el mode programació UART i podrem 
descarregar el programa al mòdul. 
  
Un cop ja podem programar el mòdul ESP-01, el següent pas es crear 
una aplicació que generi un servidor web i que en funció de la url que es 
cridi encengui o apagui un led connectat a l’Arduino. 
 
La comunicació entre el mòdul Wi-Fi i Arduino es a traves del port sèrie. 
De fet, amb la configuració per defecte del ESP-01 aquest accepta la 
comunicació amb Arduino mitjançant ordres AT des del Serial. Per tant 
una primera opció seria implementar el servidor web com una funció més 
dins de l’aplicació que es carregarà a l’Arduino.  
Amb aquesta opció és Arduino qui haurà controlar constantment que  
arriba i interpretar les dades, així com donar format a les dades que 
s’hagin d’enviar i enviar-les. 
 
Una altra opció és la de fer servir una llibreria creada per la configuració 
d’un servidor web i fer que sigui l’ESP-01 qui s’encarregui d’interpretar i 
gestionar les dades que arribin i s’enviïn per Wi-Fi. D’aquesta manera 
l’única comunicació que s’enviarien a l’Arduino serien les ordres 
concretes que hagin arribat i l’Arduino nomes s’ha de preocupar d’enviar 
una dada que identifiqui l’estat en que es troba. 
 
Aquesta segona opció es l’escollida per aquest projecte. 
Per la implementació del servidor web es farà servir la llibreria 
ESP8266WebServer. Aquesta és una biblioteca senzilla i fàcil d'usar per 
configurar un servidor web en ESP8266. A diferencia d’altres llibreries 
més complertes aquesta llibreria només serveix un client a la vegada 
però pel nostre projecte és suficient. 
 
Dins dels exemples d’utilització de la llibreria hi ha un que s’aproxima a 
les necessitats del projecte i que es farà servir com a base per a la part 
de comunicacions. 
 
L’aplicació que es farà servir per provar el mòdul haurà d’interpretar la 
URL que es cridi des del navegador i actuar en conseqüència de la 
següent manera: 
 

 Cada cop que es cridi a la url «/accio» s’escriurà un 1 o un 0 

alternativament pel port serie.  Llegirà el retorn al port serie i el 

retornarà al client. 

 Qualsevol altre url retornarà un error 404 
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Per la seva part l’Arduino en funció del que llegeixi al serial actuarà de la 
següent manera: 
 

 Si rep “1” encendrà el led i retornarà “HIGH” pel serial 

 Si rep “0” encendrà el led i retornarà “LOW” pel serial 

 En qualsevol dels dos casos escriurà l’estat del led pel port serie 

 
En el cas del codi que s’emprarà a l’Arduino s’ha de destacar que es farà 
servir la llibreria SoftwareSerial per crear un port serie virtual per a la 
comunicació amb el mòdul ESP-01 i alliberar el port serie per a debug. 
 
 
A continuació es mostra l’esquema final realitzat per les proves amb el 
mòdul Wi-Fi i el diagrama lògic de funcionament. 
El codi resultant es pot trobar a l’Annex II 
 

 
19 Diseny proves amb ESP-01 
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20 Funcionament proves amb mòdul Wi-Fi 

 
 

2.2.3 Anàlisi de les proves i conclusions 

 
Totes les proves realitzades han estat pensades en funció de l’objectiu 
que es vol complir amb cada component en el projecte. La finalitat 
d’aquestes proves és la d’adquirir el coneixement i l’experiència suficient 
tant amb els diferents components com amb l’entorn de 
desenvolupament. Així com detectar i solucionar possibles problemes 
que en el cas de detectar-se durant el desenvolupament de l’aplicació 
final podrien ser més difícil de solucionar.  
 
En aquest sentit, tal com s’ha explicat en les proves, s’han detectat 
alguns problemes que no s’havien tingut en compte.  
 
S’ha detectat que Arduino Uno només te dos pins que atenen interrupció 
i en cas de voler assignar una interrupció a cada polsador i una altra al 
receptor IR ens faltaria una o s’hauria de fer servir una altra placa com 
podria ser Arduino Mega 2560. La solució presa finalment a estat fer 
servir una mateixa interrupció pels dos polsadors, fent servir dos díodes 
tal com ja s’ha explicat. 
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S’ha vist que l’alimentació d’Arduino no és suficient per alimentar, 
fiablement, el mòdul ESP-01 a 3,3V i s’ha pres la determinació de fer 
servir una font d’alimentació que ens pugui ofereixi alimentació a 5 i 3,3V 
amb la que podrem alimentar tant l’Arduino com l’ESP-01. En el nostre 
cas s’ha escollit la MB102. 
 
Donat que la planificació ha estat pensada amb suficient marge de 
temps, els contratemps han pogut ser absorbits sense haver de 
modificar-la. 
 
En conclusió, les proves han complert el seu objectiu i facilitaran el 
desenvolupament de l’aplicació final. 
 
 

2.3 Disseny i desenv. de l’aplicació de control de la porta 
 

2.3.1 Disseny de l’aplicació 

   
   
Un cop realitzades les diferents proves, estem en disposició de realitzar 
l’aplicació pel control de la porta i que integri tots els components. 
 
Donat l’objectiu del projecte, el desenvolupament més adequat és amb 
una màquina d’estats.  
Es distingeixen 3 estats: 
 

 Aturat 

Aquest es l’estat en que s’inicia el sistema. En aquest estat la 

porta esta aturada, els pins que governen el motor estan a nivell 

baix. 

 

 Obrint 

En aquest estat el motor te un dels pins que el governa a 1 i gira 

en sentit horari. Ni el polsador de porta oberta esta polsat, ni el 

sensor de infrarojos detecta cap objecte. 

 

 Tancant 

Aquest estat és similar a l’estat Obrint però els pins que governen 

el motor tenen els valors canviats i per tant gira en sentit 

antihorari. Ni el polsador de porta oberta esta polsat, ni el sensor 

de infrarojos detecta cap objecte. 
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Quan a variables hi han les següents: 
 

 Acció: Pot tenir els següents valors 

A: Aturar 

O: Obre 
T: Tanca 
 

 PO: amb els valors  

1: Polsat 

0: Repòs 

 

 PT: amb els valors  

 1: Polsat 

 0: Repòs 

 

 IR: en aquest cas els valors són 

 1: Objecte detectat 

 0: No es detecten objectes  

 
Tenint els estats i la descripció dels mateixos i les variables, s’obté la 
taula de transicions i el diagrama d’estats 
 

Transició Condició 

Aturada --> Aturada Accio=A || IR!=0 

Aturada --> Obrint Accio=O && IR=0 && PO=0 

Aturada --> Tancant Accio=T && IR=0 && PT=0 

Obrint --> Obrint Accio=O && IR=0 && PO=0 

Obrint --> Aturada Accio!=O || IR!=0 || PO!=0 

Tancant --> Tancant Accio=T && IR=0 && PT=0 

Tancant --> Aturada Accio!=T || IR!=0 || PT!=0 

  

 
 
 
 



31   

 

 
 
Les tasques que es duran a terme en els diferents estats són les que es 
mostren a la taula següent. 
 
En estat Aturat els dos pins que governen el motor estan a 0. En estat 
Obrint el pin Motor0 està a 1 i el pin Motor1 està a 0. I per últim en estat 
Tancant el  pin Motor0 està a 0 i el pin Motor1 està a 1. 
 
 
 

Estats Motor 0 Motor 1 

Aturat 0 0 

Obrint 1 0 

Tancant 0 1 

21 Diagrama d'estats 
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A partir d’aquest disseny de màquina d’estats s’obté el codi que s’ha fet 
servir per implementar la solució. 
Naturalment en aquest codi s’incorporen les proves realitzades amb els 
diferents components i que donaran valor a les variables de la màquina 
d’estats. 
A més a més s’incorpora una ordre més que pot arribar des de la Wi-Fi 
però que no alterarà l’estat. En aquest cas si Acció =4 es retornarà 
l’estat del sistema. 
 
A continuació es pot trobar un esquema del funcionament de l’aplicació 
de control de la porta 
 
El codi resultant es pot trobar a l’Annex II 
 
 

 
22 Funcionament aplicació de control de porta 
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23 Disseny del control de la  porta 

 

2.3.2 Anàlisi de les proves i conclusions  

 
Gracies a les proves anteriors fetes amb cada element, no s’han trobat 
problemes inesperats durant la creació i les proves de l’aplicació.  
Es pot afirmar que l’aplicació funciona com s’esperava. 
 
 

2.4 Disseny i desenvolupament del mòdul de 
comunicacions 
 

2.4.1 Disseny del mòdul 

 
Amb les proves fetes anteriorment amb el mòdul ESP-01 ja es va arribar 
a la conclusió de que el millor era fer servir la biblioteca 
ESP8266WebServer per la creació d’un servidor web que donés 
resposta a les necessitats del projecte. 
 
També es va crear una petita aplicació capaç d’encendre un led 
connectat als pins d’Arduino. Per tant, ara només es tracta d’adequar 
aquesta aplicació per tal de que tracti les crides que arribaran via Wi-Fi, 
enviï les comandes a l’Arduino, reculli l’estat de la porta i l’enviï al client. 
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Així l’aplicació tindrà les següents característiques: 
Respondrà a les comandes obrir, tancar i aturar. La forma en que el 
client enviarà l’ordre serà «nom_domini/ordre». Per exemple per obrir la 
porta la crida des del client seria «casa.local/obrir». 
 
En cas de rebre només la crida a l’arrel, es a dir a  casa.local l’aplicació 
retornaria l’estat. 
 
Qualsevol altre url a la que es cridi retornarà un error 404 de pàgina no 
trobada. 
Un cop es rebi una comanda el servidor l’escriurà al serial i llegirà el 
retorn de l’estat actual des de l’Arduino.  
Per últim, s’enviarà com a resposta l’estat al client. 
 
La resposta enviada al client serà en JSON i reflectirà l’estat tant del 
motor com dels polsadors i el sensor IR. 
 
Com a mesura de seguretat s’ha decidit que les ordres del client cap el 
servidor aniran xifrades per desplaçament mitjançant paraula de pas. Es 
a dir s’ha dissenyat una rutina que a partir d’una paraula de pas 
coneguda tant pel client com pel servidor xifrarà l’ordre enviada de la 
següent forma: 
 

 Tant la paraula de xifrat com l’acció es tractaran en ordre invers. 
Per tant el resultat final també estarà en ordre invers. 

 Al codi ASCII de cada caràcter de l’ordre se li resta el codi ASCII 
del caràcter que ocupa la mateixa posició. 

 El resultat anterior es suma al codi ASCII de cada caràcter de 
l’ordre  

 S’ha establert que el codi resultant ha d’estar entre 65 (A) i 122 (z) 
i per tan si el codi resultant passa de 122, la diferencia es sumarà 
a 65 per obtenir el codi. I si es menor de 65 la diferencia es 
restarà de 122. 

 Per últim la unió dels caràcters obtinguts amb la funció dona com 
a resultat l’ordre xifrada que espera el servidor web. 

 
 
Per il·lustrar una mica més la funció de xifrat prendrem com a exemple 
l’enviament de l’acció “obrir” tenint com a paraula de xifrat “password”. 
 
 

obrir password xifrat 

Caràcter Cod. ASCII Caràcter Cod. ASCII Caràcter Cod. ASCII 

r 114 w 119 m 109 

i 105 s 115 _ 95 

r 114 s 115 q 113 

b 98 a 97 c 99 

o 111 p 112 n 110 
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Donat que en un inici no s’ha contemplat un sistema per guardar dades 
permanents, en línia, en el sistema. La paraula de pas anirà prefixada i 
serà diferent per cada sistema. I haurà de ser informada al client per tal 
que la utilitzi. 
 
Per una altra banda, per tal de estalvia temps al mòdul de 
comunicacions. Les ordres xifrades es guardaran en variables al 
inicialitzar-se el mòdul i es comparà l’ordre xifrada amb l’ordre rebuda. 
 
A continuació es pot trobar un esquema del funcionament del mòdul de 
comunicacions. 
 
El codi resultant es pot trobar a l’Annex II 
 

 
24 Funcionament mòdul de comunicacions 

   

2.5 Anàlisi de les proves i conclusions   
Un cop finalitzades les proves de l’aplicació no s’han trobat dificultats 
que alteressin la planificació.  



36   

S’ha arribat a la conclusió que la millor manera de retornar la resposta al 
client era mitjançant JSON i que el propi client fes la interpretació i la 
mostres amb el format adequat.  
 

2.6 Acoblament de l’aplicació definitiva 

2.6.1 Desenvolupament de l'aplicació 

 
Finalment l’aplicació definitiva no es més que la suma del mòdul 
d’Arduino encarregat de governar la porta i el mòdul de comunicacions.  
 
A continuació es pot trobar el disseny i un esquema del funcionament de 
l’aplicació definitiva 
 
El codi resultant es pot trobar a l’Annex II 
 
 

 
25 Disseny definitiu del projecte 
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26 Funcinamernt aplicació definitiva 
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27  Diagrama funcionament de l'aplicació 

 
 



39   

2.6.2 Anàlisi de les proves i conclusions  

 
Donat el desenvolupament esgraonat que s’ha fet servir durant el 
projecte, a les proves amb tot el sistema no han sorgit problemes i el 
sistema ha respòs com s’esperava.  
 
No ha estat necessari alterar la planificació en cap moment. 
 
 

3 Desenvolupament dels clients i proves 
definitives 

 

3.1 Elecció de les plataformes o llenguatges web i mòbils. 
 
Tal com ja s’ha dit anteriorment, la resposta que els clients rebran del 
sistema arribarà en format JSON. Per tant es crearà una aplicació web 
capaç d’enviar les ordres (xifrades) al sistema i de rebre la resposta, 
interpretar-la i presentar-la al usuari d’una forma clara. 
 
Aquesta aplicació serà una aplicació senzilla dissenyada específicament 
pel control del sistema. 
Amb les dades anteriors, s’ha decidit que el millor es crear una aplicació 
web basada en html i javascript.  
 
El cas de l’aplicació mòbil es molt similar al de l’aplicació web. 
Evidentment a de ser capaç d’enviar ordres, rebre i interpretar la 
resposta i presentar-la  l’usuari de forma clara. Però, tal com es va dir a 
la descripció de projecte, també haurà de facilitar al màxim la interacció 
amb la porta i aproximar-se el més possible a la facilitat que pot 
presentar un comandament RF. 
En aquest sentit s’ha decidit que la millor opció es incorporar un widget 
que es pogués incorporar a la pantalla inicial. 
 
Per a la creació de la aplicació mòbil es farà servir Android Estudio que 
es l’entorn de desenvolupament oficial per el desenvolupament 
d’aplicacions Android basat en IntelliJ i que ofereix tant un editor de codi 
com opcions de disseny i depuració que facilita molt el 
desenvolupament. 
 

3.2 Creació de la web 
 
 
En base a les característiques del sistema, l’aplicació es pot dividir en 
tres parts diferenciades.  
 
Per un costat hi haurà el control pròpiament dit de la porta, es a dir, els 
controls i funcions amb els que enviem a la porta les ordres.  
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Per altre banda, ha d’existir una part de presentació de dades. On es 
mostri l’estat de la porta retornat pel sistema.  
 
I per últim, ha d’existir una part de configuració on es pugui configurar 
tant la url on es troba el sistema com la paraula clau amb la que es 
xifraran les ordres. 
 
A més a més de les funcionalitats ja descrites s’implementarà una altra 
funcionalitat per tal d’actualitzar l’estat de la porta cada cinc segons. 
 
Pel disseny de l’aplicació s’ha començat amb la creació dels fluxos 
d’interacció de l’aplicació. 
En aquest cas s’han realitzat dos fluxos. Un flux de l’enviament d’ordres 
al sistema i la presentació de dades, i un altre per la configuració de la 
url i la paraula clau. 
 
 
Enviament d’ordres 
 

 
28 Digrama enviament ordres web 
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Configuració 

 
29 Diagrama edició de la configuració a la web 

 
A partir dels fluxos d’interacció es crea un wireframe que serveixi de guia 
a l’hora d’integrar les característiques requerides per la web. 
 
En aquest disseny s’ha dividit l’aplicació en quatre parts. Per un costat 
s’ha incorporat una capçalera i un peu. I la part central s’ha dividit en 
dues zones, una per la part d’interacció amb la porta i l’altre per la part 
de presentació i configuració. 
 
A la part d’interacció se li ha donat més importància fent que ocupi més 
de la meitat de la pantalla i s’han fet botons grans que facilitin l’ús per 
part de l’usuari. El botó d’aturar s’ha fet més gran que els altres dos per 
una localització més intuïtiva en cas que es vulgues aturar la porta 
precipitadament. 
 
Per la part de presentació i configuració, com es pot observar a la 
imatge, l’estat es mostrarà en la part de d’alt i a continuació es trobarà la 
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zona de configuració amb un botó que ens donarà accés a veure i 
modificar tant la URL con la clau de xifrat. 
 
 

 
30 Wireframe aplicació web 

 
 
Un cop realitzat el disseny de l’aplicació es realitzarà la seva 
implementació. Tal com ja s’ha explicat en el punt anterior els principals 
llenguatges que es faran servir seran HTML i Javascript.  
HTML es farà servir per construir la part de presentació i estructura de la 
web juntament amb un full d’estils CSS.  
Amb Javascript s’implementarà la lògica de funcionament de l’aplicació.  
Les principals funcions que es troben a l’aplicació son: 
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 ciOrdre(str): Amb aquesta funció es xifra l’acció passada com a 
paràmetre seguint el mètode descrit anteriorment. 

 actualitzarEstat(ordre): Aquesta funció es l’encarregada d’enviar 
l’ordre al sistema, recuperar la resposta i presentar-la. 

 
Per la recuperació i interpretació de la resposta en format JSON es farà 
servir JQuery que facilitarà la carrega de dades JSON. 
 
L’apartat de configuració té la particularitat de que les dades s’han de 
guardar permanentment s’ha decidit fer servir les característiques 
d’emmagatzematge del navegador per guardar les dades fent servir web 
storage.  
Les característiques de web storage dels navegadors ofereixen una 
forma fàcil i ràpida de guardar i accedir a dades que es guarden per 
origen. Es a dir, totes les pàgines amb un mateix origen accediran a les 
mateixes dades. 
En aquest cas es farà servir l’objecte localstorage que emmagatzema les 
dades en parells (clau,valor) i que guarda les dades sense data de 
caducitat. 
 
A continuació es mostra el resultat. El codi resultant es pot trobar a 
l’Annex II 
 

 
 

31 Aplicació resultant 
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3.3 Creació de l’aplicació per mòbil 
 
L’aplicació per a mòbil té una estructura molt similar a l’aplicació web. 
Tal com, passava anteriorment, aquí també podem distingir les parts de 
control, presentació i configuració. Però en aquesta ocasió, l’aplicació te 
el requisit de ser tant accessible com sigui possible per tal de poder 
donar ordres a la porta amb el mínim de passos intermitjos. 
 
Aquest requisit és el motiu pel qual s’ha determinat que el mètode més 
accessible per enviar les ordres era mitjançant la construcció d’un widget 
que es pugues instal·lar a la pantalla principal. D’aquesta manera un cop 
desbloquejat el mòbil, ja es tindrien disponibles el comandaments de la 
porta. 
 
Aquí, tal com s’ha fet a l’aplicació web, també s’actualitzarà l’estat cada 
cinc segons 
 
Així doncs, s’han creat els següents fluxos d’interacció 

 
 
Control de porta des de l’aplicació 
 

 
32 Diagrama enviament ordres des d'App mòbil 
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Control de porta des de widget 

 
33 Diagrama enviament d'ordres des de widget 
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Configuració 

 
34 Diagrama configuració app mòbil 

 
A partir d’aquí s’han creat els diferents wireframes. Un pel widget, un per 
la aplicació principal i un per la configuració. 
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Widget 
 

Pantalla principal 
 

 
35 Wireframe widget 

 
36 Wireframe app mòbil 
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Configuració 

 
37 Wireframe configuració app mòbil 

 
 
Amb aquest disseny es passa a la implementació de l’aplicació. 
 
 

3.3.1 Implementació del codi 

 
Les característiques més importants del codi de l’aplicació són les 
següents: 
 
Activitats 
 
Cada wireframe presentat anteriorment a passat a ser una activitat 
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 MainActivity:  És l’activitat principal, es mostra al carregar 
l’aplicació i en ella es troben tant els controls de la porta com les 
etiquetes d’estat de la porta i l’accés a la configuració 

 

 Configuració: És l’activitat on editar els valors de paraula clau i 
URL. 

 

 AppWidget: Conté els controls del widget. 
 
 
Accés a la xarxa 
 
Totes les aplicacions Android han de tenir un arxiu AndroidManifest.xml. 
En ell es on es proporciona informació com el nom, el paquet de Java, 
descriu els components de l’aplicació, etc. 
 
És aquí on s’informa de quins permisos d’us necessitarà l’aplicació. En el 
nostre cas s’informa que es necessita accés a Internet per tal de poder 
accedir a la URL del sistema. 
 
Mitjançant la línia 

 

<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" /> 

 

 
Lectura de dades JSON 

  
S’ha creat la classe GetDataSync que estén AsyncTask per recuperar 
les dades JSON en background i no aturar el fil d’execució.  
 
AsyncTask permet realitzar operacions en segon pla i publicar després el 
resultat a la interfície d’usuari. En aquest cas esperarà a rebre la 
resposta del sistema i després cridarà a la funció d’actualització de 
dades per mostrar les dades a pantalla. 

 

Emmagatzematge de dades 
 

Donat que no s’han de guardar gran quantitat de dades ni son dades 
estructurades però es requereix que siguin privades de l’aplicació. S’ha 
optat per fer servir l’emmagatzemament intern. 
 
Els arxius que es guarden a l’emmagatzemament intern són privats per a 
l’aplicació i s’esborren quan es desinstal·la. 
 
S’han creat dues funcions per guardar i llegir les dades respectivament. 
setFile () i getFile(). 
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3.3.2 Classes i funcions utilitzades a l’aplicació mòbil 

 

3.3.2.1 Class MainActivity 

 

 onCreate(): S’execuata al crear l’activitat.  
Si l’activitat es crea com resultat d’una pulsació al widget. 
S’executa l’acció pertinent. 
 

 També es crea tasca de timer que actualitzarà l’estat 
periòdicament. 
 

 obrir(), tancar(), aturar: S’executen al polsar el botó respectiu i 
criden a la funció execAccio() amb al paràmetre de l’acció. 
 

 execAcció(): Mitjançant la funció leerConf() recupera tant la URL 
com la paraula clau del localStorage. I a continuació crida a la 
funció GetDataSync() amb els paràmetres accio,url i password per 
tal d’enviar l’ordre  
 

 actualitzarEstat(): Funció que es crida quan es rep la resposta des 
del mòdul ESP-01. És l’encarregada d’interpretar la resposta i 
mostrar l’estat per pantalla. 
 

 leerConf(): Crida a la funció getFile() per recuperar el text d’un 
fitxer 
 

 configurar(): Inicia l’activitat Configuració 
 
 

3.3.2.2 Class AppWidget 

 

 UpdateAppWidget(): Actualitza l’estat de l’AppWidget.  
 

 onUpdate(): Es produeix quan s’actualitza. Crea pendingIntents  
per cada botó per tal d’accedir a MainActivity en ser polsats. I els 
adjunta als respectius setOnClickPendingIntent de cada botó. 
 
 

3.3.2.3 Class Configuracio 

 

 onCreate(): Inicialitza la classe 
 

 onResume(): Actualitza les dades de configuració cada cop que 
es retorna a l’activitat. Crida a leerConf() per recuperar les dades. 
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 Configurar(): Recupera el valor del camps URL i Password de 
l’activitat i els guarda cridant a la funció guardarConf() 
 

 guardarConf():Crida a la funció setFile() per guardar el text en un 
fitxer 
 

 leerConf(): Crida a la funció getFile() per recuperar el text d’un 
fitxer 

 

3.3.2.4 Class Utilitats 

 

 setFile(): Es l’encarregada de guardar el text rebut en el fitxer.  
 

 getFile(): Es l’encarregada de recuperar el text d’un fitxer. 
 

 getDataSync(): Aquesta funció crida a la funció ciOrdre() per xifrar 
l’ordre, forma  la URL a la que es cridarà unint URL + acció. I a 
continuació crida a la funció readJsonFromUrl() i recupera un 
objecte JSON.  
Totes aquestes accions es realitzen en background. Quan es rep 
la resposta crida a la funció actualitzarEstat() 
 

 readJsonFromUrl(): Recupera la resposta de la URL en forma de 
stream en un bufferread i amb la funció  streamToString() el passa 
a text i retorna un objecte JSON. 
 

  ciOrdre(): Xifra les accions que s’enviaran a l’ESP-01. 
 
A continuació es mostra el resultat de l’aplicació desenvolupada. El codi 
resultant es pot trobar a l’Annex II 
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38 Widget a la home screen 

 

39 Pantalla principal de la app mòbil 

 

 
 

40 Pantalla de configuració app mòbil 
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3.4 Anàlisi de les proves i conclusions. 
 

Les proves realitzades han anat encarades, sobre tot, a verificar que el flux 
de comunicació amb el sistema de control de la porta era correcte, que les 
ordres eren enviades i que es recollia i interpretava correctament la 
resposta. 
 
En aquest sentit s’ha hagut de ajustar la funció d’actualització de dades per 
tal d’interpretar correctament la resposta i mostrar l’estat correctament  a la 
pantalla. 
 
S’ha provat que al donar una ordre des del widget, s’obria l’aplicació i 
s’enviava l’ordre al sistema sense haver de tocar més botons. La qual cosa 
suposa fer un pas menys que havent d’obrir l’aplicació abans de tocar el 
botó de l’ordre.  
En aquest sentit el widget suposa una gran avantatja donat que a més 
d’estalviar un pas, es més accessible, visualment, a la pantalla i els botons 
són fàcilment localitzables.  
 
El disseny tant de la web com de l’aplicació mòbil es millorable tot i que 
l’objectiu de senzillesa i practicitat, crec que s’han assolit. 
 
Quan al compliment amb la planificació. S’ha pogut seguir amb 
temporització de tasques tot i que la carrega de treball ha estat més gran de 
l’esperada. 
El cost d’aprenentatge, sobre tot de la part d’Android, a estat molt costosa 
quan a entendre i aplicar la filosofia i a suposat una gran inversió de temps. 
Aquest cost a anat en detriment de les aplicacions que crec que podrien 
millorar en diferents aspectes, començant per la imatge.  

 
 

4 Avaluació de la solució 
 

Per a l’avaluació de la solució s’ha tingut en compte el nivell d’assoliment 
dels requisits proposats a l’inici. 
En aquest sentit, podem dir que els tres objectius principals han estat 
assolits. 
 
L’aplicació de control de la porta compleix amb els requisits exposats a la 
descripció del projecte. Es capaç d’obrir, aturar i tancar la porta segons 
l’ordre que l’arribi. Incorpora dos polsador com a finals de carrera per a 
detectar si la porta es totalment oberta o tancada. I finalment, pot detectar si 
un objecte s’aproxima massa a la porta mitjançant una barrera infraroja 
creada amb un sensor infraroig. 
 
El mòdul de comunicacions es capaç de rebre ordres per URL, enviar-les al 
mòdul de control de la porta i retronar l’estat de la porta. Per una altra 
banda, s’ha incorporat un sistema de xifrat que aporta una capa de 
seguretat a les comunicacions. 
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En quan a les aplicacions web i mòbil, s’han creat dos aplicacions senzilles 
que intenten aproximar-se el màxim possible a la senzillesa i velocitat dels 
comandaments RF quant a operar amb la porta, però aportant la informació 
sobre l’estat de la porta. 
 
Per una altra banda, tot i que s’ha pogut complir amb la temporització de 
tasques prevista i arribar a complir amb els objectius proposats. L’esforç 
d’aprenentatge de tecnologies en les que no es tenia gaire experiència ha 
fet que quedin aspectes que es poden millorar. Entre altres, millores en la 
seguretat, control d’errors, incorporació d’altres sensors como una segona 
barrera infraroja, ...  
 
Finalment crec que la solució aportada assoleix els objectius proposats 
inicialment i amb algunes millores pot ser adequada pel control de la porta 
d’accés a una finca. 
 
 

5 Viabilitat 
 
Els requisits tècnics inicialment estimats a la descripció, tant de 
hardware com de software, indicaven que el projecte podia ser viable 
tècnicament.  
 
Durant el desenvolupament del treball s’han pogut integrar tots el 
components requerits i arribar als objectius finals.  
Per tant, es pot afirmar que el projecte és viable tècnicament. 
 
 

6 Valoració econòmica 
 
A continuació es presenta una valoració econòmica del cost del projecte. 
Els components enumerats, són els components que es farien servir en 
el projecte real i no en el prototip desenvolupat actualment 
 

Component Preu € Quantitat Total € 

Arduino Uno 25 1 25 

Shield Connexió 

Xarxa 
20 1 20 

Sensor Infraroig 35 1 35 
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Finals de carrera 10 2 20 

Font alimentació 4 1 4 

Shield Triac 15 1 15 

Caixa estanca per 

Arduino 
10 1 10 

Cables, corrugat, 

cargols, etc 
30 1 30 

Total   159 

 
 
Per la valoració del cost humà s’ha estimat que el temps per la 
realització del projecte es de 114 dies, segons la planificació, amb una 
dedicació de unes  8h setmanals. 
S’ha dividit i valorat la feina a fer segons el perfil necessari. 
 
 

Component Preu/hora € N. Hores Total € 

Cap de projecte 40 40 1600 

Programador 20 100 2000 

Total   3600 

 
 
Un altre paràmetre a tenir en compte és el cost de venda del producte. 
Encara que només es contemples la seva venda online, la 
infraestructura necessària tindrà un cost que s’ha de repercutir al preu 
del producte.  
A la següent taula es valora el preu d’una botiga online, el cost de 
configurar-la per a la venda del producte. 
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Component Preu/hora € N. Hores Total € 

Botiga online   400€/any 

Posada en marxa 20 10 200 

Total   600 

 
 
Donat que el pes no seria molt elevat, s’ha estimat que el preu d’enviar 
el kit es de 12 €  
 
Els cost del producte serà el cost dels components + la part proporcional 
del cost humà de desenvolupament i de venda del producte + el preu 
d’enviament. 
 
Per tant podem dir que amb un preu de 214€, a partir de 100 unitats 
començaríem a tenir beneficis 
 
El mercat al que ens dirigim són, principalment, persones amb una finca 
on es vulgui  automatitzar el control de la porta i la monitorització. Però 
podria incloure qualsevol porta automatitzable, com per exemple portes 
de garatge. 
 

 

7 Conclusions 
 

La realització d’aquest projecte ha estat una experiència enriquidora. El 
desenvolupament de cada una de las fases del projecte a suposat un 
repte. I la resolució de cada una d’elles m’ha aportat coneixements i 
experiència en àrees en les que no tenia cap o poca experiència. 
 
Precisament la poca experiència en algunes de les àrees a fet que el 
cost de desenvolupament del projecte hagi estat més alt del inicialment 
esperat.  
 
Aquests projecte m’ha permès posar en practica els coneixements 
adquirits al llarg dels estudis de grau d’enginyeria tècnica informàtica. 
 
En definitiva, la realització del projecte ha estat una pràctica divertida i 
útil amb la que adquirir nous coneixements i consolidar alguns dels que 
ja tenia 
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8 Línies de futur 
 
Tal com s’ha ja s’ha dit a l’avaluació de la solució, aquesta pot millorar 
en diversos aspectes. Però hi ha dues línies principals en les que es 
podria treballar. 
 
Una línia és la millora de la solució quan a funcionament. En aquest 
sentit s’hauria de treballar en diversos aspectes. 

 Incorporació de comunicacions segures mitjançant SSL. Aquest 
fet afegiria el cost del certificat necessari al projecte  

 La paraula clau amb la que es xifren les ordres hauria de ser 
triada per l’usuari des de les aplicacions clients 

 Afegir el control d’una segona barrera al producte 
 
Una altra línia es la d’ampliar el mercat al que va dirigit. Una possible 
solució per engrandir el mercat al que es pot dirigir el producte seria 
aprofitar les plaques controladores de les portes automatitzades i 
connectar l’Arduino a les diferents sortides i entrades que aquestes 
proporcionessin tant dels sensors com dels relés d’apertura i tancament 
de la porta.  
D’aquesta manera la instal·lació estaria a l’abast de més persones i el 
cost de producció baixaria al no haver de fer servir els diferents sensors. 
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11 Annex I 
 

11.1 Detall de components d’Arduino Uno 

 

 
41 Components Arduino 
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11.2 Configuració pins ESP-01 

 

42 Configuració pins ESP-01 
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11.3 Configuració pins Esp8266 

 
43 Configuració pins Esp8266 

 

11.4 Diagrama Funcional ESP8266 

 

 
44 Diagrama Funcional ESP8266 
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12 Annex II 
 

12.1 Codi Sistema de control de porta  

12.1.1 Proves amb polsadors  
 

int intP; 

void setup() 

{ 

  pinMode(8, INPUT); 

  pinMode(13, OUTPUT); 

  pinMode(7, INPUT); 

  pinMode(12, OUTPUT); 

  //pinMode(2, INPUT); 

  pinMode(11, OUTPUT); 

  Serial.begin(9600); 

  intP=0; 

  attachInterrupt(0,polsadorInt, RISING); // La interrupció 

salta en el flanc de pujada. Es a dir quan canvia de 0 a 1 

} 

void loop() 

{ 

    //Els leds s'encenen en funció de l'estat del polsador 

corresponen 

    digitalWrite(13, digitalRead(8)); 

    digitalWrite(12, digitalRead(7)); 

 

    //Si ha saltat la interrupció s'encén el led del pin 11 

    if (intP==1){ 

      digitalWrite(11, HIGH); 

    } else { 

      digitalWrite(11, LOW); 

    } 

    intP=0; 

    if (digitalRead(13)){ 

      Serial.println("oberta"); 

    } 

    if (digitalRead(12)){ 

      Serial.println("Tancada"); 

    } 

    delay(10);  

} 

void polsadorInt() 

{ 

     intP=1; 

 } 
 
 

12.1.2 Proves amb leds infrarojos 
 

int intIR; 

void setup() 

{ 

  pinMode(8, INPUT); 
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  pinMode(13, OUTPUT); 

  pinMode(7, INPUT); 

  pinMode(12, OUTPUT); 

  pinMode(11, OUTPUT); 

  Serial.begin(9600); 

  intIR=0; 

  attachInterrupt(0,irInt, FALLING); // La interrupció salta en 

el flanc de baixada. Es a dir quan canvia de 1 a 0 

} 

void loop() 

{ 

    if (intIR==1){ 

      digitalWrite(11, HIGH); 

      Serial.println("persona"); 

    } else { 

      digitalWrite(11, LOW); 

    } 

    intIR=0; 

    delay(10);  

} 

void irInt() 

{ 

     intIR=1; 

 } 

 

12.1.3 Prova amb el motor 

 

 
void setup() 

{ 

  pinMode (4, OUTPUT);     

  pinMode (5, OUTPUT);   

  pinMode (6, OUTPUT);    

  Serial.begin(9600); 

} 

void loop() 

{ 

  //lectura de l'entrada sèrie 

  String sRead = ""; 

  sRead=Serial.readString(); 

  if (sRead!="-1") { 

    Serial.println(sRead); 

  } 

  if (sRead=="1"){ 

    if (digitalRead(5)==HIGH){ 

      aturar(); 

    } 

    obrir(); 

  } 

  if (sRead=="2"){ 

    aturar(); 

  } 

  if (sRead=="3"){ 

    if (digitalRead(4)==HIGH){ 

      aturar(); 

    } 

    tancar(); 

  } 

} 
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void obrir(){ 

  digitalWrite (4, HIGH); 

  digitalWrite (5, LOW);  

  analogWrite (6,55); // Limitació de la velocitat de gir del 

motor 

  Serial.println("obrir"); 

  estat(); 

} 

void tancar(){ 

  digitalWrite (5, HIGH); 

  digitalWrite (4, LOW);  

  analogWrite (6,55); // Limitació de la velocitat de gir del 

motor 

  Serial.println("tancar"); 

  estat(); 

} 

void aturar(){ 

  digitalWrite (4, LOW);  

  digitalWrite (5, LOW);  

  analogWrite (6,LOW); 

  delay(1000); // Després d’aturar-se espera 1 sec abans d'estar 

preparat per tornar a girar. 

  Serial.println("aturar"); 

  estat(); 

} 

/* Mostra l'estat pel port sèrie*/ 

void estat(){ 

  Serial.print("pin 5="); 

  Serial.println(digitalRead(5)); 

  Serial.print("pin 4="); 

  Serial.println(digitalRead(4)); 

} 

 

 
 

 

12.1.4 Prova amb el mòdul Wi-Fi ESP-01 

 
Mòdul ESP-01 
 

#include <ESP8266WiFi.h> 

#include <WiFiClient.h> 

#include <ESP8266WebServer.h> 

 

const char* ssid = "BI6_BD6"; 

const char* password = "xX3ggGDDY"; 

 

int x=0; 

String txt; 

ESP8266WebServer server(80); 

 

void handleRoot() { 

   x=!x;  

   Serial.println(x);  

   while (Serial.available()>0) { 

   txt = Serial.readStringUntil('\n'); 

   } 
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   server.send(200, "text/plain", txt); 

} 

 

void handleNotFound(){ 

  String message = "File Not Found\n\n"; 

  message += "URI: "; 

  message += server.uri(); 

  message += "\nMethod: "; 

  message += (server.method() == HTTP_GET)?"GET":"POST"; 

  message += "\nArguments: "; 

  message += server.args(); 

  message += "\n"; 

  for (uint8_t i=0; i<server.args(); i++){ 

    message += " " + server.argName(i) + ": " + server.arg(i) + 

"\n"; 

  } 

  server.send(404, "text/plain", message); 

} 

 

void setup(void){ 

  Serial.begin(9600); 

  WiFi.begin(ssid, password); 

  Serial.println(""); 

  // Wait for connection 

  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { 

    delay(500); 

    Serial.print("."); 

  } 

  Serial.println(""); 

  Serial.print("Connected to "); 

  Serial.println(ssid); 

  Serial.print("IP address: "); 

  Serial.println(WiFi.localIP()); 

 

  if (MDNS.begin("esp8266")) { 

    Serial.println("MDNS responder started"); 

  } 

 

  server.on("/", handleRoot); 

 

  server.on("/inline", [](){ 

    server.send(200, "text/plain", "this works as well"); 

  }); 

 

  server.on("/accio", handleRoot); 

  server.onNotFound(handleNotFound); 

  server.begin(); 

  Serial.println("HTTP server started"); 

} 

 

void loop(void){ 

    

  server.handleClient(); 

} 

 

 
Arduino 
 

#include <SoftwareSerial.h> 

// Creació d'un port serie virtual per a la comunicació amb el 

mòdul ESP-01  
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SoftwareSerial espSerial(10, 11); // RX, TX   

void setup() 

  {   

    Serial.begin(9600); 

    while (!Serial) { 

   // wait for serial port to connect. Needed for native USB 

port only   

   } 

    espSerial.begin(9600); 

   } 

 

void loop(){ 

  String response = ""; 

  while (espSerial.available()) { 

    response = espSerial.readStringUntil('\n'); 

    Serial.println(response); 

    char c =response[0]; 

    switch (c){ 

      case '1': 

        digitalWrite(12,HIGH); 

         espSerial.println(digitalRead(12)); 

        break; 

      case '0': 

        digitalWrite(12,LOW); 

        espSerial.println(digitalRead(12)); 

        break; 

      } 

   } 

} 

 

12.1.5 Aplicació de control de la porta 
 

/* 

 * Control de la porta d’accés a la finca 

 */ 

  

//Definició d'estats 

const int ATURAT=0; 

const int OBRINT=1; 

const int TANCANT=2; 

 

//Definició de pins 

const int mObrir=4; 

const int mTanacar=5; 

const int mVel=6; 

const int pOberta=7; 

const int pTancada=8; 

 

//Definició d'Accions 

const int aturar=1; 

const int obrir=2; 

const int tancar=3; 

 

//Definició de variables 

int estat=ATURAT; 

int accio; 

int IR=0; 

int mO; 

int mT; 

int pO=LOW; 



66   

int pT=LOW; 

int sRead ; 

 

 

void setup() 

{ 

  pinMode (mObrir, OUTPUT);    // Motor obrir 

  pinMode (mTanacar, OUTPUT);  // Motor tancar 

  pinMode (pOberta, INPUT);    // Polsador Porta Oberta 

  pinMode (pTancada, INPUT);   // Polsador Porta Tancada 

  pinMode (mVel,OUTPUT);   //velocitat motor 

   

  Serial.begin(9600); 

   

  attachInterrupt(0,polsadorInt, CHANGE); 

  attachInterrupt(1,irInt, CHANGE); 

} 

void loop() 

{ 

   

  int enviaEstat=0; 

   

  sRead=Serial.parseInt(); 

  if (sRead<4 && sRead>=1){ 

    accio=sRead; 

  } else if (sRead==4) { 

    enviaEstat=1; 

  }  

// Tractament dels estats segons la definició feta al disseny de 

la màquina d'estats 

  switch(estat){  

    case ATURAT:  

            mO=LOW; 

            mT=LOW; 

            actMotors(mO,mT,0); 

            //delay(500); 

            if (accio==tancar && IR==0 && pT==LOW) 

{estat=TANCANT;} 

            if (accio==obrir && IR==0 && pO==LOW) 

{estat=OBRINT;}  

            if (!(accio==obrir && IR==0 && pO==LOW)&& 

!(accio==tancar && IR==0 && pT==LOW)) {estat=ATURAT;}  

           // debug(); 

            break; 

    case OBRINT:  

            mO=HIGH; 

            mT=LOW; 

            actMotors(mO,mT,50); 

            if (accio==obrir && IR==0 && pO==LOW) 

{estat=OBRINT;}  

            if (!(accio==obrir && IR==0 && pO==LOW)) 

{estat=ATURAT;}  

           // debug(); 

            break;           

    case TANCANT:  

            mO=LOW; 

            mT=HIGH; 

            actMotors(mO,mT,50); 

            if (accio==tancar && IR==0 && pT==LOW) 

{estat=TANCANT;} 
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            if (!(accio==tancar && IR==0 && pT==LOW)) 

{estat=ATURAT;}  

           // debug(); 

            break;    

  } 

 

  if (enviaEstat==1) {actEstatEnv();} 

  enviaEstat=0; 

} 

 

//Tractament de la interrupció dels polsadors 

void polsadorInt()  

{ 

  pO=digitalRead(pOberta); 

  pT=digitalRead(pTancada); 

  if (accio==obrir){ 

      if (pO==1) {accio=aturar;} 

  } 

  if (accio==tancar){ 

      if (pT==1) {accio=aturar;} 

  } 

 } 

 

// Tractament de la interrupció de IR 

void irInt() // 

{ 

     IR=!digitalRead(3); 

     accio=aturar; 

 } 

 

/* 

 * Escriptura de l'estat al serial. Només s'escriu si s'ha rebut 

una ordre pel port serie 

 */ 

void actEstatEnv(){  

  String resposta =""; 

  resposta+=estat; 

  resposta+=pO; 

  resposta+=pT; 

  resposta+=IR; 

   

  espSerial.println(resposta); 

} 

/*    

 *    Configuració del gir del motor 

 */ 

void actMotors(int mO, int mT, int vel){ 

  digitalWrite (mObrir, mO); 

  digitalWrite (mTanacar, mT);  

  analogWrite (mVel, vel);  

} 

 

void debug(){ 

  Serial.print("estat="); 

  Serial.println(estat); 

  Serial.print("pO="); 

  Serial.println(pO); 

  Serial.print("pT="); 

  Serial.println(pT); 

  Serial.print("IR="); 

  Serial.println(IR); 
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} 

 

12.1.6 Mòdul de comunicacions 
 

/* 

 * Aplicació de Comunicacions pel control de la porta d’accés a 

la finca 

 */ 

 

#include <ESP8266WiFi.h> 

#include <WiFiClient.h> 

#include <ESP8266WebServer.h> 

 

const char* ssid = "Xarxa"; 

const char* password = "ssfNdfss"; 

 

String resposta; 

String oObrir; 

String oTancar; 

String oAturar; 

String pClau="password"; 

 

ESP8266WebServer server(80);  //creació del servidor 

 

/* Es tracten les diferents ordres*/ 

void handleRoot() { 

  Serial.println('4'); 

  mostrarEstat(); 

} 

 

void aturar() { 

  Serial.println('1'); 

  mostrarEstat(); 

} 

 

void obrir() { 

  Serial.println('2'); 

  mostrarEstat(); 

} 

 

void tancar() { 

  Serial.println('3'); 

  mostrarEstat(); 

} 

 

/* Es llegeix l'estat del serial, li dona format i es retorna al 

client com a resposta*/  

void mostrarEstat(){ 

   String estatRead; 

   delay(1000); 

   while (Serial.available()>0) { 

    estatRead = Serial.readStringUntil('\n'); 

   } 

    

   String resposta="{"; 

   resposta+="\"estat\":"; 

   resposta+=estatRead[0] ? estatRead[0] : '-'; 

   resposta+=",\"pObert\":"; 

   resposta+=estatRead[1] ? estatRead[1] : '-'; 
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   resposta+=",\"pTancat\":"; 

   resposta+=estatRead[2] ? estatRead[2] : '-'; 

   resposta+=",\"ir\":"; 

   resposta+=estatRead[3] ? estatRead[3] : '-'; 

   resposta+="}"; 

   server.send(200, "application/json", resposta); 

} 

 

//Xifra l'ordre passada 

 

String ciOrdre(String str){ 

  String ordre=""; 

  char caracter; 

  char pasCaracter; 

  int tempasc; 

  int i = str.length(); 

  if (pClau.length()>5){ 

    while (i--) { 

      caracter=str.charAt(i); 

      pasCaracter=pClau.charAt(i); 

      tempasc=caracter +  (caracter-pasCaracter); 

      if (tempasc<65){ 

        tempasc=122-(65-tempasc); 

      }else if (tempasc>122){ 

        tempasc=65+(tempasc-122); 

      }  

      ordre+=char(tempasc); 

    } 

  } else { 

  ordre=str; 

  } 

  ordre.trim(); 

  return ordre; 

} 

 

   

/* Tractament de crides a url que no existeixen*/ 

void handleNotFound(){ 

  String message = "Page Not Found\n\n"; 

  message += "URI: "; 

  message += server.uri(); 

  message += "\nMethod: "; 

  message += (server.method() == HTTP_GET)?"GET":"POST"; 

  message += "\nArguments: "; 

  message += server.args(); 

  message += "\n"; 

  for (uint8_t i=0; i<server.args(); i++){ 

    message += " " + server.argName(i) + ": " + server.arg(i) + 

"\n"; 

  } 

  server.send(404, "text/plain", message); 

} 

 

void setup(void){ 

 

  Serial.begin(9600); //Configuració de la velocitat a 9600 per 

no tenir problemes amb la comunicació amb Arduino 

  WiFi.begin(ssid, password); 

  Serial.println(""); 

  // Wait for connection 

  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { 
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    delay(500); 

    Serial.print("."); 

  } 

  Serial.println(""); 

  Serial.print("Connected to "); 

  Serial.println(ssid); 

  Serial.print("IP address: "); 

  Serial.println(WiFi.localIP()); 

 

  // Es xifren les ordres i es guarden xifrades 

  oObrir="/" + ciOrdre("obrir"); 

  oTancar="/" + ciOrdre("tancar"); 

  oAturar="/" + ciOrdre("aturar"); 

 

  server.on("/", handleRoot); 

  server.on(oObrir.c_str(), obrir); 

  server.on(oTancar.c_str(), tancar); 

  server.on(oAturar.c_str(), aturar); 

 

  server.onNotFound(handleNotFound); 

 

  server.begin(); 

  Serial.println("HTTP server started"); 

} 

 

void loop(void){ 

  

  server.handleClient(); 

} 

 
 

 

12.2 Aplicacions clients 
 

12.2.1 Web 

 

12.2.1.1 HTML i Javascript 

 
<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

<title>Control Porta</title> 

<meta charset="utf-8"> 

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> 

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="ctlPorta.css"> 

<script 

src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.3.1/jquery.min.js"

></script> 

<script> 

//Funció per xifrar l'ordre enviada  

function ciOrdre (str){ 

    var ordre=""; 

    var i = str.length; 

    if (localStorage.pass.length>5){ 

        while (i--) { 
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            caracter=str.charCodeAt(i); 

            pasCaracter=localStorage.pass.charCodeAt(i); 

            tempasc=caracter +  (caracter-pasCaracter); 

            if (tempasc<65){ 

                tempasc=122-(65-tempasc); 

            }else if (tempasc>122){ 

                tempasc=65+(tempasc-122); 

            }    

            ordre+=String.fromCharCode(tempasc); 

        } 

    } else { 

    ordre=str; 

    } 

    return ordre.trim(); 

} 

 

// Enviament de l'ordre i actualització de l'estat  

function actualitzarEstat(ordre){ 

    var ordreCi =ciOrdre(ordre) 

        //console.log("ordreCi: "+ordreCi); 

        

//console.log("=======================================================

===="); 

        $.getJSON("json.html?"+ordreCi , function(result){ 

                var motor =  result.motor; 

                var pObert =  result.pObert; 

                var pTancat =  result.pTancat; 

                ir =  result.ir; 

                intEstat=""+motor+pObert+pTancat; 

                var estat=""; 

                switch (intEstat) { 

                    case 000: 

                        estat = "Aturada"; 

                        break; 

                    case 100: 

                        estat = "Obrint"; 

                        break; 

                    case 200: 

                        estat = "Tancant"; 

                        break; 

                    case 010: 

                        estat = "Oberta"; 

                        break; 

                    case 001: 

                        estat = "Tancada"; 

                        break; 

                } 

                $("#estat").text(estat);     

                if (ir!=0){ 

                   $("#ir").text("Obstacle"); 

                }else{ 

                   $("#ir").text("Lliure"); 

                } 

            }) 

} 

 

$(document).ready(function(){ 
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    $("#pass").hide(); 

    localStorage.setItem("pass", $("#password").val()); 

    $(".accio").click(function(){ 

        var ordre=$(this).attr('id'); 

        //console.log("ordre click: "+ordre); 

        actualitzarEstat(ordre); 

    }); 

 

    $("#conf").click(function(){ 

        if ($("#pass").is(":visible")){ 

            $("#pass").hide(); 

            localStorage.setItem("pass", $("#password").val()); 

            localStorage.setItem("url", $("#url").val()); 

        } else { 

            $("#url").val(localStorage.url); 

            $("#password").val(localStorage.pass);   

            $("#pass").show();                   

        }    

    }); 

    // Actualitza l'estat cada 5 segons 

    function actuali(){actualitzarEstat("");} 

    setInterval(actuali, 5000); 

}); 

</script> 

</head> 

<body onload="actualitzarEstat('estat')"> 

<div class="header"> 

  <h2>Control De Porta</h2> 

</div> 

<div class="row"> 

  <div class="column middle" style="background-color:#b8d1c8;"> 

    <div class="grupButtons"> 

        <div class="divButton"><button id="obrir"  class="accio 

button" ><span>Obrir</span></button></div> 

        <div class="divButton"><button id="aturar" class="accio 

button"><span>Stop</span></button></div> 

        <div class="divButton"><button id="tancar" class="accio 

button"><span>Tancar</span></button></div> 

    </div> 

  </div> 

  <div class="column side" style="background-color:#ccc;display: 

inline-block;"> 

      <button class="button" id="conf">conf</button> 

  <div id="pass"> 

        <p id="lblUrl">URL</p><input width="70em" id="url" /> 

        <p id="lblpassword">password</p><input id="password" /> 

    </div> 

    <div class="plublica"> 

        <p style="display: inline-block;" class="lblEstat">Estat: </p> 

        <p style="display: inline-block;" id="estat" 

class="estat"></p> 

    </div> 

    <div class="plublica">   

        <p class="lblIR" style="display: inline-block;">IR:  </p> 

        <p id="ir" class="estat" style="display: inline-block;"></p> 

    </div> 

  </div> 
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</div> 

<div class="footer"> 

  <p>Control de porta d'acces a finca </p> 

</div> 

</body> 

</html> 

 

12.2.1.2 CSS 
 

* { 

    box-sizing: border-box; 

} 

body { 

    font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; 

} 

.header { 

    background-color: #4c77ce; 

    padding: 30px; 

    text-align: center; 

    font-size: 35px; 

} 

.column { 

    float: left; 

    padding: 10px; 

    height: 650px; 

} 

.column.side { 

    width: 30%; 

} 

.column.middle { 

    width: 70%; 

} 

.row:after { 

    content: ""; 

    display: table; 

    clear: both; 

} 

.footer { 

    background-color: #f1f1f1; 

    padding: 10px; 

    text-align: center; 

} 

@media (max-width: 600px) { 

    .column.side, .column.middle { 

        width: 100%; 

    }    

} 

.grupButtons{ 

    margin:15%; 

} 

.divButton { 

vertical-align:middle; 

    float: left; 

    padding: 10px; 
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} 

.button { 

  display: inline-block; 

  padding: 15px 35px; 

  font-size: 36px; 

  cursor: pointer; 

  text-align: center; 

  text-decoration: none; 

  outline: none; 

  color: #fff; 

  background-color: #4CAF50; 

  border: none; 

  border-radius: 15px; 

  box-shadow: 0 4px #999; 

} 

#aturar { 

    background-color: #f4511e; 

    padding: 55px 35px; 

    margin-top: 150px; 

} 

#aturar:hover {background-color: #c0311e} 

.button:hover {background-color: #3e8e41} 

.button:active { 

  background-color: #3e8e41; 

  box-shadow: 0 1px #666; 

  transform: translateY(2px); 

} 

#conf { 

    padding: 5px 5px; 

    font-size: 14px; 

    background-color: #888 

} 

.plublica{ 

  font-size: 36px; 

  cursor: pointer; 

  text-align: left; 

  text-decoration: none; 

  outline: none; 

  color: #000; 

} 

 

12.2.2 App Mòbil 

 

12.2.2.1 MainActivity 
 

package com.tfg.portatil10.controlPorta; 

 

import android.content.Intent; 

import android.support.v7.app.AppCompatActivity; 

import android.os.Bundle; 

import android.util.Log; 

import android.view.View; 

import android.widget.TextView; 



75   

import org.json.JSONException; 

import org.json.JSONObject; 

import java.io.IOException; 

import java.util.Timer; 

import java.util.TimerTask; 

 

 

public class MainActivity extends AppCompatActivity implements 

AsyncResponse { 

    private static final String TAG = 

MainActivity.class.getSimpleName(); 

    @Override 

    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

        super.onCreate(savedInstanceState); 

        setContentView(R.layout.activity_main); 

        Intent intent = getIntent(); 

        Bundle extras = intent.getExtras(); 

        try { 

            String estat = extras.getString("accio"); 

            if (estat != null) { 

                if (estat.compareTo("obrir") == 0) { 

                    execAccio("obrir"); 

                } else if (estat.compareTo("tancar") == 0) { 

                    execAccio("tancar"); 

                } else if (estat.compareTo("aturar") == 0) { 

                    execAccio("aturar"); 

                } 

            } 

        }catch(Exception e) { 

        Log.e("intent:", " " + e); 

     } 

        Timer timerObj = new Timer(); 

        TimerTask timerTaskObj = new TimerTask() { 

            public void run() { 

                execAccio(""); 

            } 

        }; 

        timerObj.schedule(timerTaskObj, 0, 5000); 

    } 

 

    public void obrir(View view) { 

        execAccio("obrir"); 

} 

    public void tancar(View view) throws IOException, JSONException { 

        execAccio("tancar"); 

    } 

    public void aturar(View view) throws IOException, JSONException { 

        execAccio("aturar"); 

    } 

 

    public void execAccio (String accio){ 

        String url=leerConf("url"); 

        String password=leerConf("password"); 

        new Utilitats.GetDataSync(this).execute(accio,url,password); 

    } 

 

    public void actualitzarEstat(JSONObject json) throws JSONException 
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{ 

        TextView tEstat = (TextView) findViewById(R.id.tEstat); 

        TextView tIR = (TextView) findViewById(R.id.tIR); 

        String motor =  json.getString("motor"); 

        String pObert =  json.getString("pObert"); 

        String pTancat =  json.getString("pTancat"); 

        int ir =  Integer.parseInt(json.getString("ir")); 

        int intEstat=Integer.parseInt(motor+pObert+pTancat); 

        String estat=""; 

        switch (intEstat) { 

            case 000: 

                estat = "Aturada"; 

                break; 

            case 100: 

                estat = "Obrint"; 

                break; 

            case 200: 

                estat = "Tancant"; 

                break; 

            case 010: 

                estat = "Oberta"; 

                break; 

            case 001: 

                estat = "Tancada"; 

                break; 

        } 

        Log.e(TAG, "Estat:  " + estat); 

        Log.e(TAG, "intEstat:  " + intEstat); 

        if (ir!=0){ 

            tIR.setText("Obstacle"); 

        }else{ 

            tIR.setText("Lliure"); 

        } 

        tEstat.setText(estat); 

    } 

 

    private String leerConf(String arxiu){ 

 

        return Utilitats.getFile(this,arxiu); 

    } 

 

    public void configurar(View view){ 

        Intent intent = new Intent(this, configuracio.class); 

        startActivity(intent); 

    } 

 

} 

 

12.2.2.2 AppWidget.java 
 

package com.tfg.portatil10.controlPorta; 

 

import android.app.PendingIntent; 

import android.appwidget.AppWidgetManager; 
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import android.appwidget.AppWidgetProvider; 

import android.content.Context; 

import android.content.Intent; 

import android.widget.RemoteViews; 

 

/** 

 * Implementation of App Widget functionality. 

 */ 

public class AppWidget extends AppWidgetProvider { 

 

    static void updateAppWidget(Context context, AppWidgetManager 

appWidgetManager, 

                                int appWidgetId) { 

 

        CharSequence widgetText = "Control Porta"; 

        // Construct the RemoteViews object 

        RemoteViews views = new RemoteViews(context.getPackageName(), 

R.layout.app_widget); 

        views.setTextViewText(R.id.appwidget_text, widgetText); 

 

        // Instruct the widget manager to update the widget 

        appWidgetManager.updateAppWidget(appWidgetId, views); 

    } 

 

    @Override 

    public void onUpdate(Context context, AppWidgetManager 

appWidgetManager, int[] appWidgetIds) { 

        final int N = appWidgetIds.length; 

 

        // Perform this loop procedure for each App Widget that 

belongs to this provider 

        for (int i=0; i<N; i++) { 

            int appWidgetId = appWidgetIds[i]; 

 

            // Create obrir 

            Intent intentObrir = new Intent(context, 

MainActivity.class); 

            intentObrir.putExtra("accio", "obrir"); 

            PendingIntent pendingIntentObrir = 

PendingIntent.getActivity(context, 0, 

                    intentObrir,PendingIntent.FLAG_UPDATE_CURRENT); 

 

 

            // Create aturar 

            Intent intentAturar = new Intent(context, 

MainActivity.class); 

            intentObrir.putExtra("accio", "aturar"); 

            PendingIntent pendingIntentAturar = 

PendingIntent.getActivity(context, 0, 

                    intentObrir,PendingIntent.FLAG_UPDATE_CURRENT); 

 

 

            // Create tancar 

            Intent intentTancar = new Intent(context, 

MainActivity.class); 

            intentObrir.putExtra("accio", "tancar"); 

            PendingIntent pendingIntentTancar = 
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PendingIntent.getActivity(context, 0, 

                    intentObrir,PendingIntent.FLAG_UPDATE_CURRENT); 

 

 

            // Get the layout for the App Widget and attach an on-

click listener 

            // to the button 

            RemoteViews views = new 

RemoteViews(context.getPackageName(), R.layout.app_widget); 

            views.setOnClickPendingIntent(R.id.bObrir, 

pendingIntentObrir); 

            views.setOnClickPendingIntent(R.id.bAturar, 

pendingIntentAturar); 

            views.setOnClickPendingIntent(R.id.bTancar, 

pendingIntentTancar); 

            appWidgetManager.updateAppWidget(appWidgetId, views); 

 

        } 

    } 

} 

 

12.2.2.3 configuració.java 
 

package com.tfg.portatil10.controlPorta; 

 

import android.support.v7.app.AppCompatActivity; 

import android.os.Bundle; 

import android.view.View; 

import android.widget.EditText; 

 

 

public class configuracio extends AppCompatActivity { 

 

    @Override 

    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

        super.onCreate(savedInstanceState); 

        setContentView(R.layout.activity_configuracio); 

    } 

 

    @Override 

    protected void onResume(){ 

        EditText ePassword = (EditText) findViewById(R.id.ePassword); 

        EditText eUrl = (EditText) findViewById(R.id.eUrl); 

        ePassword.setText(leerConf("password")); 

        eUrl.setText(leerConf("url")); 

        super.onResume(); 

    } 

    public void configurar (View view){ 

        EditText ePassword = (EditText) findViewById(R.id.ePassword); 

        EditText eUrl = (EditText) findViewById(R.id.eUrl); 

        guardarConf(ePassword.getText().toString(),"password"); 

        guardarConf(eUrl.getText().toString(),"url"); 

    } 
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    private void guardarConf(String cadena, String arxiu){ 

        Utilitats.setFile ( this, cadena, arxiu); 

    } 

    private String leerConf(String arxiu){ 

        return Utilitats.getFile(this,arxiu); 

    } 

} 

 

12.2.2.4 Utilitats.java 
 

package com.tfg.portatil10.controlPorta; 

 

import android.content.Context; 

import java.io.BufferedReader; 

import java.io.FileInputStream; 

import java.io.FileNotFoundException; 

import java.io.FileOutputStream; 

import java.io.IOException; 

import java.io.InputStream; 

import java.io.InputStreamReader; 

import java.io.Reader; 

import java.net.URL; 

import java.nio.charset.Charset; 

import android.os.AsyncTask; 

import android.util.Log; 

import org.json.JSONException; 

import org.json.JSONObject; 

 

 

public final class Utilitats { 

    private static final String TAG = Utilitats.class.getSimpleName(); 

    private Utilitats() { 

 

    } 

 

    public static void setFile (Context ctx, String text,String 

arxiu){ 

        try { 

            FileOutputStream fos = ctx.openFileOutput(arxiu, 

Context.MODE_PRIVATE); 

            fos.write(text.getBytes()); 

            fos.close(); 

        } catch (FileNotFoundException e) { 

            e.printStackTrace(); 

        }catch(IOException e){ 

            e.printStackTrace(); 

        } 

    } 

 

    public static String getFile (Context ctx, String arxiu){ 

        try { 

            FileInputStream fos = ctx.openFileInput(arxiu); 

            InputStreamReader inputStreamReader = new 
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InputStreamReader(fos); 

            BufferedReader bufferedReader = new 

BufferedReader(inputStreamReader); 

            String resultat=bufferedReader.readLine(); 

            inputStreamReader.close(); 

            fos.close(); 

            return resultat; 

        } catch (FileNotFoundException e) { 

            e.printStackTrace(); 

        }catch(IOException e){ 

            e.printStackTrace(); 

        } 

 

        return null; 

    } 

 

    public static class GetDataSync extends AsyncTask<String, Void, 

JSONObject> { 

        public AsyncResponse delegate = null; 

 

        public GetDataSync(AsyncResponse delegate){ 

            this.delegate = delegate; 

        } 

        @Override 

        protected JSONObject doInBackground(String... params) { 

            String accio=ciOrdre(params[0],params[2]); 

            String url = params[1] + "/" + params[0]; 

            //String url = "http://ip.jsontest.com/"; 

            Log.e(TAG, "URL:  " + url); 

            String response=""; 

            JSONObject json=new JSONObject(); 

            try { 

                //String accio=params[0]; 

                 json = Utilitats.readJsonFromUrl(url); 

                //response = json.getString("ip"); 

            } catch (IOException e) { 

                Log.e(TAG, "IOException: " + e.getMessage()); 

            } catch (JSONException e) { 

                Log.e(TAG, "JSONException: " + e.getMessage()); 

            } 

            return json; 

        } 

 

        @Override 

        protected void onPostExecute(JSONObject json) { 

            try { 

                delegate.actualitzarEstat(json); 

            } catch (JSONException e) { 

                e.printStackTrace(); 

            } 

        } 

    } 

 

    public static JSONObject readJsonFromUrl(String url) throws 

IOException, JSONException { 

        InputStream is = new URL(url).openStream(); 

        try { 
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            BufferedReader rd = new BufferedReader(new 

InputStreamReader(is, Charset.forName("UTF-8"))); 

            String jsonText = streamToString(rd); 

            JSONObject json = new JSONObject(jsonText); 

            return json; 

        } finally { 

            is.close(); 

        } 

    } 

 

 

    public static String streamToString (Reader rd) throws IOException 

{ 

        StringBuilder sb = new StringBuilder(); 

        int cp; 

        while ((cp = rd.read()) != -1) { 

            sb.append((char) cp); 

        } 

        return sb.toString(); 

    } 

 

    public static String ciOrdre (String str, String pass){ 

        String ordre=""; 

        String strasc; 

        if (pass==null){pass="";}; 

          int i = str.length(); 

               if (pass.length()>5){ 

               while (i>=0) { 

                   i= i-1; 

                    int caracter=str.charAt(i); 

                    int pasCaracter=pass.charAt(i); 

                    int tempasc=caracter +  (caracter-pasCaracter); 

                    if (tempasc<65){ 

                        tempasc=122-(65-tempasc); 

                    }else if (tempasc>122){ 

                        tempasc=65+(tempasc-122); 

                    } 

 

                    Log.e("ciOrdre",Character.toString ((char) i)); 

                    Log.e("ciOrdre","caracter: "+caracter); 

                    Log.e("ciOrdre","pasCaracter: "+pasCaracter); 

                    Log.e("ciOrdre","caracter -pasCaracter: 

"+(caracter +  (caracter-pasCaracter))); 

                

                    ordre+=Character.toString ((char) tempasc); 

                } 

            } else { 

                ordre=str; 

            } 

            //ordre=str; 

            return ordre.trim(); 

        } 

} 


