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  Resum 

El projecte consisteix en crear sistema que permeti controlar els aparells electrònics d’una casa 
dotmitzada. Per això es va pensar en tres projectes ben diferenciats:  

1. Implantació de arduinos connectats als aparells electrònics físics. 

2. Implantació de telèfons mòbils connectats a internet i controlats per veu. 

3. Creació d’un servei web que permeti controlar els arduinos. 

Aquest TFG consisteix en crear el tercer punt: el servei web que permeti al usuari controlar els 
arduinos mitjançant internet i una plana web.



 

1. Introducció 

El món està evolucionant i amb ell tot el que coneixem. Les persones ja no són el que eren abans: 
ja no pensen com ho feien abans, ja no fan el que es feia fa cinquanta anys, les necessitats ja no 
són les mateixes. Mentre que la societat evolucionava també ho han fet les tecnologies, que han 
seguit una línia de creixement basada en les necessitats de la societat. Quan arribà Internet a les 
llars de les persones una nova perspectiva de la informació aparegué: la gent podia comunicar-
se amb altres persones a distàncies impossibles i de forma instantània. Després, amb l’aparició 
de les xarxes socials la gent comprengué que podia, no sols comunicar-se, sinó compartir imatges, 
cançons, arxius, etc. Com la gent començava a fer un ús intensiu d’internet, sorgí el concepte 
d’Internet de les Coses, que consisteix en connectar qualsevol aparell elèctric a internet per a 
que un usuari final pugui tenir el control, com els electrodomèstics, llums, aires, etc. 

Així es concebí aquest TFG que consisteix en la creació d’una aplicació web que permeti als 
usuaris interactuar amb els seus electrodomèstics, tals com: encendre o aturar els llums, la 
rentadora, la calefacció, etc..., estant dins o fora de casa. Aquest no es l’únic projecte que es va 
pensar, sinó que hi ha altres dos que interactuaran amb aquest: 

El primer d’ells consisteix en col·locar mini computadors (arduinos) connectats als interruptors i 
a internet. Al estar connectats al núvol tindran una IP que serà l’emprada per aquest TFG per 
obtenir l’estat actual i per rebre instruccions per encendre i aturar. 

L’altre projecte és la col·locació de dispositius mòbils que facin de micròfons i que també estiguin 
connectats a internet, de tal manera que l’usuari faci servir instruccions per veu que permetin 
l’encès i apagat del aparells electrònics mitjançant les peticions al servidor creat en aquest 
projecte. 
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Pel que fa a aquest projecte, com es vol fer mirant sempre al futur, es va pensar que s’havia de 
fer emprant les darreres eines tecnològiques tant per la web que utilitzarà l’usuari com pel servei 
que consumiran tots els projectes. 

 



 

2. Estat de l’art 

Coneixent la idea del projecte s’ha de fer una recerca de què altres sistemes existeixen, per saber 
en què es pot basar l’aplicació, i s’han trobat cinc aplicacions que comparteixen objectiu amb el 

projecte que es vol dur a terme en aquest TFG, i son les 
següents: 

1. Delégo: aquesta es una aplicació mòbil que permet 
no sols encendre i aturar electrodomèstics sinó que a més a 
més permet configurar valor com la temperatura de la 
calefacció, la lluminositat dels llums, veure les imatges de les 
videocàmeres, control remot dels televisors, etc...  

2. Calaos: aquest projecte consisteix en afegir 
hardware específic a les llars de les persones i amb una 
pantalla tàctil permetre als usuaris controlar el que succeeix 
a casa seva. 

 

Il·lustració 2 - Calaos 
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Il·lustració 1 - Delégo 

https://www.delego-ekinex.com/en/?gclid=Cj0KCQjw5s3cBRCAARIsAB8ZjU26G17CvDj8ZTM9xsJYg0PwCcXmaHK5bWHkzdHvLhsrlqSPamC2CYQaAj4hEALw_wcB
https://calaos.fr/en/
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3. Domoticz: aquest projecte consisteix en afegir diferents tipus de hardware on s’ha 
d’instal·lar el seu software que consisteix en mostrar el estat de cada un de els elements 
connectats, a més mostra en detall la informació de cada element. 

 

Il·lustració 3 - Domoticz 

4. OpenHab: aquesta aplicació web permet d’una manera molt senzilla gestionar tots els 
aparells d’una casa domotitzada, amb una interfície molt semblant a Windows Phone. 

 

Il·lustració 4 - OpenHab 

https://domoticz.com/
https://www.openhab.org/
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5. Home Assistant: aquesta aplicació té un aspecte molt semblant a qualsevol aplicació de 
Google ja que utilitza Material Design i mostra d’una forma molt senzilla els estats dels 
aparells i la possibilitat de canviar el seu valor. 

 

Il·lustració 5 - Home Assistant 

De totes aquestes aplicacions, es pot veure que per encendre i aturar els aparells elèctrics 
empren el mateix tipus d’element visual (un botó que es desplaça de esquerra a dreta) i totes 
elles estan organitzades per zones, on apareixen tots els aparells amb que es pot interactuar. 

Què es pot treure d’aquí? 

La forma més simplificada de mostrar les dades consisteix en anar desglossant la informació per 
parts: zones i electrodomèstics, a més mostrar el mínim que l’usuari necessita, que és bàsicament 
el nom de l’aparell, l’estat i la possibilitat de canviar-ho. De manera que pel desenvolupament 
d’aquest TFG es farà ús d’una idea semblant a aquesta: mostrar les dades de forma simple, ràpida 
i eficient. 

 

https://www.home-assistant.io/


 

3. Requisits 

Per l’obtenció de requisits per aquest prototipus el tutor del TFG i el desenvolupador han parlat 
sobre les primeres funcionalitats. Una vegada extrets, s’han separat en dos tipus de requisits 
diferents: de sistema i d’usuari. Els primers corresponen a aquells que el sistema ha de satisfer, i 
els d’usuari aquelles tasques que han de poder realitzar els usuaris final. 

A continuació s’enumeraran els requisits per tipus. 

3.1. Requisits de Sistema. 

• El servidor ha d’estar fet amb Java per a que les altres parts del projecte es puguin 

interconnectar. 

• El sistema ha de permetre als usuaris accedir al contingut mitjançant un usuari i una 

contrasenya. 

• El sistema ha de mantenir una sessió oberta per l’usuari encara que aquest tanqui el 

navegador. 

• El sistema ha d’expirar la sessió després de 15 minuts sense que l’usuari hagi fet res. 

• El sistema ha de actualitzar l’estat de la sessió cada vegada que faci una petició al 

servidor. 

• El sistema ha de mostrar al usuari només aquelles zones a les que té accés. 

• El sistema ha de mostrar al usuari només aquells arduinos que estan a zones a les que té 

accés. 

• El sistema ha de mostrar al usuari només aquelles entrades i sortides d’arduinos que 

estan a un arduino al que té accés. 

• El sistema ha de mostrar al usuari només aquells temporitzadors d’entrades i sortides 

d’arduinos que estan a una entrada o sortida a la que té accés. 
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• El sistema ha d’enviar al usuari a una pantalla de “no trobat” quan cerqui un element 

inexistent (zones, arduinos, entrades i sortides o temporitzadors). 

• El sistema ha de validar a cada petició referent a les zones que l’usuari té accés a 

aquesta zona. 

• El sistema ha de validar a cada petició referent als arduinos que l’usuari té accés a 

aquest arduino perquè està a una zona a la que té accés. 

• El sistema ha de validar a cada petició referent a les entrades i sortides d’un arduino que 

l’usuari té accés a aquesta entrada o sortida perquè pertany a un arduino que està a una 

zona a la que té accés. 

• El sistema ha de validar a cada petició referent als temporitzadors que l’usuari té accés 

al temporitzador perquè fa referencia a una entrada o sortida que pertany a un arduino 

que està a una zona a la que té accés. 

• El sistema ha d’estar preparat per a afegir preferències d’usuari amb el mínim canvi. 

• El sistema ha de mostrar tota la informació en l’idioma triat per l’usuari. 

• El sistema ha de configurar l’idioma per defecte com l’idioma del navegador. 

• El sistema ha de tenir traduccions en Castellà i Inglés. 

3.2. Requisits d’Usuari 

• L’usuari ha de poder veure, editar i esborrar zones a les que té accés. 

• L’usuari ha de poder crear noves zones només per ell. 

• L’usuari ha de poder veure, editar i esborrar arduinos als que té accés. 

• L’usuari ha de poder crear nous arduinos només per ell. 

• L’usuari ha de poder veure, editar i esborrar entrades i sortides a les que té accés. 

• L’usuari ha de poder crear noves entrades i sortides només per ell. 

• L’usuari ha de poder veure, editar i esborrar temporitzadors als que té accés.  

• L’usuari ha de poder crear nous temporitzadors només per ell. 

• L’usuari ha de poder veure les seves dades personals: usuari, correu electrònic, nom i 

cognoms.  

• L’usuari ha de poder modificar la forma de veure les dades: quadrícula o llistat. 

• L’usuari ha de poder accedir a tots els arduinos d’una zona a la que té accés. 

• L’usuari ha de poder accedir a totes les entrades i sortides d’un arduino que està a una 

zona a la que té accés. 

• L’usuari ha de poder accedir a tots els temporitzadors d’una entrada o sortida d’un 

arduino que està a una zona a la que té accés. 

• L’usuari ha de poder canviar d’idioma. 



3.- Requisits 
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3.3. Tecnologies 

Després d’extreure els requisits es pot decidir quines tecnologies es poden fer servir. Per aquest 

TFG com que es vol fer un sistema de gestió de dades web queda clar que es necessitarà 

desenvolupar una part frontal o de client, i una part servidora.  

Pel que fa a la part frontal es poden trobar molts de frameworks que actualment estan de 

moda, com: Angular, VueJS, KnockoutJS, React, etc... Com tots són molt bons diferents apartats, 

queda a elecció del desenvolupador triar-ne un, i el framework escollit per fer el 

desenvolupament d’aquest TFG és Angular, en la versió 6, degut a que el programador que crea 

aquest software està més familiaritzat amb Angular que amb la resta de frameworks. 

Pel que fa a la part servidora com que el primer requisit de sistema és que ha d’estar fet en Java 

es limiten les opcions per triar framework de desenvolupament, però encara són moltes i molt 

diverses. Una de les més actualitzades es SpringBoot, i té la millor guia de desenvolupament 

que s’ha trobat, així que aquest és el framework que s’utilitza per la part servidora. 

Com que no s’especifica rés de la base de dades i és un sistema de gestió d’elements molt 

simple, es tria MySQL com a gestor de base de dades ja que és el que més ha utilitzat el 

programador a la seva vida laboral. 

 



 

4. Arquitectura 

Per poder parlar de l’arquitectura del projecte es pot fer en tres blocs principals. En aquesta part 
de la memòria s’explicaran com s’han estructurat les diferents parts del projecte. 

4.1. Client 

Pel que fa al client, s’han utilitzat els frameworks d’avantguarda fent ús de les noves filosofies de 
construcció de webs per blocs o components, de manera que s’han creat diferents parts 
reutilitzables que formen totes les pantalles. També s’han creat pantalles úniques que utilitzen 
els components. 

A aquest projecte trobem que a la arrel estan tots els fitxers 
d’empaquetament (“webpack.config.js”, “package.json” i el 
directori “vendor”) i funcionalitat bàsica (“index.html”, “main.js”, el 
directori “assets” i el directori “css”). 

Els directoris importants són: “assets” on estan els fitxers JSON amb 
totes les traduccions per idioma, “vendor” on estan els fitxers públics 
de la webs i “app” on està tota l’aplicació. 

Pel que fa a tota la aplicació, els fitxers estan distribuïts dins la 
carpeta anomenada “app”. A partir d’aquí es quan comença a 
estructurar-se els fitxers de la forma anomenada anteriorment: per 

pàgines i per components.  
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Il·lustració 6 - Estructura principal 
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Dins de la carpeta “app” trobem fitxers que inicien amb el nom 
“app” i un directori que es diu “inout-dashboard”. 

Els fitxers que comencen amb el prefix “app” fan referència al 
component base de l’aplicació. Aquest component està format per 
diferents parts, totes elles connectades que s’expliquen a 
continuació: 

• app.html: Base per la plana web. Està el codi que es pintarà 
a la pantalla del client. 

• app.component.ts: Fitxer TypeScript que defineix el comportament de la pantalla 
(definició de variables, constants i funcions). 

• app.component.scss: Fitxer SASS que defineix els estils que s’utilitzaran en aquest 
component. 

• app.service.ts: Fitxer TypeScript que defineix les funcions que fan peticions al servidor o 
que son transversals a qualsevol pantalla que faci referència a aquest tipus de dades. 

• app.routing.ts: Fitxer TypeScript que defineix les diferents URLs a les que el sistema 
accediex. En el nivell arrel es defineixen els blocs principals i a fitxers com aquest més 
interns es defineixen rutes més acotades i pròpies del bloc concret. 

• app.module.ts: Fitxer TypeScript que interconnecta tots els fitxers mencionats 
anteriorment. Serveix per definir quins components, encaminador i serveis s’empraran. 

La nova filosofia de creació de webs basa tot en components, de manera que realment l’aplicació 
en sí mateixa és un component, per lo que trobarem aquesta estructura (o subconjunt d’ella) 
com a part de les subestructures que conformen tota l’aplicació. 

Per altra banda tenim la carpeta “inout-dashboard” on estan 
emmagatzemats tots els components, pantalles i altres fitxers que 
s’empraran dins l’aplicació. 

Es pot veure que a aquest nivell hi ha només dos fitxers i quatre 
directoris. Els fitxers son: un encaminador i un modulador.  

Pel que fa a l’encaminador, es defineixen les rutes a les que es podrà 
accedir, que com “inout-dashboard” és l’únic bloc serà l’únic fitxer d’especificació de rutes que 
es trobarà a partir d’aquest nivell. 

Pel que fa al modulador, es defineixen tots els components i serveis que s’empraran (que no 
tenen perquè ser els mateixos que a l’aplicació principal, i de fet no ho són). 

Il·lustració 8 - Estructura de l’únic 
mòdul de l’aplicació 

Il·lustració 7 - Estructura de 
l’aplicació 
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Dels quatre directoris que es troben dins el mòdul “inout-dahboard” 
es començarà per explicar la carpeta de “models”. Com que 
TypeScript és un súper conjunt de JavaScript, i com la primera part 
del seu nom diu, està tipificat, això vol dir que quan es defineix una 
variable, al igual que en Java, s’ha de definir el tipus correctament, 
sinó hi haurà problemes en l’execució. Llavors, aquest directori fa 
referencia als fitxers que defineixen les estructures TypeScript que 
s’utilitzaran a l’aplicació. 

Continuem per el directori “utils”. Aquí es troben tots els serveis que 
s’empraran a la aplicació. Els serveis d’aquest directori són 
constants, variables i funcions que són transversals a tota l’aplicació 
com per exemple “utils-object” que no és específic de cap part, sinó 
que totes les parts de l’aplicació poden fer ús de les funcions 
referents a objectes; el servei “constants” té definides constants que 
s’utilitzen per tota l’aplicació com per exemple els noms de les rutes 
o funcions que donats identificadors retornen les rutes completes 
com per exemple: “http://www.domain.com/zones/123”. 

El directori “containers” és aquell on s’emmagatzemen les diferents 
pantalles a les que els usuaris poden accedir. En la imatge de la 
esquerra es pot veure que hi ha oberta la carpeta d’una pantalla i si 
ens fixem es pot apreciar que té l’estructura de components 
mencionada abans: un HTML, un component TypeScript i uns estils 
SASS propis de la pantalla. 

Cada una de les pantalles que es troben a aquest directori té aquesta 
estructura de component que està reutilitzada per tota la aplicació, 
però si ens fixem bé no hi ha un fitxer “module”. Això és degut a que 
tots aquest components estan definits al mòdul pare del directori 
“inout-dashboard”. 

Per últim es pot veure el directori “components” que fa referencia 
no a pantalles, sinó a elements que se utilitzen i repeteixen. Podem 
distingir components pantalla i components reutilitzables perquè les 
pantalles només s’utilitzen una vegada, mentre que els elements 
reutilitzables es col·loquen a moltes pantalles. 

Els diferents components reutilitzables que es troben comparteixen 
l’estructura que es menciona constantment, però a diferència de les 
pantalles, aquests tenen un fitxer TypeScript per definir els serveis 
que fan referència al tipus de dades que utilitza el component. 

Il·lustració 12 - Estructura dels 
components 

Il·lustració 11 - Estructura de les 
pantalles 

Il·lustració 10 - Estructura dels 
serveis transversals 

Il·lustració 9 - Estructura dels 
models 
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4.2. Servidor 

Pel que fa al servidor, l’estructura està basada en un framework de Java anomenat SpringBoot. 
L’estructura que trobem consta de dos directoris: “main” i “test”. Pel que fa al primer, és aquell 
que emmagatzema tots el fitxers que conformen la part servidora de l’aplicació web; i l’altre 
directori està format per tots aquells fitxers dedicats a fer proves unitàries i garantir que el codi 
fa el que s’espera. D’aquestes dues parts, el directori més important és el “main” i és aquí on es 
dedicaran les properes línies a explicar com està estructurat. 

Aquest directori conté dues carpetes: “java”, on estan els fitxers 
amb extensió “.java” que defineixen les diferents funcionalitats 
que s’ofereixen i la definició de l’API de la que es fa ús; i 
“resources”, on es troben els fitxers de configuració del servei 
web. 

  

El directori “java” està estructurat amb la filosofia que s’utilitza 
dins del framework SpringBoot. Hi ha cinc carpetes necessàries 
d’aquesta filosofia (controller, exception, model, repository i 
service) i una que s’ha creat per poder desenvolupar aquesta 
pràctica (jobs). Cada una d’elles té la seva pròpia funcionalitat i 
totes elles estan interconnectades. A part dels directoris, hi ha un 
fitxer Java anomenat FinalprojectAppication, aquest és el fitxer 
inicial de l’aplicació servidora, que s’encarrega d’iniciar-ho tot. 

Continuem per la part que fa referencia als controladors. Aquí es 
troben aquells fitxers que fan de controlador, és a dir, que creen 
un punt dins l’API i que el fan accessible. Tots els fitxers són molt 
semblants i es diferencien principalment en la URL que tenen com 
a base i les cridades al serveis que hi retornaran les dades. La 
funció dels controladors es rebre unes dades d’un client, cridar a 
altres serveis per a que les processin i retornar aquestes dades 
convertint-les en dades que un navegador pot entendre. 

 

Pel que fa a la part d’excepcions és més simple. Estan creats el 
fitxers, amb les seves classes, que defineixen les diferents 
excepcions que pot llençar l’aplicació web. Cada una d’aquestes 
classes té els seus propis mètodes per ser construïdes i executades. 

 

Il·lustració 16 - Estructura 
d’excepcions 

Il·lustració 15 - Estructura de 
controladors 

Il·lustració 14 - Estructura Java 

Il·lustració 13 - Estructura principal 
del servidor 
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El directori de models és aquell on es troben totes les classes Java 
que són representacions de dades de base de dades. Cada un 
d’aquests fitxers és la traducció del model SQL de la taula de base 
de dades que té el mateix nom, i només estan definits els atributs 
de les taules i funcions per obtenir i assignar els seus respectius 
valors. 

Inclús, estan definides les taules intermèdies que uneixen dues 
taules amb una relació múltiple per cada banda i, igual que les 
altres, tenen definits els atributs per poder fer l’enllaç entre les 
taules principals. 

 

Dins la següent carpeta (“respository”) es troben els fitxers que fan 
d’interfície per poder realitzar peticions directes del model 
damunt la base de dades, sense haver de fer consultes 
personalitzades de SQL. Permetran fer amb una única instrucció la 
consulta d’un o varis elements del model, la creació d’un nou, 
l’edició d’un ja existent i l’eliminació del model desitjat. Tot això es 
pot fer de sèrie gràcies a un framework anomenat JPA. 

 

Al directori “services” es poden trobar tots aquells fitxers Java que 
s’encarreguen del fer les consultes a base de dades, processar 
aquestes dades en funció del mètode desitjat, llançament i 
tractament d’errors, construcció de respostes i construcció de 
l’objecte desitjat pel controlador.  

Dins d’aquest fitxers és on s’aplica realment tota la lògica de les 
funcions i es diferencia amb el controlador perquè aquest darrer 
només sol·licita dades i retorna, mentre que el servei les processa. 

Per últim, està el directori opcional per SpringBoot, els “jobs”. Aquí 
es troben aquells fitxers que son necessaris per crear fils 
d’execució temporals. En aquesta pràctica només hi ha dos 
possibles “jobs”, i per tant estan tots els fitxers junts, però una 
bona estructura tindria separats els fitxers segons la funcionalitat. 

 

Il·lustració 20 - Estructura de jobs 

Il·lustració 19 - Estructura de 
serveis 

Il·lustració 18 - Estructura de 
repositoris 

Il·lustració 17 - Estructura de 
models 
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Ara, es pot veure l’altre directori principal que hi havia dins de la 
carpeta “main”, la de “resources”. Aquí dins es troben diferents 
carpetes (“static” i “templates”) que s’haurien d’utilitzar si el 
mateix servidor fos qui processa i retorna els fitxes estàtics, però 
com que aquesta aplicació està ben separada no es tenen en 

compte i només es mira el fitxer “application.properties” que és 
aquell que té la definició de la configuració de connexió de base de 

dades. 

4.3. Base de dades 

L’arquitectura de la base de dades està basada en un conjunt de taules global per a tots els 
usuaris, on s’emmagatzema tota la informació. S’ha creat mitjançant una eina gràfica que 
construeix el codi SQL per a la creació de la base de dades, les taules, les restriccions i les dades 
que venen per defecte. 

4.4. Interconnexió dels sistemes 

Els sistemes estan interconnectats de diferents formes. Els següents dibuixos mostraran les 
diferents connexions que existeixen. 

La primera d’elles és el cas més habitual, on els usuaris mitjançant el seu dispositiu amb accés a 
internet realitzen una acció que es converteix en una petició que rep el servidor i que s’encarrega 
de actualitzar o consultar la base de dades, a la vegada que també o fa damunt de l’arduino físic 
i les seves entrades o sortides: 

 

Il·lustració 22 - Actualització de dades per part de l’usuari 

Per altra banda tenim un altre tipus de connectivitat on el servidor està constantment fent 
peticions als arduinos per conèixer el seu estat i actualitzar la base de dades en cas de que l’usuari 
utilitzi mètodes tradicionals per encendre o aturar els aparells elèctrics: 

Il·lustració 21 - Estructura de 
recursos 
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Il·lustració 23 - Actualització de dades per part del servidor 

Com diu la imatge, primer es fa una petició al arduino sobre el seu estat i una vegada que s’obté 
la resposta s’actualitza el valor que existeix a la base de dades. 

 



 

5. Desenvolupament 

Aquest capítol s’encarregarà d’explicar com s’ha fet el desenvolupament del TFG, explicant en 
detall cada part, sense mostrar codi, i explicant els beneficis que ha aportat la seva utilització. 

5.1. Client 

Com s’ha explicat al apartat d’Arquitectura, el client està basat en l’estructura del framework de 
JS Angular (en la versió 6) que està formada per components. 

5.1.1. Gestor de dependències 

El mètode clàssic d’anar a una pàgina web i cercar una llibreria (JS i CSS), descarregar-la i inserir-
la al projecte ja es cosa del passat, ara la nova forma d’obtenir les llibreries per injectar al projecte 
es fa mitjançant un gestor de dependències. Hi ha molts: NPM, Bower, RubyGems, Jam, etc... En 
aquest TFG s’ha utilitzat NPM.  

El funcionament del gestor de paquets és molt senzill: on es vulguin descarregar les llibreries s’ha 
de crear un fitxer anomenat “package.json”. Poden existir tants fitxer “package.json” com 
l’usuari vulgui, però per una mateixa aplicació web no té sentit que hi hagi més d’un. Aquest és 
un fitxer JSON on estan especificades totes les dades del projecte client: nom, versió, descripció, 
dependències, dependències de desenvolupament i altres camps. 

La part més important són les dependències i les dependències de desenvolupament. La 
diferència que existeix entre elles es que les dependències de desenvolupament sols es 
descarregaran i es farà ús d’elles quan s’estigui a un entorn de desenvolupament, mentre que les 
altres es descarregaran i utilitzaran sempre. Els blocs de dependències són objectes JS on la clau 
és el nom del paquet a descarregar i el valor és la versió. 
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Una vegada es tenen definides les llibreries que es volen utilitzar s’han de descarregar. Per això, 
amb un terminal s’ha d’anar a la carpeta on està el fitxer “package.json” i realitzar la següent 
comanda: 

npm install 

Una vegada que hagi finalitzat el procés, es veurà que s’ha creat un nou directori anomenat 
“node_modules” que conté totes les llibreries que s’han definit. Després, per poder executar el 
projecte client s’ha de crear un entorn i es tan senzill com realitzar la següent operació: 

npm start 

Una vegada fet això es té creat el projecte local, per defecte al port 4000. 

5.1.2. Construcció i compilació 

Per poder fer la construcció i compilació de tots els fitxers que formen el projecte s’ha emprat la 
llibreria Webpack. Bàsicament converteix el fitxers TypeScript en JavaScript, els SASS en CSS i crea 
un únic fitxer minimitzat per els fitxers JavaScript i CSS. 

Per poder fer ús de webpack al projecte s’ha d’afegir els següents paquets al fitxer 
“package.json”: 

• webpack 

• webpack-dev-server 

• progress-bar-webpack-plugin: aquesta llibreria serveix per a que el programador vegi a la 
consola que s’està executant webpack, construint i compilant. 

Una vegada definides les llibreries, a la mateixa ruta s’ha de crear un fitxer JS (pot ser qualsevol 
nom, però per convenció tothom l’anomena “webpack.config.js”), on es defineixen totes les 
propietats de com es construeixen els fitxers, com es compilen els diferents fitxers (HTML, 
TypeScript, SASS, fonts, JSON, etc...) i, si es vol, crear observables damunt dels fitxers per tornar 
a executar la construcció, compilació i refresc de la pàgina web quan canviïn. 

Aquesta llibreria és molt útil per dur una bona gestió dels fitxers que s’utilitzen. 

5.1.3. Angular 6 

S’ha utilitzat la darrera versió (que hi havia al segon trimestre de 2018) d’Angular ja que com s’ha 
dit es un dels frameworks de desenvolupament frontal d’avantguarda i amb el que el 
programador es troba més còmode. 
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Per poder fer ús del framework s’han d’afegir els paquets al fitxer “package.json”, però no sols 
hi ha un, sinó que hi ha bastants. Son: 

• @angular/common 

• @angular/compiler 

• @angular/core 

• @angular/forms 

• @angular/http 

• @angular/platform-browser 

• @angular/platform-browser-
dynamic 

• @angular/router 

• @angular/material 

• @angular/animations 

• @angular/cdk 

Aquestes llibreries no són totes necessàries per fer una aplicació bàsica d’Angular, però si que ho 
són per aquest TFG. 

Com s’ha explicat a l’apartat d’Arquitectura, tota l’aplicació està basada en components i tots els 
fitxers que conformen el component entrellacen els altres fitxers (HTML, SASS i TypeScript). 

5.1.4. TypeScript 

TypeScript és un súper conjunt del llenguatge JavaScript, això vol dir que fa el mateix que 
JavaScript però encara té moltes més opcions i regles damunt del llenguatge. S’ha utilitzat en 
aquest TFG principalment perquè Angular des de la versió 2 obliga al seu ús, però és realment 
útil perquè permet emprar millor els fitxers que controlen les dades al client.  

Entre d’altres avantatges que té: utilitza les darrers versions ECMAScript, permet definir un tipus 
de dades a una variable, als paràmetres que utilitza una funció, a les variables que retorna una 
funció, i perquè com diu Brad Green, director d’enginyers d’Angular: “With TypeScript, several of 
our team members have said things like 'I now actually understand most of our own code!'” 

Per poder fer ús de TypeScript a l’aplicació s’ha d’afegir al fitxer de dependències “package.json” 
les següent llibreries: 

• @types/core-js 

• @types/node 

• awesome-typescript-loader 

• typescript 
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5.1.5. Estils 

Si es parla d’estils, el normal es pensar en CSS, però amb el pas del temps es va veure que aquest 
tipus de fitxers moltes vegades era insuficient, ja que si un volia canviar un valor que era recursiu 
per tota l’aplicació havia de cercar-lo i canviar-lo a moltes parts del codi, s’havien de repetir 
moltes parts de codi ja que tenien els mateixos estils, etc... Per això va sortir un nou estàndard 
que permetia crear fitxers amb una altra estructura més còmoda i semblant a la programació que 
és l’estructura SASS. 

Aquesta nova estructura facilita molt la creació d’estils genèrics amb variables, funcions i codi 
reutilitzable. A més té una molt fàcil integració amb els components d’Angular que permet que 
sols s’utilitzin aquells fitxers que el component té definits, llavors quan Webpack compili els 
fitxers SASS s’empraran només les parts CSS que el component demana. 

Per poder utilitzar els preprocessadors de SASS s’han d’afegir al fitxer “package.json” les següents 
llibreries: 

• node-sass 

• sass-loader 

Per dur una bona nomenclatura de blocs al estils s’ha seguit l’estàndard BEM. 

5.1.6. Internacionalització 

Per poder tenir l’aplicació en diferents idiomes el que s’ha fet es afegir al fitxer “package.json” 
les llibreries: 

• @ngx-translate/core 

• @ngx-translate/http-loader 

Amb aquestes dependències s’ha creat un servei d’Angular transversal on es defineixen els 
possibles idiomes en que es pot traduir l’aplicació i que permetrà a l’usuari canviar d’idioma en 
qualsevol moment. 

Les traduccions són fitxers JSON que duen per nom el codi de l’idioma en la ISO-639-1. Aquests 
fitxers estan organitzats segons blocs: actions, capçaleres, models, traduccions específiques de 
zones, arduinos, entrades o sortides, temporitzadors, usuaris, etc... 

El seu funcionament és molt senzill: fent ús del servei transversal de llenguatges, als fitxer HTML 
no es posa un text pla sinó la interpolació d’Angular per obtenir el valor d’una de les claus del 
fitxer JSON de traducció d’un idioma. 
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5.2. Servidor 

Com s’ha explicat al apartat d’Arquitectura, el servidor està basat en l’estructura del framework 
SpringBoot, i ara s’explicarà en detall com està muntada cada part. 

5.2.1. Gestor de paquets 

Com a gestor de dependències s’ha emprat el paquet Maven. Aquesta llibreria s’ha de 
descarregar i integrar al projecte, pot ser com a llibreria externa. Una vegada inclòs, a nivell de 
projecte el gestor consisteix bàsicament en un fitxer anomenat “pom.xml”. Aquí es detalla la 
informació del projecte servidor amb dades com: el nom, la versió, perfils, entorns, propietats 
definides a nivell de entorn que després es poden utilitzar al codi, dependències, etc...  

La part més important en aquest punt són les dependències, que són els paquets que es 
descarregaran i empraran al projecte. L’estructura de cada dependència es la següent: 

• groupId: nom del repositori on està el paquet. 

• artifactId: nom del paquet a descarregar (ja que al grup hi pot haver-hi molts paquets). 

• version: versió que es vol descarregar i utilitzar. 

Una vegada definits els paquets a descarregar i tota la informació referent al projecte l’usuari ha 
d’executar una operació per compilar els canvis i descarregar totes les dades. 

5.2.2. Models 

Els models són les classes Java que fan de representació de les taules de base de dades. Hi ha 
alguns models que són exactament igual que la seva taula homònima, però hi ha d’altres que 
tenen particularitats. A continuació es mencionaran i explicaran els models que tenen 
particularitats: 

El primer model a tenir en compte és el de l’arduino. Aquest model, apart de les dades de la taula 
de base de dades, té tres atributs més:  

1. inputs: correspon al nombre d’entrades que hi ha configurades a aquest arduino. 

2. outputs: correspon al nombre de sortides que hi ha configurades a aquest arduino. 

3. isConnected: correspon a un booleà que serveix per identificar si l’arduino físic està 
connectat a la xarxa i dona una resposta. 
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Un altre model que té particularitats és el de l’usuari. Al igual que el model dels arduinos, aquest 
té els mateixos camps que els que estan definits a la taula de la base de dades i uns altres més, 
que són: 

1. lastModification: correspon a un nombre per identificar una data en format timestamp 
per identificar el moment de l’última acció feta per l’usuari, d’aquesta manera es pot 
comprovar si la sessió ha expirat abans de fer qualsevol acció damunt les dades. 

2. preferences: correspon a un llistat de preferències que té assignades l’usuari amb el valor 
que ha escollit. 

La classe que fa d’unió entre les classes usuari i preferències també té particularitats. En aquest 
cas només té un atribut extra: 

1. code: correspon a un identificador que serveix per identificar el codi de la preferència. 
Existeix al model perquè és una dada que ha d’arribar al client, però no existeix a la taula 
de base de dades perquè ja existeix una referència al identificador de la preferència i per 
tant no fa falta aquest altre camp. 

Per finalitzar amb les particularitats dels models, tenim la classe zona. Per aquesta classe només 
hi ha un camp extra: 

1. arduinos: correspon al nombre d’arduinos que hi ha configurats a la zona. 

Per poder fer més simple el desenvolupament dels models, s’ha utilitzat un paquet anomenat 
Lombok que facilita enormement la construcció de models, ja que basta amb posar uns 
decoradors damunt de l’especificació de la classe i ell genera als fitxers compilats funcions i 
mètodes tals com: constructor de la classe, getters i setters per tots els atributs, etc... 

S’ha utilitzat el paquet JPA per poder crear la persistència entre la base de dades i els models, 
afegint un decorador damunt de l’especificació de la classe amb el nom de la taula a la que fa 
referència. Això vol dir que quan s’executin consultes damunt la base de dades es comprovarà si 
el tipus de dades de la consulta coincideix amb la taula especificada al decorador del model al 
que es volen convertir les dades. Si no coincideix llavors la petició dona error. 

5.2.3. Excepcions 

Les excepcions són també classes Java, però aquestes són una extensió de la classe Exception. 
Això vol dir que només s’utilitzen quan el programador considera que alguna cosa no ha anat bé 
durant l’execució d’una acció i ha de mostrar un error que especifiqui bé perquè l’usuari no 
trobarà el resultat esperat. 

En aquest projecte existeixen tres possibles excepcions: 
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1. Resource Not Found: s’executa quan es vol trobar un element inexistent. Un exemple 
seria que l’usuari vol actualitzar la informació d’una zona que no existeix, on el servidor 
al no trobar cap resultat per poder canviar retornaria aquest error, que després el client 
hauria de tractar. 

2. Invalid User: s’executa quan s’intenta accedir amb un usuari que no està registrat al 
sistema. 

3. Expired Session: s’executa quan s’està fent una petició però la sessió de l’usuari ha 
caducat i ha de tornar a iniciar sessió per poder continuar realitzant les seves tasques. 

5.2.4. Repositoris 

Els repositoris són interfícies Java que implementen operacions JPA per un tipus de dades. 
S’utilitzen principalment als serveis i donen un conjunt gran d’eines per fer tractament de dades 
d’un model concret damunt la seva taula de base de dades. 

El seu principal ús a aquest TFG és per fer les operacions CRUD de cada model, però no sempre 
la operació de recuperació de dades és útil ja que els repositoris permeten l’obtenció de tots els 
registres del model o només d’un, però no permet filtrar, com és el cas de les zones, que no s’han 
de recuperar totes, sinó aquelles a les que té accés l’usuari. 

Per les altres operacions, els repositoris tenen eines molt senzilles d’emprar i fan que el 
desenvolupament sigui molt ràpid, deixant un codi net. 

5.2.5. Serveis 

Els serveis són una de les parts més importants del servidor, ja que són els encarregats de realitzar 
el tractament de les dades. Els serveis estan dividits segons el model principal que hi faci ús. Els 
serveis corresponents a les zones, arduinos, entrades o sortides i temporitzadors tenen les 
mateixes cinc operacions, com a mínim: 

1. Get All: obté tots els registres del model. 

2. Get By ID: obté un registre concret del model. 

3. Create: crea un nou registre del model a la base de dades. 

4. Update: actualitza un registre existent del model a la base de dades. 

5. Delete: elimina un registre existent del model a la base de dades. A més, també esborra 
tots els registres fills del model, per exemple: quan s’esborra una zona s’eborran 
individualment tots els seus arduinos, per cada arduino s’eliminen individualment totes 
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les seves entrades i sortides, i per cadascuna de les entrades i sortides s’esborren 
individualment tots els seus temporitzadors. 

A part d’aquestes, cada servei té les algunes operacions pròpies: 

• El servei de zones: té una funció per comprovar si un usuari té accés a una zona concreta. 

• El servei d’arduinos: té una funció per comprovar si un usuari té accés a un arduino 
concret. 

• El servei d’entrades o sortides: té una funció per comprovar si un usuari té accés a una 
entrada o sortida concreta; i té una funció per llegir l’estat real de la entrada o sortida al 
arduino físic. 

• El servei de temporitzadors: té dues funcions per iniciar el temporitzador al servidor. 

A part d’aquest serveis, s’han creat altres que no segueixen la mateixa estructura perquè per 
aqueta versió del TFG no són necessàries, com per exemple el servei d’usuaris que no té 
operacions de creació, actualització o esborrat. Llavors, a continuació s’explicaran per a què 
serveixen la resta de serveis que s’han creat. 

El primer a tenir en compte és el servei d’usuaris. Aquest servei serveix principalment per fer inici 
de sessió d’un usuari i de comprovació de que la sessió encara està activa. El funcionament del 
inici de sessió és el següent: 

 

Il·lustració 24 - Com funciona l’inici de sessió 

Després d’això, cada vegada que l’usuari realitzi una petició es farà una comprovació de la seva 
darrera acció i si han passat més de 15 minuts sense haver fet rés, es generarà una excepció per 
a que l’usuari no pugui continuar. Al següent diagrama de flux es pot veure clarament con 
funciona una petició normal: 
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Il·lustració 25 - Diagrama de flux d'una petició 

Un altre servei que hi ha que mencionar és el que fa referència a les preferències d’usuari que 
només consta de dos funcions: una per obtenir les preferències que l’usuari té i l’altra per 
actualitzar-les. Es diferencia de la resta de serveis perquè només té aquestes dues operacions en 
aquesta versió del TFG, amb futures actualitzacions podria seguir la mateixa estructura que altres 
serveis, com el de zones, per exemple. 

El darrer servei que s’ha de mirar en detall es diu HeadersService. Aquest servei és utilitzat per 
tots els controladors ja que és qui s’encarrega de generar les capçaleres que s’enviaran com a 
resposta serialitzada del servidor, es a dir, com un JSON. 

5.2.6. Controladors 

Com s’ha mencionat a l’apartat d’arquitectura, els controladors no tracten dades sinó que fan de 
porta al servidor i s’encarreguen de moure les dades, no de processar-les. Els controladors fan 
peticions als serveis, que obtenen i manipulen les dades, i retornen una resposta en format JSON 
al client. 

Dins dels controladors existents podem trobar-ne de dos tipus: els que fan totes les operacions 
CRUD i els que tenen una funcionalitat especial o reduïda. Els controladors dels primer tipus, al 
igual que en els serveis, són els de: zones, arduinos, entrades o sortides, i temporitzadors. Els 
controladors especials són els de: usuaris i preferències. 
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Els controladors amb funcionalitat completa constant tots de les següents operacions: 

• Get All: obté tots els registres disponibles del model. 

• Get By ID: obté un únic registre del model. 

• Create: crea un nou registre del model. 

• Update: actualitza un registre ja existent del model. 

• Delete: esborra un registre ja existent del model. 

Totes aquestes operacions, per tots els controladors amb funcionalitat completa, reben com a 
paràmetre de capçalera el token actual del usuari, que el servei d’usuari ha de validar si està ben 
format i si l’usuari que està inclòs al token existeix a la base de dades. Així s’obté l’usuari que està 
fent la petició. 

Una vegada s’obté l’usuari es realitza la petició i es genera un nou token amb una nova data 
d’expiració per mantenir oberta la sessió de l’usuari. La darrera operació del servidor es retornar 
al usuari el resultat de la petició, enviant com a capçaleres de la resposta el nou token.  

Pel que fa als controladors de funcionalitat especial s’haurien de mencionar cada un d’ells en 
detall. El primer controlador a destacar és el de les preferències que només té una operació i és 
per actualitzar les preferències d’un usuari. Per aquesta operació també s’envia com a capçalera 
de la petició el token d’usuari, es valida i es fa la petició corresponent al servei de preferències. 
Al igual que les altres, el controlador retorna un JSON amb una capçalera amb un nou token i les 
dades del model actualitzat. 

El segon és el d’usuaris que també té una única operació en aquesta primera versió del TFG. 
Aquesta operació és la que inicia sessió, que a diferència de la resta no ha de rebre el token de 
l’usuari, sinó un nom d’usuari i una contrasenya (codificada amb MD5). Aquesta operació del 
controlador d’usuaris fa les sol·licituds de dades als serveis, i al igual que tots els controladors, 
retorna un token a la capçalera de la resposta i les dades de l’usuari que ha fet inici de sessió. 
Aquest controlador en futures versions tindrà les operacions per actualitzar les dades d’usuari, i 
si els requisits afegeixen un usuari administrador que pugui esborrar usuaris, també s’afegiria 
aquesta operació. 

5.2.7. Jobs 

Els jobs són les tasques asíncrones que s’executen al servidor. Al iguals que els controladors, els 
jobs fan peticions i moviment de dades entre serveis però amb la diferència que no fan de porta 
al servidor per un dispositiu client, sinó que és el mateix servidor que els llança. 
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En aquest TFG hi ha dos jobs diferents que s’executen: un que s’encarrega de consultar l’estat 
real de l’arduino i les seves entrades i sortides, i l’altre que s’encarrega d’encendre o aturar 
entrades i sortides. 

El primer d’aquests jobs es executat cada vegada que el servidor s’inicia i l’executa cada 15 
segons. Cada vegada que s’executa fa una consulta de tot l’estat de l’arduino i actualitza els 
registres de base de dades dels models d’entrades i sortides amb l’estat real si no es correspon 
amb el darrer estat enregistrat. 

Per altra banda, està el job que encén o atura entrades i sortides. Aquesta tasca s’executa en 
funció de la configuració dels temporitzadors que ha creat l’usuari. Cada vegada que l’usuari 
activa un temporitzador es crea una nova instància de la tasca per encendre o aturar una entrada 
o sortida. Quan l’usuari desactiva un temporitzador s’atura la instància. 

Per evitar que quedin tasques executant-se quan un temporitzador ha deixat d’existir, el que es 
fa es aturar la tasca a la operació d’esborrat, el que vol dir que quan la operació d’esborrat d’un 
model es executada s’aturen els jobs que estan actius per als temporitzadors descendents 
d’aquell model. 

5.3. Base de Dades 

Pel que fa a la base de dades, s’ha creat una taula per a cada element existent al sistema: zones, 
arduinos, entrades o sortides, temporitzadors, usuaris i preferències. El següent dibuix mostra 
l’estructura al complet. 
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Il·lustració 26 - Estructura de la base de dades 

Com es pot veure, no sols hi ha les taules mencionades, sinó que existeixen dues taules extra que 
són per poder unir taules que tenen una relació N-M. Aquesta relació vol dir que per cada registre 
de la primera taula hi ha N correspondències a la segona, i que de la segona hi ha M 
correspondències a la primera, on N i M són valors indefinits.  

Avaluarem cada cas per separat: 

• User_Zones: Aquesta taula existeix ja que un usuari pot tenir accés a moltes zones i que 
cadascuna d’aquestes zones pugi pertànyer a molts d’usuaris. Per exemple: 

o A la sala tenen accés els usuaris 1 i 2. 

o A la cuina tenen accés els usuaris 2 i 3. 

o Al menjador tenen accés els usuaris 1 i 3. 

• User_Preferences: Aquesta taula existeix ja que un usuari pot tenir un conjunt de 
preferències per la seva experiència i que cadascuna d’aquestes preferències la pugin 
tenir diferents usuaris. Per exemple: 

o Els usuaris 1 i 2 volen veure el conjunt de zones, arduinos, entrades o sortides, i 
temporitzadors en forma de llista. 
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o Els usuaris 3 i 4 volen veure el conjunt de zones, arduinos, entrades o sortides, i 
temporitzadors en forma de quadrícula. 

o Els usuaris 1 i 3 volen veure l’aplicació en mode daltònics.  

5.4. Control de Versions 

Per poder dur una bona gestió de versions s’ha utilitzat l’eina anomenada Git. Aquesta eina 
permet pujar a un repositori en internet els canvis de codi, comparar el que hi havia abans i el 
que hi ha al moment de pujar els canvis, mantenir un històric de canvis i altres operacions per 
permetre al programador crear versions del software a desenvolupar. 

Per aquest TFG no sols s’ha utilitzat Git per dur el control de versions sinó que també s’ha fet ús 
d’un sistema de gestió de branques anomenat GitFlow. Aquest sistema de gestió de branques 
consisteix en tenir tres branques de desenvolupament actives sempre: 

1. Develop: branca de desenvolupament. 

2. Release: branca de preproducció. 

3. Master: branca de producció. 

Cada vegada que es vol fer un canvi es treu una nova branca des de Develop, això s’anomena 
Feature, i una vegada que s’ha finalitzat el desenvolupament de la nova característica es torna a 
unir a Develop. 

Després d’un nombre finit de característiques noves es crea un Snapshot, que es una versió de 
tots els canvis nous, i aquest conjunt de canvis es copia a la branca de Release. A la branca de 
preproducció es fan proves exhaustives per comprovar que el software es correcte i pot pujar a 
producció. Si hagués algun error es corregeix directament damunt de la branca de Release i 
immediatament que s’ha resolt es trasllada el canvi a la branca de Develop. 

Una vegada s’han finalitzat les proves i tot és correcte es copien els canvis de la branca de Release 
(amb les correccions) a la branca Master. Aquesta es la branca final on estan tots el canvis que 
els usuaris poden utilitzar. Si per algun motiu s’ha traslladat un error des d’entorns anteriors fins 
a Master, s’ha de corregir fent una nova branca que neix a Master, anomenada Hotfix, i es 
corregeix. Després es traslladen els canvis d’aquesta branca Hotfix a la branca Develop. 

La següent imatge reflexa perfectament es funcionament d’aquest sistema de desenvolupament: 
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Il·lustració 27 - GitFlow 

GitFlow és una forma molt fàcil, intuïtiva i neta de fer canvis tant individua com col·lectivament. 

5.5. Gestió de la feina 

Per poder definir les tasques que s’han de fer durant el desenvolupament del TFG existeixen 
moltes eines diferents per gestionar el projecte. Hi ha aplicacions molt grans que permeten fer 
una gestió molt bona per projectes molt grans, com per exemple Jira, o altres per projectes més 
simples que no tenen tantes opcions, com per exemple Trello. Per simplicitat de l’eina i perquè 
aquest projecte sols el desenvolupa una persona, i per tant no requereix d’opcions avançades ni 
complicades, s’ha escollit Trello. 

S’han creat tres columnes per poder dur la gestió de la feina: 

1. To Do: en aquesta columna estan col·locades les tasques que encara estan pendents de 
fer. 

2. In Progress: en aquesta columna estan col·locades les tasques que s’estan fent 
actualment. 

3. Done: en aquesta columna estan col·locades les tasques que ja s’han finalitzat. 

Totes les tasques estan organitzades de la següent manera: 

• Títol: descripció curta del que hi ha que fer. 

• Descripció: detall del que hi ha que fer, amb totes les consideracions que el programador 
ha de tenir en conta quan comenci a fer la tasca. 

• Responsable: assignació de l’usuari a la tasca. 
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• Etiquetes: informació addicional de a quina part del projecte afecta la tasca: client, 
servidor o base de dades. 

• Checklist: enumeració de subtasques a fer durant el desenvolupament de la tasca. 

El programador primerament tria una tasca de la columna “To Do”, la passa a “In Progress” i inicia 
el desenvolupament. Una vegada ha acabat el desenvolupament passa la tasca de “In Progress” 
a “Done” i torna a iniciar el cicle amb una altra tasca de la columna “To Do”. 

 



 

6. Resultats 

A partir d’aquest punt es farà una guia mostrant totes les pantalles a les que el usuari pot accedir 
i els resultats que pot obtenir. Inicialment l’usuari arriba a la pàgina principal i es troba que ha de 
fer un inici de sessió: 

 

Il·lustració 28 - Iniciar sessió buida 

Aquesta és la pantalla inicial que l’usuari troba, i mentre no tingui una sessió iniciada, per molt 
que intenti canviar la URL sempre acabarà arribant a aquesta pantalla. A més, per iniciar sessió 
es necessari que especifiqui un usuari i una contrasenya, sinó el botó d’accés mai s’habilitarà. 
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Il·lustració 29 - Iniciar sessió amb dades 

Com es pot apreciar, aquí l’usuari ja ha inserit un nom i una contrasenya, per lo que el botó per 
poder iniciar sessió està actiu. Si l’usuari insereix unes dades incorrectes li apareixerà una 
notificació al centre superior de la pantalla amb el missatge de que l’inici no ha estat possible 
degut a les credencials. 

 

Il·lustració 30 - Iniciar sessió incorrecte 

Una vegada s’ha iniciar sessió correctament l’usuari es troba amb una pantalla  que té dos parts 
a tenir en compte: la capçalera superior i el contingut principal (que correspon a les zones que té 
assignades).  
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Il·lustració 31 - Pàgina principal - Zones 

A l’anterior imatge es poden veure dues zones, però realment hi ha unes deu. No es mostren 
totes per no afegir una imatge massa gran, de manera que s’han reduït les dimensions mostrades. 

Pel que fa a la capçalera s’hi troben quatre elements: un missatge de benvinguda, un botó per 
anar a la pàgina principal, un botó per anar a la pantalla de preferències d’usuari i un botó per 
tancar sessió. Aquesta capçalera es estàtica per tota l’aplicació així que l’usuari pot canviar de 
pantalla o tancar sessió des de qualsevol altra pantalla. 

Des de la pantalla principal (zones) l’usuari pot veure la informació completa de les zones i quants 
arduinos té cada una d’elles. A més a més, en pot crear zones noves pitjant al botó “Crear Zona”; 
o editar o esborrar una ja existent. 

 

Il·lustració 32 - Crear una zona nova 
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Il·lustració 33 - Editar una zona ja existent 

Per crear o editar una zona apareixen dues modals que són pràcticament iguals, lo únic que 
canvia es el nom que apareix en cadascuna d’elles i que la de editar ja ve amb la informació 
definida.  

Per esborrar una zona també apareix una modal però només per assegurar-se que l’usuari no 
pitja el botó d’esborrar per error. 

 

Il·lustració 34 - Esborrar una zona ja existent 

Per cada una d’aquestes peticions l’usuari rep notificacions informant de que s’han realitzat 
correcta o incorrectament. 
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Il·lustració 35 - Resultat de crear una zona 

 

Il·lustració 36 - Resultat d’editar una zona 

 

Il·lustració 37 - Resultat d’esborrar una zona 

Si l’usuari ja ha creat diferents zones i ara vol passar a la gestió del arduinos de cada zona, només 
ha de pitjar damunt del bloc que ocupa una de les zones. 
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Il·lustració 38 - Arduinos 

La pantalla de gestió dels arduinos és molt semblant a la de les zones, però amb la diferència que 
al costat del nom de l’arduino hi ha una icona de Wifi obert o tancat que correspon a la petició 
que fa l’aplicació al arduino físic per saber si està connectat o no i per tant no fa res. A part de la 
icona, surt un missatge que informa de si l’arduino està connectat o no a la xarxa.  

A més, mostra quantes entrades o sortides té definit aquell arduino. El sistema de gestió de 
creació, edició i esborrat, funciona igual que a zones: mitjançant una finestra modal. 
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Il·lustració 39 - Crear un nou arduino 

 

Il·lustració 40 - Editar un arduino ja existent 
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Il·lustració 41 - Esborrar un arduino ja existent 

Per cada una d’aquestes peticions l’usuari rep notificacions informant de que s’han realitzat 
correcta o incorrectament. 

 

Il·lustració 42 - Resultat de crear un arduino 

 

Il·lustració 43 - Resultat d’editar un arduino 
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Il·lustració 44 - Resultat d’esborrar un arduino 

Una vegada realitzada la gestió d’arduinos, per passar a la gestió d’entrades i sortides del arduino 
basta amb pitjar damunt del bloc amb la informació del arduino corresponent.  

En la pantalla general d’entrades i sortides es pot veure el llistat d’entrades i sortides (separades 
en aquest ordre). Aquesta pantalla a aspectes generals és molt semblant a les anteriors ja que 
mostra, per cada element, el seu nom, el seu estat actual, i les opcions per crear, editar o esborrar 
entrades o sortides. 

 

Il·lustració 45 - Entrades o Sortides 

Cal tenir en compte que la icona al costat del nom i descripció de l’entrada o sortida no sols indica 
l’estat actual del element, sinó que és un botó per poder activar i desactivar l’entrada o sortida 
en qüestió. L’usuari obté una notificació avisant de que s’ha actualitzat correctament com es 
mostra a continuació. 
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Il·lustració 46 - Actualitzar una entrada o sortida amb el botó lateral 

Les següents imatges mostren, al igual que anteriorment, les finestres modals que s’obren per 
poder crear, editar o esborrar una entrada o sortida. 

 

Il·lustració 47 - Crear una nova entrada o sortida 
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Il·lustració 48 - Editar una entrada o sortida ja existent 

 

Il·lustració 49 - Esborrar una entrada o sortida ja existent 

Per cada una d’aquestes peticions l’usuari rep notificacions informant de que s’han realitzat 
correcta o incorrectament. 
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Il·lustració 50 - Resultat de crear una entrada o sortida 

 

Il·lustració 51 - Resultat d’editar una entrada o sortida 

 

Il·lustració 52 - Resultat d’esborrar una entrada o sortida 

L’usuari apart de configurar entrades o sortides i canviar els seus valors per encendre o apagar 
qualsevol aparell connectat pot crear temporitzadors per a que es posin en funcionament en 
determinats moments. Per poder accedir a la pantalla de gestió de temporitzadors l’usuari només 
ha de pitjar damunt del bloc que conté la informació de la entrada o sortida que vol. 
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Il·lustració 53 - Temporitzadors 

Al igual que en la pantalla de gestió d’entrades i sortides, l’usuari pot veure la informació referent 
als temporitzadors, com el nom, si està en funcionament en aquest moment o està aturat, quan 
es la pròxima execució en llenguatge humà i el proper estat que rebrà l’entrada o sortida. Com 
que aquestes darreres, la icona que hi ha al costat del nom és un botó que permet encendre o 
aturar el funcionament del temporitzador. Si l’usuari canvia l’estat li sortirà una notificació 
informat si ha anat bé. 

 

Il·lustració 54 - Actualitzar un temporitzador amb el botó lateral 
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Com tots els altres components que hi ha a l’aplicació l’usuari pot crear nous temporitzadors, 
editar o esborrar un ja existent. Per fer-ho, mantenint la consistència per tota l’aplicació apareix 
una finestra modal avisant a l’usuari del que farà: 

 

Il·lustració 55 - Crear un nou temporitzador 

 

Il·lustració 56 - Editar un temporitzador ja existent 
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Il·lustració 57 - Esborrar un temporitzador ja existent 

Per cada una d’aquestes peticions l’usuari rep notificacions informant de que s’han realitzat 
correcta o incorrectament. 

 

Il·lustració 58 - Resultat de crear un temporitzador 

 

Il·lustració 59 - Resultat d’editar un temporitzador 



6.- Resultats 

 

 
   55 

 
 

 

Il·lustració 60 - Resultat d’esborrar un temporitzador 

Dels dos últims elements del menú que queden per presentar, el primer fa referència a les dades 
d’usuari, on l’usuari pot accedir a la gestió de les seves preferències. Per això basta que l’usuari 
pitgi damunt del botó amb forma d’usuari de la capçalera. La següent imatge mostra el botó que 
s’ha de pitjar: 

 

Il·lustració 61 - Accés a les dades d’usuari 

En aquesta pantalla l’usuari veu el seu nom d’usuari (per fer inici de sessió), el seu nom, els seus 
llinatges, el seu correu electrònic i dues opcions de configuració.  

 

Il·lustració 62 - Dades d’usuari 

Com es pot veure, els primers camps que fan referència a les dades d’usuari estan inhabilitades 
ja que en aquesta primera versió del TFG no existeix el requisit de que l’usuari pugui canviar-les, 
però sí que es podrà ver amb una següent actualització. 

Pel que fa a les dues opcions, com es pot veure a la imatge anterior, una serveix per canviar la 
forma de veure els elements (llistat o quadrícula) i l’altra per triar l’idioma que l’usuari vol per fer 
ús de l’aplicació (castellà o anglès). En properes actualitzacions s’afegiran nous idiomes. 
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Il·lustració 63 - Opcions de visualització d’element 

 

Il·lustració 64 - Idiomes per veure l’aplicació 

Pel que fa a canviar la forma de visualitzar els elements serveix per a que totes les pantalles que 
s’han vist anteriorment els elements es mostren en forma de quadrícula o de llistat. La següents 
imatges serveixen per aclarir aquest concepte. 

 

Il·lustració 65 - Dades en forma de llistat 
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Il·lustració 66 - Dades en forma de quadrícula 

Com es pot veure, s’estan mostrant les zones i a la primera imatge estan en forma de llistat, 
mentre que a la segona estan en forma de quadrícula. 

La quantitat d’elements a mostrar en forma de quadrícula varia en funció de la mesura de la 
pantalla. El següent llistat aclareix la quantitat d’elements que es mostraran com a màxim en 
funció de la resolució: 

• Fins a 576px (mòbil): 1 element per filera. 

• Fins a 768px (tablet): 2 elements per filera. 

• Fins a 992px (pantalles 4:3): 4 elements per filera. 

• Fins a 1200px (pantalles 16:9): 5 elements per filera. 

• Des de 1200px (pantalles amb molta resolució): 6 elements per filera. 
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Il·lustració 67 - Dades en pantalla XS 

 

Il·lustració 68 - Dades en pantalla SM 
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Il·lustració 69 - Dades en pantalla MD 

 

Il·lustració 70 - Dades en pantalla LG 

 

Il·lustració 71 - Dades en pantalla XL 
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Pel que fa al idioma, l’usuari pot triar entre els dos idiomes actuals i veurà al instant com tota la 
aplicació li canvia d’idioma. 

 

Il·lustració 72 - Canviar l’aplicació a l’idioma anglès 

El darrer element de l’aplicació per mostrar es el de tancar la sessió. Per això basta que l’usuari 
pitgi damunt del element vermell amb forma de botó d’encès i apagat, i l’aplicació tancarà sessió 
immediatament, portant a l’usuari a la pantalla de inici de sessió. 

 



 

7. Conclusions 

Després d’un temps de desenvolupament s’ha aconseguit crear el software que es volia 

satisfactoriament, complint amb tots els requisits i una interfície simple com s’havia definit al estat de 

l’art.  

A nivell de TFG, és un projecte on el desenvolupador ha pogut posar en pràctica tots els conceptes que 

ha pogut aprendre de diverses matèries durant els seus anys d’estudis, tant a nivell de programació, 

com a nivell de gestió. 

El desenvolupador pot presumir d’haver pogut fer aquest projecte amb les darreres tecnologies i eines 

d’avantguarda. Això ha permès crear una estructura fàcil de mantenir i de llegir, lo que es tradueix en 

que aquest projecte és fàcilment ampliable amb noves característiques, cosa que molts softwares 

actuals no poden fer sense una enginyeria de refactorització. 

Com a conclusió final només s’ha de dir que ha estat una experiència satisfactòria a nivell professional.  
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