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RESUM TREBALL FINAL DE GRAU
GRAU EN ELECTRÒNICA

Títol: Intel·ligència artificial a l’habitatge
Paraules clau: Habitatge, domòtica, control de porta, reconeixement veu, reconeixement facial
Autors: Alex Lara i Gil Prat
Tutors: Marc Mundó / Cristina Borralleras
Data: Juny de 2017
En aquest Treball de Final de Grau s’ha plantejat un projecte al qual hem buscat solució com a
enginyers. Un client necessita una solució domòtica innovadora amb unes característiques
específiques i totalment flexible a noves integracions. Al ser tant específic, ho crearem des de 0,
tant disseny com sistema electrònic. El mirall serà principalment destinat a l’habitatge, pel que
hem dissenyat un sistema a través del qual l’usuari podrà veure en tot moment l’estat de la seva
casa, ja sigui des de la tauleta o bé des de qualsevol lloc amb connexió a internet.
L’objectiu principal del projecte és a partir d’una recerca exhaustiva, seleccionar el millor tipus de
solució que s’adeqüi a les necessitats del nostre client, intentant reduir el màxim possible el cost
sempre respectant la qualitat, fiabilitat i seguretat de l’aparell. Posteriorment es farà la proposta
de disseny i una tria dels components adequats.
Per tant, l’objectiu principal serà enllaçar la mecànica dissenyada i construïda amb tota
l’electrònica i sistemes externs com el Web, fent que la nostra solució funcioni i treballi de manera
estable i amb una autonomia acceptable.
Es poden tenir molts problemes derivats tant d’alimentació, connexió i que el sistema no estigui
ben dissenyat ja sigui electrònicament, mecànicament o ambdós sentits. També el tema de la
connexió pot donar molts problemes així com els sistemes cognitius de Microsoft.
El resultat del projecte ha set molt acceptable, tenim un mirall que reconeix i funciona de forma
estable, ja fins aquí és tot un èxit, comptant que fer una estructura i dissenyar un sistema
electrònic i de control des de 0 és molt complicat. A part d’això, les ordres cap al controlador
esclau funcionen perfectament així com el reconeixement facial provat en diferents condicions
inclús en condicions adverses de llum, així com el reconeixement de veu.
Hem estructurat el treball en 9 capítols, els dos més importants són el 3 que és la definició del
projecte i el 6 que és l’explicació del programa.
En quant al treball personal, en Gil Prat s’ha encarregat de la part de programació de l’app, web,
api i base dades i l’Alex Lara s’ha encarregat de tot el sistema electrònic, mecànic, controlador
esclau, i també interfície del programa, els altres capítols han estat confeccionats a parts iguals
pel dos, els quals no es poden partir ja que contenen feina comuna i dels dos. Tot i fer cadascú
una part, per tal de que tot el sistema treballés conjuntament hi ha hagut consens en totes les
decisions per saber si tot era compatible i treball conjunt.

SUMMARY

Title: AI at home
Keywords: Home, home automation, door control, voice speech, facial recognition
Authors: Alex Lara & Gil Prat
Tutor: Marc Mundó / Cristina Borralleras
Date: June 2017
In this Final project we have a project which we have to resolve as engineers. A customer needs
a home automation solution with specific characteristics and totally flexible for future integrations.
Because of its specificity, we will create it from 0, all the design and electronic system. This mirror
will be mainly designed for home-use, so we have designed a system which will allow to user
knowing ever the State of his home, from tablet or from anywhere having internet connectivity.
Main purpose of this project is to do an exhaustive research and after that selecting the best
solution, that will fit our customer needs, ever trying to reduce as much as possible the costs,
respecting quality, reliability and security. After that design purpose will be done and also
components will be chosen.
In short, our main purpose will be to link mechanics with electronic parts and all external systems
like Web, being sure that our solution works and flies in a stable way and with a good autonomy.
In this project a lot of problems can appear, mainly derived from power supply, connections and
also due to bad electronic or mechanic design. Connectivity can also give us a lot of problems,
also Microsoft Cognitive Services.
Result of this project has been very acceptable, we have a mirror recognising and working stable,
this is a success but moreover, commands given to controller work perfectly and also facial and
voice recognition tested in different conditions.
Related to personal work, Gil Prat has been responsible of app development, web, api and
database and Alex Lara has been responsible of all electronic part, mechanical, slave controller
and app interface, other chapters have been done in equal part and can’t be split because they
have common work. Although having done different parts each one, all decisions have been
approved by both and worked jointly.

Capítol 1
1.1. Introducció:
Amb l’avanç de la tecnologia, els últims anys s’està introduint cada com més els
sistemes d’ajuda tecnològica com el reconeixement facial i el reconeixement de veu en
molts articles del mercat. Aquesta tecnologia ajudada amb sistemes d’autoaprenentatge
són coneguts popularment com a intel·ligència artificial.
Aquest concepte no és un concepte fàcil de entendre ja que existeixen moltes definicions
al respecte. Tot i això es pot considerar que d’intel·ligència artificial, s’intenta assimilar
en la mesura del possible a la intel·ligència humana.
Els orígens d’aquest concepte es pot considerar que es troben en un històric escrit al
1950 per Alan Turing en el qual va proposar que la pregunta «pot pensar una màquina?»
era massa extensa per tenir valor en la ciència, el que el va portar a crear un joc el qual
la màquina que el complís es podria considerar intel·ligent.
Avui en dia existeixen moltes empreses que es dediquen a desenvolupar sistemes de
intel·ligència artificial, i a realitzar eines fàcils de utilitzar per a altres persones i
emprenedors per a crear els seus projectes.
També cada cop més s’estan introduint els habitatges automatitzats, és a dir la
domòtica, cosa que fa que cada cop més gegants de la tecnologia com google, apple,
i amazon entre molts d’altres es vulguin ficar a les cases de les persones oferint sistemes
domòtics
Com a enginyers i curiosos que som, ens va sorgir l’interès per a aquest tipus de
tecnologia i veient que a la universitat s’havien intentat diferents projectes relacionats
amb la domòtica, vàrem voler fer un sistema domòtic sòlid i innovador que utilitzés altres
tecnologies i altres arquitectures, ja que el tema de serveis cognitius és un tema que
també ens interessa molt perquè la tendència de mercat
Hem volgut plantejar el treball com a possible projecte d’enginyeria, tenim una
planificació prèvia i un cost de recursos, òbviament també comptant el cost de material.
Un client té la necessitat d’un sistema domòtic amb unes característiques determinades
i personalitzat, en primera instància es fa un prototip el qual es podrà reproduir fàcilment
per portar-lo a producció, veurem si segons el cost ens surt a compte les hores invertides
o pel contrari és millor buscar un sistema similar al mercat.
Un dels obstacles més complicats del projecte és poder enllaçar tots els sistemes que
es volen incloure, afegint a més serveis cognitius en una aplicació per a diferents
dispositius, amb una estructura dissenyada de zero i una electrònica escollida, segons
el sistema i les nostres necessitats.

1.2. Objectius:
En aquest treball de fi de grau, es té com a objectius el disseny i la fabricació d’un
sistema de domòtica ajudat amb “intel·ligència artificial” en concret: reconeixement
facial, reconeixement d’emocions i reconeixement de veu amb un sistema d’IoT. Com a
característiques principals, es busca una gran estabilitat del sistema a més de una gran
flexibilitat d’utilització amb un mínim cost de producció. Es plantegen una sèrie de
característiques bàsiques les quals hauran de ser complertes:
Concepte
Funció
Dimensions
Alimentació
Materials
Pes
Control

Seguretat
Fabricació
Autonomia
Impacte ambiental
Sistema operatiu
Interfície d’usuari

Requisits
- Control de portes.
- Control de llum.
- Control d’alarma
- Registre d’accions.
- No importants
- Bateries, o 220V
- Lleugers i resistents i econòmics
- Pes lleuger
- Per Veu
- Manual
- Per WEB
- Seguretat per reconeixement facial
- Només els usuaris registrats poden controlar la domòtica
- S'ha de poder fabricar amb el material del taller de la
universitat
- Superior 2 hores amb bateria.
- il·limitada si està endollat
- Mínim.
- Indiferent, amb el major abast possible
- Disseny acurat, i fàcil usabilitat.
Taula 1. Requisits de disseny.

A part, com a complement interessa que el sistema contingui una aplicació instal·lable
a diferents dispositius de diferents dimensions, des de tauletes fins a ordinadors. El repte
principal però és aconseguir tots els requisits amb un preu inferior el qual es podria
trobar en el mercat un sistema de les mateixes característiques.
Els objectius també del disseny i fabricació del sistema inclouen treballar diverses àrees
d’enginyeria. Les més principals són: tecnologia de materials, disseny assistit per
ordinador, sistemes encastats, informàtica industrial, electrònica tant analògica com
digital, programació per control numèric, i programació amb diferents llenguatges apart
de realitzar tot un projecte de disseny i producció d’un producte des de zero.

1.3. Planificació:
Segons la proposta inicial del treball, es van planificar unes tasques a tenir en compte,
vam decidir tenir-les controlades mitjançant un project.
Tasques inicials exposades:
Setmana 1 – 2: Confecció estudi previ complert, definició característiques definitives.
Setmana 3 : Disseny software(característiques)
Setmana 4-10: Software i disseny electrònic (motors, bateries, controladors, ...) ,
comanda de material i temporització de la construcció
Setmana 10-12: Construcció de l’estructura si és necessari ( pantalla LCD, mirall etc...)
Setmana 12 – 14: Test electrònic i Test de software
Setmana 15 – 17: Assemblatge final, calibratge i conclusió de la memòria.
Tal i com es pot veure a continuació, hem intentat reflectir al màxim la feina i les tasques
i de la manera més acurada possible:
Nom de la tasca

Confecció Estudi Previ
Disseny software
Software i disseny electrònic /
mecànic, comanda de material
Construcció de l’estructura +
programació software

Durada Començament

10 días lun 13/02/17
5 días

lun 27/02/17

30 días lun 06/03/17
10 días lun 17/04/17

Test electrònic i Test de software

10 días lun 01/05/17

Assemblatge final, calibratge i
conclusió de la memòria.

15 días lun 15/05/17

Final

vie
24/02/17
vie
03/03/17
vie
14/04/17
vie
28/04/17
vie
12/05/17
vie
02/06/17

Recursos

Enginyer1;Enginyer2
Enginyer1;Enginyer2
Enginyer1;Enginyer2
Enginyer1;Enginyer2
Enginyer1;Enginyer2
Enginyer1;Enginyer2

Taula 2. Planificació.

Tal i com es pot observar la part més llarga del projecte ha estat el desenvolupament
del software i la de disseny de l’estructura i electrònica. Degut a que tota la base del
projecte és software aquesta ha set la més extensa i costosa de totes.
En quant a la planificació, l’hem dut a terme amb èxit (tant aplicació principal com webapi
i raspberry) i va ser sobre la que més hores vam dedicar. Un cop la base era bona vam
dedicar esforç a la part mecànica d’estructura i electrònica.

Fig. 1.1. Diagrama de Gantt.

Si mirem la planificació inicial hem diferit en les últimes tasques ja que la part de test
l’hauríem d’unir a la última tasca degut a que vam necessitar uns dies més de
programació:
Nom de la tasca

Durada

Començament

Confecció Estudi Previ

10 días

lun 13/02/17

Disseny software

5 días

lun 27/02/17

30 días

lun 06/03/17

10 días

lun 17/04/17

10 días

lun 01/05/17

Assemblatge final, calibratge, test
electrònic i test de software i 15 días
conclusió de la memòria.

lun 15/05/17

Software i disseny electrònic /
mecànic, comanda de material
Construcció de l’estructura +
programació software
Pròrroga de programació

Taula 3 Planificació.

Final

vie
24/02/17
vie
03/03/17
vie
14/04/17
vie
28/04/17
vie
12/05/17
vie
02/06/17

Recursos

Enginyer1;Enginyer2
Enginyer1;Enginyer2
Enginyer1;Enginyer2
Enginyer1;Enginyer2
Enginyer1;Enginyer2
Enginyer1;Enginyer2

Capítol 2
Estudi teòric.
2.1. Estat de l’art
Avui en dia està creixent molt el sector de la domòtica i és per això que existeixen
solucions molt novedoses i competitives, tot i això comercialment no trobem cap solució
com la que hem ideat, hi ha algún repte hackster, ... on es planteja un accés a una porta
a través de reconeixement facial però nosaltres oferim una solució d’accés i també
domòtica integral de casa controlable desde qualsevol lloc on disposem internet, a més
sempre tindrem el feedback automàtic per part de la nostra “Smart Home” de l’estat de
la porta, alarma i llum.
Solucions mitjançant reconeixement facial:
-

Netatmo

Figura 1. Sistema Netatmo.

Aquesta càmera es col·loca a dins de casa enfocant cap a la porta d’entrada i va
detectant a tothom que entra, en cas de que l’usuari que entra no sigui reconegut ens
generà una alarma al dispositiu o mòbil que desitgem, també pot enviar diverses alarmes
com d’incendi. Preu 200 euros.

-

Videoporter amb reconeixement facial

Figura 2. Videoporter amb reconeixement facial.

Aquest videoporter és capaç de reconèixer la cara de la persona i obrir la porta
automàticament si es prem el timbre també es pot obrir a un visitant des de dins
l’habitatge.
-

Domòtica connectada

Figura 3. Sistema de domòtica similar complert.

Trobem kits com l’anterior el qual ens permet controlar càmeres, endolls, llums, etc. Al
rebre una alarma, permet que el sistema ens enviï un missatge automàticament (SMS,
e-mail, etc.). Tot i això no trobem cap gestió des del núvol ni reconeixement facial /
cognitiu. Preu 595 euros.
S’hi assembla?
Aquestes aplicacions estan una mica allunyades del nostre sistema ja que nosaltres a
banda d’obrir una porta som capaços de gestionar-ho tot a través d’un mirall per
comandes de veu que ens permetrà connectar-nos a la nostra casa (web api) des
d’arreu del món a través de connexió a internet, fer accions sobre la casa i inclús obrir
si sabem amb qui tractem.

El mercat? L’evolució?
Com sempre diem, la tecnologia i la societat evoluciona, estem veient tendències al
mercat com la realitat virtual que seran el futur, això fa que la interacció / intel·ligència
màquina – usuari ens defineixi el futur. Per això una tecnologia capaç de reconèixer a
una persona i obrir-li la porta així com escoltar i reconèixer les seves accions fa que el
sistema tingui un potencial a tenir en compte. També veiem que la domòtica cada cop
s’aplica més a les cases i al dia a dia. Per acabar, comentar l’ús de l’IOT el qual va
guanyant molt terreny i la idea de tenir-ho tot connectat i controlat al cloud serà la base
de les empreses i en un futur més llunyà dels habitatges.
El nostre sistema al combinar-ho tot creiem que és una solució molt atractiva així com
potent i robusta.

2.2. Que és la intel·ligència artificial?
Tal i com recull la wikipedia, la intel·ligència artificial (IA), és la intel·ligència exhibida
per màquines. Segons les ciències de la computació, una màquina "intel·ligent" ideal és
un agent racional flexible que percep el seu entorn y duu a terme accions que
maximitzen les seves possibilitats d’èxit en algun objectiu o tasca.
Dins del concepte d’IA tenim moltes variants: control de sistemes, planificació
automàtica,

resposta

a

diagnòstics

i

consultes,

reconeixement

d’escriptura,

reconeixement de patrons, reconeixement facial, reconeixement de veu, ...
Aquestes variants són molt comuns en camps com la medicina, economia i enginyeria i
s’han utilitzat en molts programes i jocs.
Nosaltres principalment ens basarem en els referents al reconeixement facial i de veu:
-

Reconeixement facial: A través d’una imatge una aplicació allotjada en un
ordinador és capaç d’identificar a una persona. Aquest sistema compararà les
característiques facials de la imatge amb una base de dades. El sistema mesura
l'estructura general de la cara, incloent les distàncies entre els ulls, el nas, la
boca i les vores de la mandíbula. Aquestes mesures es guarden en una base de
dades i s'utilitzen a la comparació.
Cada cara humana té aproximadament 80 punts nodals i té nombrosos punts de
referència distingibles en els quals el software es pot basar:

-

•

Distància entre els ulls

•

Amplada del nas

•

La profunditat de les conques dels ulls

•

La forma dels pòmuls

•

La longitud de la línia de la mandíbula

Podem identificar dos tipus de reconeixement facial:
o

Verificació o autenticació de cares: es tracta de comparar una imatge
amb una cara model, és a dir, reconeixerem si la cara que s’està
analitzant coincideix amb la cara que volem.

o

Identificació o reconeixement de cares: es tracta de comparar una
imatge amb totes les cares que tenim en una base de dades per tal de
saber si es tracta d’una d’elles.

-

Procés d’identificació de cares:

Figura 4. Esquema de reconeixement facial.

1. Detecció de la cara: Detecta que hi ha una cara a una imatge. Proporciona la
localització i l'escala a la que trobem la cara.
2. Alineació de la cara: Localitza les components de la cara i, mitjançant
transformacions geomètriques, la normalitza respecte propietats geomètriques,
com la mida i la posa, i fotomètriques, com la il·luminació.
3. Extracció de característiques: Proporciona informació per distingir entre les
cares de diferents persones segons variacions geomètriques o fotomètriques.

4. Reconeixement: El vector de característiques extret es compara amb els
vectors de característiques extrets de les cares a la base de dades. Si troba un
amb un percentatge elevat de semblança, ens dóna la identitat de la cara; si no,
ens indica que és una cara desconeguda.

Figura 5. Exemple de reconeixement.

-

Reconeixement de la parla: permet la comunicació a través de veu entre
persones i ordinadors. Aquesta eina ens permet rebre un senyal de veu i
interpretar-ne la informació, hi ha moltes disciplines que es combinen per tal
d’obtenir resultats òptims. El principal problema és fer treballar diverses fonts
com són l’acústica la fonètica, etc. i poder obtenir un missatge amb un gran
encert.
El procés intenta aconseguir una seqüència de paraules que corresponguin a la
frase en el llenguatge natural d'entrada. El procés principal a partir de serveis
cognitius i molts algoritmes, intenten transformar senyals de veu, ones sonores
en senyals digitals, que a partir dels algoritmes i els serveis d’intel·ligència es
poden transformar en paraules

Figura 6. Esquema de reconeixement de parla.

Avui en dia el nostre telèfon ens pot conèixer millor que mai, hi ha sistemes com la Siri
d’Apple que és capaç d’identificar la nostra veu i fer cas omís a les que no són el seu

propietari. Tot i això aquest assistent no és l’únic capaç de fer això, a mesura que el
software ha evolucionat, s’han introduit nous sistemes a la vida quotidiana.
Investigadors de Google han donat a conèixer que tenen una xarxa neuronal la qual
podria verificar la nostra veu només dient “OK Google” amb un error del només 2%.
La veu és un fenòmen fisiològic modelada per les característiques físiques i els idiomes
que parlem. Una frase com “Hey Siri” o “OK Google” es pot convertir en una forma
poderosa d’identificació personal per saber si som qui diem ser.
La nostra veu és diferent a la veu dels demés i les últimes tècniques d’aprenentatge
automàtic mitjançant l’intel·ligència artificial poden desvetllar les petites diferències entre
unes i altras.
Per a les màquines, el reconeixement de veus individuals és diferent de comprendre el
que li estan dient. El programari de reconeixement ha estat impulsat per conjunts
massius de dades vocals integrats en un gran model de com parlen les persones. Això
permet que els mesuraments de la quantitat de la veu d'una persona es compari amb la
població general, és la clau per a verificar la identitat d'una persona. Tot i això, els canvis
en la veu d'una persona per malaltia o l'estrès poden confondre el programari.
La tecnologia ja està sent utilitzat en les investigacions criminals. La policia en alguns
crims ja utilitza aquesta tecnologia per comparar la veu de l'assassí amb la d'una llista
de possibles sospitosos. I alguns bancs, han començat a utilitzar la biometria de veu.
Tot i això, no hem de confondre reconeixement per veu amb reconeixament de la parla.
El nostre projecte utilitza com a reconeixement de la persona el facial i les ordres es
reconeixen a través del reconeixement de la parla.
El reconeixement per veu és molt interessant ja que depenent de l’escenari seria una
alternativa o complement al reconeixement facial.
Reconeixement emocional:
El reconeixement emocional, encara està en un estat molt ambigu degut a la gran
diferència en les persones a l’expressar les seves emocions, i és més complicat de saber
exactament quina és cada emoció, ja que no tothom les entén per igual. Tot i així els
serveis d’intel·ligència artificial han estat entrenats per a poder resoldre aquets
problemes en la major mesura.

Per a reconèixer les emocions, el que es fa es tractar la imatge de la cara, i en funció
del posicionament de trets característics de la cara com la boca, els llavis, els ulls i les
celles es pot arribar a crear patrons d’emocions.
Tot i això el correcta resultat d’aquest anàlisi depèn molt de la persona i la seva capacitat
d’expressar les emocions amb llenguatge no verbal.

2.3. Solucions actuals
Serveis WEB per Detecció i reconeixement facial
Utilitzant serveis web, el software client no necessita dependre de llibreries o
plataformes, simplement crida un servidor web, envia les imatges per al seu
processament i rep els resultats.
-

BioID Face Recognition Web Service
Servei per a la identificació de persones a través de la cara (i / o veu). Troba
cares i retorna retrats de cara estandarditzats. Tots els mètodes es poden utilitzar
a través de càrrega d'arxius o gravació webcam.

-

Betaface Web API
Servei per reconeixement de la cara i
els trets facials. API web que inclou
demostracions,

documentació

i

exemples. Lliure per a fins d'avaluació
o d'educació, així com projectes no
comercials.
Figura 7. Sistema Betaface.

-

Lambda Labs Face Recognition API
L'API proporciona el reconeixement de rostres, detecció facial, la posició dels
ulls, del nas, posició de la boca, i la classificació de gènere. Necessita registre.

-

Face++
Utilitza tecnologies de visió per ordinador i
tractament de dades per proporcionar 3 nuclis
de visió (detecció, reconeixement i anàlisi).
Gratuït. Necessita registre.
Figura 8. Sistema Face++.

-

Microsoft Project Oxford
Algoritmes facials basats en el núvol de Microsoft per detectar i reconèixer cares
humanes en imatges. Necessita registre, actualment deixa 30.000 usos / mes.

Figura 9. Microsoft project oxford.

-

Google Vision API
Anàlisi de contingut de la imatge basat en el núvol de Google. Inclou detecció de
rostres (no reconeixement), i també altres coses interessants com la detecció de
logotip, detecció d'escenes per a adults, i moltes altres. Demo limitada.

Figura 10. Google vision API.

-

FaceR API i KeyLemon Web Service
Apis de reconeixement de rostres, ofereixen detecció de rostres en la imatge i
retornen el número de cares en la imatge i el reconeixement si aquest s’ha
realitzat. Servei gratuït amb necessitat de registre per obtenir una clau
identificadora per a l’ús.

Figura 11. KeyLemon service.

Alguns exemples de serveis WEB per Detecció i reconeixement emocional
-

Emotient
Emotient és ideal per campanyes d’anuncis que volen captar l’atenció i els
sentiments del públic. Va ser comprada per Apple al gener de 2016.

Figura 12. Detecció d’emocions de Apple.

-

Affectiva
Amb més de 3.289.274 de cares analitzades fins a dia d’avui, aquesta és una
altra solució per reconèixer la detecció d’emocions.

-

EmoVu
Aquest producte incorpora l’aprenentatge de la màquina i detecció de “microexpressions” que permeten mesurar acuradament el contingut emocional i
l’expressivitat del públic.

Figura 13. Sistema detecció emocions EmoVu.

-

Nviso
Nviso s’especialitza en anàlisi emocional de vídeo, utilitzant tecnologia d’imatge
facial 3D per observar diferents punts de dades facials i produir un resultat per
identificar 7 tipus diferents d’emocions.

-

Kairos
Aquesta API rep un vídeo i retorna coordenades que detecten somriures,
sorpresa, enuig, disgust i ensopiment.

-

Project Oxford by Microsoft
El Projecte Oxford ofert per Microsoft és un catàleg d’API d’intel·ligència artificial
centrat en visió per ordinador, reconeixement de parla i anàlisi del llenguatge.
L’API només treballa amb fotografies. Detecta cares i respon amb JSON amb
percentatges per a cada cara. Si es vol treballar amb vídeo, també hi ha una
solució donada per Microsoft la qual no es comentarà.

Figura 14. Project Oxford Emotion.

-

Face Reader by Noldus
Utilitzat en l’àmbit acadèmic, es basa en el “Machine learning”, gestionant a la
seva base de dades més de 10.000 imatges d’expressions.

Figura 15. Face Reader by Noldus.

-

Sightcorp
Sightcorp és un altre proveïdor de reconeixement facial que ofereix un ample
ventall de suport a plataformes i comprova centenars de punts facials i mirades.
S’ha utilitzat en diferents projectes creatius, vitrines de museus inclús al TEDX
d’Amsterdam

2.4. Elecció de serveis cognitius
La nostra idea era crear la nostra solució amb una tablet, per tant, havíem de treballar
amb Android o bé Windows. Per compatibilitat i característiques ens hem decantat pel
Project Oxford de Microsoft, aquesta API ens serà totalment compatible amb Windows
i Android i ens ofereix tant el reconeixement facial com d’expressions en un paquet així
com també la possibilitat de desenvolupar reconeixement per veu entre d’altres coses.
Després de valorar els diferents sistemes cognitius que s’han trobat el mercat, s’ha
decidit escollir el sistema de reconeixement de Microsoft project Oxford. Les raons que
s’ha escollit aquest sistema de reconeixement facial són les següents: Al ser un sistema
estandarditzar per una gran empresa com Microsoft, ens assegura uns mínims de
seguretat que d’altres sistemes no ens donaven.
Una de les altres raons és la gran capacitat de càrrega que pot suportar aquest sistema,
ja que tot i ser limitat, pots arribar a tenir una quantitat al més de càrregues molt elevada.

Per exemple l’API de reconeixement face++ de manera gratuïta et deixa com a màxim
realitzar una crida per minut, en canvi la de Microsoft et deixa fer fins a 20 crides per
minut amb un màxim de 10 per segon si s’escull la opció estàndard. El màxim el més de
Microsoft per l’ús de la dema és de 30000 usos al més, en canvi el face++ té un màxim
de 1000 al mes.
Una de les altres raons que ens ha fet decantar per aquest sistema, és l’ajuda i les
classes útils per a la integració d’aquest a la nostra aplicació. el mateix desenvolupador
proporciona unes llibreries molt útils a l’hora de utilitzar aquest sistema que fan molt més
intuïtiu la utilització del sistema.
Per últim, comentar que si el projecte seguís endavant, i es deixés la versió demo del
project Oxford per utilitzar la versió oficial, no cal canviar claus ni codi, només pagant el
cost al més la mateixa api ja incrementaria la capacitat d’ús per usuari.
El preu d’aquest sistema al mes és de 1,265 euros per 1000 transaccions si no es supera
el milió al mes, i aquest va disminuint en funció que s’augmenten les transaccions al
mes fins a un mínim de mig euro per cada mil transaccions, per tant arribem a la
conclusió que son preus molt assequibles.

Figura 16. Preus per la utilització de l’API de reconeixement facial.

Per el que fa al sistema de reconeixement d’emocions, per les mateixes raons que en el
cas anterior s’ha escollit la opció de Microsoft project Oxford emotion, la qual té uns
costos nuls fins a certes transaccions, i en el moment que es vol superar aquestes
transaccions els costos són molt reduïts, veiem en la taula 17 els costos d’aquest servei:

Figura 17. Preus per la utilització de l’API de reconeixement emocional.

Per el que fa al servei de reconeixement de veu, s’ha escollit el mateix sistema de
reconeixement que ofereix per defecte el sistema Windows utilitzant per exemple
aplicacions com la cortana. Aquest és totalment gratuït i molt més fiable que d’altres
serveis, ja que son serveis molt entrenats i amb una resposta molt ràpida i molt exacte.

2.5. Explicació dels sistemes cognitius:
2.5.1. Project Oxford EMOCIÓ
L’API d’Emoció agafa una imatge com una entrada, i retorna el resultat a través d’un
conjunt d’emocions per a cada cara de la imatge. Les emocions detectades són: alegria,
tristesa, sorpresa, ira, por, menyspreu, fàstic o neutre. Aquestes emocions es
comuniquen entre cultures i universalment a través de les mateixes expressions facials,
on s’identifiquen a través de l’API d’Emoció.
Interpretació dels resultats:
A l’hora d’interpretar els resultats l'API d'emoció, interpreta el resultat com l'emoció amb
la puntuació més alta, les puntuacions es normalitzen perquè sumin un. Els usuaris
poden optar per establir un llindar de confiança més alt dins de la seva aplicació, en
funció de les seves necessitats.
Tenim dos tipus de funcionament:
-

Bàsic: Podem presentar un rectangle sobre la cara com una entrada i utilitzar el
conjunt bàsic.

-

Estàndard: Si un usuari no presenta un rectangle a la cara s’utilitzarà la manera
estàndard, la qual analitza tota la imatge.

Figura 18. Exemple project Oxford emotion.

2.5.2. Project Oxford FACIAL
La Face API detecta fins a 64 rostres humans amb localització d'alta precisió en una
imatge. Aquesta imatge es pot especificar en bytes o bé a través de la URL vàlida.
El rectangle facial (esquerra, superior, amplada i alçada) indica la ubicació de la cara a
la imatge i es retorna amb cada cara detectada. Opcionalment, la detecció de rostres
pot extreure una sèrie d'atributs relacionats amb la cara com postura, el gènere, l'edat,
posició del car, el cabell facial i ulleres.
Verificació facial
L’API de verificació facial pot dur a terme l’autenticació de dues cares o l’autenticació
d’una cara detectada a un identificador personal.
Comparant un rostre similar,
Un cop detectada una cara es compara a un conjunt de candidats, amb aquest servei,
es troba un petit conjunt de les cares que es veuen més similar a la seleccionada.
Tenim dues maneres de treball:
-

MatchFace i MatchPerson són compatibles.
o

Match Person retorna cares similars després d'aplicar un llindar de la
cara de la mateixa persona.

o

MatchFace ignora el llindar de la mateixa persona i retorna els millors
candidats amb cares similars.

L’API facial es pot utilitzar per identificar les persones a través d’una cara detectada a
la base de dades (que es defineix com un grup de persones) Ha de ser creada
prèviament

2.6. Solucions web i connectivitat:

Actualment en el mercat hi ha molts sistemes o plataformes que s’han desenvolupat
molt per a tal de fer la feina més fàcil quan es parla de projectes IoT i de serveis web,
per tant abans de començar a parlar de l’arquitectura que s’ha seguit en el projecte és
bo explicar què és, i algunes de les diferents plataformes que s’han considerat tant
mateix com alguns dels sistemes operatius que s’han cregut convenients esmentar ja
que se’n parlarà a partir d’aquest apartat.
Tant mateix, com que en el mercat hi ha infinitat de solucions web, es procedirà a
explicar les que principalment s’utilitzaran en aquest treball. Una de les principals raons
per les quals s’utilitzaran aquests sistemes a part dels seus avantatges sobre les altres
opcions és per la facilitat d’accés i el domini d’aquests, ja que hem estat treballant amb
la majoria d’ells en el món laboral.
Comencem però explicant algun concepte general que s’utilitzarà o s’ha utilitzat durant
la memòria:

2.6.1. IoT:
L’internet de les coses es refereix a la interconnexió digital d’objectes quotidians, o no
tant quotidians. El terme IOT va ser inicialment proposat per referir-se a objectes amb
identificació per radiofreqüència. Més tard s’ha estès amb més tecnologies com sensors,
actuadors, dispositius GPS i dispositius mòbils. Avui dia es pot definir com una
infraestructura de xarxa global amb capacitats d’autoconfiguració basat en protocols de
comunicació, on les coses físiques i virtuals
tenen identitats, atributs físics, personalitats
virtuals, fan servir interfícies intel·ligents i són
perfectament integrats a la xarxa. La integració
de

sensors,

actuadors,

etiquetes

RFID

i

tecnologies de la comunicació és la base de la
IoT, i permet la cooperació i comunicació entre
objectes físics i dispositius associats a Internet.

Figura 19. Definició gràfica IoT

Quan parlem de l’arquitectura de IoT es sol parlar sovint del SOA (service oriented
architecture). És una tecnologia clau en la integració de sistemes i dispositius
heterogenis que dona suport a l’IoT. El SOA s'ha utilitzat amb èxit en àrees d'investigació
com la integració en el núvol o en xarxes de sensors wireless.
Des del punt de vista tecnològic, el disseny d'una arquitectura IoT necessita considerar
ampliació, escalabilitat, modularitat i interoperabilitat entre dispositius heterogenis. Quan
les coses es mouen o necessiten interacció en temps real, es necessita una arquitectura
adaptable per permetre als dispositius a interactuar dinàmicament amb altres coses.
S’han proposat vàries idees per crear arquitectures multicapa per a IoT. L’arquitectura
del SOA, és una arquitectura de quatre capes que permet aconseguir la interoperabilitat
entre dispositius heterogenis. Les capes estan explicades mínimament seguidament:
Capa de detecció: Els sistemes intel·ligents wireless són capaços de detectar-se
automàticament i d’intercanviar informació entre els diferents dispositius.
Capa de xarxa: Connecta els objectes i permet la compartició d’informació entre elles.
Capa de servei: Integra els serveis i aplicacions de l’IoT. Es capaç d’identificar els
requisits de les aplicacions comunes i proporcionar protocols per donar suport als
serveis, aplicacions i necessitats dels usuaris. Permet la interacció i comunicació entre
les coses connectades, determina els mecanismes de confiança i utilitza la informació
proporcionada per altres serveis per crear un sistema digne.
Capa d’interfície: Simplifica la gestió i la interconnexió de les coses.

2.6.2. Solucions al IoT:
2.6.2.1. Windows 10 IoT:

Windows 10 IoT Core és una versió de Windows 10 que està optimitzada per als
dispositius més petits amb o sense
pantalla, i que s'executa tant en ARM
com en dispositius x86 / x64. Windows 10
IoT Core utilitza la plataforma Windows
universal (UWP) per el desenvolupament
de aplicacions per el seu sistema. Aquest
sistema

operatiu

suporta

llibreries

d’arduino i moltes altres funcionalitats de
Figura 20. Windows 10 IoT.

Windows que ens poden arribar a ser molt útils. Aquest sistema operatiu és utilitzat
àmpliament en la raspberry pi 3, però es pot utilitzar també en altres plaques com
algunes de intel i altres marques.

2.6.2.2. Raspbian:
El Sistema operatiu Raspbian és una distribució del sistema operatiu GNU/Linux i per
tant lliure,

basat

en Debian

Wheezy (Debian

7.0)

per

la placa

computadora

(SBC) Raspberry Pi.
Tècnicament el sistema operatiu és un port no oficial de Debian Wheezy armhf per al
processador (CPU) de Raspberry Pi, amb suport optimitzat per a càlculs en coma flotant
per maquinari, el que permet donar més rendiment en segons quins casos.

La distribució fa servir LXDE com escriptori i Midori com a navegador web. A més conté
eines de desenvolupament com IDLE per al llenguatge de programació com Python o
Scratch.

Com que és una distribució de GNU / Linux les possibilitats són infinites. Tot el
programari de codi obert pot ser compilat en la pròpia Raspberry Pi per a arquitectura
armhf que pugui ser utilitzat en el mateix dispositiu en cas que el desenvolupador no
proporcioni una versió ja compilada per aquesta arquitectura. A més aquesta distribució,
com la majoria, conté repositoris on l’usuari pot descarregar una gran varietat de
programes.

2.6.2.3. Serveis web:
Un servei web (també conegut com a Web Service en anglès) és una col·lecció de
protocols i estàndards que serveix per intercanviar dades entre aplicacions.
Diferents

aplicacions

de programari desenvolupades

en llenguatges

de

programació diferents i executades sobre qualsevol plataforma poden utilitzar els
serveis web per l'intercanvi de dades en una xarxa com Internet. Aquesta gran
interoperabilitat

s'aconsegueix

gràcies

a

l'adopció

d'estàndards

oberts.

Les

organitzacions OASIS i W3C són les responsables de l'arquitectura i reglamentació dels
serveis web. Per garantir la interoperabilitat entre les diferents implementacions existeix

un organisme, el WS-I, que és l'encarregat d'especificar de forma exhaustiva tots els
aspectes d'aquests estàndards.
•

Aporten interoperabilitat entre aplicacions molt diverses, en diverses plataformes,
diversos llenguatges de programació i de diversos propietaris.

•

Els serveis web fomenten l'ús dels estàndards i protocols basats en text, cosa que
fa més fàcil accedir al seu contingut i entendre'n el seu funcionament.

•

Al funcionar sobre HTTP, poden aprofitar-se de tots els sistemes de
seguretat firewall existents sense la necessitat de canviar les regles de filtrat.

•

Permeten fàcilment oferir serveis integrats que es basin en serveis de diferents
propietaris i distribuïts geogràficament.

•

Permeten Inter operar de forma transparent entre diferents plataformes.

•

Per realitzar transaccions no poden comparar-se amb el grau de desenvolupament
que tenen els estàndards oberts de computació distribuïda com per exemple
el CORBA.

•

El seu rendiment és baix si es compara amb altres models de computació distribuïda
com són RMI, CORBA, o DCOM. Aquest és el principal desavantatge derivat
d'adoptar un format basat en text.

2.6.2.4. UWP:

La plataforma Windows universal (UWP) és la plataforma d'aplicacions per a Windows
10. Pot desenvolupar aplicacions per UWP amb només un conjunt d'API, un paquet
d'aplicacions, i una botiga per arribar a tots els dispositius de Windows 10: PC, tablet,
telèfon, Xbox, HoloLens i més. Pot suportat un gran nombre de mides de pantalla, i
també una gran varietat de models d'interacció, ja sigui tàctil, ratolí i teclat, o un dispositiu
gaming, com es pot veure a la figura 21.
La idea principal d’aquest tipus d’aplicacions és que els usuaris la puguin utilitzar a la
majoria dels seus dispositius.
L’UWP també és molt flexible: no s’ha d'utilitzar C # i XAML si no es vol, també es pot
desenvolupar en “developing unitiy” , “ monogame” , JavaScript o C++.

Figura 21. Diferents dispositius on es pot executar una UWP.

La plataforma universal UWP, també ens és molt útil en el nostre cas, ja que pot
funcionar en dispositius que continguin Windows 10 IoT core, com la raspberry pi o altres
plaques similars. Finalment s’ha de comentar que un dels grans avantatges també
d’aquesta plataforma és la gran facilitat que es té per penjar les aplicacions a la botiga
Windows, des de on podràs descarregar-te la teva aplicació des de tots els teus
dispositius Windows 10.

2.6.2.5. Servei web RESTful (API):
El servei web REST (Representational State transfer) és una arquitectura de
programari pensada per sistemes distribuïts basats en hipermèdia, com ara el web.
Tot i que en un principi REST es referia tan sols a un conjunt de principis d'arquitectura
de xarxa , definició i adreçament dels recursos, actualment aquest concepte es fa servir
per referir-se a una interfície web que utilitza XML, JSON, HTML i HTTP sense cap
conjunt de capçaleres.
Un servei web REST és un model centrat en les dades. Els anomenats recursos vénen
identificats per URI’s i poden ser manipulats mitjançant accions especificades a les
capçaleres HTTP.
De manera formal, perquè un servei web es pugui anomenar estrictament RESTful ha
de satisfer 6 restriccions (una d'elles opcional). Complint amb les restriccions
aconseguim unes propietats desitjables com serien: rendiment, escalabilitat, simplicitat,
modificabilitat, portabilitat i fiabilitat.
•

Interfície uniforme. Es tracta de la part fonamental del servei RESTful. Defineix la
interfície entre el client i el servidor. Principis:
1. Identificació dels recursos: Els recursos individuals es troben identificats a les
peticions mitjançant URIs. A més, aquests recursos es troben conceptualment
separats de la representació que es retorna al client.

2. Manipulació dels recursos per mitjà de les seves representacions: El client
sempre que tingui permís i per mitjà de la representació d'un recurs , té prou
informació per modificar o esborrar aquell recurs al servidor.
3. Missatges auto descriptius: Cada missatge intercanviat entre el client i el servidor
conté la informació necessària per processar-lo.
4. HATEOAS (Hypermedia as the Engine of Application State): El client interactua
amb

el

servidor

per

complet

mitjançant

hypermedia

proporcionada

dinàmicament per aquest segon.
•

Client-servidor. Separació client-servidor. D'aquesta manera el client no es
preocupa de l'emmagatzematge de les dades i així s'aconsegueix que el seu codi
font sigui més portable. Així el servidor no es preocupa de l'estat del client, fent que
aquest pugui ser més escalable. El desenvolupament del client i del servidor pot ser
independent l'un de l'altre mentre la interfície uniforme entre els dos no sigui
alterada.

•

Sense estat. La comunicació client-servidor no requereix que el servidor hagi de
guardar informació del client entre peticions consecutives. Com s'ha dit, cada
missatge del client conté prou informació per satisfer la petició.

•

Memoritzable. Les respostes del servidor poden guardar-se en una memòria cache,
sigui de manera implícita, explícita o negociada. L'objectiu és minimitzar en els
casos en què sigui possible, les interaccions client-servidor, fent que el client
accedeixi a la representació del recurs guardada en cache i millorant l'escalabilitat i
rendiment del sistema.

•

Sistema de capes. El client no assumeix que hi ha una connexió directa amb el
servidor final. Poden existir sistemes software o hardware entre ells. Per exemple,
hi pot haver un servidor intermedi que guardi en cache les respostes del servidor.
Un altre exemple seria el d'un servidor intermedi que actuï com a balanç de càrrega,
millorant l'escalabilitat i minimitzant els danys davant la possibilitat d'haver de fer
front a atacs de denegació de servei (DDoS). Altres elements situats entre el client i
el servidor final poden ajudar a millorar les polítiques de seguretat del sistema.

•

Codi en demanda (opcional). El servidor de manera temporal, pot decidir ampliar
la funcionalitat del client transferint-li codi i executant aquesta lògica.

Per utilitzar aquests serveis “RESTful” es fan servir una sèrie de verbs http els quals la
resposta d’aquests sol ser accions sobre la base de dades del sistema. Aquests són els
següents:

HTTP
Verb

CRUD

Definició

POST

Crear

Permet fer accions de crear sobre una base de dades

GET

Llegir

Permet llegir sobre una base de dades

PUT

Actualitzar/substituir

Permet actualitzar o substituir una fila de la base de dades

PATCH

Actualitzar/Modificar

Permet modificar o actualitzar una fila de la base de dades

DELETE

Esborrar

Permet esborrar sobre una base de dades a partir de un
identificador

Taula 4.Verbs HTTP.

2.6.2.6. Programació MVC (model, vista, controlador):
El Model-vista-controlador (MVC) és un patró d’arquitectura de software que està
caracteritzat per la separació de les dades i la lògica d’una aplicació de la interfície
d’usuari i el mòdul encarregat de gestionar esdeveniments i comunicacions.
Per a solucionar aquest propòsit es separa el codi en tres components diferents que
serien el model, la vista i el controlador.
Per una banda és defineix els components per a la representació de informació, i per
una altre banda la interacció amb l’usuari. Aquest disseny està creat a partir de les idees
de reutilització de codi i separació de conceptes que faciliten molt el desenvolupament
del projecte i el seu manteniment.

Figura 22. Esquema funcionament MVC.

Originàriament aquest model d’arquitectura de software es va crear per a aplicacions
d’escriptori però ha estat àmpliament acceptat en el desenvolupament web en tots els
llenguatges principals de programació.

El Model: És la representació de la informació amb la qual el sistema opera, per tant
gestiona tots els accessos a aquesta informació, tant consultes com actualitzacions,
implementant també els privilegis d'accés que s'hagin descrit en les especificacions de
l'aplicació (lògica de negoci). Envia a la 'vista' aquella part de la informació que en cada
moment se li demana perquè sigui mostrada (típicament a un usuari). Les peticions
d'accés o manipulació d'informació arriben al 'model' a través del 'controlador'.
El Controlador: Respon a esdeveniments (usualment accions de l'usuari) i invoca
peticions al 'model' quan es fa alguna sol·licitud sobre la informació (per exemple, editar
un document o un registre en una base de dades). També pot enviar ordres a la seva
'vista' associada si es demana un canvi en la forma en què es presenta el 'model'. per
tant es podria dir que el 'controlador' fa d'intermediari entre la 'vista' i el 'model'.
La Vista: Presenta el 'model' (informació i lògica de negoci) en un format adequat per
interactuar (usualment la interfície d'usuari) per tant requereix d'aquest 'model' la
informació que ha de representar com a sortida.

2.6.2.7. ASP.NET:
L’ASP.NET és un entorn d'aplicació web distribuït per Microsoft i que els programadors
poden fer servir per construir llocs web dinàmics, aplicacions web i serveis web XML. És
part de la plataforma .NET de Microsoft i és la tecnologia successora de les Active
Server Pages (ASP).
Les pàgines de ASP.NET, conegudes oficialment com "web forms" (formularis web), són
el principal mitjà de construcció per al desenvolupament d'aplicacions web.
Els formularis web estan continguts en arxius amb una extensió
ASPX; en llenguatge de programació, aquests arxius típicament
contenen etiquetes HTML o XHTML estàtic, i també etiquetes
definint Controls Web que es processen a la banda del servidor i
Figura 23. Logo ASP.NET

controls d'usuari on els desenvolupadors col·loquen tot el codi estàtic i dinàmic requerit
per la pàgina web. Addicionalment, el codi dinàmic que s'executa en el servidor pot ser
col·locat en una pàgina dins d'un bloc dinàmic que és molt similar a altres tecnologies
de desenvolupament com PHP, JSP i ASP.

2.7. Controladors esclaus
El nostre sistema es basa en un controlador principal (tablet) el qual serà el cervell i
donarà ordres a un controlador esclau el qual serà l’encarregat de rebre i interpretar un
senyal i reaccionar segons aquest.
Els requisits d’aquest receptor / esclau són varis:
-

Connectivitat ethernet i wifi: depenent de la nostra instal·lació connectarem a
través d’un tipus o un altre, necessitem xarxa.

-

Entrades i sortides digitals: connectarem sortides com poden ser llums o bé
relés intermitjos, també necessitem connectar entrades, en el nostre cas el
sensor de temperatura i humitat.

-

Capaç d’allotjar un web server: gràcies al web server rebrem les ordres a
través de la xarxa ja sigui local o externa.

Són varis els controladors que podem trobar al mercat que s’adequïn a aquestes
necessitats:
Arduino:

Figura 24. Esquema Arduino + Yun Shield.

Processador: 2 nuclis 32Mhz x86(32 bit)
o

14 entrades/sortides digitals

o

6 entrades analògiques

o

ICSP amb senyals SPI i pins I2C dedicats

o

El voltatge de funcionament de la placa es de 3.3V tot i que està protegida
contra sobrevoltatges de 5V

o

Blueetoth integrat (Genuino)

Per a les nostres necessitem la placa yun (hi ha diferents alternatives) la qual ens
proporcionarà la connexió ethernet i Wifi que necessitem.
Cost: 28.65€ (arduino genuino) + 43.90€ (yun shield) = 72.55€

Raspberry pi 3:

Figura 25. Raspberry pi 3.

Processador: 4 nuclis 1.2GHz x64 ARMv8
o

802.11n Wireless LAN

o

Bluetooth 4.1

o

Bluetooth Low Energy (BLE)

o

1GB RAM

o

4 ports USB

o

40 pins GPIO (entrades / sortides digitals)

o

Full HDMI port

o

Ethernet port

o

Jack de 3.5mm combinat d’àudio i vídeo compost

o

Camera interface (CSI)

o

Display interface (DSI)

o

Micro SD

o

Ports 3.3V i 5V

La placa ja té ethernet i wifi integrats així que no haurem d’afegir mòduls extres, també
disposa de Bluetooth.
Cost: 35€ aproximadament (segons orígen)
Orange Pi:

Figura 26. Placa Orange pi amb descripció de components

Una altra alternativa a la Raspberry seria la Orange Pi:
Processador: 4 nuclis Cortex-A7.
o

GPU Mali400MP2.

o

1 GB de memòria RAM DDR3.

o

8 GB emmagatzematge intern.

o

Targeta de xarxa Gigabit Ethernet. Wi-Fi integrat a la placa.

o

4 ports USB 2.0 i un port USB OTG.

Cost: 35€ aproximadament (segons orígen)
D’entrada vam descartar l’alternativa de l’arduino ja que en comparació amb la raspberry
o altres alternatives no pot treballar amb multitasca. Necessitem poder treballar amb
diferents scripts a la vegada que treballin en segon pla i ens permetin activar sortides o
bé enviar informació de l’estat de les entrades o senyals digitals d’entrada.
Ens hem decantat per la raspberry ja que és una plataforma amb la que hem treballat i
el fet de poder executar scripts de python així com instalar-hi un web server ens facilitarà
molt la feina. Tot i que en la placa orange pi també es pot instal·lar el sistema operatiu
raspbian, per el mateix preu hem decidit quedan-se amb la raspberry pi 3 ja que està
molt més estandaritzada en el mercat. També s’ha de dir que en comparació amb
l’arduino les altres dos alternatives costen la meitat, per tant és un punt a favor important.

Capitol 3
Arquitectura del sistema:
3.1. Arquitectura general del projecte:
Per a complir els diferents requisits del projecte s’ha de dissenyar l’arquitectura que
tindrà el sistema. Els components principals per el correcta funcionament del sistema
són principalment la base de dades i l’aplicació amb la qual es realitzaran les comandes
que rebrà el dispositiu final.
Com s’ha pogut observar en l’apartat anterior, s’ha fet una petita recerca sobre els
elements més significatius que s’utilitzen en aquest tipus de projectes, per tant un cop
estudiats aquests s’ha procedit a dissenyar l’estructura del nostre projecte. S’ha de tenir
en compte que com s’ha comentat, alguns dels elements i llenguatges de programació
s’han escollit per facilitat de treball, ja que en el món laboral, estem treballant amb
projectes utilitzant C# i visual Studio 2015, i com que es vol aprofitar part del treball per
un projecte futur a l’empresa s’han hagut d’escollir algunes de les eines de Microsoft.
Finalment ens hem decantat per quatre possibles opcions que són les següents:

-

Opció 1: Servidor web local dins la Raspberry pi 3 juntament amb la App.

El que es va intentar fer en aquest primer pas va ser crear un Servidor web local a
l’interior de la Raspberry Pi. D’aquesta manera només es necessita la mateixa placa de
la Raspberry Pi 3 per a funcionar. La base de dades en aquest cas era interna dins la
Raspberry Pi amb SQLite.
Aquest sistema requeria obrir ports per a ser accessible fora de la mateixa xarxa wi-fi si
es volia controlar via web. La app desenvolupada en UWP amb c# i la interfície de la
App es visualitzava per la sortida HDMI de la raspberry. S’utilitza una web-cam USB per
el control de veu i d’imatge. El sistema operatiu amb que treballaria la raspberry en
aquest cas es Windows 10 IoT.
-

Opció 2: Servidor web extern, App a l’interior de la raspberry.

La següent opció valorada consisteix en penjar la nostra API en un servidor web extern
de tal manera que sigui accessible des de tot arreu i penjar-hi la base de dades.
D’aquesta manera la Raspberry ha de treballar menys , ja que no porta la base de dades
interna.

La base de dades es crea amb SQLExpress 2014 i el servidor web inclouria una API
creada amb C# MVC i ASP.net que seria l’encarregada d’interactuar entre el client i la
base de dades.
La aplicació estaria desenvolupada en UWP amb C# com en el cas anterior i la interfície
de la App es visualitzaria per la sortida HDMI de la Raspberry. S’utilitzava també una
web-cam USB per el control de veu i d’imatge. Podem veure a la figura 27 un esquema
del sitema.
En aquest sistema , en tenir penjada la base de dades al núvol, es podia crear una web
accessible des de tot arreu de manera molt més fàcil i fiable que en el cas anterior. El
sistema operatiu amb que treballaria la raspberry en aquest cas es Windows 10 iot.

Figura 27. Esquema funcionament opció 2.

-

Opció 3: Servidor web extern, App dins una Tablet, accions de domòtica
sobre la Raspberry pi 3.

En la següent opció plantejada s’ha decidit que la App de reconeixement d’imatge i
reconeixement de veu seria una UWP i correria dins una Tablet amb Windows 10. La
Tablet enviarà comandes directes via WI-FI a la Raspberry que aquesta només es
dedicarà a activar les sortides i entrades de la domòtica.
Pel que fa a la base de dades s’ha utilitzat la mateixa que en el cas anterior, SQLExpress
2014 penjada en un servidor web extern accessible des de tot arreu amb una API creada
amb C# MVC i ASP net que seria l’encarregada d’interactuar entre el client i la base de
dades.
Es posaria a la Raspberry un servidor web intern, d’aquesta manera se li podrà enviar
comandes directes sense haver de revisar tota l’estona la base de dades per canviar
l’estat les sortides. En aquest cas el sistema operatiu utilitzat per a la raspberry pi 3 seria
el raspbian.
Veiem l’esquema de funcionament a la figura 28.

Figura 28. Esquema funcionament opció 3.

-

Opció 4: Servidor web extern, App dins una Tablet i accions de domòtica
sobre la Raspberry pi 3 amb Bluetooth.

La última opció plantejada consisteix en crear un servidor web extern penjat al núvol el
qual contindrà la base de dades creada amb SQL Express 2014. El servidor web inclourà
una API com en els casos anteriors amb C# MVC i ASP net.
La aplicació estarà creada amb UWP ( plataforma universal de Windows) i estaria
instal·lada dins una tablet amb Windows 10. Per tant, ja no caldria posar cap pantalla,
ni càmera ni micròfon extern. La aplicació seria la encarregada de executar accions
sobre el servidor web per modificar la base de dades i donar comandes directes via
Bluetooth a la Raspberry pi 3.
En aquest cas la Raspberry pi 3 només cal dissenyar un programa per a la comunicació
sèrie Bluetooth i aquesta executaria les accions directes sobre les sortides. En aquest
cas s’utilitzarà el sistema operatiu Raspbian per a la placa.

Figura 29. Esquema funcionament opció 4.

3.1.1. Reducció de opcions: NUF
El NUF de les sigles en angles (NEW, USEFUL, FEASIBLE) és una eina de treball amb
la qual pots avaluar i puntuar les teves idees en funció de tres factors molt simples. El
primer factor és determinar quan de innovadora o de nova és la meva idea, el segon
factor permet determinar quan de útil és la meva idea, i l’últim factor permet determinar
quan de factible és la idea, per tant aplicant aquesta simple eina ens ha quedat el
resultat següent:
New

Usefull

Feasible

Total

Opció 1

7

6

9

22

Opció 2

7

7

9

23

Opció 3

8

9

8

25

Opció 4

7

7

9

24

Taula 5. Resultat de l’eina NUF.

Podem extreure de la realització d’aquest exercici que la millor idea per aquest cas seria
la opció tres, la qual era crear un servidor web extern, utilitzant la tablet com a dispositiu
de control i comandes directes a la Raspberry pi via WI-FI.
3.1.2 Opció escollida:
Tot i que el resultat de l’eina anterior era clar, s’ha decidit realitzar un anàlisi una mica
més extens de quina solució seria la més adequada per el nostre problema. Després de
valorar totes les opcions i comparant-ne avantatges i desavantatges s’ha arribat a la
conclusió que la opció bona era la tercera. Els avantatges i desavantatges que té
aquesta sobre les altres són els següents:
Avantatges respecte les altres opcions:
-

Sistema IoT real.

-

Alta fiabilitat.

-

No cal obrir ports per accedir a la base de dades a diferencia de la opció 1.

-

Base de dades molt més potent que en servidor web local de la Raspberry.

-

El sistema central de reconeixement separat del sistema accionador.

-

Menys components electrònics a muntar.

-

Possibilitat de crear fàcilment una web accessible per a tothom a diferencia de
la opció 1.

-

Facilitat d’afegir altres mòduls accionadors.

-

Instal·lable tant a una Tablet, com en un ordinador o en un Smartphone amb
Windows 10.

-

El sistema central pot estar molt allunyat del sistema accionador, en el cas de la
comunicació amb Bluetooth això no es possible, i molt menys en el cas que
l’aplicació es compiles dins la mateixa Raspberry.

Desavantatges respecte les altres opcions:
-

Sistema més costós econòmicament.

-

Sistema més complexa pel que fa al desenvolupament.

-

Necessitat d’obrir ports per a la Raspberry o sistema similar per a la comunicació
via WI-FI si aquest es vol fer un sistema IoT real.

3.2. Explicació detallada del funcionament del sistema:
Com s’ha esmentat anteriorment el sistema estarà basat sobre tres elements principals,
aquests són:
-

L’aplicació UWP

-

La Raspberry Pi 3 amb Raspbian

-

I el servidor web

Figura 30. Esquema funcionament opció escollida.

Com es pot veure en l’esquema de la figura 30, per una banda es diferencia el servidor
web i la base de dades, i per altre banda el dispositiu amb Windows 10 i la Raspberry pi
3. El funcionament de tot el sistema és el següent:
L’aplicació instal·lada al dispositiu amb Windows 10 és la que s’encarregarà de gestionar
el sistema, tant com el reconeixement facial, com el reconeixement de veu, com de
donar ordres a la Raspberry i d’enviar comandes a la base de dades. Per a fer-ho, la
aplicació es capaç enviant comandes http com ( GET, PUT, POST, etc..) a la API i
aquesta enfocar a la base de dades i així poder obtenir, tractar i modificar aquesta. Això
ens permet tenir una base de dades accessible des de tot arreu i separada dels altres
sistemes tret que ens farà molt més fàcil de treballar i fer el sistema compatible amb
molts dispositius. Per altre banda, també utilitzant aquestes mateixes comandes
comentades anteriorment la aplicació es capaç d’activar les sortides de la Raspberry via
wi-fi, un tret que ens permet que l’accionament de les sortides vagi també independent
de la base de dades i la aplicació.
Per el que fa a la Raspberry pi com s’ha comentat anteriorment tindrà un sistema
operatiu Raspbian i serà capaç de gestionar comandes http ja que se li instal·larà un
servidor web intern. Aquesta si es vol tenir accés des de arreu del món se l’hi haurà de
obrir els ports, o buscar algun altre sistema per a poder ser accessible.
Un cop la Raspberry ha captat la comanda és capaç de transformar-la en accions per
activar relés, llums i altres, i modificar la base de dades que tenim en el servidor web
extern per així poder confirmar que les accions s’han realitzat correctament.
Per el que fa al servidor web aquest estarà format per una API i una web amb C# i MVC
amb ASP net. Aquest un sistema molt útil ja que a partir de models vistes i controladors
és capaç de generar un sistema molt complert i molt entenedor per a l’usuari que el
desenvolupa. Des de la mateixa creació dels models es creen les bases de dades que
poden ser tractades i modificades molt fàcilment des de els controladors, i visualitzades
amb una barreja de HTML i RAZOR anomenades vistes.

Capítol 4
Disseny mecànic
4.1. Suport
Disseny de l’estructura:
Teníem la necessitat de dissenyar un suport per a la nostra tablet el qual ens permetés
aguantar-la, carregar-la i a la vegada estigués a darrera d’un mirall.
L’estructura que hem dissenyat té una inclinació concreta (60º) la qual permetrà que la
càmera enfoqui la cara de la persona que està al davant tenint en compte que anirà
situat a una taula, o moble de mida normal.
Hem fet un disseny que a part de ser funcional fos estètic ja que és un aspecte que
valora molt el client avui en dia. A part d’estètic també hem buscat que sigui lleuger en
cas d’haver-lo de moure, se sap que estarà a l’entrada de la casa o en algun moble de
l’habitatge i fer-lo lleuger ens facilitarà la tasca de netejar.
El suport està dissenyat incloent una ranura a la part posterior de la pota davantera la
qual està pensada per poder incloure una tira LED i així poder generar una llum
d’ambient. També hi hem afegit una ranura lateral per tal que els botons de la tablet no
es premin al encaixar-la així com forats i ranures per passar cables i deixar neta i discreta
la nostra solució.

Figura 31. Disseny final.

Com es pot observar a la figura 31, hem fet diferents orificis, hem volgut deixar
accessibles tots els ports de la tablet ja que mai sabrem si per a futures integracions
necessitarem connectar-los. A més com que necessitem comunicació auditiva amb la
tablet hem decidit fer una ranura per al micròfon i una altra per a l’altaveu, en cas de
voler-la connectar a un dispositiu d’àudio extern també disposem del jack estèreo
accessible.

Figura 32.Disposició de les entrades en el suport.

-

Ranura per als botons

Figura 33. Suport final amb vista de la ranura per els botons.

-

Ranura LED decoratiu (opcional) + ranura passa-cables

Figura 34. Ranura passa-cables, i ranura per passar el LED.

4.2. Material de l’estructura:
Avui en dia al mercat disposem de molts materials amb diferents i bones propietats útils
per a la fabricació del nostre suport. Necessitem diferents característiques per a
construir el suport idoni:
-

Baixa densitat.

-

Baixa flexibilitat.

-

Alta tenacitat.

-

Baixa plasticitat.

-

Facilitat de treball.

-

Preu econòmic.

La densitat, és la propietat fisico-química de la qual en depèn gran part del pes final del
material. Com més densitat, més pes tindrà el material. És important que l’estructura
mecànica sigui lleugera, ja que el pes total del producte és un factor important
actualment.
Desitgem una baixa flexibilitat ja que s’ha de resistir el pes de la tablet i del vidre i no
flexar extremadament ja que depenem de la inclinació pre-definida per a poder
reconèixer correctament a la persona i amb una lluminositat correcta.

La tenacitat és la propietat que descriu la capacitat d’un material a absorbir impactes o
esforços sense que es faci malbé l’estructura, és a dir sense que es dobli o es trenqui.
Aquesta propietat va relacionada amb la baixa plasticitat, ja que no ens interessa que el
suport es dobli i deixi inutilitzada l’estructura.
Dit això, tenim una llista de materials els quals es té relativament facilitat d’accés.
Aquests són:
-

Aliatges d’alumini.

-

Fibra de carboni.

-

PLA (poliàcid-làctic).

4.2.1. Alumini 6060:
L’alumini 6060 és un de els aliatges més utilitzats per a la fabricació de peces, perfils i
xapes d’alumini. Aquest aliatge està format per alumini, magnesi i silici principalment. La
composició química complerta la observem a la taula 5.
Composició química
%

Si Fe Cu Mn Mg

Mínim

0,3 0,1

Cr

Zn

0,35

Ti altres

Al

Total

Màxim 0,6 0,3 0,1 0,1 0,6 0,05 0,15 0,2 0,15 La resta
Taula 6. Composició química alumini 6060

Propietats mecàniques típiques:
-

Densitat = 2.7 g/cm3.

-

Interval de fusió= 585-650 °C.

-

Coeficient de dilatació lineal= 1/10^6 K 23,4.

-

Conductivitat Tèrmica = 209 W/mK.

-

Resistència a tracció= 160-200 Mpa(N/mm2).

-

Mòdul de Young= 70GPa

-

Límit elàstic= 110N/mm2.

-

Límit ruptura= 150N/mm2.

-

Resistència de cisalla= 117Mpa.

-

Resistència a la corrosió molt bona.

Fig. 35. Exemple peça d’alumini 6060.

Per tant, observant les propietats mecàniques d’aquest material, observem que té una
densitat baixa, no és corrosiu, i un límit elàstic i de ruptura alt, cosa que ens aniria bé

per a la funció que ha d’exercir. El mòdul de Young és relativament baix, per tant tot i
ser un material elàstic no ho és excessivament.

4.2.2. Fibra de carboni:
La fibra de carboni és una fibra sintètica constituïda per fins filaments de 5-10 micres de
diàmetre i composta principalment per carboni. Cada fibra de carboni és la unió de milers
de filaments de carboni. Es tracta d'una fibra sintètica perquè es fabrica a partir de
poliacrilonitril. Té propietats mecàniques similars a l'acer i és tan lleugera com la fusta o
el plàstic. Per la seva duresa té major resistència a l'impacte que l'acer.
L’ordre dels àtoms de carboni en les capes és similar al grafè, per això normalment es
sol dir capes de grafè. Aquest tipus d’estructures implica que la fibra pugui tenir
diferencies entre les propietats que venen determinades per diferents raons:
-

Existència d’enllaços covalents C-C en les capes, amb contrast als enllaços de
Van Der Waals que actuen entre les capes.

-

Perfecció d’orientació tant en sentit longitudinal com transversal.

-

Presencia de porus o imperfeccions.

-

Procés i condicions de fabricació.

-

Tipus de precursor utilitzat ( compost químic que participa i desencadena una
reacció química )

En la imatge 36 i 37 s’observa a la part esquerra una mostra de fibra de carboni, i
en la dreta la distribució atòmica de les fibres de grafè.

Fig.36 Fibra de carboni.

Fig.37. Distribució atómica de grafè.

Propietat

SMa

SMb

IMb

HMb

Contingut carboni

95 %

95 %

95 %

>99 %

6 a 8 um

6 a 8 um

5 a 6 um

5 a 8 um

g/cm3

g/cm3

g/cm3

1,9 g/cm3

Diàmetre fibra
Densitat

1,8

1,8

1,8

Módul de Young

228 Gpa

220-241 Gpa

290-297 Gpa

345-448 Gpa

Resistència a ruptura

3800 Mpa

3450-4830 Mpa

3450-6200 Mpa

3450-5520 Mpa

Allargament a ruptura

1,6 %

1,5-2,2 %

1,3-2,0 %

0,7-1,0 %

Resistivitat elèctrica

1650 u/cm

1650 u/cm

1450 u/cm

900 u/cm

Conductivitat tèrmica

20 W/m.K

20 W/m.K

20 W/m.K

50-80 W/m.K

Taula 7. Propietats físiques de la fibra de carboni.

En la taula 7 podem observar les propietats mecàniques de fibres de carboni amb alt
contingut de carboni. Per tant, observant les propietats mecàniques s’observa que té
una densitat menor que en el cas anterior. Això significa que el pes de l’estructura seria
menor. El mòdul de Young és alt, per tant és menys flexible que l’alumini, i finalment dir
que la resistència a ruptura és molt més gran, per tant seria un gran candidat per a
l’estructura.
4.2.3 PLA (àcid poli làctic ):
L’àcid poli-làctic és un polímer termoplàstic biodegradable amb alt contingut de midó
que aconsegueix assemblar-se molt a plàstics derivats del petroli. Per tant, les propietats
d’aquest poden ser semblants o iguals en curts terminis a les propietats dels plàstic
derivats del petroli.

Fig. 38. composició i configuració química del PLA.

Propietat

PLA

Densitat

1,25-1,5 g/cm3

Mòdul de Young

3,5Gpa

Resistència a flexió

80Mpa

Resistència a tracció

50Mpa

temperatura deflexió del calor

65ºC

Temperatura de fusió

160ºC

Conductivitat tèrmica (W/m.K)

0,13

Elongació a ruptura

6%

Taula 8. Propietats físiques del PLA.

Com es pot observar a la taula 8, el PLA és un material amb una densitat molt baixa,
per tant, això ajuda a tenir un pes baix en l’estructura del material. El mòdul de Young
d’aquest material és molt baix, per tant aquest és un material molt flexible cosa que és
un inconvenient per l’ús desitjat. Finalment la resistència d’aquest material és més baixa
que en els dos materials vistos anteriorment.
Desprès d’analitzar els tres tipus de materials, s’ha arribat a la conclusió que per
prestacions, el millor material que es podria utilitzar és la fibra de carboni. Tot i això, és
un material molt difícil de treballar ja que la seva distribució atòmica fa que al intentar
fresar-lo o manipular-lo aquest es pugui trencar molt fàcilment.
Per altre banda, l’alumini té unes prestacions una mica inferiors a la fibra de carboni, tot
i això també té unes prestacions molt aptes per la nostra necessitat. L’avantatge
d’aquest material és que és un material amb el qual és molt fàcil treballar per la seva
ductilitat i molt fàcil de trobar en el mercat.
Finalment el PLA, en prestacions és el pitjor dels tres, però és un material que es pot
utilitzar en impressió amb 3D.
Per tant, de cara a fer un prototip hem escollit fer-lo amb PLA sabent que és el pitjor dels
tres però ens permetrà imprimir varis prototips i a un baix cost ja que la matèria prima
és la més barata i de lluny en comparació amb els materials analitzats anteriorment.
De cara al producte final creiem que fer-lo de fibra de carboni seria massa ja que amb
l’alumini complirem amb els objectius i a un preu més assequible que no pas haver de
crear un suport en fibra de carboni, a més en quant a acabats ens agrada més
estèticament un suport d’alumini mate.

4.3. Construcció de l’estructura:
Depenent dels materials teníem diferents mètodes per a la construcció del suport:
-

Fresat (alumini)
Resinat / Fresat (carboni)
Injecció de plàstic (pla)

Al decidir el treballar amb PLA vam optar per imprimir la nostra peça, la podíem
dissenyar en diferents parts i posteriorment adherir-les, però finalment s’ha realitzat un
disseny capaç de ser imprès a la nostra impressora (hem adequat les dimensions).
Disposem a casa d’una impressora Anet A8:
Es tracta d’una impressora cartesiana XYZ amb les següents característiques:

4.3.1. Paràmetres tècnics
Mida d’impressió

220 * 220 * 240mm

Velocitat màxima d’impressió
Diàmetre de l’extrusor

100mm/s
0.4mm

Alçada de capa

0.1-0.3mm

Precisió de posició XY

0.012mm

Precisió de posició Z

0.004mm

Condicions de funcionament

Temperatura

10-30°C

Humitat

20-50%

Taula 9. Propietats de la impressora 3D.

Figura 39. Impressora anet A8.

PTC Creo ens permet guardar el nostre disseny com a estereolitografia (STL), aquesta
tècnica és un mètode basat en realitzar objectes sòlids mitjançant la impressió
successiva de capes fines d’un material:

Figura 40. Transformació de la peça a format STL.

Un cop guardat en format STL a través d’un altre software anomenat CURA generem el
G-code amb el que treballarà la impressora:

Figura 41. Creació de G-CODE

Vam seleccionar paràmetres de qualitat normal ja que no necessitàvem una qualitat
d’impressió òptima al ser una peça tant gran. L’alçada de capa era de 0.3mm i el gruix
de la paret de 0.8mm cosa que ens permetia reduir el temps d’impressió.

Figura 42. Paràmetres de impressió.

Podem observar que el programa ens calcula que el temps d’impressió total de la peça
és de 13h 52minuts i consumirà 88.81m de plàstic. Sabent que una bobina de plàstic té
una cost mitjà de 20€ i conté 350m de filament, sabem que el cost aproximat del material
d’aquest prototip és de 5€. Si ho haguéssim fet amb alumini o bé fibra de carboni el cost
hauria set molt més elevat, a més si haguéssim hagut de crear un motlle per injectar el
plàstic del prototip també hauria set encara molt més elevat.
Al tenir una curvatura complicada a la part inferior i en altres parts, vam haver d’habilitar
suports, el programa CURA ens permet aplicar suports automàticament a totes les
formes que detecti que no es poden imprimir directament:

Figura 43. Habilitació de suports.

Figura 44. Visualització suports.

Figura 45. Visualització suports en detall.

Les zones marcades en blau són els suports que el programa ens ha creat. Un cop
impresa la peça haurem de treure aquests suports.
El nostre primer prototip va ser imprès amb PLA de color blanc, vam fer les proves i vam
corregir petites errades per tal de tenir un prototip complert i definitiu, el segon suport el
vàrem imprimir amb PLA transparent, és una millora de cara a disseny ja que si decidim

introduir una tira LED tindrem un suport que s’il·luminarà i deixarà passar la llum
parcialment cosa que serà un plus estètic.
1a peça PLA blanc:

Fig.46 Impressió

Fig.47 Impressió

2a peça PLA transparent:

Fig.48 Impressió finalitzada

Millores:
-

Carril per als botons de volum i encesa.

-

Ajust de toleràncies.

Eliminació dels suports 3d

Fig. 49. Eliminació suports

Fig. 50. Eliminació suports

4.3.2. Muntatge del mirall:

Com es pot observar, hem assemblat sobre el suport
de PLA un vidre reflectant tallat a mida (320*240*5)
amb les vores polides per tal d’evitar tallades i
aconseguir un bon acabat.
Aquest vidre reflexa la llum per la part que més
quantitat rep i la deixa passar per l’altra banda (doble
sentit), això ens permetrà veure mirall exteriorment
però quan projectem la llum al ser més potent la
pantalla que la llum exterior serem capaços de veure
els gràfics. Cal dir que s’ha buscat un disseny de
software basat en fons negres per tal de potenciar
l’efecte mirall

Figura 51. Muntatge final amb el mirall.

4.4. Pes total del sistema:
Podem observar a la taula 10, el pes total del sistema. Un dels requisits del client era
que el prototip o producte fos lleuger, per tant s’ha fet els possibles per aconseguir el
mínim pes possible.
El pes total es de 1597 gram reals, els quals estan repartits en els materials de la
manera següent:
Material
Suport tablet
Vidre-mirall
Tablet
Altres
Total

Pes
173g
854g
550g
20g
1597g

Taula 10. Pes total del sistema.
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Capítol 5
Electrònica del sistema:
5.1. disseny electrònic:

Figura 52. GPIO Raspberry pi 3.

Figura 53. Esquema elèctric del sistema.

Com podem observar a la figura 53, hem fet un prototip amb 3 entrades i 3 sortides:
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Entrades:
-

DHT11 (sensor de temperatura digital) - GPIO 4 (Pin 7)

-

Contacte de porta – GPIO 17 (Pin 11)

-

Commutador de llum – GPIO 27 (Pin 13)

Com podem observar el sensor de temperatura ens indicarà la temperatura on estigui
ubicat el nostre controlador.
El contacte de porta ens indicarà en tot moment si la porta està oberta o bé tancada.
El commutador de llum s’utilitza en cas d’activar la llum manualment, nosaltres som
capaços d’activar la llum automàticament però en el cas de que s’actuï manualment
sobre el commutador serem capaços de detectar aquest canvi.
Sortides:
-

Relé de porta – GPIO 18 (Pin 12)

-

Llum / Senyal d’Alarma – GPIO 22 (Pin 15)

-

Llum casa – GPIO 23 (Pin 16)

Bàsicament amb aquest prototip veiem com som capaços d’activar un relé el qual ens
podria controlar perfectament el nostre pany elèctric.
De cara al control de la llum i la nostra alarma hem
connectat dos LED que ens permeten veure quan s’activa
la sortida, igual que la porta podríem connectar més
mòduls de relés i això ens permetria actuar sobre la senyal
de la llum i inclús donar un contacte a la central d’alarmes
per tal d’activar o desactivar l’alarma.
Si en un futur volem ser capaços de controlar el nivell de
llum de la casa a través de PWM la raspberry també ens
ho permetria a través dels GPIO 12, 13, 18, 19 (pins 32,
33, 12, 35), com es pot observar a continuació:

Figura 54. GPIO Raspberry pi amb PWM.
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Capítol 6
Programació del sistema:
6.1. Serveis web:
Per a desenvolupar el codi per el web API ( Application Programming Interface ) i la web
s’ha utilitzat el programa visual Studio 2015. Visual Studio és un entorn integrat de
desenvolupament (IDE) de la companyia Microsoft. Es pot fer servir per desenvolupar
aplicacions de consola i gràfiques per Windows, Linux o Mac OS X.
Suporta
són

diversos

C++, C#,

llenguatges

de

programació

tals

com

J#, ASP.NET i Visual Basic .NET, encara que actualment s'han

desenvolupat les extensions necessàries per a molts d'altres.
Visual Studio permet als desenvolupadors crear aplicacions, llocs i aplicacions web, així
com serveis web en qualsevol entorn que suporti la plataforma .NET (a partir de la versió
net 2002). Així es poden crear aplicacions que s'inter-comuniquen entre estacions de
treball, pàgines web i dispositius mòbils.

6.2. Creació del projecte:
El primer pas que cal fer és crear el projecte de zero com veiem en la imatge inferior.
Per a fer a aquesta aplicació web s’ha decidit treballar amb C# utilitzant el model vista
controlador explicat anteriorment, treballant també amb ASP.NET. Com veiem al
generar el projecte amb el programa ja es generen per defecte diferents arxius com
poden ser controladors, models i vistes que s’utilitzaran per al desenvolupament del
Sistema.

Figura 55. Creació del projecte.
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6.2.1 Creació de la base de dades:
Per el que fa a la base de dades d’aquest sistema està diferenciada en dos components
principals. La primera és la base de dades d’usuaris de la web. Aquesta definirà els
usuaris registrats a la nostra web i els i donarà accés o no.
Per a aquest apartat s’ha utilitzat la base de dades de ASP.net ja que és una base de
dades molt complexa i no s’ha trobat cap necessitat de modificar-la. La base de dades
consta de sis taules de les quals només se’n utilitzen dos actualment, tot i que les altres
poden ser útils en un futur. La primera taula a comentar és la taula d’usuaris:

Figura 56. Base de dades d’usuari (ASP).

Com veiem és una taula complexa en la qual molts dels seus valors no són utilitzats ara
per ara, però poden ser molt útils per un futur. Veiem en la imatge superior que la clau
primària d’aquesta taula es l’identificador d’usuari anomenat Id que no pot ser mai nul.
Un altre dels camps importants és el correu electrònic que en el nostre cas s’utilitzarà
de nom d’usuari a l’hora, i per últim la contrasenya. Els altres camps no són significatius,
per tant no seran comentats.
La següent taula que es troba és l’historial de migracions de la base de dades. Aquesta
és la segona taula utilitzada ja que si des de el projecte es modifiquen els models, el
programa pot activar migracions automàtiques que modifiquen la base de dades i cal
controlar. Veiem que conté dos claus primàries, no permet cap valor nul, i inclou el model
modificat i la versió de compilació
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Figura 57. Taula de migracions de la base de dades.

Les altres quatre taules que ens genera per defecte el programa són les de rols per
d’usuari, rols, entrades a la web i la de reclamacions d’usuari, que en aquest cas no
s’utilitzen per lo tant no es comentaran.
Per el que fa a la segona base de dades del sistema, és la que s’ha creat per a poder
controlar i tenir constància de tots els factors que s’han cregut necessaris controlar des
de l’aplicació central del sistema.
Per a crear aquestes s’ha hagut de generar els models corresponents els quals un cop
creats i compilat el programa es crearan automàticament al nostre SQL Express 2014.
Els models que s’han creat són els següents:

6.2.1.1. Model d’accions:
Aquest és el model creat per a poder generar la base de dades d’accions del sistema.
Aquesta base de dades és creada per poder tenir constància de cada cop que un usuari
realitza una acció acceptada per el sistema.
Com podem veure el la imatge 58 aquest model el formen varis camps que hem cregut
necessaris. Aquests són Id (identificador d’acció) el qual és la clau primària, Action que
contindrà el nom de l’acció, User que contindrà el nom de l’usuari que realitza l’acció,
Data en el qual guardarem la data en la qual l’acció és realitzada i SateId que és clau
forana de la taula “State” ja que cada acció ha d’anar associada a un dispositiu, i com
que un dispositiu només pot tenir un estat, s’associarà l’identificador de l’estat com a
identificador de dispositiu.
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Figura 58. Model d’accions.

6.2.1.2. Model d’estats:
El model d’estats ha estat per saber en un momen determinat com està l’estat d’un
sistema, és a dir si els seus elements com sería en aquest cas la porta, la alarma i el
llum.
La base de dades s’ha realitzat de la següent manera: el primer camp que es crea és el
camp identificador d’estat id, que serà únic per a tots els estats, entenent que un mateix
equip mai podrà tenir més de un estat, per tant també es podrà utilitzar aquest camp
com a identificador de dispositiu. Es pot observar també sis camps més de format
numèric els quals un zero significarà que no esta actiu i un u significarà que si que està
actiu. Aquests camps són els següents: Llum1, Llum2,Temperatura,Alarma,Porta1 i
Porta2

Figura 59. Model de estats.
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6.2.1.3. Model d’usuaris:
La última base de dades que s’ha dissenyat és la de usuaris. Aquesta base de dades
ha estat formada per a guardar informació sobre els usuaris els quals tindran accés a
l’aplicació central del sistema, en aquest cas la tablet. S’ha de deixar clar però que
aquests usuaris no tenen res a veure amb els usuaris registrats per entrar a la web.
Podem observar en la imatge inferior que la clau primària en aquest cas també és
l’identificador Id, la qual no pot ser nul·la, seguidament s’han crear varis camps més com
seria el Name (nom d’usuari) SurName (cognom), Email (correu electrònic), EquipId1,
EquipId2, EquipId3 ( que són referits als identificadors de equips que podria arribar a
tenir l’usuari, per així poder visualitzar només els seus equips, el Rol d’usuari i el camp
imatge ( path de la imatge) que estarà guardada en una carpeta del servidor web.

Figura 60. Model d’usuaris per a l’aplicació.

6.2.1.4. Connexió amb la base de dades:
Per a que l’aplicació web pugui connectar-se amb la base de dades se li ha d’indicar a
quina base de dades vols que es connecti. Si no es configurés el programa et generaria
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una connexió per defecte la qual també seria vàlida, però és recomanat configurar-la
manualment i crear un usuari i una clau per entrar.
Per a configurar aquest paràmetre s’ha d’obrir el fitxer web.config i en l’apartat de
ConnectionString s’ha de configurar la base de dades desitjada. Es mostra en la següent
part de codi un exemple de com es configuraria la connexió amb la base de dades.
S’observa en la imatge següent en el tros de codi que hi ha dos configuracions, això es
degut a que com hem esmentat anteriorment i ha dos bases de dades, una per als
usuaris de la web i una altre per l’aplicació que es crearà més endavant.

Figura 61. Connexió amb la base de dades.

6.2.2 Lògica de la Web i la API:
Com s’ha explicat al capítol dos d’aquesta memòria la lògica en els projectes MVC sol
estar associada als controladors. Quan parlem de lògica parlem amb interaccions amb
la base de dades, i el tractament de les dades perquè aquestes puguin ser mostrades
posteriorment.
S’han creat en aquest projecte dos tipus de controladors, el primer tipo de controladors
ha estat creat per poder mostrar i interactuar correctament amb les dades des de la web
i el segon tipo de controladors han estat creats per a rebre comandes http i realitzar
accions sobre la base de dades.

6.2.2.1. Controladors web:
S’han creat sis controladors per el correcta funcionament de la web. Aquests
controladors són creats a partir dels models de dades explicats anteriorment. D’aquests
sis controladors tres d’aquests es
creen al inicial el projecte però tot i així
han estat modificats per a adaptar-se
a les nostres necessitats. Aquest són
el controlador de Account, el de
Manage i el HomeController.

Figura 62. Controladors WEB.
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El controlador de Account és l’encarregat de realitzar accions com el de crear usuaris i
el registre d’usuaris. El controlador de Manage és utilitzat per a controlar la conta de
l’usuari, per exemple per a canviar la contrasenya.
El controlador de Home en canvi només és l’encarregat de mostrar les vistes de l’inici,
ja que aquestes no van associades a cap base de dades i no hi ha d’haver cap usuari
registrar perquè aquestes puguis ser mostrades. Una de les parts de codi que s’ha hagut
de modificar és la de registre d’usuaris del controlador d’account, com es veu en la
imatge inferior.
Aquest s’ha modificat ja que no era adequat que qualsevol usuari es pogués registrar,
per tant s’ha establert que l’usuari hagi d’entrar un codi determinat per a poder-se
registrar.

Figura 63. Funció de registre del controlador d’account.

Per el que fa al controlador de “States, Usuaris i Actions” s’han hagut de crear de zero.
Per a crear aquests controladors s’ha seguit el model CRUD (crear, llegir, modificar i
esborrar).

Aquests

controladors

contenen funcions que engloben les
vistes amb la base de dades, com veiem
en la imatge inferior, el controlador
d’usuaris de l’aplicació conté diverses
funcions com seria la de “index”, que
retorna tots els usuaris de la base de

Figura 64. Exemple model CRUD.

65

dades per pantalla, la de “details”, que mostra els detalls d’aquests, la funció “create” la
qual permet retornar la pantalla de crear usuaris i posteriorment guardar-los, la funció
de “edit” que serveix per a editar usuaris, la de “Delete” que permet esborrar usuaris i la
de “dispose”.
Aquestes són les funcions bàsiques que contenen els controladors web normalment, es
mostrarà un exemple de les funcions de “index” i la de “details” a la figura 65:

Figura 65. Exemple de funcions del controlador.

Primerament en la imatge 65 ens hem de fixar en la primera línia de codi [Authorize] el
que ens indica que per accedir a aquest controlador l’usuari ha d’estar registrat.
Com veiem en el codi, la funció de “index” que es cridada quan es vol mostrar per
pantalla els usuaris, l’únic que fa és retornar els usuaris de la base de dades ordenats
en ordre descendent, d’aquesta manera la vista els pot mostrar. Seguidament veiem en
la funció de “details” la resposta de quan es vol mostrar per pantalla els detalls d’un
usuari, abans de mostrar la pàgina el controlador comprova que aquest usuari existeix,
i sinó s’indica que hi ha hagut un error.
Les altres funcions i els altres dos controladors esmentats anteriorment es poden trobar
en l’annex d’aquest treball.
Tot i aixó cal esmentar que és totalment normal i necessari afegir noves funcions per
a realitzar altres accions com és el cas del controlador de “States”, en el qual si han
afegit varies funcions per a activar les sortides de la Raspberry Pi des de la Web que si
s’ha cregut necessari explicar. Veiem un exemple en la funció PostPorta() la qual activa
el relé de la Raspberry.
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Figura 66. Sol·licitud HTTP a la Raspberry pi 3.

En la imatge 66 veiem la funció per a activar la sortida de la Raspberry la qual hi anirà
connectada el relé per obrir la porta, el funcionament és igual per a totes les interaccions
amb les sortides de la base de dades. El que es fa és crear una nova instància de client
web, se l’hi especifica un cos al missatge, en aquest cas és { “value”:1 } que és el format
més habitual per a els comandes JSON que utilitzem per a interactuar amb la base de
dades.
Seguidament se li especifica el mètode que en aquest cas és el PATCH el qual serveix
per a modificar un valor que aquest serà el valor de la sortida a 1. Finalment es llença
la crida a la Raspberry pi 3 especificant la URL d’aquesta amb el pin en el qual haurà
d’actuar. Si la funció s’ha executat correctament la web retornarà a la pàgina índex del
controlador de “States”, sinó es generarà una excepció i retornarà el missatge
d’excepció a la pàgina d’index.

6.2.2.1. Controladors web API:
Per el que fa als controladors de la API, s’ha seguit la mateixa metodologia que en el
cas anterior. Els controladors de l’API són els que permeten la actuació d’externs amb
la nostra base de dades.
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Aquests controladors s’han preparat per a
poder suportar comandes de POST, PUT, GET
i DELETE.

Aquests controladors són els

encarregats de transformar les comandes http
que rep l’API en accions a la base de dades.
El controlador d’accions és l’encarregat de

Figura 67. Controladors API.

gestionar la taula d’accions, és a dir de deixar un registre de les accions que s’han
realitzat a partir de l’aplicació. El controlador de States s’encarrega de modificar l’estat
de les sortides del nostre sistema a la base de dades, el controlador d’usuaris és
l’encarregat d’enregistrar els usuaris que es vol donar autorització per el reconeixement
facial i finalment el controlador Upload és l’encarregat de guardar les imatges que es
pengen en crear usuaris en una carpeta del servidor.

6.2.3 Interfície web
A partir dels models de dades i dels controladors de la web, s’ha creat un conjunt de
pantalles amb html amb una interfície molt agradable utilitzant les plantilles d’estil de
bootsrap. Primerament, al carregar la web la qual li hem donat la direcció
ALGI.goufone.com, es carregarà la pàgina d’índex, que podem veure a continuació:

Figura 68. Índex de la WEB.

Un cop carregada aquesta pàgina veiem que a la part superior hi ha varies pestanyes
les quals et permeten navegar per a dins la web, hem de tenir en compte però que per
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navegar a les pestanyes de Estat actual, Registre d’accions i Usuaris, l’usuari s’ha
d’identificar prèviament.

Figura 69. Capçalera WEB.

Si l’usuari no té creada cap conta per entrar al sistema, ha de polsar la pestanya de
Registrar-se i se li apareixerà la pàgina següent:

Figura 70. Registre WEB.

Un cop arribat a aquesta pàgina si l’usuari entra la clau única donada per els
desenvolupadors i el seu correu electrònic, podrà crear una conta. La clau única en
aquest cas és : “8894556Aa.”
Un cop s’ha creat la conta, l’usuari ja pot navegar cap a les altres finestres. Veiem a
continuació la finestra de “estat actual” en la qual es pot veure l’estat actual del sistema,
que seria la temperatura que està l’habitatge, l’estat de la porta, el llum i l’alarma. En
aquesta mateixa pantalla, també es poden realitzar accions directament contra la
Raspberry, com podem veure en els sis botons que s’observen en la imatge inferior.
Aquest et permeten obrir i tancar la porta, activar i desactivar l’alarma, i encendre i
apagar el llum.
El sistema està preparat per a poder contenir més d’un dispositiu, per tant més de un
estat, però com que només s’ha fet un prototip, només es mostrarà l’estat d’aquest.
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Figura 71. Pàgina d’estat de l’habitatge.

Seguidament una de les altres pantalles importants és la de Registre d’accions, en la
qual simplement inclou una taula informativa de les últimes accions realitzades sobre el
sistema.
En la última pantalla on es pot navegar es troba la taula d’usuaris que seran reconeguts
per el reconeixement facial. En aquesta taula s’inclou el nom d’usuari, el correu
electrònic i les instal·lacions en les quals pot estar inclòs aquest usuari. En aquest cas,
al ser un prototip només podrà estar a la instal·lació 1 independentment de les altres
instal·lacions.

Figura 72. Pàgina d’usuaris habilitats per el reconeixement facial.
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Finalment, si es vol incloure altres usuaris, s’ha de clicar el link de crear un nou usuari i
s’obrirà una altre pantalla, amb la qual es podrà crear un usuari. Veiem també que es
pot escollir el rol d’usuari, el qual permetrà que aquest pugui crear usuaris nous des de
la mateixa aplicació amb la tablet fins a un màxim de quatre usuaris en total.

Figura 73. Crear nou usuari per el reconeixement facial.

Per últim cal comentar que en la web hi ha més vistes de les que s’han mostrat, com
serien la d’editar usuaris, canviar contrasenya i d’altres que no s’ha cregut importants
d’explicar en aquesta memòria.

6.3. Aplicació per a la tauleta:
Per a fer l’aplicació que s’instal·larà a la tauleta s’ha utilitzat el programa visual Studio
2015 i s’ha creat una UWP ( Universal Windows Platform) amb C#. Un cop creat el
projecte de zero, s’ha anat creant pàgines amb format XAML i classes per a poder arribar
al resultat esperat.
Seguidament es posarà un esquema del funcionament principal de l’aplicació que
podem observar en la figura 74:
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Figura 74. Esquema funcionament general de l’aplicació.
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Com podem observar en la imatge 74, s’ha intentat esquematitzar el funcionament de la
nostra aplicació, primerament quan s’engega el programa es carrega la pàgina principal.
La pàgina principal primer de tot activa les funcions per a mostrar per pantalla el temps
en hores minuts i segons en funció de l’horari que tingui l’ordinador en el qual s’executi,
un cop fet això s’activa la funció per mostrar el clima.
La funció de mostrar el clima el que fa és fer una crida a l’API de OpenWeather enviant
les coordenades del dispositiu. Si la crida és correcta la resposta contindrà la ciutat més
propera a la ubicació enviada, la temperatura actual i el clima, és a dir si està núvol, plou
etc..
Un cop fet això es procedirà a inicialitzar els usuaris per el reconeixement d’imatge,
penjant la llista d’usuaris al núvol enfocant a una API de Microsoft que està dissenyada
explícitament per aquesta funció. S’ha de tenir en compte que només es poden fer com
a màxim 20 accions contra aquesta API per minut com s’ha comentat anteriorment, per
lo tant si es supera aquest límit s’informarà a l’usuari.
Un cop realitzat aquests passos es procedeix a activar la càmera. Per activar la càmera
primer es comprovarà una classe en la qual es podrà trobar la orientació d’aquesta per
anar amb orientació conjunta amb la tauleta, si no hi ha hagut cap error es procedeix a
la següent funció, si alguna cosa ha anat malament s’informa a l’usuari.
Seguidament s’activarà el reconeixement de parla, el qual estarà fixat en funció de
l’idioma del dispositiu en el qual s’instal·li el programa.
Un cop activat el micròfon el programa quedarà en espera fins que reconegui una acció
per veu, al reconèixer una acció de veu, la compararà amb les possibles accions que
estan definides per el sistema i executarà la funció adient.
Si l’acció és “modo manual” el programa procedirà a capturar una imatge de l’usuari i es
realitzarà el reconeixement facial, si l’usuari no és reconegut i el número d’usuaris a la
base de dades és zero llavors es donarà el permís en aquell usuari per accedir a la
següent pagina i poder crear usuaris nous, fins a un màxim de quatre. Si l’usuari és
reconegut es realitzarà el reconeixement d’emocions i el programa notificarà per veu a
l’usuari. Llavors se li permetrà l’accés a la següent pagina podent utilitzar les accions de
domòtica, i només podrà crear usuaris nous si està guardat com a administrador.
Si l’acció és “modo automatico” el programa procedirà a realitzar el reconeixement facial,
i només el deixarà accedir en aquest mode si està autoritzat, és a dir si l’usuari existeix.
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Un cop confirmat l’usuari es realitzarà el reconeixement d’emocions i el programa
notificarà per veu a l’usuari. Un cop dins la pàgina el programa esperarà comandes de
veu per a interpretar les accions i dur-les a terme. Al cap de 60 segons d’estar en
aquesta pàgina el programa retornarà a la pàgina inicial per seguretat.
Si l’acció és “actualitzar usuarios”, es comprovarà la connexió a internet i seguidament
s’esborrarà la carpeta d’usuaris del sistema i es descarregarà de nou del servidor.

6.3.1 Usuaris del sistema:
Una de les parts més importants de l’aplicació es l’autentificació dels usuaris en el
sistema i la creació d’aquests. Els usuaris del nostre sistema estaran guardats per
seguretat i comoditat tant en el mateix dispositiu com en el servidor. En el dispositiu els
usuaris es guardaran en la carpeta d’imatges com es pot veure en la figura 75:

Figura 75.Usuaris guardats a la tablet.

Veiem que la carpeta conté el nom d’usuari i un nombre al final. Aquest nombre
esdevindrà l’identificador d’usuari a l’hora de realitzar accions contra la base de dades.
Cal tenir en compte que quan es crea un usuari des de el dispositiu aquest es crearà
també a la base de dades, i quan es borra en el dispositiu també s’esborrarà a la base
de dades.
Com es pot veure en l’esquema 76, els usuaris poden accedir o bé per mode automàtic
o be per mode manual. Si un usuari accedeix per mode automàtic, des de la pantalla de
mode automàtic no pot arribar mai a crear nous usuaris, en canvi si un usuari accedeix
amb el mode manual, si fos el cas que és administrador i el nombre d’usuaris és menor
que quatre aquest podrà crear usuaris. En el cas de que l’usuari entri en mode manual
i sigui el primer usuari en entrar la sistema se li donarà l’accés per a poder crear usuaris,
però no per a poder realitzar altres accions.
Per a poder determinar si l’usuari és administrador o si el nombre d’usuaris és zero o
inferior a quatre es fa una crida a la nostra API i s’obté la informació de la base de dades
d’usuari.
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Figura 76.Esquema autorització d’usuaris.

Per a esborrar els usuaris, només es podrà fer també des de el mode manual i si l’usuari
identificat és administrador.
Per últim cal comentar l’acció de “actualitzar usuarios”, la qual quan s’executa borra tots
els usuaris del dispositiu i els torna a descarregar de la base de dades. Aquesta acció
és necessària quan s’han modificat els usuaris des de la web, per exemple si es borra
un usuari o se’n modifica el nom, i també si se’n creen de nous.

6.3.2 Interpretació de comandes per veu:
Per a la interpretació de comandes de veu, s’ha utilitzat els mateixos recursos que
ofereix Microsoft totalment gratuïts. Es tracta de gravar àudio en continu, i anar enviant
trames a el núvol que en funció de les constants compilades s’obtindrà una resposta o
una altre. Veiem en l’esquema següent l’esquema de funcionament:

Figura 77.Esquema reconeixement de parla.
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Per aconseguir el funcionament correcta del reconeixement de veu, primer s’ha
d’inicialitzar el micròfon. S’utilitza una classe on el programa verifica que el dispositiu
tingui permisos per a poder activar el micròfon. Si el dispositiu no té permisos es genera
una excepció notificant a l’usuari. Un cop s’ha donat permisos al micròfon el programa
automàticament el busca i l’activa. Si aquest ja està inicialitzat li fa un reset per evitar
problemes.
Un cop s’ha acabat aquest procés s’obtenen les constants de parla, és a dir les frases
o paraules que podran ser reconegués, i es compilen.
Conseqüentment es detecta l’idioma del sistema, que serà l’idioma en el qual es farà el
reconeixement de parla.
Acabat aquest procés ja s’ha configurat el sistema de reconeixement de parla, només
queda activar el reconeixement continu i comparar els resultats per a realitzar accions.

Figura 78.Definició de constants de parla.

6.3.3. Reconeixement facial:
Per el que fa al reconeixement facial, com s’ha comentat al capítol 3, s’ha escollit el
sistema de reconeixement facial de Microsoft Project Oxford.
Per a integrar aquest sistema al nostre codi ha estat molt complicat, ja que conté
funcions complexes difícils d’entendre. Veiem en el següent esquema el funcionament
d’aquest sistema:
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Figura 79. Esquema reconeixement facial.

A l’execució del codi, ja s’inicialitza aquest sistema, ja que és una de les parts principals
del funcionament. S’intentarà explicar pas per pas els punts més significatius d’aquest
sistema per a que pugui ser entenedor.
El primer pas és iniciar la classe OxfordFaceAPIHelper que sense entrar en detall
executa algunes classes relacionades amb el sistema project Oxford, que en definitiva
el que fan és crear una connexió segura amb l’API de Microsoft amb les claus úniques
necessàries. Un cop fet això es prepara el sistema i es pengen els usuaris guardats en
el dispositiu al núvol juntament amb una llista de identificadors per usuari.
Un cop fet això s’entrena el sistema, i si no hi ha hagut cap excepció tot continuarà
correctament. Si durant el procés es produeix alguna excepció de tipus: número
d’usuaris superat, error a l’entrenar el grup d’usuaris, clau identificadora caducada o
algun altre excepció aquesta serà mostrada a l’usuari per pantalla.
Un cop tot aquest procés ha acabat correctament i la càmera també s’ha inicialitzat
correctament només queda esperar que l’usuari es vulgui autentificar, llavors se li fa una
fotografia i es compara amb les ja entrenades al núvol.
Si la fotografia s’ha tirat correctament i es detecta una cara en la imatge, aquesta serà
comparada amb les pujades anteriorment i es retornarà un resultat, si hi ha hagut algun
problema amb la crida a l’API aquest serà notificat a l’usuari. Es pot trobar en l’annex
d’aquest treball les funcions principals d’aquest sistema. S’ha volgut però incloure en la
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memòria l’apartat d’activar la càmera ja que és una funció molt útil i que és molt utilitzada
en aquest tipo de projectes. S’observa en la imatge anterior la funció que s’ha utilitzat
per activar la visualització de la càmera, la qual s’executa sempre que es carrega una
pàgina XAML.

Figura 80. Activació de la camara.

6.3.4. Reconeixement d’emocions:
Per a fer el reconeixement d’emocions s’ha utilitzat l’API de Microsoft Project Oxford
Emotion, la qual s’ha explicat al capítol 2. Per a la integració d’aquest sistema s’han
descarregat les mateixes llibreries d’Oxford necessàries per a dur a terme el procés.
En el moment que l’usuari intenta autentificar-se la imatge capturada s’envia a l’API
inicialitzada anteriorment amb les claus corresponents, i si no hi ha hagut cap excepció
es retorna el tant per cent de cada emoció que es detecta i després és analitzada per el
nostre codi en funció dels nostres criteris.
En acabar automàticament l’aplicació diu l’emoció que ha detectat. Les funcions
principals d’aquest sistema es poden trobar en l’annex d’aquest treball.
S’observa en l’esquema següent el funcionament del sistema:
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Figura 81. Reconeixement d’emocions.

6.3.5. Clima:
Per a poder obtenir el clima en temps real en funció de la ubicació del dispositiu s’ha
utilitzat una API de OpenWeatherMap gratuïta, la qual només necessita un registre per
a poder obtenir una clau d’identificació. Seguidament trobarem l’esquema del
funcionament:

Figura 82. Determinació del clima.

Aquesta funció és una mica més simple d’integrar que les anteriors. rimer de tot
s’inicialitza la classe Localization necessària per el funcionament. Seguidament el que
fa és demanar a l’usuari el permís per obtenir la ubicació actual, si el permís és denegat,
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no es mostrarà el temps per pantalla, i si el permís és concedit llavors es comprovarà la
connexió a internet, i si no es troba connexió s’informarà a l’usuari.
Si tot el procés ha anat correcte s’enviarà una crida a l’api amb les coordenades
obtingudes per el sistema i s’esperarà la resposta.
Un cop s’obtingui la resposta es transformarà el JSON que rebrem i es pintarà per
pantalla la ciutat, la temperatura i el clima.

Figura 83. Sol·licitud a l’API de clima.

6.3.6. Mode automàtic i mode manual:
Les pàgines de mode automàtic i mode manual s’assemblen molt en el seu
funcionament. La gran diferència és que el mode automàtic executa les funcions amb
comandes de veu i el mode manual funciona amb botons.
Els dos modes en inicialitzar-se fan una crida a l’API per conèixer l’estat del sistema i el
mostren per pantalla com s’explicarà a l’apartat d’interfície.
Un cop mostrat l’estat del sistema les pantalles estan preparades per a rebre les accions
i executar-les. Les funcions que poden executar són les següents:
-

Activar llum

-

Desactivar llum

-

Activar alarma

-

Desactivar alarma

-

Obrir porta

-

Tancar porta

-

Visualitzar accions

-

Amagar accions

En acabar d’executar una funció, si no s’ha generat cap excepció per a la crida http es
realitzarà una altre crida a la nostra API registrant l’acció que ha executat, i si és el cas
canviant l’estat de la base de dades.
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Per el que fa al mode manual, té alguna funció de més que no s’ha inclòs al mode
automàtic com per exemple crear usuaris i esborrar usuaris. La raó principal per el qual
no s’han inclòs aquestes funcions en el mode automàtic és que requereixen de
funcionalitats molt difícils de gestionar per veu, com per exemple seleccionar un usuari,
o escriure el nom de un usuari nou.

6.4. Interfície del programa

Figura 84. Esquema d’interficie.

-

Pantalla principal

Figura 85. Pàgina inicial de l’app.
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Tenim una comanda que s’encarrega de rebre el temps a través d’internet
localitzant on es troba actualment el dispositiu.
També mostrem en pantalla el temps horari del dispositiu.
Un cop diguem la comanda principal podem passar a mode automàtic o manual,
en el cas de dir per exemple “espejito, espejito” s’activarà la visualització de la
càmera frontal.
-

Mode automàtic:

Figura 86. Pàgina de mode automàtic.

En aquest mode la tauleta ens dona la benvinguda, ens mostra la temperatura
que està rebent el controlador i l’estat dels perifèrics, també hi ha la possibilitat
de mostrar la taula d’accions com es veurà al mode manual.
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Hem volgut mostrar el codi d’aquesta pantalla per poder entendre el
funcionament de les icones d’estat:

Figura 87. Codi interfície mode automàtic.

Llegim la taula d’estats i mostrem la temperatura així com també llegim l’usuari i mostrem
el seu nom al textblock del títol, posteriorment comparem els valors de cada columna,
83

segons si és 0 o 1 el valor, seleccionarem la ruta d’una icona o una altra i la mostrarem
en el requadre que toca.

-

Mode manual

Figura 88. Pàgina mode manual.

La interfície és la mateixa però se’ns habiliten uns botons tàctils per quan tenim
la tauleta a la mà i volem executar accions polsant-los.
Al igual que al mode automàtic podem mostrar una taula amb les accions
efectuades:
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Figura 89. Pàgina mode manual.

-

Alta d’usuaris
En aquest mode donarem d’alta un usuari primer fent la seva captura i assignant-li nom:

Figura 90. Alta d’usuaris.
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6.5. Raspberry pi i web server
Disposàvem d’una Raspberry Pi 3B a la qual vàrem instal·lar la última versió del sistema
raspbian (desenvolupament de raspberry basat en Linux). Un cop instal·lat el sistema
operatiu i configurat correctament, procedim a instal·lar el web server internament a la
nostra controladora.
Cal dir que vam configurar la raspberry amb mode d’interface per poder-nos connectar
internament a ella com a un PC així com també vam habilitar que s’iniciï al perdre
alimentació i tornar-la a rebre, d’aquesta manera no haurem d’iniciar-lo manualment
cada cop que hi hagi una possible baixada de tensió, etc.
Un cop tota la configuració inicial configurada vam instal·lar un web server el qual ens
permet controlar directament les entrades i sortides de la raspberry, podem accedir als
pins GPIO digitals via comandes RESTful JSON. La paraula RESTful fa referència a un
servei web que implementa l’arquitectura REST tal i com s’ha explicat anteriorment. Les
comandes JSON són un gran mètode ja que ens permeten seleccionar el pin amb el
que volem interactuar (llegir / escriure) i enviar l’acció.
El tipus de comandes JSON que podem efectuar seran:
Llistar els pins GPIO habilitats

GET: /api/v1/pin
Resposta
[
{
"initial": null,
"value": 0,
"resistor": null,
"name": "Whatever",
"num": 18,
"mode": "OUT",
"event": null,
"bounce": 0
},
{
"initial": null,
"value": 0,
"resistor": null,
"name": "Whatever",
"num": 23,
"mode": "IN",
"event": "RISING",
"bounce": 200
},
...
]
Figura 91. Lectura de pins.
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Se’ns mostrarà la llista de tots els pins que tenim configurats a l’arxiu de configuració
config/pins.yml amb les seves respectives característiques
Llegir un pin GPIO concret

GET: /api/v1/pin/:num
Resposta
{
"initial": null,
"value": 0,
"resistor": null,
"name": "Whatever",
"num": 18,
"mode": "OUT",
"event": null,
"bounce": 0
}
Figura 92. Lectura de pin concret.

Escriure un pin GPIO concret

PATCH: /api/v1/pin/:pin
Body
{
"value": 0
}

Resposta
{
"initial": null,
"value": 0,
"resistor": null,
"name": "Whatever",
"num": 18,
"mode": "OUT",
"event": null,
"bounce": 0
}

Figura 93. Modificació de pin concret.

Necessitàvem 3 sortides per poder complir els objectius del disseny electrònic, és per
això que hem d’editar l’arxiu de configuració del web server com es pot veure a
continuació:
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Figura 94. Modificació de pins.

Un cop configurades les sortides, ja les tenim disponibles al gestor web:

Figura 95. Web per control de pins.

Per accedir és tant fàcil com posar la ip de la nostra raspberry juntament al port 5000,
clicant a sobre dels botons podem activar o desactivar la sortida.
Tenim fets dos scripts de python els quals ens permeten enviar al webapi a través de
comandes JSON l’estat dels contactes o bé la temperatura:

Figura 96. Script python per sol·licitud de post a la base de dades.
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Figura 97. Script python per sol·licitud de post a la base de dades.

Vam editar l’arxiu rc.local el qual ens permet executar scripts a l’iniciar la raspberry,
com es pot observar a continuació vam especificar l’execució del servei de gpio així com
l’script de temperatura i el d’entrades:

Figura 98. Archiu rc.local de Raspberry pi 3

Quan la controladora actua sobre el web API i aquest modifica la base de dades (SQL
Express) canviant el valor entre 0 i 1 o bé enregistrant el valor de temperatura:

Figura 99. Captura de la base de dades.
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Capítol 7
Galeria del muntatge i prototip final:

Figura 100. Seqüencia de muntatge del prototip.
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Capítol 8
Costos
En aquest projecte tenim 2 tipus de cost, humà i material.
Cal dir que el cost humà serà relativament elevat ja que estem desenvolupant un prototip
i com tot hi ha hagut una recerca d’informació prèvia, elecció i comparació de
components, disseny i diferents contratemps propis d’un projecte.
Recursos humans
Hem estructurat el projecte en diferents tasques segons la duració d’aquestes i en un
ordre temporal, aquestes tasques aniran precedides les unes de les altres excepte la
confecció de la memòria que s’anirà fent al llarg de tot el projecte.
Tota la part que involucra el treball i que no estaria dins d’un projecte no l’hem comptat
com a cost, això seria el relatiu a la proposta i redacció del treball, el projectes s’han de
redactar però ho hem contemplat com a feina de confecció d’estudi previ, definició de
característiques i també dins del disseny.
Com a recursos humans, hem comptat dos enginyers, amb un preu hora no gaire elevat,
però per a un projecte així comptant que és un prototip i s’hi ha de dedicar moltes hores
ens hem d’ajustar al màxim possible:
Nombre del recurso

Enginyer1
Confecció Estudi Previ
Disseny software
Software i disseny electrònic,
comanda de material
Construcció de l’estructura +
programació software
Test electrònic i Test de
software
Assemblatge final, calibratge i
conclusió de la memòria.
Enginyer2
Confecció Estudi Previ
Disseny software
Software i disseny electrònic,
comanda de material
Construcció de l’estructura +
programació software
Test electrònic i Test de
software
Assemblatge final, calibratge i
conclusió de la memòria.

Trabajo

640 horas
80 horas
40 horas
240 horas
80 horas
80 horas
120 horas
640 horas
80 horas
40 horas
240 horas
80 horas
80 horas
120 horas

Taula 11. Planificació.
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Estado:
Completada;
38.400,00 €

Estado: Completada
Figura 101. Terminació del projecte.

Nom

Cost fixe

Cost real

Hores

Cost

Variació de
cost

Confecció Estudi
Previ

0,00 €

4.800,00 €

80 hores

4.800,00 €

4.800,00 €

Disseny software

0,00 €

2.400,00 €

40 hores

2.400,00 €

2.400,00 €

Software i disseny
electrònic,
comanda de
material

0,00 €

14.400,00 €

240 hores

14.400,00 €

14.400,00 €

Construcció de
l’estructura +
programació
software

0,00 €

4.800,00 €

80 hores

4.800,00 €

4.800,00 €

Test electrònic i
Test de software

0,00 €

4.800,00 €

80 hores

4.800,00 €

4.800,00 €

Assemblatge final,
calibratge i
conclusió de la
memòria.

0,00 €

7.200,00 €

120 horas

7.200,00 €

7.200,00 €

Taula 12. Cost humà.
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16.000,00 €
14.000,00 €
12.000,00 €
10.000,00 €
8.000,00 €
6.000,00 €
4.000,00 €
2.000,00 €
0,00 €

Costo real

Costo restante

Costo de línea base

Figura 102. Cost humà.

Nom

Preu

Enginyer1

30,00 €/hora

Enginyer2

30,00 €/hora

Fent tota la temporització de les setmanes hem calculat el següent cost a partir de les
hores dedicades a cada tasca:

DURACIÓ REAL

800 dies
TREBALL REAL

640 hores
COST HUMÀ

38.400 €
Taula 13. Cost humà esquematitzat.

Aquest cost humà, hem de pensar que si s’hagués de fer reproduccions del sistema
seria molt menor ja que no hi hauria cost de desenvolupament, disseny ni elecció de
materials i la construcció seria molt més ràpida i metòdica.
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Cost material
Aquests són els recursos que s’han emprat en la construcció del sistema, aquest
material s’ha comprat per internet excepte el mirall i el suport. El fet de comprar els
materials a fora han fet que puguem tenir un preu molt competitiu sempre respectant la
qualitat i fiabilitat dels materials.
A continuació una relació de components i preus:

Material
Chuwi Hibook (tablet)
Mirall
Suport 3D
Materials varis (muntatge)
Raspberry pi
Mòdul relés
DHT11
Total

Preu
180 €
12 €
5€
15 €
35 €
5€
6€
258 €

Taula 14. Cost material esquematitzat.

Cost total projecte
Si sumem tots els recursos utilitzats tenim un cost total del projecte:
Cost humà
Cost material

38.400,00€
258€

TOTAL PROJECTE

38.658€
Taula 15. Cost total.

Creiem que 38400€ pot semblar un cost elevat però si comptem el preu de venta del
producte i el marge que se li podria treure podríem amortitzar aquest cost en poc temps.
A més gairebé la totalitat del cost es deu a hores de feina pròpies i per tant no és cost
de material.
Simulació / estimació
La tablet podríem comprar-la a un preu de 170€ i fer l’estructura ens podria suposar un
cost de 60€ (producció en cadena). Tindrem un cost de 230€, si venem el producte al
doble del preu tindríem un producte molt competitiu a un PVP De 460€.
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Per amortitzar aquesta inversió a un any ens suposaria vendre 167 unitats, a partir
d’aquí tot seria benefici. Comparant amb solucions domòtiques simples que trobem al
mercat que van sobre l’ordre de 500 / 600€ nosaltres oferim un sistema totalment robust
a molt bon preu. A més els mòduls (raspberry) serien com complement i podríem
generar benefici amb la seva venta.
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Capítol 9
Millores
Les millores que es presenten per el nostre projecte, encarades cap a un projecte futur
serien les següents:
-

Securitzar la API per una millor seguretat dels nostres usuaris, ja que aquest és
un prototip funcional, no s’ha considerat crític el tema de la seguretat de la base
de dades.

-

Afegir al sistema una estructura de control tàctil des de el suport, és a dir
substituir el vidre que s’ha muntat per un sistema transmeti les pulsacions de la
pantalla.

-

Preparar l’aplicació per a dispositius android i apple per aconseguir embarcar el
màxim el mercat de les tauletes i fer el nostre sistema molt més adaptable a tots
els usuaris.

Figura 103. Sistemes operatius principals.

-

Habilitar el sistema a canvis de llenguatge, és a dir que l’usuari pugui canviar
l’idioma de la interfície tant de la web com de l’aplicació.

-

Afegir camps personalitzables per els usuaris, que d’aquesta manera podrien
incloure en el sistema control d’altres elements de la casa, com podrien ser
persianes, termòstats i d’altres elements.

-

Aconseguir una comunicació tablet-raspberry diferent a la que tenim ara, per
exemple amb el sistema signalR, que sense necessitat d’obrir ports i amb un
mecanisme molt complex es pot comunicar per internet amb tots els dispositius
que tenen connectivitat.
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Conclusions:
Com a conclusions, volem remarcar que s’ha complert tots els objectius que es van
plantejar a l’inici del projecte. S’ha construït un mirall amb AI (intel·ligència artificial)
completament funcional.
El nostre sistema és capaç de dur a terme totes les funcions plantejades inicialment
(control de portes, llum i alarma i registre d’accions) podent ésser ampliables segons les
necessitats del client.
Per el que fa els materials escollits, ha estat el PLA com a prototip i l’alumini 6060 com
a material del producte final comercialitzable. Com a prototip finalment tenim un disseny
lleuger que resisteix el pes del mirall sobradament i molt econòmic (17€). Hem pogut
fabricar tota l’estructura amb la nostra impressora 3d i l’únic que s’ha delegat a fer ha
sigut el mirall ja que no tenim suficient eines per tallar-lo així com el material primari, a
més contemplant el cost del vidre amb poliment i tot és molt baix en comparació a la
feina que ens suposaria a nosaltres. En quant a pes de l’equip, el pes de l’estructura de
PLA és de 173g, el pes del mirall 854g, finalment el pes total de l’estructura incloent
tablet (550g) és de 1597g (tenint en compte l’adhesiu), per tant s’ha aconseguit el
propòsit inicial de un pes lleuger i de manera molt satisfactòria comptant que mirall i
suport és d’aproximadament 1kg .
Pel que fa al control hem aconseguit que sigui per veu (automàtic), manual i també
externament a través de Web.
Tindrem un habitatge segur ja que només podran efectuar accions les persones
registrades al sistema. També per accedir a través de la web necessitarem un usuari i
password, per tant, més seguretat.
L’únic consum que tindrem serà en el cas de tenint la tablet carregant la qual pot
consumir fins a 3A (5V) durant el temps de càrrega ja que disposa de càrrega ràpida.
També tindrem el del controlador extern (raspberry) de l’ordre de 230 – 350mA.
Volem també donar importància a l’impacte ambiental de la fabricació del suport el qual
està fet amb PLA (àcid polilàctic) derivat del blat i completament biodegradable. Donem
suport a tot el que siguin materials biodegradables així com a les energies renovables
ja que com a enginyers hem de promoure un futur molt més net pel bé de tots.
En quant al cost total de 38.400€ pot semblar moltíssim però s’ha de tenir en compte
que gairebé tot el cost són hores, per tant, tal i com hem justificat venent un volum
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relativament baix d’unitats podríem cobrir i començar a produir benefici en un curt
període de temps.
Si comparem amb els productes actuals que hi ha al mercat com hem pogut veure a
l’estat de l’art no n’hi ha cap que compleixi les característiques del nostre projecte i això
podria obrir un nou tipus de producte comercialitzable a nivell d’usuari i molt útil.
Volem dir que el nostre sistema és totalment flexible, hem fet una base robusta i és
totalment adaptable a noves integracions, això ens pot fer ampliar la gama de producte
o de serveis a oferir i per tant obrir nous canals o possibilitat de venta.
Per últim ens agradaria remarcar tot el temps i dedicació el qual ens hem passat
construint i muntant el sistema, ja que és una de les tasques que costa més de
demostrar. També dir que entre els dos integrants del grup hi ha hagut una total
comunicació i una perfecte relació i repartiment de la feina durant tot el projecte.
Finalment dir que estem molt contents d’haver aconseguit superar aquest repte perquè
com se sap, al realitzar projectes a nivell pràctic / prototip estem sempre exposats a
possibles errors, i imprevistos que poden endarrerir-ho tot.
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ANNEX
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ANNEX 1: Funcions importants aplicació:
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Reconeixement facial:
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Reconeixement de veu:
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Reconeixement d’emocions:
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Clima i ubicació:
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ANNEX 2: Controladors web api
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Controlador de “States”:
using
using
using
using
using
using
using
using
using
using
using
using

System;
System.Collections.Generic;
System.Data;
System.Data.Entity;
System.Data.Entity.Infrastructure;
System.Linq;
System.Net;
System.Net.Http;
System.Threading.Tasks;
System.Web.Http;
System.Web.Http.Description;
ALGIWebAPI.Models;

namespace ALGIWebAPI.Controllers.Api
{
public class StatesController : ApiController
{
private ALGIWebAPIContext db = new ALGIWebAPIContext();
// GET: api/States
public IQueryable<State> GetStates()
{
return db.States;
}
// GET: api/States/5
[ResponseType(typeof(State))]
public async Task<IHttpActionResult> GetState(int id)
{
State state = await db.States.FindAsync(id);
if (state == null)
{
return NotFound();
}
return Ok(state);
}
// PUT: api/States/5
[ResponseType(typeof(void))]
public async Task<IHttpActionResult> PutState(int id, State state)
{
State state2 = db.States.Find(id);
if (!ModelState.IsValid)
{
return BadRequest(ModelState);
}
if (id != state.Id)
{
return BadRequest();
}
if (state.Alarma != 99)
{
state2.Alarma = state.Alarma;
}
if (state.Llum1 != 99)
{
state2.Llum1 = state.Llum1;
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}
if (state.Llum2 != 99)
{
state2.Llum2 = state.Llum2;
}
if (state.Porta1 != 99)
{
state2.Porta1 = state.Porta1;
}
if (state.Porta2 != 99)
{
state2.Porta2 = state.Porta2;
}
if (state.Temperatura != 99)
{
state2.Temperatura = state.Temperatura;
}
db.Entry(state2).State = EntityState.Modified;
try
{
await db.SaveChangesAsync();
}
catch (DbUpdateConcurrencyException)
{
if (!StateExists(id))
{
return NotFound();
}
else
{
throw;
}
}
return StatusCode(HttpStatusCode.NoContent);
}
// POST: api/States
[ResponseType(typeof(State))]
public async Task<IHttpActionResult> PostState(State state)
{
if (!ModelState.IsValid)
{
return BadRequest(ModelState);
}
db.States.Add(state);
await db.SaveChangesAsync();
return CreatedAtRoute("DefaultApi", new { id = state.Id }, state);
}
// DELETE: api/States/5
[ResponseType(typeof(State))]
public async Task<IHttpActionResult> DeleteState(int id)
{
State state = await db.States.FindAsync(id);
if (state == null)
{
return NotFound();
}
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db.States.Remove(state);
await db.SaveChangesAsync();
return Ok(state);
}
protected override void Dispose(bool disposing)
{
if (disposing)
{
db.Dispose();
}
base.Dispose(disposing);
}
private bool StateExists(int id)
{
return db.States.Count(e => e.Id == id) > 0;
}
}
}

110

Controlador “usuaris”
using
using
using
using
using
using
using
using
using
using
using
using
using
using
using
using
using

System;
System.Collections.Generic;
System.Data;
System.Data.Entity;
System.Data.Entity.Infrastructure;
System.Linq;
System.Net;
System.Net.Http;
System.Threading.Tasks;
System.Web.Http;
System.Web.Http.Description;
ALGIWebAPI.Models;
System.Web.Hosting;
System.IO;
System.Drawing.Imaging;
System.Net.Http.Headers;
System.Drawing;

namespace ALGIWebAPI.Controllers.Api
{
public class UsuarisController : ApiController
{
private ALGIWebAPIContext db = new ALGIWebAPIContext();
// GET: api/Usuaris
public IQueryable<Usuaris> GetUsuaris()
{
return db.Usuaris.OrderByDescending(x => x.Id);
}
public HttpResponseMessage Get(string id)
{
var name = id;
var result = new HttpResponseMessage(HttpStatusCode.OK);
String filePath = HostingEnvironment.MapPath("~/Content/img/" + name
+ ".jpg");
FileStream fileStream = new FileStream(filePath, FileMode.Open);
Image image = Image.FromStream(fileStream);
MemoryStream memoryStream = new MemoryStream();
image.Save(memoryStream, ImageFormat.Jpeg);
fileStream.Close();
result.Content = new ByteArrayContent(memoryStream.ToArray());
result.Content.Headers.ContentType = new
MediaTypeHeaderValue("image/jpeg");
return result;
}
// PUT: api/Usuaris/5
[ResponseType(typeof(void))]
public async Task<IHttpActionResult> PutUsuaris(int id, Usuaris usuaris)
{
if (!ModelState.IsValid)
{
return BadRequest(ModelState);
}
if (id != usuaris.Id)

111

{
return BadRequest();
}
db.Entry(usuaris).State = EntityState.Modified;
try
{
await db.SaveChangesAsync();
}
catch (DbUpdateConcurrencyException)
{
if (!UsuarisExists(id))
{
return NotFound();
}
else
{
throw;
}
}
return StatusCode(HttpStatusCode.NoContent);
}
// POST: api/Usuaris
[ResponseType(typeof(Usuaris))]
public async Task<IHttpActionResult> PostUsuaris(Usuaris usuaris)
{
if (!ModelState.IsValid)
{
return BadRequest(ModelState);
}
db.Usuaris.Add(usuaris);
await db.SaveChangesAsync();
return CreatedAtRoute("DefaultApi", new { id = usuaris.Id },
usuaris);
}
// DELETE: api/Usuaris/5
[ResponseType(typeof(Usuaris))]
public async Task<IHttpActionResult> DeleteUsuaris(int id)
{
Usuaris usuaris = await db.Usuaris.FindAsync(id);
var filePath = HostingEnvironment.MapPath("~/Content/img/" +
usuaris.Image +".jpg");
if (File.Exists(filePath))
{
File.Delete(filePath);
}
if (usuaris == null)
{
return NotFound();
}
db.Usuaris.Remove(usuaris);
await db.SaveChangesAsync();
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return Ok(usuaris);
}
protected override void Dispose(bool disposing)
{
if (disposing)
{
db.Dispose();
}
base.Dispose(disposing);
}
private bool UsuarisExists(int id)
{
return db.Usuaris.Count(e => e.Id == id) > 0;
}
}
}
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Controlador “actions”
using
using
using
using
using
using
using
using
using
using
using
using

System;
System.Collections.Generic;
System.Data;
System.Data.Entity;
System.Data.Entity.Infrastructure;
System.Linq;
System.Net;
System.Net.Http;
System.Threading.Tasks;
System.Web.Http;
System.Web.Http.Description;
ALGIWebAPI.Models;

namespace ALGIWebAPI.Controllers.Api
{
public class ActionsController : ApiController
{
private ALGIWebAPIContext db = new ALGIWebAPIContext();
// GET: api/Actions
public IQueryable<Actions> GetActions()
{
return db.Actions.OrderByDescending(x => x.Id);
}
// GET: api/Actions/5
[ResponseType(typeof(Actions))]
public async Task<IHttpActionResult> GetActions(int id)
{
Actions actions = await db.Actions.FindAsync(id);
if (actions == null)
{
return NotFound();
}
return Ok(actions);
}
// PUT: api/Actions/5
[ResponseType(typeof(void))]
public async Task<IHttpActionResult> PutActions(int id, Actions actions)
{
if (!ModelState.IsValid)
{
return BadRequest(ModelState);
}
if (id != actions.Id)
{
return BadRequest();
}
db.Entry(actions).State = EntityState.Modified;
try
{
await db.SaveChangesAsync();
}
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catch (DbUpdateConcurrencyException)
{
if (!ActionsExists(id))
{
return NotFound();
}
else
{
throw;
}
}
return StatusCode(HttpStatusCode.NoContent);
}
// POST: api/Actions
[ResponseType(typeof(Actions))]
public async Task<IHttpActionResult> PostActions(Actions actions)
{
if (!ModelState.IsValid)
{
return BadRequest(ModelState);
}
db.Actions.Add(actions);
await db.SaveChangesAsync();
return CreatedAtRoute("DefaultApi", new { id = actions.Id },
actions);
}
// DELETE: api/Actions/5
[ResponseType(typeof(Actions))]
public async Task<IHttpActionResult> DeleteActions(int id)
{
Actions actions = await db.Actions.FindAsync(id);
if (actions == null)
{
return NotFound();
}
db.Actions.Remove(actions);
await db.SaveChangesAsync();
return Ok(actions);
}
protected override void Dispose(bool disposing)
{
if (disposing)
{
db.Dispose();
}
base.Dispose(disposing);
}
private bool ActionsExists(int id)
{
return db.Actions.Count(e => e.Id == id) > 0;
}
}
}
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Controlador “upload”:
using
using
using
using
using
using
using
using

System;
System.Collections.Generic;
System.Linq;
System.Net;
System.Net.Http;
System.Threading.Tasks;
System.Web;
System.Web.Http;

namespace ALGIWebAPI.Controllers.Api
{
[RoutePrefix("api/Upload")]
public class UploadController : ApiController
{
[Route("user/PostUserImage")]
[AllowAnonymous]
public async Task<HttpResponseMessage> PostUserImage()
{
Dictionary<string, object> dict = new Dictionary<string, object>();
try
{
var httpRequest = HttpContext.Current.Request;
foreach (string file in httpRequest.Files)
{
HttpResponseMessage response = Request.CreateResponse(HttpStatusCode.Created);
var postedFile = httpRequest.Files[file];
if (postedFile != null && postedFile.ContentLength > 0)
{
int MaxContentLength = 1024 * 1024 * 1; //Size = 1 MB
IList<string> AllowedFileExtensions = new List<string> { ".jpg", ".gif", ".png" };
var ext = postedFile.FileName.Substring(postedFile.FileName.LastIndexOf('.'));
var extension = ext.ToLower();
if (!AllowedFileExtensions.Contains(extension))
{
var message = string.Format("Please Upload image of type .jpg,.gif,.png.");
dict.Add("error", message);
return Request.CreateResponse(HttpStatusCode.BadRequest, dict);
}
else if (postedFile.ContentLength > MaxContentLength)
{
var message = string.Format("Please Upload a file upto 1 mb.");
dict.Add("error", message);
return Request.CreateResponse(HttpStatusCode.BadRequest, dict);
}
else
{
var filePath = HttpContext.Current.Server.MapPath("~/Content/img/" +
postedFile.FileName);
postedFile.SaveAs(filePath);
}
}
var message1 = string.Format("Image Updated Successfully.");
return Request.CreateErrorResponse(HttpStatusCode.Created, message1); ;
}
var res = string.Format("Please Upload a image.");
dict.Add("error", res);
return Request.CreateResponse(HttpStatusCode.NotFound, dict);
}
catch (Exception ex)
{
var res = string.Format("some Message");
dict.Add("error", res);
return Request.CreateResponse(HttpStatusCode.NotFound, dict);
}
}
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}
}

ANNEX 3: Plànols del disseny de l’estructura

117

118

119

120

121

