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1. MOTIVACIÓ 
 

Un dissabte em desperto amb la llum del sol, les persianes pugen automàticament 

quan el meu coixí detecta que ja no estic en estat de somni profund. Si no em 

desperto amb la llum del sol, s'activa el despertador. Una vegada desperta, la 

cafetera em prepara el cafè per esmorzar. Em peso a la meva bàscula que 

enregistrarà el meu pes, massa corporal i a més em recomanarà que menjar per 

esmorzar perquè la nevera té un registre dels aliments que hi ha dins. Mentrestant 

s'engega l'estufa del lavabo fins la temperatura adequada per dutxar-me. Un sistema 

amb altaveus de la casa m'informa sobre les notícies interessants segons els meus 

gustos, aquest mateix sistema m'avisa si les plantes necessiten aigua i també si hi 

ha novetats a les meves xarxes socials. La nevera detecta que falten aliments i 

automàticament fa la llista de la compra i l’encarrega al supermercat. Agafo el mòbil i 

m’informa sobre el trànsit en aquell moment, si hi ha molt trànsit puc anar en bici. 

Tenir tota la roba connectada a Internet em dona la possibilitat de saber quina roba 

hi ha neta a l’armari i quina està per rentar, de manera que una pantalla a la porta de 

l’armari em dona diferents opcions dels conjunts de roba que em puc posar segons 

el temps que faci aquell dia.  

És surrealista la vida que es presenta en aquest text? Definitivament no, perquè tot 

això i més podria formar part del nostre dia a dia en un futur proper, el 2025 per 

exemple, fent els objectes intel·ligents; entrant en el món d’Internet de les coses.  

 

Durant una classe de tecnologia industrial el professor ens va explicar què era 

Internet de les coses i el futur que es presentava. Aquella mateixa tarda vaig sentir 

molt interès i curiositat per aquest tema. A partir d’aquest moment vaig decidir 

canviar el tema del treball de recerca, perquè m’interessava més investigar sobre 

Internet de les coses que fer un robot. Llavors vaig parlar amb els professors per fer 

el canvi.  

El tema d’Internet de les coses em sembla molt interessant ja que és l’evolució que 

ha de seguir l’Internet. Crec que connectar objectes a Internet obra un gran ventall 
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amb opcions de tot tipus: en l’aspecte industrial, en l’oci, en l’aprenentatge i fins i tot 

en persones dependents o amb problemes de salut.   

Considero que Internet de les coses formarà part d’una revolució tecnològica amb 

aspectes positius i negatius sobre els quals reflexionar. 

La comunicació entre els humans és un fet quotidià i prehistòric, centenars d’anys 

més tard s’ha arribat a la comunicació entre una persona i una màquina, desprès 

entre dues maquines (M2M1) Ara hem de fer un nou pas per donar lloc a la 

comunicació entre les persones i els objectes gràcies a que aquests estiguin 

connectats a Internet. 

El meu objectiu principal és intentar fer un petit projecte per connectar algun objecte 

a Internet. Però abans d’això caldrà adquirir molts coneixements teòrics. Així que 

primer cal investigar i informar-me sobre que és això d’Internet de les coses i què 

engloba aquest concepte. I em plantejo bastantes preguntes; realment ja existeixen 

objectes connectats a Internet? Quin són els perills de connectar-ho tot a Internet? 

Tenen més importància els avantatges o els inconvenients a l’hora d’escollir el nostre 

futur? Internet de les coses forma part d’un luxe o és una necessitat?  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
1
 M2M : Machine to machine (de màquina a màquina) 
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2.  INTRODUCCIÓ 

2.1 INTERNET 
Internet és una de les creacions més importants de la història. En aquest context, 

l’Internet de les coses té una gran importància perquè és la primera evolució 

d’Internet. És un gran salt que donarà lloc a aplicacions revolucionàries que poden 

millorar la manera de viure, aprendre, entretenir, aprendre i treballar. 

2.2 INTERNET DE LES COSES 
Connexió permanent de qualsevol objecte a Internet en tot moment i lloc. Per 

aconseguir-ho cada objecte té un dispositiu que l’identifica com a únic i que 

proporciona una connexió fixa i sense fil. 

Permet que l’objecte interactuï amb la xarxa, amb altres objectes i amb les persones. 

També permet enviar o rebre informació i realitzar determinades accions a partir 

d’aquestes dades com analitzar-les o fer-ne gràfics.  

El concepte d’Internet de les coses va ser discutit a principi dels anys 90, però Kevin 

Ashton  l'any 1999 va ser qui va proposar el nom d'Internet of things. 

Kevin Ashton va néixer el 1968 i l’any 2009 en un article va exposar diferents idees 

respecte Internet de les coses, com que les persones tenim temps, atenció i precisió 

limitats i que això és un gran obstacle a la hora d’obtenir informació, i dóna lloc a la 

necessitat de fer els objectes intel·ligents perquè ells obtinguin la informació 

necessària.  

 

DISTINCIÓ ENTRE: INTERNET DE LES COSES I INTERNET DE TOT 

Amb Internet de les coses els objectes es comuniquen amb nosaltres, és a dir, hi ha 

una comunicació amb un sol camí. Això no només és queda aquí, sinó que també es 

pot aconseguir una comunicació amb doble camí, en la que els objectes es 

comuniquen amb nosaltres i nosaltres amb ells. Així nosaltres no hauríem 

d’intervenir en cap moment, els objectes es comunicarien entre ells, i prendrien 

decisions segons pel que estiguin programats.   
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EL NÚVOL (The cloud) 

El núvol és un concepte més conegut amb la forma anglesa The cloud o Cloud 

computing.   

És un model d'ús dels ordinadors. L’informació que normalment estaria al teu 

ordinador (programes, arxius, fotos...) passa a estar en un conjunt de servidors als 

quals pots accedir a través d'Internet i que formen el núvol. 

La idea darrere de tot això neix de la necessitat de tenir accés instantani i en tot 

moment a les teves dades siguis on siguis. Aquesta necessitat és deguda a l’aparició 

de nous dispositius mòbils com telèfons intel·ligents, tauletes... i ara també objectes.  

Els principals avantatges són el cost (n’hi ha de gratuïts), l’accessibilitat en qualsevol 

moment i a qualsevol lloc amb un únic requisit: tenir accés a Internet.  

Alguns serveis per guardar informació al Cloud són: dropbox, skydrive, google drive. 
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3. PROCÉS DE RECERCA PRÈVIA 

3.1 EVOLUCIÓ INTERNET 
Per investigar sobre el futur d’Internet cal saber que ha passat durant la història. 

Quan i com va sorgir la comunicació entre dues màquines, i l’evolució amb els fets 

més rellevants de l’història. 

2 

1958  

 

 

 

1961  

 

 

1963  

 

 

1974  

 

 

                                            
Totes aquestes fotografies s’han extret del Google Imatges 

Agencia governamental 

d’investigació ARPA amb fi militar. 

Primer correu electrònic 

enviat des de el MIT. 

Neix la commutació per paquets. 

Primera xarxa acadèmica i 

científica del món. 
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1974 

3 

 

1984 

 

 

1991   

 

 

1998  

 

 

2006   

 

 

2011  

                                            
Totes aquestes fotografies s’han extret del Google Imatges 

Protocol TCP i IP. 

1000 usuaris d’Internet. 

Primera prova mundial per 

canviar a IPv6. 

Mil cent milions d'usuaris d’Internet. 

Creació del buscador 

d’Internet més gran. 

 

World Wide Web (www) 

Protocol de transferència 
d'hipertext (Http) 
 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/2012
http://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
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VISIÓ MUNDIAL D’INTERNET 

Fa 20 anys , Internet s’utilitzava principalment per buscar informació, en canvi, en els 

últims 10 anys hi ha hagut grans canvis tant en l’ús com en l’accessibilitat. 

Internet de les coses ens permet seguir amb aquesta evolució, fent que la 

comunicació no només sigui entre els humans i dispositius mòbils o ordinadors, sinó 

que també sigui possible la comunicació entre nosaltres i els objectes que ens 

envolten.  

També hem de tenir en 

compte que molts de 

nosaltres pensem en 

Internet com una 

comunitat global. Però 

això no és així, ja que dos 

terços de la població 

mundial encara no té 

accés a Internet.  

Les noves tecnologies augmenta la desigualtat entre el món desenvolupat i el món 

en desenvolupament, entre el ric i el pobre, aquesta desigualtat dona lloc a la 

fractura digital. La fractura o escletxa digital és una qüestió d’abast polític i social que 

fa referència a la diferència entre les persones que disposen d’accés a noves 

tecnologies i les que no. La podem veure clarament representada en aquest gràfic, 

representa l’espai entre la recta blava i la recta taronja, que com es pot veure amb el 

pas dels anys cada vegada és més gran. La recta blava representa l’ús d’Internet en 

països desenvolupats, la taronja en països en desenvolupament i la recta groga és 

l’ús d’Internet mundialment. Aquesta recta groga no està entre aquestes dues 

perquè són més els països en desenvolupament (pobres) que els que ja estan 

desenvolupats (rics), per tant la recta taronja té més pes.  

Segons dades de l’any 2012, en el món hi havia 2.405.518.376 usuaris, el país amb 

més usuaris és Xina amb 538.000.000 i Espanya és el 27è país amb més usuaris a 

Internet amb 33.700.233. 

Foto 1. Usuaris d’Internet per cada 100 habitants, Font: 
International Telecommunications Union. 
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Foto 2: Representació del bit i el 

byte. Font: Google Imatges. 

3.2 CONCEPTES BÀSICS 

Internet és una xarxa pública i mundial d’ordinadors que estan interconnectats per un 

protocol d’Internet (IP) i que es comuniquen mitjançant la commutació de paquets.  

La commutació per paquets consta en dividir la informació que es vol enviar, 

precisament, en petits paquets. Hi ha dues parts: les dades i la informació de control 

que especifica la destinació del paquet. També tenim un límit superior per la mida 

dels paquets, si s'excedeix cal dividir el paquet en altres de més petits.  

El codi binari és un sistema de representació de textos, fotos o dades utilitzant el 

sistema de numeració binari que utilitza dues xifres: zero i un.       

Per tant gràcies a la commutació per paquets i al codi binari podem organitzar les        

dades d’un text en paquets i per poder-ho enviar a un altre ordinador. El byte és un 

grup de 8 bits, és a dir que hi ha 256 possibles estats binaris. 

Per exemple la informació que correspon a enviar una lletra 

necessita 1 byte (8 bits) 

Les fotos estan formades per un conjunt de punts (píxels) continguts en una 

quadrícula. Cada un d’aquests punts té una posició i un valor (o més d’un) que 

defineix el seu color, d’aquesta manera es divideix la foto en diferents zones, i amb 

codi binari es poden enviar d’un ordinador a un altre. 

El protocol engloba unes normes que permeten establir la comunicació entre dos 

sistemes. El TCP (transport control protocol) divideix la informació que es vol enviar 

o rebre en paquets de mida adequada. La IP (Internet protocol) envia els paquets i 

s’assegura de que aquests arribin al destinatari sense perdre dades. 

DNS és el servidor de noms de domini que relaciona els noms de cada pàgina web 

amb la seva IP. Es diferencien les xarxes LAN i les xarxes 

WAN. Les xarxes LAN cobreixen distàncies geogràfiques 

petites amb velocitats altes, requereixen un únic proveïdor 

de serveis Internet. Les xarxes WAN, en canvi cobreixen 

grans distàncies geogràfiques amb velocitats més baixes. 

Foto 3: Representació de les xarxes 
LAN i WAN. Font: Google Imatges 
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3.2 COM ES CONNECTA EL MEU ORDINADOR A 

INTERNET? 
Cada router d’una casa té una IP que és un nombre únic. Fina ara, estem utilitzant 

les IP versió quatre (IPv4) que consta d’un nombre binari de 32 bits, però per falta de 

direccions IP, és va haver de crear la versió 6 (IPv6) que té 128 bits. Cada vegada 

són més les direccions IP que s’ha d’atorgar i és per això que d’aquí uns anys 

s’haurà de fer el pas de l’IPv4 a la IPv6. La nova IPv6, permetrà proporcionar tant als 

futurs telèfons mòbils com als objectes, una direcció fixa i pròpia per a cada un d'ells. 

Per saber quina és la nostra IP obrim l’Administrador o terminal de l’ordinador. 

Introduïm “ipconfig” i ens apareix la informació que podem veure a la foto on en 

vermell tenim la IP de l’ordinador (versió 4) en blau la IP (versió 6). De color lila 

veiem la IP interna del meu router. La IP externa del router és la que t’identifica al 

navegar per Internet, i és pot consultar a la web: http://www.cualesmiip.com/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4 Comprovació de les IP, (Solsona, 2014)Font: Elaboració pròpia 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A8fons_m%C3%B2bils
http://www.cualesmiip.com/
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“Tracert” ens permet seguir la pista del trajecte des del nostre ordinador fins a alguna 

adreça web o direcció IP. En aquest cas hem fet el tracert a la web www.youtube.com, i 

es traça amb 10 salts, ja que el número 5 i el 11 no són vàlids. No sempre tracem el 

mateix recorregut per arribar al mateix lloc web o direcció IP.  

 

El ping és una eina que permet determinar si un servidor està funcionant, en aquest 

cas www.youtube.com, i si s'hi pot arribar des de l'ordinador on es fa la prova.  Com 

podem veure en la imatge representa que envies 4 paquets i d’aquets n’arriben 4, per 

tant no n’has perdut, això vol dir que el servidor funciona perfectament.  

Foto 5  Ping (Solsona, 2014)Font: Elaboració pròpia 

Foto 6 Tracert (Solsona, 2014)Font: Elaboració pròpia 
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3.4 INTERNET DE LES COSES 

AVANTATGES  

 Construcció d’un planeta més intel·ligent; innovació. 

 Millora l’eficiència, productivitat i qualitat. 

 Millorar la manera de viure, aprendre, entretenir, aprendre i treballar. 

 Presenta moltes sortides, entre d’altres ajudar a persones dependents o amb 

problemes de salut. 

 És possible estalviar en llum, aigua, combustible... 

 Fer possible l’evolució d’Internet i obrir un nou camí amb moltes possibilitats. 

 Alliberar a les persones de feines rutinàries i pesades. 

 No hi hauria robatoris i no es perdrien objectes, ja que estarien connectats a la 

xarxa en tot moment. 

 

DESAVANTATGES 

 Por al gran canvi que implica. 

 Ús inadequat de les dades; que no es respecti la privacitat. 

 Excessiu control sobre les persones. 

 Aparició de hackers i per tant virus que podrien afectar a partir d’ara als objectes. 

 Dependre en excés d’Internet i dels aparells. 

 Si la connexió amb Internet falla o hi hagués averies no podríem utilitzar cap dels 

objectes intel·ligents. 

 

PERQUÈ ARA? 

 Millora en les comunicacions. 

 Comencen a aparèixer bastantes plataformes d’Internet de les Coses. 

 Ha baixat del preu de sensors, plaques i microxips. 

 Pràcticament tothom té un mòbil amb connexió a Internet.  

 Ajudarà a fer el pas a la IP versió 6. 
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SITUACIÓ ACTUAL I FUTUR 

L’any 2008 hi havia més 

objectes connectats a 

Internet que persones. 

L’any 2010 hi havia 

exactament 6’8 mil 

milions d’habitants i 12’5 

mil milions de dispositius 

connectades a Internet, 

1’84 per persona. Segons 

dades ofertes per Cisco4 

l’any 2020 com a mínim 50 

mil milions de dispositius 

tindran connexió a Internet. 

 

APLICACIONS  

- SmartHouse (Cases intel·ligents): panys, aspersors, electrodomèstics, il·luminació 

de la casa...  

- SmartCity (Ciutats intel·ligents): càmeres de vigilància, contenidors, il·luminació 

d’un carrer, transport públic... 

- SmartEnergy (Energia Intel·ligent): controlar el consum d’electricitat i llum. 

- Salut: bàscula, raspall de dents, lents de contacte per diabètics, pegats per a 

persones amb problemes cardiovasculars...  

- Oci: joguines, rellotges, braçalets, cotxe, bambes... 

 

 

                                            
4
 Cisco: És una empresa multinacional dels Estats Units, dedicada principalment a la fabricació, 

venda, manteniment i consultoria d'equips de telecomunicacions 

 
Foto  7 Relació de la població mundial respecte als dispositius connectats a 

Internet (abril 2011).  Font: IBSG de Cisco. 
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Foto 8:  Bàscula Withings. (2013) Font: 

http://www.amazon.es/ 

EXEMPLE: 

La bàscula Withings és una bàscula amb 

connexió wifi  o intel·ligent que permet guardar  

el registre del pes i altres dades al teu  mòbil o 

ordinador per poder mantenir un d’aquestes 

dades. 

Aquesta bàscula permet reconèixer de manera 

automàtica fins a 8 persones diferents, calcula 

el IMC (índex de massa corporal) i el IGC 

(índex de grassa corporal), alguns models 

d’aquestes bàscules permeten també analitzar 

la qualitat de l’aire mesurant la quantitat de CO2  

per avisar si s’ha de ventilar l’habitació. El preu 

oscil·la entre 120 i 150 euros, depenent de la versió i 

les aplicacions de la bàscula. 

 

Withings és una companyia electrònica que es va fundar el juny del 2008 a França, on també de hi 

ha la seva seu. Withings dissenya dispositius connectats a Internet, per tant crea productes que 

formen part a Internet de les coses. Aquesta bàscula està disponible a la web oficial de Withings, 

però també a amazon.es a store.apple.com i altres webs. 

Aquesta bàscula és un producte  bastant nou, així que hi ha poques critiques al respecte, les que 

hi ha en general, valoren molt positivament aquest producte. Però alguns usuaris han tingut 

problemes en connectar la bàscula amb el seu wifi, hi ha routers que no són compatibles,  quan 

cauen els servidors de Withings no carreguen les dades al mòbil, en resum la major complicació 

que troben alguns usuaris és la primera configuració. 
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ÉS HORA DE LA PRÀCTICA 

Fina ara, el que volia era crear jo mateixa una aplicació 

gràcies als serveis de “MIT 5App Inventor”. He fet tres 

pràctiques creant aplicacions senzilles: un petit paint i un joc 

que és diu “Mole Mash”en el que has de prémer una imatge 

que et surt aleatòriament a la pantalla. Et recompta els punts 

aconseguits a la part de baix, i també es pot reiniciar el joc i 

començar de zero prement “Resert”.  

Aquestes aplicacions eren la introducció al món de la 

programació. La programació amb aquest servei del MIT és 

molt esquemàtica i visual.  

 

 

 

 

 

 

Durant  la meva recerca, he arribat a una web (www.carriots.com) que permet 

convertir les idees de projectes d’Internet de les coses en productes reals. Carriots 

és una plataforma que et dona l’opció de crear aplicacions per connectar un objecte 

a Internet. De manera totalment gratuïta (amb un màxim de 10 dispositius) qualsevol 

usuari por connectar i gestionar dispositius, recopilar dades, construir aplicacions i 

posar-les en funcionament. 

 

                                            
5
 MIT: Massachusetts Institute of Technology  

Foto 10: Esquema de programació amb el MIT App Inventor, 

(Solsona, 2014). Font: Elaboració pròpia 

Foto 9: Aplicació del “Mole 

Mash”, (Solsona, 2014). Font: 
Elaboració pròpia. 

http://www.carriots.com/
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Per una banda, si creo jo la aplicació aprendré com programar una aplicació 

complexa i com fer-ho tot des de zero, però la programació em farà perdre part del 

temps que podria emprar en la part pràctica i com desenvolupar aquest projecte 

perquè sigui més eficaç.  

Amb Carriots per l’altra banda, estalviaria temps i diners, sense haver-me de 

preocupar de protocols de comunicació, infraestructures, bases de dades, seguretat 

etc. Estalviaria diners ja que al registrar-me a la web i treballa allà és gratuït. També 

si volgués canviar la aplicació simplement hauria de canviar el software a Carriots, 

sense la necessitat de reprogramar el dispositiu. Carriots et permet fer projectes 

escalables, és a dir, amb la capacitat de canviar la grandària per adaptar-se a altres 

circumstàncies sense haver de començar des de zero. Un inconvenient és que la 

teva informació la té directament Carriots.  

En definitiva, decideixo seguir el meu projecte de recerca amb la web de carriots 

perquè em puc centrar en altres aspectes del meu projecte, estalviant el temps que 

m’estaria per crear una aplicació amb tots els protocols pertinents. 
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4. PROJECTE 

4.1 DEFINICIÓ 
A la web de carriots, hi ha una sèrie de tutorials amb diferents projectes que es 

poden fer a partir d’una Raspberry Pi. Un d’ells explica com connectar una 

Raspberry Pi a Carriots i crear un sistema d’alarma que enviarà alertes a partir de 

SMS a temps real. El tutorial és pot trobar a l’annex de la pàgina 19 a la 27.   

(https://www.carriots.com/tutorials/raspberrypi_carriots/alert_system) 

4.2 MATERIALS 

COMPTE DE CARRIOTS 

És una plataforma que es va començar a desenvolupar l’any 2010. Aquest equip ha 

estat desenvolupant projectes del IoT 6i M2M7 des de fa 6 anys.  

PRIVACITAT 

Carriots en la seva política de privacitat assegura que no entra en negocis de venda 

o lloguer d’informació sobre els usuaris sempre i quan no contin amb el consentiment 

de l’usuari, necessitin compartir la informació amb proveïdors, sigui necessari per 

investigar algun possible frau. Per altra banda les dades pertanyen a l’usuari i és 

lliure de descarregar-les, aquestes dades estan ubicades a Espanya. Si cancel·les el 

teu compte el contingut no s’eliminarà si no ho fas intencionadament. Al cancel·lar el 

compte la informació no és accessible per l’usuari ni per altres que poden accedir al 

Servei, però algunes còpies residuals poden continuar existint en còpies de 

seguretat i arxius de Carriots durant 5 anys. Si no es compleixen les Condicions de 

Servei i et tanquen el compte, tu pots contactar amb Carriots perquè aquets eliminin 

les teves dades i ells ho valoraran. No assumeixen cap responsabilitat d’alguna 

pèrdua o distribució no autoritzada dels continguts del usuari. Es recopila molt poca 

informació personal sobre els usuaris, sobre tot dels de compte gratuït (com és el 

meu cas).  

                                            
6
 Internet of Things (Internet de les coses)  

7
 Machine to machine  

Foto 11 Símbol de Carriots. Font: 

https://www.carriots.com/ 

https://www.carriots.com/tutorials/raspberrypi_carriots/alert_system
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Carriots té 4 lleis sobre la protecció de dades: les dades són del usuari, les dades 

estan protegides, les dades són transferibles, el compte gratuït s’ofereix tal qual és i 

segons disponibilitat sense cap acord de Nivell de Servei.  

Per saber informació més detallada sobre la política de seguretat i les condicions 

d’ús, consultar de la pàgina 1 a la 18 de l’annex.     

 PROGRAMACIÓ AMB PYTHON 

El sistema de programació Python s’utilitza en els tutorials de Carriots.               

Va aparèixer l’any 1991, el seu creador és Guido van Rossum, un neerlandès 

que actualment treballa per a Google.  El nom Python prové de l’afició del 

creador per un grup d’humoristes britànics anomenats Monty Python. 

RASPBERRY PI 

Una vegada escollit el camí de carriots he 

d’escollir algun petit ordinador o placa electrònica 

per poder-hi programar. Hi ha diferents opcions 

com: Ardruino, Raspberry Pi, Beaglebone... 

gràcies als consells del tutor, preu i recursos 

escullo una Raspberry Pi. L’he demanat per Internet 

a la web (www.picaxe.es)  

La Raspberry Pi, és un ordinador de placa reduïda bastant econòmic que inclou tot 

el que ens ofereix un ordinador estàndard. Les primeres ventes van ser el febrer del 

2012. Hi ha el model A i el B. Jo tinc el model B 

que té dos ports USB, 3’5 W d’alimentació i com 

tots els ordinadors té dos memòries diferents: La 

física que en el meu cas és una targeta SD de 

8GB o en un ordinador comú seria el disc dur. I 

també tenim la memòria RAM que en la meva 

Raspberry Pi és de 512MB que serien 0’5GB.                

El preu oscil·la entre els 34 i 39 euros. 

 

Foto 12 Símbol 

de python. Font: 
Google Imatges. 

Foto  13 Raspberry Pi model B. 
Font: http://es.wikipedia.org/ 

Foto  14 Localització dels components de la 
Raspberry Pi. Font: http://es.wikipedia.org/ 

http://www.picaxe.es/
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COMPLEMENTS RASPBERRY PI 

8 

 

COMPONENTS ELECTRÒNICS 
 

 

 

 

 

   

 

 

                                            
Totes les fotografies s’han extret del Google Imatges i picaxe.es 

Foto  15. Tarjeta SD de 8 GB Foto  16. Adaptador HDMI Foto  17. Carregador Internacional 

Foto  18. Cables Foto  19. Placa de proves Foto  20. Resistències 

Foto  21. LED Foto  22. Condensador Foto  23. LDR (sensor de llum) 
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4.3 REALITZACIÓ DEL PROJECTE 
Primer de tot, he posat la targeta SD a 

l’ordinador i a l’enllaç 

http://www.raspberrypi.org/downloads/ 

de la web oficial de Raspberry Pi, m’he 

baixat l’arxiu que és diu NOOBS per 

formatar. Després tenim diferents 

opcions de sistemes operatius per 

instal·lar, jo utilitzaré Raspbian.  

Una vegada tenim la targeta preparada 

agafem la Raspberry Pi i hi endollem tot 

el necessari perquè funcioni. Posem la 

targeta a la part de sota de la placa, 

connectem l’adaptador HDMI que 

connectarà la pantalla a la Raspberry Pi. 

Endollem el ratolí i el teclat a les 

entrades USB. Per últim endollem 

l’alimentació (carregador internacional) 

que farà que comenci a funcionar. 

 

Foto 25 i foto 26. La meva Raspberry Pi endollada a casa, (Solsona, 2014). Font: Elaboració pròpia. 

Foto  24. Opcions de diferents sistemes operatius, (Solsona, 
2014). Font: Elaboració pròpia. 

http://www.raspberrypi.org/downloads/
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La primera pantalla que ens apareix ens dona 

diferents sistemes operatius per instal·lar. Jo 

selecciono Raspbian que ocupa 2512 MB i és 

el recomanat. Llavors faig clic a instal·lar i 

comença el procés d’instal·lació. Durant la 

càrrega es selecciona l’idioma i et surten 

diferents pantalles que et donen diferent 

informació, és important perquè et diu l’usuari 

(pi) i la contrasenya (raspberry) amb el qual s’ha d’accedir.  

Tot seguit apareix una pantalla que et dona nou opcions per si hi ha alguna cosa que 

es vol modificar. Si no canviem res s’inicia amb mode de comandes i és molt difícil 

de treballar-hi així que a la pantalla amb les nou opcions seleccionem la tres i  llavors 

dona tres opcions, seleccionem la segona per així tenir un escriptori com 

normalment.  

Foto 27. Opcions sistemes operatius al engegar la 
Raspberry Pi, (Solsona, 2014). Font: Elaboració pròpia. 

Foto 28. Opcions per modificar el programari de la Raspberry Pi, (Solsona, 2014). Font: Elaboració pròpia. 

Foto  29. Interfície gràfica de la Raspberry Pi, (Solsona, 2014). 

Font: Elaboració pròpia. 
Foto  30. Mode de comandes de la Raspberry Pi, (Solsona, 

2014). Font: Elaboració pròpia. 
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El següent pas és connectar la Raspberry pi a Internet. Per això tenim dues opcions: endollar el 

cable de xarxa a la Raspberry pi directament per l’entrada que ja té, o  comprar un adaptador per 

rebre wifi amb USB perquè la Raspberry tingui Internet 

sense necessitat de cables.  

La primera vegada he decidit endollar el cable de xarxa 

directament ja que és la manera més pràctica i senzilla 

perquè automàticament ja ens reconeix la xarxa a la qual 

s’ha de connectar. 

 

PROGRAMACIÓ 

Dins del tutorial del projecte final del l’alarma, es pot veure la programació que s’ha 

de fer servir, i el sistema que s’utilitza és Python. He vist necessari aturar-me i 

entendre tot el tema de la programació pas per pas. És la primera vegada que 

programo així que primer de tot aprendré el que és bàsic, i una vegada m’hagi 

familiaritzat amb la programació de Python ja faré el projecte de l’alarma. 

A l’escriptori tenim la icona de LXTerminal, cal fer-hi clic perquè se’ns obri el 

terminal de comandes. Una vegada dins el mode de comandes cal baixar-

nos la llibreria de Python per poder treballar amb aquest sistema de 

programació.  

 

 

 

 

 

 

 

Al posar aquesta comanda 

és possible baixar-se el fitxer 

comprimit. (llibreria) 

Escrivint “unzip” i el nom del 

fitxer aconseguim 

descomprimir-lo. 

Foto 3:  Foto  31. Manera d’endollar el wifi a las 
Raspberry Pi. Font: Google Imatges 

Foto  32 Passos per baixar-me la llibreria del sistema de programació, 
(Solsona, 2014). Font: Elaboració pròpia. 
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Ara si, ja podem començar a programar. Començaré amb un programa molt bàsic 

amb el qual apareix a la pantalla Hola Solsona! 

 

PROGRAMAR AMB LEDS 
Seguiré aprenent a programa amb un sistema que faci parpellejar dos LEDs 

connectats a la Raspberry Pi. Amb ajuda del tutorial d’aquesta pàgina web 

http://geekytheory.com/tutorial-raspberry-pi-gpio-parte-2-control-de-leds-con-python/. 

Es pot consultar el tutorial de la pagina 15 a la 25 de l’annex.  

L’objectiu d’aquest petit programa és crear un petit bucle que executa un codi de 

manera repetida, mentrestant es complexi la condició inicial. 

COMPONENTS NECESSARIS: 

 1 x Raspberry Pi  

 1 x Placa de proves  

 2 x Resistència 1kΩ 

 2 x LEDs 

 3 x Cables 

 

 

 

 

 

 

Foto 35. Esquema de els components necessaris 
connectats. Font: tutorial esmentat anteriorment. 

Foto 34 Els components connectats a la meva 
Raspberry, (Solsona, 2014). Font: Elaboració pròpia. 

Foto 33 Primer programa, (Solsona, 2014). Font: Elaboració pròpia. 

http://geekytheory.com/tutorial-raspberry-pi-gpio-parte-2-control-de-leds-con-python/


Internet de les coses 

24 
 

 

LED (light-emitting diode) diode emissor de llum. És necessari posar una resistència 

amb cada LED perquè aquests no són capaços de regular la corrent que necessiten, 

i les resistències impedeixen el pas d’un excés de corrent que crearia el LED. 

PROGRAMACIÓ 

El primer pas és crear un nou arxiu de Python que es dirà: blink.py. En aquest nou 

arxiu hi posem tot el programa: 

import RPi.GPIO as GPIO 

import time 

GPIO.setmode(GPIO.BCM) 

GPIO.setup(17, GPIO.OUT) # GPIO 17 com a sortida d’informació 

GPIO.setup(27, GPIO.OUT) # GPIO 27 com a sortida d’informació 

def blink(): # Creem una funció anomenada blink per executar el bucle. 

         print "Comencem..." 

         iteracion = 0 

         while iteracion < 30: # Bucle que es compleix mentrestant el 

valor sigui menys de 30  

              GPIO.output(17, True) # Encendre el 17 

                GPIO.output(27, False) # Apagar el 27 

                time.sleep(1) # Esperem 1 segon 

                 GPIO.output(17, False) # Apagar el 17 

                 GPIO.output(27, True) # Encendre el 27 

                time.sleep(1) # Esperem 1 segon 

                 iteracion = iteracion + 2 # Sumem 2 perquè ha 

parpellejat dues vegades. 

         print "FÍ" 

         GPIO.cleanup() # Neteja dels GPIO 
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blink() # Cridar a la funció blink.py 

 

EXECUCIÓ 

Ara nomes cal executar el codi introduint sudo python blink.py 

 

 

 

 

Al seguir el tutorial anterior he tingut problemes en la programació als quals no hi 

trobava solució. Al quedar-me travada en aquest tutorial vaig decidir buscar-ne altres 

en els que també s’utilitzessin LEDs. Al youtube vaig trobar un vídeo anglès en el 

que explica pas per pas com encendre i apagar LEDs i també es pot veure el procés 

de com ho fa.   https://www.youtube.com/watch?v=IP-szuon2Bk El muntatge és el 

mateix, canvia només la programació. En aquest tutorial és creen dos arxius 

independents, un per encendre els LEDs i l’altre per apagar-los. 

Per encendre els leds he creat un fitxer: led.py 

#!/usr/bin/python 

import RPi.GPIO as GPIO 

GPIO.setmode(GPIO.BCM) 

GPIO.cleanup () 

GPIO.setwarnings (False) 

GPIO.setup(17,GPIO.OUT) 

GPIO.setup(27,GPIO.OUT) 

print “Llums enceses” 

GPIO.output(17,GPIO.HIGH) 

GPIO.output(27,GPIO.HIGH) 

Foto 36 Execució del programa, (Solsona, 2014). Font: Elaboració pròpia. 

https://www.youtube.com/watch?v=IP-szuon2Bk
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L’altre fitxer per apagar els leds: off.py 

#!/usr/bin/python 

import RPi.GPIO as GPIO 

GPIO.setmode(GPIO.BCM) 

GPIO.cleanup () 

GPIO.setwarnings (False) 

GPIO.setup(17,GPIO.OUT) 

GPIO.setup(27,GPIO.OUT) 

print “Llums apagades” 

GPIO.output(17,GPIO.LOW) 

GPIO.output(27,GPIO.LOW) 

 

EXECUCIÓ 

Una vegada hem creat els fitxers per apagar i encendre les llums, executem el codi 

led.py per encendre els LEDs i la funció off.py per apagar-los.  

 

Al acabar aquest tutorial i veure que funcionava, vaig tornar a intentar fer el 

programa anterior (blink.py) que havia deixat a mitges per problemes en la 

programació. Com que tenia els conceptes molt més clars ja em va funcionar. 

Una vegada he fet el petit programa de “Hola Solsona” i els altres dos amb els LEDs 

considero que ja tinc una mica més de coneixement en programació, decideixo 

començar a fer el projecte de l’alarma.  

Foto 37. Execució del programa, (Solsona, 2014). Font: Elaboració pròpia.  
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4.4 PROJECTE FINAL. ALARMA 
Tutorial: https://www.carriots.com/tutorials/raspberrypi_carriots/alert_system  

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 
La Raspberry Pi s’ha de programar per enviar dades a Carriots indicant si la llum 

està o no encesa a partir del voltatge que s’enregistra. Totes les dades enviades per 

la Raspberry Pi es recullen i s’emmagatzemen a Carriots.  Una vegada tenim les 

dades a Carriots hem de fer que s’enviï una alerta amb un SMS al telèfon mòbil.  

El meu objectiu és realitzar un projecte d’Internet de les coses, en concret connectar 

part de la meva habitació a Internet per saber si algú entra a la meva habitació des 

de el telèfon mòbil.  

COMPONENTS NECESSARIS 
 1 x Raspberry Pi (1) 

 1 x Placa de proves (2) 

 1 x Resistència de 2’2 KΩ (3) 

 1 x Sensor de llum (4) 

 1 x Condensador de 1 µF (5) 

 3 x Cables  

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 39 Esquema de els components 
necessaris connectats. Font: tutorial esmentat 
anteriorment. 

Foto 38 Els components connectats a la meva 

Raspberry, (Solsona, 2014). Font: Elaboració 
pròpia. 

 

https://www.carriots.com/tutorials/raspberrypi_carriots/alert_system
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ELECTRÒNICA 
És un circuit RC, és a dir, format   per resistències i 

condensadors alimentats per una font elèctrica. És senzill 

i de corrent continua, com es veu a l’esquema a la part 

de dalt tenim la part positiva de la pila i a baix la presa de 

terra. La primera resistència és de 2’2kΩ (vermell, 

vermell, vermell), seguidament hi ha el sensor de llum, 

representat com una resistència que té un valor variable. 

El cable que hi ha entre el condensador i el sensor es el 

GPIO, que s’encarrega de recollir l’informació (cable 

blau) 

 

 

 

FUNCIONAMENT 
El sensor és una resistència que varia segons la llum que rep, si el sensor no rep 

llum la resistència té més valor i a l’inrevés. La funció del sensor és transformar el 

valor físic (la llum) en un valor elèctric (voltatge). El codi amb el qual llegeix 

l’informació el sensor es high (1) en el cas que el voltatge sigui entre 3’3 i 5 volts i 

low (0) en el cas que sigui entre 0 i 2 volts.  

El pin GPIO s’estableix com una sortida low, això serveix per a descarregar el 

condensador a 0 volts. Un altre pin GPIO s’estableix com a entrada, que indica el 

flux de corrent per la resistència a traves dels condensador. El pin GPIO llegeix els 

valors, en algun moment la tensió dels condensador augmentarà lo suficient com 

perquè sigui considerada high (més de 2 volts). El temps necessari es proporcional 

al nivell de llum vist pel sensor de llum. El pin GPIO actua com a sortida d’aquesta 

informació i es repeteix el procés. 

Foto  40. Dibuix del circuit, 

(Solsona, 2014). Font: 
Elaboració pròpia. 
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PROGRAMA 
import RPi.GPIO as GPIO #Utilitzar la llibreria de GPIO 

from urllib2 import urlopen, Request 

from time import mktime, sleep 

from datetime import datetime 

from json import dumps 

 

class Client (object): #Presenta l’usuari com a client 

    api_url = "http://api.carriots.com/streams" 

    def __init__(self, api_key=None, client_type='json'): 

        self.client_type = client_type 

        self.api_key = api_key 

        self.content_type = 

"application/vnd.carriots.api.v2+%s" % self.client_type 

        self.headers = {'User-Agent': 'Raspberry-Carriots', 

                        'Content-Type': self.content_type, 

                        'Accept': self.content_type, 

                        'Carriots.apikey': self.api_key} 

        self.data = None 

        self.response = None 

 

    def send(self, data): 

        self.data = dumps(data) 
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        request = Request(Client.api_url, self.data, 

self.headers) 

        self.response = urlopen(request) 

        return self.response 

 

def rc_time(pipin): #definir la funció que llegeix el temps de carrega del 

condensador 

    measurement = 0 #descarrega el condensador 

    GPIO.setup(pipin, GPIO.OUT) 

    GPIO.output(pipin, GPIO.LOW) 

    sleep(0.1) 

    GPIO.setup(pipin, GPIO.IN) 

    while GPIO.input(pipin) == GPIO.LOW: 

        measurement += 1 

    return measurement #Torna a començar a partir de measurement 

def main(): 

    GPIO.setmode(GPIO.BCM) 

    on = 1  #Indica llums enceses 

    off = 2  #Indica llums apagades 

device = defaultDevice@annagarcia13.annagarcia13 #Identificador del 

meu dispositiu 

apikey = 

a39e88ccbe4908a1d053c2ae2d49b219529db13df01fc471414e3d70c5d41c

de #Identificador del meu compte de carriots  

https://cpanel.carriots.com/apikey/a39e88ccbe4908a1d053c2ae2d49b219529db13df01fc471414e3d70c5d41cde/show
https://cpanel.carriots.com/apikey/a39e88ccbe4908a1d053c2ae2d49b219529db13df01fc471414e3d70c5d41cde/show
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lights = off   

client_carriots = Client(apikey) 

while True: 

timestamp = int(mktime(datetime.utcnow().timetuple())) 

print rc_time(4) 

if rc_time(4) > 800: #mentrestant rc_timpe(4) sigui menor de 800 

(aquest valor depèn de l’intensitat de llum de l’habitació) 

new_lights = off #...les llums estan apagades 

print("Llums apagades")#Apareix a la pantalla: Llums apagades 

else: #d’altra manera... 

new_lights = on #...les llums estan enceses 

print("Llums enceses")#Apareix a la pantalla: Llums enceses 

if lights is not new_lights: #Comprova si hi ha hagut canvi en 

l’estat actual  

lights = new_lights  #Actualitza l’estat i envia les dades a 

temps real 

data = {"protocol": "v2", "device": device, "at": 

timestamp, "data": dict( 

light=("ON" if new_lights is on else "OFF"))} 

carriots_response = client_carriots.send(data) 

print carriots_response.read() 

 

if __name__ == '__main__': 

    main() 
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ACTIVAR EL DIPOSITIU 
El següent pas és activar el dispositiu amb el qual volem treballar i enviar una trama. 

Per fer-ho, entrem al compte de carriots a dins l’apartat Asistente mandar tramas. El 

primer pas és escollir el dispositiu amb el qual vols treballar, el segon és definir les 

dades que vols enviar amb aquesta trama en el meu cas: Llum encesa, per últim cal 

veure el resum que es fa automàticament separat en escapçament i cos, llavors 

nomes queda enviar la trama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto  41. Passos per activar el dispositiu, (Solsona, 2014). Font: Elaboració pròpia. 

 

Foto  42. Passos per activar el dispositiu, (Solsona, 2014). Font: Elaboració pròpia. 
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Una vegada hem seguit aquets passos podem veure com l’estat del dispositiu canvia 

de desconnectat a connectat . 

 

EXECUCIÓ DEL PROGTAMA 
A l’hora d’executar el programa 

em detectava diferents errors al 

programa. Per solucionar-ho he 

instal·lat un editor de textos que 

és diu Gedit. Amb aquest editor de 

textos, les instruccions es 

marquen amb colors de manera 

que pots veure els errors 

d’escriptura amb més facilitat. 

Amb aquest editor de textos 

també és pot copiar i enganxar 

directament el programa per evitar 

qualsevol error en l’escriptura.  

Per descarregar l’editor de Gedit 

introduïm el codi: sudo apt-get 

install gedit, obrim i 

introduïm el programa. Una 

vegada tenim el programa copiat 

el guardem com un arxiu a 

l’escriptori.  

 

Foto  43. Dispositiu activat, (Solsona, 2014). Font: Elaboració pròpia. 

Foto  44. Editor de textos Gedit, (Solsona, 2014). Font: Elaboració 

pròpia. 
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Per executar el programa hem d’introduir el nom de l’arxiu de Gedit i ens apareixerà 

a la pantalla el registre de dades del sensor de llum i l’interpretació del programa, en 

el cas de la foto “Llums apagades” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dins del compte de carriots a l’apartat de Tramas de datos, podem veure el registre 

de totes les dades amb la data, l’hora, el nom del dispositiu utilitzat i l’interpretació de 

lights ON o lights OFF.   

Foto  45. Execució del programa, (Solsona, 2014). Font: Elaboració pròpia. 

 

Foto  46. Registre de dades, (Solsona, 2014). Font: Elaboració pròpia. 
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FEM QUE L’ALARMA SIGUI INTEL·LIGENT  

Per fer que aquesta alarma sigui intel·ligent necessitem que les dades enregistrades 

s’enviïn via Internet a un telèfon mòbil, també es pot denominar com crear un 

Listener. La web de carriots et dona tres opcions: enviar un correu electrònic, un 

SMS o un twit. Jo he decidit enviar un SMS perquè així m’apareix directament al 

mòbil. 

Els passos que cal seguir és definir el tipus d’entitat, en el meu cas un dispositiu i 

escollir quin d’ells vols utilitzar (raspberry_pi@annagarcia13.annagarcia13). Tot 

seguit introduir el numero de telèfon al qual arribarà el missatge i finalment introduir 

el text que vols que tingui el teu missatge, en el meu cas: “SMS de la meva 

Raspberry” 

                     

Una vegada activem el programa i el sensor detecta que s’ha 

encès la llum, s’envia el missatge i a la web de carriots queda 

registrat cada un d’aquets missatges enviats. 

Foto  47.Passos per crear el Listener, (Solsona, 2014). Font: Elaboració pròpia. 

Foto  48. Registre de dades, (Solsona, 2014). Font: Elaboració pròpia. 

Foto  49. Missatge que arriba al mòbil, (Solsona, 2014). Font: Elaboració pròpia. 

mailto:raspberry_pi@annagarcia13.annagarcia13
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ESQUEMA RESUM DEL PROJECT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESSUPOST 

El pressupost total al fer el projecte final i els programes entremitjos dels LEDs: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Material Quantitat Preu TOTAL 

Raspberry Pi 1 35.50 € 35.50 € 

Adaptador HDMI 1 6.80 € 6.80 € 

Carregador Universal 1 24.43 € 24.43 € 

Targeta SD 1 8.00 € 8.00 € 

Cables 3 0.09 € 0.27 € 

Resistència 3 0.051 € 0.0153 € 

Condensador 1 0.24 € 0.24 € 

LED 2 0.10 € 0.20 € 

LDR 1 0.36 € 0.36 € 

Placa de proves 1 5.87 € 5.87 € 

TOTAL                                                     81.69 € 

Foto 50 Esquema resum del meu projecte (Solsona, 2014). Font: Elaboració pròpia 
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5. CONCLUSIONS 

5.1 AVALUACIÓ  
Al començar el meu treball de recerca tenia la idea de crear una aplicació senzilla pel 

meu compte i intentar connectar de manera simple un objecte a Internet. Durant la 

meva recerca la idea de com fer-ho a canviat rotundament, i la raó és haver trobat la 

web de carriots, una plataforma d’Internet de les coses que he utilitzat per fer el meu 

projecte.   

Tot i que no he acabat com jo esperava estic molt satisfeta d’haver escollit el camí 

de carriots perquè he aconseguit el que em feia més il·lusió que era connectar un 

objecte a Internet. Per tant, el meu objectiu principal d’intentar connectar un objecte 

a Internet l’he complert, he fet un sistema d’alarma que enregistra unes dades a 

Internet i s’envia una alerta al mòbil en forma d’SMS com ja he explicat durant el 

treball. Per aconseguir-ho he hagut de passar varis obstacles, entre ells el que més 

mal de cap m’ha donat és la programació i connectar l’objecte amb la web creant les 

trames i el dispositiu. 

Tinc molt clar que si tinc temps m’agradaria seguir amb aquest treball de recerca en 

la part pràctica, realitzant nous projectes. Primer de tot, afegir altres sensors al 

projecte que ja tinc, per exemple un sensor de moviment o de temperatura, i per tant 

afegir una part nova al programa que controli aquets altres dos sensors. Desprès 

també m’agradaria seguir un altre tutorial de carriots on s’explica com controlar una 

electrovàlvula. És basa en obrir o tancar vàlvules de casa teva des de la teva pagina 

web amb ajuda de Carriots. Desprès m’agradaria poder crear altres projectes sense 

dependre dels tutorials de carriots, com controlar el sistema de rec del meu hort amb 

sensors d’humitat o fer un peluix per un nen petit que dins tingui un sensor de 

temperatura i que pugui alertar als pares en cas d’anomalies.  

A gran escala on veig més futur és amb les cases o ciutats intel·ligents. En cas de 

fer una casa intel·ligent primer de tot instal·laria un sistema d’altaveus per tota la 

casa que informes de les notícies diàries, i que puguis controlar la música ,el volum i 

l’intensitat de la llum amb la veu. També és important per saber que persones 

dependents estan bé, per exemple col·locant sensors de moviment o llum a llocs 

habituals i si es veu que aquets no reben dades és que alguna cosa va malament.  
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Per altra banda també controlar amb càmeres que passa a l’entrada de casa teva 

des de el telèfon mòbil. En cas de tenir jardí, controlar el sistema de rec de les 

plantes o el nivell i condicions de l’aigua de la piscina. Per últim una de les coses 

més importants seria mesurar el consum d’energia elèctrica, aigua i gas, és possible 

estalviar per exemple, gràcies al control de temperatura, la calefacció 

automàticament sap quan l’edifici ja esta a la temperatura adient i no cal que 

segueixi consumint. 

En el procés de recerca he anat resolent les preguntes que em plantejava al principi 

del treball. Clarament sí que existeixen molts objectes connectats a Internet i de 

mateixa manera hi ha molts projectes en desenvolupament. Pel que fa a si realment 

és necessari, jo crec que hi ha d’haver certs límits que no s’han de passar, i 

conseqüentment que Internet de les coses no sigui un luxe innecessari. Amb això 

vull dir que hi ha projectes de tots tipus, uns més funcionals i altres menys, abusar o 

no d’aquets depèn de nosaltres, els consumidors. 

La gran pregunta és si en general tenen més importància els avantatges o els 

inconvenients a l’hora d’escollir el nostre futur. La resposta a aquest pregunta no és 

de veritat absoluta perquè es podria obrir un gran debat en el que cadascú tindria 

una opinió diferent. Jo personalment confio en que el futur de la tecnologia és sense 

cap dubte els objectes intel·ligents i controlar-los des del nostre telèfon mòbil. Crec 

que seria una revolució en el món de la tecnologia, l’Internet i les aplicacions de 

mòbils. Tot això no treu la por de dependre de l’intel·ligència artificial, la inseguretat 

de tenir tantes dades, la dificultat que tenen algunes persones grans al utilitzar 

alguns aparells, la desconfiança d’algunes persones en el món d’Internet.  

En resum, confiar o no en Internet de les coses forma part de l’opinió de cadascú, jo 

definitivament hi confio. I com va esmentar Mark Zuckerberg: 

"The biggest risk is not taking any risk… In a world that is changing really 

quickly, the only strategy that is guaranteed to fail is not taking risks." 

Aquesta frase crec que és adient per expressar que en el món de les noves 

tecnologies s’han de prendre riscos, i en cas de fracàs corregir i aprendre de l’error. 

Si ens quedem de braços plegats i no prosperem, mai sabrem si ens estem perdent 

quelcom revolucionari.   
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5.2 VALORACIÓ PERSONAL 
Personalment fer aquest treball de recerca m’ha agradat molt en tots els aspectes. 

M’ha agradat el tema, com l’he desenvolupat i el projecte final al que he arribat.  

He après moltes coses de les que abans no en sabia res, mai m’havia interessat 

especialment el tema d’Internet o d’electrònica fins a començaments de 1r de 

Batxillerat. Ara gràcies a aquest treball de recerca tinc molt clar que això m’interessa 

i segueixo sentint molta curiositat per seguir aprenent coses, en especial 

programació. En definitiva, entrar en aquest món de l’automatització m’ha servit per 

adonar-me que és un àmbit que m’agrada molt i que fins ara no havia descobert. 

Tant en la part pràctica com la teòrica m’ha agradat, però si que es veritat que la 

pràctica es viu amb més intriga i emoció, tot i això per començar la pràctica és 

necessari tenir una base de coneixements teòrics.  

En resum, gràcies a aquest treball he pogut conèixer nous indrets de la tecnologia 

que no coneixia, dels quals al principi del treball tenia molta curiositat saber-ne més, i 

ara que l’he acabat i m’hi he implicat se’m han despertat més curiositats i interessos.  

Vull agrair l’ajuda del tutor del treball Pep Porredon i també del meu germà, Albert 

García titulat d’un grau mig d’informàtica que m’ha ajudat a comprendre la part 

teòrica del treball. 
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