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Una xarxa comunitària de la 
internet de les coses



Què és l’internet de les coses (iot)?
Són objectes de la vida quotidiana connectats a la Internet. Punt.

D’acord, però hi ha d’haver alguna cosa més: un propòsit.
Per què els volem connectar?

I com ho fem?
L’objecte ha de tenir un transmissor: ràdio, wifi...
Que faci arribar una informació a un lloc físic 
on es processi la informació 
(per ex. enviï una resposta a l’objecte)
per assolir el propòsit inicial.

I tot això ho fem a través d’una
XARXA COMUNITÀRIA DE COMUNICACIONS



Una xarxa comunitària 
de baix a dalt



Qui som ttn.cat?



Som una comunitat!

I no som l’única. Arreu del 
món la gent s’ha unit per fer 
xarxes de telemetria.

Però, gràcies a la 
col·laboració amb guifi.net, 
The Things Network Catalunya 
és una de les poques que 
ofereix una solució de xarxa 
completament oberta i comuna.



Qui som?
The Things Network Catalunya som un grup de persones i entitats interessades a fomentar la 
sobirania tecnològica i l’autonomia social a partir de la construcció d’una xarxa de dades 
d’Internet de les Coses oberta, lliure i neutral, creada col·lectivament des de baix. 
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Què vol dir “oberta”, “lliure” i “neutral”?

1. És oberta perquè s'ofereix universalment a la participació de tothom sense cap tipus 
d'exclusió ni discriminació, i perquè s'informa en tot moment de com funciona i els 
seus components, permetent així que qui vulgui pugui millorar-la. 

2. És lliure perquè tothom hi pot fer el que vol i gaudir-ne.

3. És neutral perquè la xarxa és independent dels continguts, no els condiciona i hi 
poden circular lliurement.

4. També és neutral respecte de la tecnologia, la xarxa es pot construir amb la 
tecnologia que decideixin els seus participants sense més limitacions que les que es 
derivin de la pròpia tecnologia.

*Ens inspirem en El Comuns de la Xarxa Oberta, Lliure i Neutral ("XOLN"), el Manifest de 
guifi.net, una Xarxa Oberta, Lliure i Neutral



Xarxa Oberta d’internet de les coses
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https://TTNmapper.org/ 

https://ttnmapper.org/


Com formar-ne part?
Participa a primer hackathon (16 de juny)

Entitats, col·lectius, institucions:
● Compra una antena (gateway) a preu de cost i instal·la-la
● També podem acompanyar-te, instal·lar l’antena i donar-te suport en el 

manteniment!
● Fes tallers tècnics o d’empoderament ciutadà
● Organitza una hackató social  

Professionals del món de la tecnologia i el coneixement obert:
● Participa a la bossa de formadors/es del programa 

https://thethingsnetwork.cat/index.php/Bossa_de_formadores
● Aprèn a instal·lar l’antena / gateway
● Forma  part de la comunitat TTNcat i fes-te membre

Ciutadanes:
● Vine als tallers i  hackatons programats i fes-te membre



Tecnologia



Tecnologies sensefils

Molt 
curta 

distància

Llarga
distància
>1 km

Molt llarga 
distància



LoRa
● Modulació propietària de Semtech
● PHY - OSI layer 1
● Tecnologia Spread Spectrum, 

utilitza el màxim ample de banda
● Presenta una gran inmunitat a 

interferències de banda estreta o 
soroll al canal

● Funcional amb SNR de fins a -20dB



LoRaWan
● LoRa Alliance
● Internet de les Coses (IoT)
● Long Range / Low Power / Low 

Bandwidth
● MAC - OSI layer 2 i 3
● Banda ISM sense llicència (868 MHz)
● Duty cycles (+TTN Fair Access 

Policy)
● AES CCM
● Topologia en estrella



TTN
Els nodes fan broadcasting.

Més d’una passarel·la (gateway) pot 
rebre els missatges d’un mateix node.

Una passarel·la pot donar servei a 
entre 1.000 i 10.000 nodes.

El backend the TTN és codi obert i és 
replicable. Ara mateix, TTN té un 
backend per cada continent.

Els nodes regulen la potència i consum 
en funció de les passarel·les, com més 
passarel·les més autonomia i més 
missatges/dia.



Uplink (del node a l’aplicatiu)
Els missatges 
s’envien per ràdio 
(LoRa) del node a la 
passarel·la 
(gateway).

La passarel·la l’únic que fa és 
“traduir” el missatge d’un 
protocol a un altre, i l’envia 
per Internet als servidors de 
TTN

Els servidors fan moltes coses, 
però el més important és que 
encaminen els missatge cap a 
l’aplicatiu final

Comunicació encriptada
2-10km
30s/dia de TOA (Time On 
Air)
46ms-3s TOA/missatge
10-650 missatges/dia
Baix consum

Comunicació encriptada
UDP
Les passarel·les de TTNcat 
faran servir la xarxa 
guifi.net per sortir a 
Internet

Comunicació encriptada
L’aplicatiu de destí es 
configura a TTN
Integracions amb diferents 
serveis
MQTT



Downlink (de l’aplicatiu al node)
La passarel·la fa servir 
la mateixa connexió oberta 
per el node per enviar-li 
la resposta

Els servidors de TTN envien el 
missatge encuat en rebre una 
comunicació del node (després d’un 
uplink)

L’aplicatiu por encuar un missatge per 
un node

Comunicació encriptada
Màxim de 10 missatges al dia, 
incloent-hi els ACK!

Comunicació encriptada
El missatge a la passarel·la no s’envia 
en el mateix moment
Quan una passarel·la comunica un 
missatge del node destí se li envia la 
resposta
No és temps real!

Comunicació encriptada
L’aplicatiu pot enviar un 
missatge en qualsevol moment
MQTT



Quines Dades 
volem recollir?



Quines coses?
IoT genera grans 
quantitats de dades, 
per utilitzar-les cal 
convertir-les a un 
format que permeti 
entendre-les, 
analitzar-les i 
explicar-les. 



Quines dades volem recollir? 



Quines dades volem recollir?

Big data?

Meaningful data!



Quines dades volem recollir? 
● Què volem saber? Quins són els objectius?
● Quines dades objectives (sensors) podem tenir?
● Com els distribuïm?
● Cada quant temps les mesurem?
● Què és el que sabem que ens falta saber?
● Com les analitzem?

○ Dades secundàries / dades agregades
○ Metadades / Ontologia

● Com les representem?
● Notificacions / Informes / Alarmes
● Com les persistim?
● Com protegim la privacitat? Anonimització?
● I evidentment… com transmetem aquesta informació?



Visualització de les 
dades recollides



Node-RED
https://nodered.org/

Node-RED és una eina per enllaçar dispositius, APIs i serveis. El 
seu interfície web es basa en “nodes” que reben, manipulen i 
passen missatges a altres nodes. Té una gran comunitat i 
centenars de “nodes” per interaccionar amb diferents serveis o 
processar dades.

Un dels nodes és de node-red-dashboard, que permet visualitzar 
gràficament (tot i que d’una manera senzilla) la informació que 
manipulen. És 100% temps-real.

Però pot ser un punt d’entrada per manipular i ingerir informació 
que després es podrà visualitzar amb qualsevol de les altres 
solucions aquí tractades.

https://nodered.org/


FreeBoard
https://freeboard.io/

Dashboard senzill però versàtil per 
visualitzar dades en temps real. No 
permet l’anàlisi ni creuament de 
dades, cada widget funciona per 
separat i obté del dades d’una 
datasource concret.

Per tant el processament de dades s’ha 
de fer abans.

https://freeboard.io/


Chronograf
https://www.influxdata.com/time-series-p
latform/chronograf/

Molt semblant a Grafana, és un dels 
components de la pila TICK de 
InfluxData:

● Telegraf
● InfluxDB
● Chronograf
● Kapacitor





Grafana
http://grafana.com/

Consulta i representa dades 
emmagatzemades en bases de dades 
temporals (time series databases). 

Permet realitzar agregacions temporals 
“en viu” i disposa de nombrosos widgets 
de visualització.

Permet barrejar dades de dos origens en 
el mateix gràfic, però no realitzar 
càlculs barrejant la informació. Disposa 
d’un sistema d’alarmes i notificacions.

http://grafana.com/


ThingSpeak
https://thingspeak.com/ 

Plataforma i API open source, recull analitza i 
visualitza dades de sensors i altres fonts.

Interfície senzill però amb la possibilitat de 
definir la granularitat de les dades i metadades.

Permet embebir els gràfics en altres medis.

https://thingspeak.com/


BLYNK
https://www.blynk.cc/

App per mòbils que es pot alimentar fàcilment des 
de sensors o des de Node-RED.

Permet visualitzar dades en temps real i també 
definir actuadors.

https://www.blynk.cc/


http://www.sentilo.io

Desenvolupada a BCN i desplegat 
amb èxit a Barcelona i altres 
ajuntaments catalans. Està 
orientada a la representació de 
dades espacials (events, dades 
espacials, rutes,...).

Ampliarà i obrirà la xarxa 
urbana de sensors a 
l’experimentació pública, en 
connectar aquesta plataforma al 
CityOS per oferir-ne dades als 
ciutadans i les ciutadanes a 
través del portal Open Data.

http://www.sentilo.io


Comparativa (I)
Node-RED InfluxData Grafana Freeboard Thinkspeak Blynk Sentilo

Plataforma Local Local / Cloud Local / Cloud Local / Cloud Local / Cloud Local / Cloud
Android / iOS

Local / Cloud

Orígens  de dades MQTT
TTN

HTTP
Custom

InfluxDB InfluxDB
Graphite

ElasticSearch
MySQL

PostgreSQL

Dweet.io
Octoblu

HTTP
Custom

HTTP
MQTT

Custom HTTP

Persistència No Sí Sí (base de dades) No 10M missatges No Sí

Tipus de 
representacions

Text
Button

Line chart
Bar chart
Pie chart

Gauge
Audio

Text
Line chart
Bar chart
Pie chart

Gauge
Step-Plot

Text
Status panel

Table
Line chart
Bar chart
Pie chart

Gauge
Heat map

Event
Plot

...

Test
Line charts

Gauge
Compass

Pictures / Videos

Line charts
Gauge

Text
Button

Line chart
Bar chart

Gauge
List
RGB

Mapa
Heat map
Line chart
Pictures



Comparativa (II)
Node-RED InfluxData Grafana Freeboard Thinkspeak Blynk Sentilo

Anàlisi de dades Nodes específics
Programable

Kronograf Agregacions
Selectors

Transformacions 
temporals
Predicció

No Agregacions No Sí

Creuament  de dades Programable Kronograf No No No No Sí

Metadades Programable No No No Sí No Sí

Actuadors Button / Switch
Dropdown

Text
Slider

Color picker
Date picker

No No Button
Switch

No Button
Slider

Joystick
Color Picker

No



Comparativa (III)
Node-RED InfluxData Grafana Freeboard Thinkspeak Blynk Sentilo

Granularitat 
temporal

Nodes específics Sí Sí No Sí No Sí

Granularitat 
espacial

Programable - No (PostGIS?) - - - Sí

Notificacions Toastes
Nodes específics

Email
Pushover
Telegram

MQTT
Slack

...

Email
Pushover
Telegram

...

No No Toast
Twitter
Email

Sí

Encriptació - Sí Sí (origen) - Opcional - Sí

Exportació de dades - InfluxDB Sí - Sí No Si



Comparativa (IV)
Node-RED InfluxData Grafana Freeboard Thinkspeak Blynk Sentilo

Llicència Apache 2.0 MIT Apache 2.0 MIT GPL? GPL-3 LGPL-3

Inici projecte (*) 2013-09-05 2013-04-11 2013-01-26 2013-07-28 2011-03-27 2015-02-02 2013-11-12

Darrera 
actualització

2018-05-11 2018-05-11 2018-05-11 2018-03-07 2015-07-09 2018-05-10 2017-12-13

Commits 3442 27411 14545 280 294 4090 63

Commits / mes 61.5 449.3 230.9 5.2 5.8 104.9 1.3

Desenvolupadors
(Contributors)

81 > 300 653 19 8 11 2

Forks 1424 ~ 4000 3848 964 275 338 41

(*) http://buhtig.com/



LEMNISCATA



DOMòtica



Thethings.io



Thinger.io



Cayenne



Home Assistant



EMONCMS (OPen Energy Monitor)



MQTT Dash



Pi Dome



Ens atrevim amb una 
petita demo?



Què t’ha semblat



Propers esdeveniments
29/05 - Especial sobre Energia a la Fàbrica del Sol

14/06 - Ateneu de Fabricació de Les Corts

16/06 - Presentació a la BCN Maker Faire

17/06 - Hackató a la BCN Maker Faire

21/06 - Taller a la UPC



Vols formar part de la comunitat TTNcat?

thethingsnetwork.cat - ttn.cat
@ttncat a twitter

@ttncat a quitter.cat/GNUSocial
Gràfics de la Wikipedia i de The Things Network

Fes-te membre de la comunitat TTNcat
quota anual 25€/any + a voluntat 


