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2Sistema domòtic amb Internet de les Coses
Mòduls electrònics a preus populars

ESP8266

Raspberry Pi

SiPy

LoPy

WhiteCatBoard

http://www.electronics.cat/
http://www.electronics.cat/
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LoPy (LPWAN - LoRa)

https://pycom.io/

https://pycom.io/
http://www.electronics.cat/
http://www.electronics.cat/
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LoPy (LPWAN - LoRa)

https://docs.pycom.io/chapter/tutorials/lopy/lopy-lopy.html

https://docs.pycom.io/chapter/tutorials/lopy/lopy-lopy.html
http://www.electronics.cat/
http://www.electronics.cat/
https://www.thethingsnetwork.org/community/barcelona/
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SiPy (LPWAN - sigfox)

https://docs.pycom.io/chapter/firmwareapi/pycom/network/sigfox.html

https://docs.pycom.io/chapter/firmwareapi/pycom/network/sigfox.html
http://www.electronics.cat/
http://www.electronics.cat/
https://www.sigfox.com/en/coverage
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WhiteCatBoard  (LPWAN - LoRa)

https://whitecatboard.org/

https://whitecatboard.org/
http://www.electronics.cat/
http://www.electronics.cat/
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LoRaWAN

PDF sobre LoRaWAN

https://docs.wixstatic.com/ugd/eccc1a_20fe760334f84a9788c5b11820281bd0.pdf
http://www.electronics.cat/
http://www.electronics.cat/
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LoRaWAN

PDF sobre LoRaWAN
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http://www.electronics.cat/


12Sistema domòtic amb Internet de les Coses
MQTT

 MQ Telemetry Transport

http://www.recantha.co.uk/blog/?p=16336

https://randomnerdtutorials.com/what-is-mqtt-and-how-it-works/

Port 1883

http://www.recantha.co.uk/blog/?p=16336
https://randomnerdtutorials.com/what-is-mqtt-and-how-it-works/
http://www.electronics.cat/
http://www.electronics.cat/


13Sistema domòtic amb Internet de les Coses
MQTT

https://randomnerdtutorials.com/what-is-mqtt-and-how-it-works/

https://randomnerdtutorials.com/what-is-mqtt-and-how-it-works/
http://www.electronics.cat/
http://www.electronics.cat/


14Sistema domòtic amb Internet de les Coses
MQTT

http://istsos.org/en/trunk/doc/ws_mqtt.html

http://istsos.org/en/trunk/doc/ws_mqtt.html
http://www.electronics.cat/
http://www.electronics.cat/
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MQTT – Qualitat del servei / QoS

La importància de la qualitat del servei (QoS) en sistemes de molt baix consum

https://www.slideshare.net/BryanBoyd/mqtt-austin-api

https://www.slideshare.net/BryanBoyd/mqtt-austin-api
http://www.electronics.cat/
http://www.electronics.cat/
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MQTT - Pont

http://www.steves-internet-guide.com/mosquitto-bridge-configuration/

http://www.steves-internet-guide.com/mosquitto-bridge-configuration/
http://www.electronics.cat/
http://www.electronics.cat/
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MQTTS

Configuració d'un sistema MQTT segur

http://www.duckdns.org/

Cal nom de domini

https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-install-and-secure-the-mosquitto-mqtt-messaging-broker-on-ubuntu-16-04
http://www.duckdns.org/
http://www.electronics.cat/
http://www.electronics.cat/
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MQTT a LoPy i SiPy (microPython)

https://www.hackster.io/bucknalla/mqtt-micropython-044e77

https://www.hackster.io/bucknalla/mqtt-micropython-044e77
http://www.electronics.cat/
http://www.electronics.cat/
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ESP8266 - WiTTY

https://twitter.com/JordiBinefa/status/714548974301093888

Codi de prova per al Witty

PDF sobre l'ús de l'ESP8266 (material propi)

https://twitter.com/JordiBinefa/status/714548974301093888
https://www.binefa.cat/php/doc/Dropbox/Public/esp8266/ESP8266_06c_TestPins/ESP8266_06c_TestPins.ino
https://binefa.cat/php/esp8266/doc/esp8266_03.pdf
http://www.electronics.cat/
http://www.electronics.cat/
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Mongoose OS

https://mongoose-os.com/

https://mongoose-os.com/
http://www.electronics.cat/
http://www.electronics.cat/
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Mongoose OS

http://www.electronics.cat/
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Panells de control – plot.ly

https://plot.ly
https://binefa.cat/blog/?p=373

https://hackaday.io/project/5797-plotly-esp8266/details

https://plot.ly/
https://binefa.cat/blog/?p=373
https://hackaday.io/project/5797-plotly-esp8266/details
http://www.electronics.cat/
http://www.electronics.cat/


23Sistema domòtic amb Internet de les Coses
Panells de control – plot.ly

https://binefa.cat/blog/?p=373

Codi font per a l'ESP8266 a l'Arduino IDE

https://binefa.cat/blog/?p=373
https://binefa.cat/php/esp8266/codis/arduinoIDE/ldrWittyEsp8266Plotly/ldrWittyEsp8266Plotly.ino
http://www.electronics.cat/
http://www.electronics.cat/
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Panells de control - ThingSpeak

http://www.electronics.cat/
http://www.electronics.cat/
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Panells de control - ThingSpeak

https://thingspeak.com/

https://binefa.cat/blog/?p=365

https://thingspeak.com/
https://binefa.cat/blog/?p=365
http://www.electronics.cat/
http://www.electronics.cat/
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Panells de control – thethings.io

https://thethings.io/

https://binefa.cat/blog/?p=470

https://thethings.io/
https://binefa.cat/blog/?p=470
http://www.electronics.cat/
http://www.electronics.cat/
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Panells de control – NodeRED

https://nodered.org

Instal·lació del NodeRED a la Raspberry Pi
Instal·lació del panell de control al NodeRED

https://nodered.org/
https://nodered.org/docs/hardware/raspberrypi.html
https://github.com/node-red/node-red-dashboard
http://www.electronics.cat/
http://www.electronics.cat/
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Panells de control – NodeRED

https://nodered.org

https://nodered.org/
http://www.electronics.cat/
http://www.electronics.cat/
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Panells de control – MQTT Dash

Enllaç a l'aplicació

https://play.google.com/store/apps/details?id=net.routix.mqttdash&hl=ca
http://www.electronics.cat/
http://www.electronics.cat/
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Aplicació pràctica – Fanals fotovoltaics

https://binefa.cat/blog/?p=470
http://siarq.com/

http://www.electronics.cat

https://binefa.cat/blog/?p=470
http://siarq.com/
http://www.electronics.cat/
http://www.electronics.cat/
http://www.electronics.cat/
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Panells de control – thethings.io

https://thethings.io/

https://binefa.cat/blog/?p=470

https://thethings.io/
https://binefa.cat/blog/?p=470
http://www.electronics.cat/
http://www.electronics.cat/
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Aplicació pràctica – Control domòtic
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Aplicació pràctica – Control domòtic

http://www.electronics.cat/
http://www.electronics.cat/
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Comunicacions amb Raspberry Pi
SSH

L'opció -X ens permet poder executar remotament programes amb interfície gràfica d'usuari.

En sistemes operatius Windows existeix el programa putty ( http://www.putty.org/ )

ssh -X pi@192.168.1.17

http://www.putty.org/
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Comunicacions amb Raspberry Pi
Accés SSH sense contrasenya 

Genereu una clau al vostre ordinador (si no existeix  ~/.ssh/id_rsa.pub ):
1- Obriu una sessió de terminal. 
2- Creeu la carpeta ~/.ssh, en cas de que no existeixi. ( mkdir -p $HOME/.ssh ) 
3- Aneu al directori ~/.ssh ( cd ~/.ssh i premeu Enter) 
4- Genereu les vostres claus ( ssh-keygen -t rsa ) 
5- Premeu Enter per a contestar totes les preguntes per defecte.

https://docs.webfaction.com/user-guide/access.html

Desplegueu la clau a la Raspberry Pi
1- Copieu la clau a la Raspberry Pi. Entreu scp ~/.ssh/id_rsa.pub 
pi@192.168.1.17:temp_id_rsa_key.pub (canvieu 192.168.1.17 per la 
IP de la vostra Raspberry Pi) i premeu Enter.  
Entreu la contrasenya quan us ho demani (la contrasenya per defecte és raspberry). 

https://docs.webfaction.com/user-guide/access.html
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Comunicacions amb Raspberry Pi
Accés SSH sense contrasenya 

Desplegueu la clau a la Raspberry Pi

2- Obriu una sessió SSH a la vostra Raspberry Pi des del vostre ordinador. Entreu ssh 
pi@192.168.1.17 (canvieu 192.168.1.17 per la IP de la vostra Raspberry 
Pi) i premeu Enter. Entreu la contrasenya quan us ho demani (la 
contrasenya per defecte és raspberry). 

3- Creeu la carpeta ~/.ssh, en cas de que no existeixi. ( mkdir -p $HOME/.ssh )

4- Afegiu la vostra clau a l'arxiu authorized_keys . Entreu cat 
~/temp_id_rsa_key.pub >> ~/.ssh/authorized_keys i premeu Enter. 
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Comunicacions amb Raspberry Pi
Accés SSH sense contrasenya 

Desplegueu la clau a la Raspberry Pi

5- Esborreu l'arxiu amb la clau tempral. Feu rm temp_id_rsa_key.pub i premeu 
Enter.

 
6- Protegiu l'arxiu de claus SSH. Entreu-hi chmod 600 ~/.ssh/authorized_keys  i 
premeu Enter.

7- Protegiu el directori SSH. Entreu-hi chmod 700 ~/.ssh i premeu Enter.

8- Protegiu el vostre directori d'usuari. Entreu-hi chmod go-w $HOME i premeu Enter.

9- Tanqueu la sessió SSH.
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Comunicacions amb Raspberry Pi
Accés SSH sense contrasenya 

Desplegueu la clau a la Raspberry Pi

Verifiqueu que ja podeu accedir mitjançant SSH sense que us 
pregunti la contrasenya
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Comunicacions amb Raspberry Pi
Túnel SSH invers 

http://jerrygamblin.com/2016/04/23/persistent-reverse-ssh-tunnels-on-a-raspberrypi/

http://jerrygamblin.com/2016/04/23/persistent-reverse-ssh-tunnels-on-a-raspberrypi/
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Comunicacions amb Raspberry Pi
Túnel SSH invers 
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Comunicacions amb Raspberry Pi
autoSSH 

Si el túnel deixa de funcionar (acostuma a ocórrer en xarxes molt 
ocupades o d'escasa qualitat, com el 3G), es pot utilitzar el paquet 
autossh en lloc de l'ssh per a establir la connexió que s’encarregarà de 
mantenir el túnel obert reiniciant automàticament la connexió.

L'autossh no funciona com s'espera si al connectar la Raspberry Pi 
no hi ha connexió a Internet. Per a evitar això, primer verifiquem la 
connectivitat fent un ping.
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Aplicació pràctica – Control domòtic
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Aplicació pràctica – Control domòtic
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https://pimylifeup.com/raspberry-pi-webcam-server/
https://www.linux-projects.org/uv4l/installation/
http://www.electronics.cat/
http://www.electronics.cat/
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Per a aprendre més

http://neilkolban.com/tech/esp8266/

Canal d'Andreas Spiess
 a YouTube

http://neilkolban.com/tech/esp8266/
https://www.youtube.com/channel/UCu7_D0o48KbfhpEohoP7YSQ
https://www.youtube.com/channel/UCu7_D0o48KbfhpEohoP7YSQ
http://www.electronics.cat/
http://www.electronics.cat/


Torn de preguntes ...
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Presentació descarregable a : http://binefa.cat/blog

Correu electrònic de contacte : jordibinefa@electronics.cat

            https://twitter.com/JordiBinefa 

http://es.linkedin.com/pub/jordi-binefa/13/717/90b

Moltes gràcies per la vostra atenció 

Plaques disponibles a : 
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https://twitter.com/electronicscat

http://www.electronics.cat

http://www.makeit.cat

Sistema domòtic amb Internet de les Coses

mailto:jordibinefa@electronics.cat
http://www.nufesa.com/direccion-telefono-nufesa-electronica.php
http://www.ondaradio.es/
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