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Resum

Aquest projecte té com a objectiu la creació d'una aplicació GUI (Graphic User Interface, o

interfície gràfica) per interaccionar amb una placa de desenvolupament TD1204 i accedir a

les seves funcions des d'un entorn gràfic, especialment amb una finalitat didàctica.

La placa TD1204 és una placa de desenvolupament de l'empresa Telecom Design que

utilitza la tecnologia SIGFOX, especialment dissenyada per a aplicacions de l'Internet de les

Coses (Internet of Things, o IoT).

Des de la GUI, es pretén que l'usuari pugui accedir a les funcions de la placa que permeten

configurar-la, transmetre missatges per ràdio des de la placa a través de la xarxa SIGFOX,

llegir  i  enviar  les  coordenades  i  acceleració  de  la  placa  a  través  dels  sensors  GPS i

acceleròmetre que incorpora la placa, i transmetre-les per SIGFOX, així com accedir a la

interfície  web  de  Telecom  Design  per  comprovar  que  els  missatges  s'han  rebut

correctament.

La GUI es programarà utilitzant el llenguatge Python, fent us de la biblioteca Tkinter per

crear la part gràfica i interactiva del software.

El resultat  que s'ha obtingut d'aquest  projecte és una eina útil  per connectar una placa

TD1204 a un PC i començar  a treballar  amb aquesta immediatament,  sense haver de

conèixer la tecnologia en profunditat  i en un entorn purament gràfic.  L'usuari  també pot

veure de forma transparent (gràcies a un terminal) les interaccions de la GUI amb la placa,

de tal forma que el software té una clara aplicació didàctica.
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1. Prefaci

1.1. Origen de projecte

L'Internet  de les coses,  o IoT (Internet  of  Things) és un concepte que es refereix a la

comunicació entre objectes d'ús quotidià entre ells.

Mitjançant  aquesta  tecnologia,  podem  controlar  i  obtenir  dades  remotament  d'objectes

diversos,  a  través  de  xarxes  existents  com  internet,  o  altres,  incloent  telefonia,

radiofreqüència,  o com veurem en aquest  cas SIGFOX. Això permet la integració entre

objectes físics i computadors, que ens permet millorar l'eficiència de molts processos.

El  nombre  d'aparells  interconnectats  utilitzant  aquesta  tecnologia  ha  experimentat  un

creixement  exponencial  en els  últims anys,  com podem veure en el  següent  infogràfic

publicat per Cisco en un estudi de l'any 2011 [1]:

Fig. 1, Aparells connectats; Font: Cisco IBSG, abril 2011.

Es previsible que aquest  creixement  s'acceleri  encara més,  segons aquest  informe,  de

forma que es preveu arribar als 50.000 milions d'aparells connectats l'any 2020.
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Per aquest motiu, existeix la necessitat de formar nous professionals experts en aquest

tipus de tecnologies.

1.2. Motivació

SIGFOX és  una  nova tecnologia  que  permet  la  comunicació  fent  servir  una  xarxa  de

radiofreqüència de molt baixa energia, molt alta cobertura, i molt baix ample de banda. Això

la converteix en una tecnologia de gran valor per una sèrie d'aplicacions molt específiques

de l'Internet de les Coses. En particular, dispositius que es troben ubicats en localitzacions

remotes, o sense accés a la xarxa elèctrica, o bé que per necessitat vulguem que tinguin un

manteniment mínim.

No obstant això, considerem que és una tecnologia encara poc coneguda, i això fa que

moltes de les seves aplicacions potencials no hagin estat desenvolupades encara, per culpa

de la manca de professionals especialitzats.

Aquest  projecte  pretén  proporcionar  una  eina  que  faciliti  el  treball  amb  una  placa  de

desenvolupament de SIGFOX, i que permeti accelerar l'aprenentatge d'aquesta tecnologia.

Això  ajudarà  a  la  formació  d'una  nova  generació  de  professionals  que  desenvolupin  i

implementin aquestes aplicacions que requereix la indústria.

1.3. Requeriments previs

Per fer aquest projecte disposem d'una placa de desenvolupament TD1204, fabricada per

Telecom  Design  i  dedicada  a  aplicacions  de  la  tecnologia  SIGFOX.  Telecom  Design

proporciona també els manuals que necessitarem per instal·lar i utilitzar la placa.

A banda d'això,  per programar el software es decideix utilitzar el llenguatge Python i la

biblioteca de desenvolupament de interfícies gràfiques Tkinter. Això permetrà que sigui una

aplicació àgil  i extensible, però també robusta.  Farem us de diverses biblioteques de la

col·lecció  estàndard de Python,  i  també de la  llibreria  pySerial,  que es distribueix  amb

llicència de software lliure [2].

Per  tal  de  desenvolupar  aquest  projecte  es  requereixen  uns  coneixements  bàsics

d'electrònica i microprocessadors, incloent la comunicació amb dispositius amb comandes

AT, així com de programació en llenguatge Python.
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Finalment, també utilitzarem l'API (Application Program Interface) de Telecom Design per

visualitzar  la  recepció  dels  missatges  que  envia  la  placa  a  través  de  SIGFOX.  En

conseqüència, necessitem uns coneixements bàsics sobre APIs i llenguatge HTTP.

Com a recolzament, hem disposat de diversos projectes basats en la tecnologia SIGFOX

que s'han presentat a l'ETSEIB amb anterioritat, i que han servit d'inspiració per analitzar les

necessitats i possibles aplicacions de l'eina que hem desenvolupat. En particular, el treball

de fi de Màster d'Israel Terán “Internet de las cosas: una primera aproximación utilizando la

tecnología SIGFOX” [3], i els treballs de fi  de grau “Internet de les coses aplicat a una

motocicleta elèctrica” d'Edgar Tamayo [4], i “Internet de les coses aplicat a la millora del

servei de Bicing de Barcelona” d'Albert Torres [5].
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2. Introducció

La placa TD1204 disposa d'un sistema de comunicació amb un PC a través d'una connexió

USB. Gràcies a això, podem controlar el dispositiu per mitjà de l'enviament de comandes

AT, mitjançant un terminal.

No obstant, per a un usuari no versat en l'ús de terminals i comandes AT, aquest sistema és

complicat i poc intuïtiu, i requereix un cert temps d'aprenentatge previ. Per aquest motiu, es

vol crear una eina gràfica que permeti a qualsevol usuari començar a treballar amb una

placa  TD1204  de  forma  immediata,  i  poder  aprendre  les  seves  funcions  a  través  de

l'experimentació amb el software.

El projecte consta de diverses parts:

 Primerament, farem un estudi i anàlisi de la tecnologia SIGFOX i el hardware que

utilitzarem (la placa TD1204).

 En la segona part, analitzarem el problema que es vol resoldre, per tant definirem

les  especificacions  i  requeriments  del  software  que  es  pretén  crear,  i  farem  el

disseny d'aquest  software.  Aquest  treball  s'exposa  en  l'apartat  "Especificacions"

d'aquesta memòria.

 En la tercera part,  programarem el software i exposarem en detall  el procés de

creació d'aquest. S'exposa en l'apartat "Desenvolupament.

 En la part final, analitzarem el funcionament de l'aplicació per verificar que respon a

les especificacions en l'apartat "Test i validació".

Finalment  exposarem  també  el  pressupost  econòmic  del  projecte,  i  una  avaluació  de

l'impacte mediambiental.

En els annexos a aquest document, s'inclouen el codi font de l'aplicació, i el manual d'usuari

de la mateixa.
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2.1. Objectius del projecte

En concloure aquest  projecte,  es vol disposar  d'un software amb una GUI que permeti

controlar les funcions bàsiques d'una placa TD1204 des d'un PC, a través d'una connexió

USB.

Aquest software té una finalitat didàctica, per tant emfatitzarem aquest aspecte en el seu

disseny en la mesura que sigui possible.

Per  assolir  aquest  objectiu,  disposem de la  placa,  que  incorpora  un microcontrolador  i

diversos  perifèrics  (receptor  GPS,  acceleròmetre,  termòmetre,  transceptor  de

radiofreqüència,  i  antena),  i  d'uns  coneixements  previs  del  llenguatge  de  programació

Python,  incloent  la  biblioteca  estàndard  Tkinter,  amb  els  quals  programarem  el  propi

software.

2.2. Abast del projecte

El software haurà d'incloure el control de les següents funcions de la placa TD1204:

 La configuració de la placa.

 La transmissió de missatges des de la placa a la central de Telecom Design a través

de la xarxa SIGFOX.

 La lectura de coordenades a través del GPS de la placa, i transmissió d'aquestes a

través de la xarxa SIGFOX.

 La lectura dels diversos sensors de la placa, incloent el termòmetre i l'acceleròmetre

incorporats.

Així mateix,  també volem que el software ens permeti connectar amb l'API del servidor

central  de  SIGFOX  i  accedir  a  la  recepció  de  missatges,  per  tal  que  l'usuari  pugui

comprovar que els missatges que s'han transmet des de la placa han estat rebuts a la

central.

Finalment, és desitjable que l'eina sigui tan didàctica com sigui possible, i que mostri de

forma visual i transparent les interaccions entre el software i la placa, els missatges que

s'estan enviant, i les respostes que dona la placa, per tal que l'usuari es familiaritzi amb el

funcionament de la placa a més baix nivell.
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3. Especificacions

La primera part del projecte consistirà en analitzar les necessitats de l'usuari del software

per  poder  fer  un  disseny  adient,  i  posteriorment  traduir  aquest  anàlisi  en  una  llista

d'especificacions que serveixi com a base per el desenvolupament del software.

En aquest cas, hi ha tres aspectes que volem conèixer per tal de desenvolupar l'aplicació:

 Les funcions que realitzarà el software sobre la placa.

 Com estarà estructurat internament el software, la seva arquitectura.

 La seva presentació gràfica cara a l'usuari.

3.1. La placa TD1204

Comencem estudiant el funcionament de la placa TD1204 i a partir d'aquí decidirem quines

de les seves funcions implementarem a l'aplicació.

Com especifica el seu fabricant, Telecom Design [6], la TD1204 és una placa orientada al

desenvolupament i demostració d'aplicacions de la tecnologia SIGFOX.

Incorpora els següents components:

 Processador ARM Cortex M3.

 Transceptor de radiofreqüència per SIGFOX i antena.

 Receptor de GPS Multi-GNSS.

 Acceleròmetre 3D de molt baixa potència.

 Sensor de temperatura.

 Dispositiu UART.

El transceptor ens permet enviar missatges de radio a la xarxa SIGFOX, amb les limitacions

d'ample de banda pròpies d'aquesta tecnologia, es a dir, missatges de 12 bytes, i un màxim

de 140 missatges per dia. Els missatges son rebuts per una antena de SIGFOX (amb
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cobertura  pràcticament  total  sobre  el  nostre  país),  i  són  gestionats  per  la  central  de

SIGFOX.

Telecom Design posa a disposició dels usuaris un portal d'internet anomenat SENSOR [7],

des d'on podem accedir als missatges rebuts per SIGFOX que han estat enviats pel nostre

dispositiu.  Aquest  portal  també  disposa  d'una  API  [8],  que  ens  permetrà  integrar  la

funcionalitat de SENSOR en la nostra aplicació.

Fig. 2, Placa TD1204 que hem utilitzat en aquest projecte. Font: pròpia.

3.2. Funcions de l'aplicació

Donada la finalitat didàctica de la nostra aplicació respecte a la tecnologia SIGFOX, volem

que el programa pugui executar totes les funcions representatives d'aquesta tecnologia que

permet la placa TD1204, que són les següents:

 Enviar missatges a través de SIGFOX.

 Obtenir coordenades del sensor de GPS de la placa.

 Enviar coordenades obtingudes del GPS a través de SIGFOX.

 Controlar i obtenir la lectura de l'acceleròmetre de la placa.
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A part d'això, és necessari que el programa detecti i es connecti amb la placa, i que realitzi

les funcions d'inicialització i configuració que ens permetin interaccionar amb aquesta, per

tant incorporarem les tasques de:

 Detecció de la presència de la placa i connexió amb aquesta.

 Inicialització de la placa.

 Configuració de la placa.

 Sol·licituds d'informació de la configuració de la placa.

Finalment,  l'aplicació  ha  de  poder  llegir  la  sortida  de  dades  de  la  placa  i  mostrar  la

informació a l'usuari.

3.3. Detecció de la placa i connexió

Per connectar la placa al PC, utilitzarem un cable TTL-232R fabricat per FTDI Chip que ens

permet connectar un port sèrie (l'UART de la placa) a un port USB del PC. Seguint les

indicacions del manual del cable TTL-232R [9], instal·larem el seu driver al PC. Aquest ens

permetrà utilitzar el port USB com a port sèrie, mitjançant la creació d'un port COM simulat,

que funcionarà com a qualsevol altre port COM del PC.

D'aquesta manera la nostra aplicació pot fer servir la biblioteca pySerial per interaccionar

amb el port sèrie de la placa. Farem servir les funcions d'aquesta biblioteca per detectar la

presència de la placa en un port COM, així com enviar i rebre missatges a través d'aquest

port.
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Fig. 3, TD1204 amb els seus perifèrics, incloent el cable de connexió TTL232R. Font:

pròpia.

3.4. Comandes AT

Per executar  la majoria  de les seves funcions,  la placa TD1204 permet  l'enviament  de

comandes AT a través del  port  COM. Aquesta  és la metodologia  que farem servir  en

l'aplicació. Per tant una part de l'aplicació s'ocuparà de gestionar l'enviament de comandes

AT a la placa (que inclou no només l'enviament de comandes pròpiament dit, si no també la
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verificació  de  que  s'hagin  rebut  correctament,  la  gestió  de  cues  per  enviar  diverses

comandes en sèrie, etc.)

S'ha fet servir el manual de la placa TD1204 [10], que conté el llistat de comandes AT que

admet la placa, per determinar quines comandes haurem de implementar en l'aplicació per

poder executar les funcions que hem especificat.

Per  l'enviament  de missatges per radio a través de la xarxa SIGFOX,  farem servir  les

següents comandes:

 "AT$REG": Enregistra i identifica el dispositiu a la xarxa SIGFOX.

 "AT$RAW=": Envia missatge en hexadecimal.

 "AT$GSND": Envia les últimes coordenades GPS registrades pel sensor GPS de la

placa.

Per la configuració del mòdul de SIGFOX:

 "SFP": Detecta la presència del mòdul SIGFOX a la placa.

 "SFID":  Identifica  la  placa  en  la  xarxa  SIGFOX  per  permetre  l'enviament  de

missatges.

 "SFv": Retorna per la sortida de dades de la placa la versió del mòdul SIGFOX

instal·lada.

Per la gestió i funcions del GPS:

 "AT$GPS=1": Activa i configura el GPS. Immediatament el GPS intentarà obtenir les

coordenades amb la precisió especificada,  i  donarà el  resultat  per  la  sortida de

dades de la placa.

 "AT$GPS=0": Atura el GPS.

Per la gestió i funcions de l'acceleròmetre:
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 "ATS650=1":  Activa  i  configura  l'acceleròmetre.  A  partir  d'aquest  moment

l'acceleròmetre enviarà periòdicament la seva lectura per la sortida de dades de la

placa.

 "ATS650=0": Atura l'acceleròmetre.

Per a la inicialització i configuració de la placa:

 "ATE1": Activa la sortida de dades de la placa. Sempre enviarem aquesta comanda

al inicialitzar la placa per tal de que la placa doni codis de resposta a les comandes, i

que per tant la comunicació sigui bidireccional.

 "AT": Detecta la presència de la placa.

 "ATQ0": Activa els codis de resultats, això farà que la placa doni informació sobre els

processos que està executant per la sortida de dades, donant així informació extra

per l'usuari.

 "ATS500=2": Activa el mòdul de radio que permet l'enviament de transmissions a

través de la xarxa SIGFOX.

 "AT&W": Desa la configuració actual a la memòria interna de la placa.

 "ATZ": Reinicialitza la placa.

 "AT&F":  Configura  la  placa  amb  els  valors  d'origen  de  fàbrica,  que  estan

emmagatzemats en la memòria interna de la placa.

Finalment, per sol·licitar informació sobre la placa i la seva configuració farem servir:

 "AT&V": Mostra els paràmetres de configuració actuals de la placa.

 "ATI0": Retorna el codi del model de la placa.

 "ATI5": Retorna la data del software del controlador (firmware) instal·lat a la placa.

 "ATI7": Retorna el nombre de sèrie del mòdul de SIGFOX de la placa.
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 "ATI10": Retorna la freqüència de comunicació de radio que s'ha utilitzat en l'última

transmissió de SIGFOX de la placa.

 "ATI11": Retorna el codi de versió del hardware de la placa.

 "ATI13": Retorna el codi de versió del firmware instal·lat a la placa.

 "ATI21": Retorna el codi d'identificació del xip del mòdul de radio de la placa.

 "ATI25": Retorna el codi d'identificació del la memòria ROM del mòdul de radio de la

placa.

 "ATI26": Retorna la temperatura llegida pel sensor de temperatura de la placa.

 "ATI27": Retorna el voltatge de l'alimentació de la placa.

 "ATI28": Retorna el voltatge de l'antena de SIGFOX.

3.5. Estructura de l'aplicació

En quant a l'arquitectura del software, donat que la IoT és un camp de gran creixement i

dinamisme, subjecte a canvis, així com a la introducció de nou hardware, o be canvis i

modificacions en noves versions del mateix hardware, és desitjable que la nostra aplicació

sigui flexible,  ampliable,  i modificable en el futur.  D'aquesta forma ens evitarem la seva

obsolescència prematura.

Per aquest  motiu decidim utilitzar  una arquitectura modular,  dins de la qual  el  software

estarà estructurat en dues capes principals:

 Nucli  que  gestiona  la  comunicació  amb  el  hardware.  Efectuarà  les  tasques  de

connexió amb la placa i d'enviament i recepció de comandes. Idealment, hauria de

contenir les interaccions de baix nivell, en particular les comandes AT, per tal de que

la GUI no hagi de tractar amb aquests elements directament.

 Interfície  gràfica  amb  l'usuari,  amb  tots  els  elements  que  permetin  a  l'usuari

interaccionar amb l'aplicació, enviar comandes, i conèixer l'estat de la placa.
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Fig. 4, Estructura bàsica de l'aplicació. Font: pròpia.

Com veiem en el gràfic, la GUI interactuarà només amb el nucli, i mai directament amb la

placa. Per tant quan l'usuari vulgui enviar comandes, el que farà la GUI és sol·licitar al nucli

l'enviament d'aquestes comandes.

La GUI també haurà de contactar constantment amb el nucli per sol·licitar les sortides de la

placa i poder-les presentar a l'usuari.

Aquest disseny té una sèrie d'avantatges respecte a una aplicació monolítica, ja que ens

permetrà:

1. Efectuar  canvis en la GUI,  en quant  a la  presentació  gràfica,  que no afectin  la

funcionalitat, com per exemple canviar la disposició del botons o la presentació.

2. Treballar  amb el nucli  de forma independent,  és a dir,  sense fer  servir  la  GUI.

Podríem per  tant  importar  el  nucli  en  qualsevol  intèrpret  de Python,  i  des  d'un

terminal o línia de comandes utilitzar les funcions del nucli per connectar amb la

placa. Així mateix, també podem incorporar el nucli en una altra aplicació totalment

diferent,  per  exemple  una  altra  GUI,  o  un  programa  que  executi  una  sèrie  de

funcions sobre la placa.
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3. Donat  que  el  la  GUI  no  interacciona  directament  amb  la  placa,  podríem

desenvolupar un altre nucli amb diferents funcions que ens permetria fer servir la

mateixa GUI per treballar amb una placa diferent, de diferents especificacions.

Com hem comentat anteriorment, també volem que l'usuari pugui veure, dins de la mateixa

aplicació, que la recepció de missatges a través de SIGFOX s'ha efectuat correctament.

Donat que la connexió amb l'API de la central de SIGFOX es realitza a través d'internet, i

novament tenint en compte les avantatges de la separació de funcions que s'han comentat

anteriorment, introduirem una tercera capa que s'ocuparà de la interacció amb l'API a través

d'internet.

La capa d'interacció, per tant, no es connectarà amb la central de SIGFOX directament, si

no que farà la sol·licitud a la capa d'internet.
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Fig. 5, Estructura de l'aplicació i relacions amb el seu entorn. Font: pròpia.

Finalment, per facilitar el seu manteniment volem que la programació de l'aplicació es faci

utilitzant un paradigma de programació orientada a objecte.
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3.6. Presentació gràfica de la GUI

Novament, prioritzarem l'orientació didàctica de l'aplicació a l'hora de decidir com serà la

seva presentació gràfica.

Per  aquest  motiu  volem que  les  interaccions  entre  l'aplicació  i  la  placa  siguin  el  més

transparents possibles de cara a l'usuari. Per això incorporarem un terminal a la GUI que

mostrin tant els missatges que enviem a la placa com les respostes d'aquesta.

Així mateix, també volem que l'usuari vegi les comandes AT que s'enviaran a la placa per

cada una de les funcions de l'aplicació, perquè així es vagi familiaritzant amb aquestes. Per

això en la GUI mostrarem la comanda al costat del nom de la funció.

En el cas de que una comanda AT accepti paràmetres, haurem de permetre que l'usuari

pugui introduir els paràmetres, o seleccionar-los d'una llista. En aquest cas la comanda AT

que mostrarem s'haurà d'actualitzar en temps real quan canviem els paràmetres.

Fig. 6, Disseny de la interfície d'entrada de paràmetres. Font: pròpia.
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A partir d'aquests condicionants, i de les funcions que hem determinat, decidim com serà el

disseny general de la GUI.

Donat que utilitzarem la GUI des d'un PC, decidim una distribució horitzontal dels elements.

Posarem el terminal a la part dreta de la finestra, i a la part esquerra una sèrie de pestanyes

ens permetran accedir al les diverses funcions de la placa que hem decidit implementar,

agrupades en grups de comandes segons cada funció.

Fig. 7, Disseny general de l'aplicació. Font: pròpia.
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4. Desenvolupament

Com s'ha explicat en les especificacions, estructurem l'aplicació en tres mòduls:

 TDManager: Gestiona la connexió amb la placa i l'enviament de comandes AT.

 TDManagerGUI: Gestiona la interfície gràfica amb l'usuari.

 Webrequests: gestiona la connexió a internet per requerir dades a través de l'API de

Telecom Design.

A  part  d'aquests,  l'aplicació  incorpora  un  mòdul  de  lliure  distribució  que  proporciona

Telecom Design per interactuar amb l'API, anomenat "sensor".

4.1. Mòdul TD1204Manager

Aquest mòdul formarà la capa d'interacció amb la placa TD1204, tal i com s'ha explicat en

les especificacions.

Les funcions d'interacció amb el port sèries, i per tant amb la placa, estaran encapsulades

en una classe que anomenem TDManager. Aquesta serà la classe principal del mòdul.

Aquesta classe tindrà les següents funcions:

 Iniciar i gestionar una connexió amb la placa.

 Enviar comandes AT a la placa.

 Rebre outputs de la placa.

El mòdul haurà de contenir també el llistat de comandes AT.

4.1.1. Biblioteques

Utilitzarem  la  biblioteca  pySerial  per  gestionar  la  connexió  amb  el  port  sèrie.  Aquesta

biblioteca ens permet encapsular totes aquestes tasques en un objecte de la classe "Serial",
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així podem utilitzar els mètodes d'aquest objecte per realitzar les diferents tasques de gestió

de la connexió, així com d'enviament i recepció de missatges, de forma simple.

També farem us de la  biblioteca "time",  que forma part  de l'estàndard de Python,  per

controlar els temps d'espera i la periodicitat amb que s'executaran les tasques.

4.1.2. Classe ATCom

Cada instància d'aquesta classe representarà una comanda AT, i  encapsularà totes les

seves  característiques,  per  tant  definirem  cada  una  de  les  comandes  AT  que  volem

implementar com a instància d'aquesta classe.

Aquests instàncies tindran els següents atributs:

 code:  La comanda AT pròpiament  dita,  el  codi  que s'enviarà a la  placa (sense

paràmetres).

 ack: El codi de resposta que envia la placa per la sortida de dades quan ha rebut

una comanda de forma correcta (acknowledgement). En general la placa envia el

codi "OK",  que definirem per defecte,  però algunes comandes específiques (per

exemple  la  comanda  de  reinicialització)  envien  un  codi  diferent,  i  per  això

necessitarem poder-lo definir per cada instància.

 pause:  Temps que esperarà l'aplicació  després d'enviar  la comanda AT. Durant

aquest temps no s'acceptaran noves comandes.

I els següents mètodes:

 get:  Admet  una sèrie de paràmetres,  i  donats aquests  retorna el  codi  que s'ha

d'enviar a la placa, és a dir la comanda AT amb els seus paràmetres. En general

retorna l'atribut "code" de la comanda concatenat amb els paràmetres. No obstant

per certes comandes que requereixin formulacions més complexes es pot redefinir

aquesta funció com sigui necessari.

 getpause: Retorna l'atribut "pause" de la comanda.

 getack: Retorna l'atribut "ack" de la comanda.
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4.1.3. Classe TDManager

Com hem explicat, aquesta classe encapsula la funcionalitat  d'interacció amb la placa a

través d'un port COM.

Definirem  aquest  objecte  com  una  sub-classe  de  la  classe  "Serial"  del  mòdul  "serial"

d'aquesta biblioteca.  D'aquesta manera l'objecte incorpora totes les funcions d'interacció

amb el port COM que ens dona el mòdul serial, a les quals afegirem mètodes específics per

interactuar amb la placa TD1204.

La classe té els següents atributs:

 status: Ens indica si hi ha establerta una connexió amb la placa.

 busy:  Emmagatzema  un  valor  booleà  que  ens  indica  si  l'objecte  està  ocupat

processant una interacció amb la placa, o bé si està lliure i permet l'enviament de

nous missatges.

 nextack: Quan l'objecte està esperant un codi de resposta de la placa, aquest atribut

tindrà com a valor aquest codi. Quan no estigui en espera de cap resposta, tindrà

com a valor una cadena buida.

 stopwatch: És un atribut booleà que quan es posa a "cert" indica al mètode "watch"

d'aquest mateix objecte que ha de deixar d'observar la recepció de dades del port.

 PERIOD:  Període  en  segons  que  determina  la  periodicitat  amb que  el  mètode

"watch" observarà les dades emmagatzemades en el caché de recepció de dades

del port.

 msgFIFO:  Aquest  atribut  és una llista que emmagatzema els missatges que es

reben  pel  port.  Quan  el  mètode  "watch"  detecta  un  missatge  en  el  caché  de

recepció,  copia el missatge al  msgFIFO i l'esborra del caché.  Cal observar que

només passaran a msgFIFO els missatges complets (separats per un caràcter de

retorn de carro), d'aquesta manera no hi ha perill de que el mètode watch observi el

caché quan aquest està rebent un missatge, i copiï el missatge de forma parcial a

msgFIFO. Aquesta tasca la gestiona la biblioteca pySerial.
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TDManager conté també els següents mètodes:

 psend: Envia un missatge al port COM.

 psendcode:  Envia una comanda AT al port  COM. Admet  com a paràmetres  un

objecte de la classe ATCom i una sèrie de paràmetres, i converteix aquests en un

codi AT (utilitzant el mètode get de l'objecte ATCom) que es pot enviar directament a

la placa a través del mètode psend.

 watch: Llegeix les línies de text que hi hagi enmagatzemades en el caché de sortida

del port COM (per tant, els últims missatges complets i no llegits que ha enviat la

placa) i les desa en l'atribut msgFIFO de l'objecte TDManager. A més a més, en el

cas de que el programa estigui esperant un codi de resposta (acknowledgment) d'un

missatge enviat anteriorment, identificarà si el primer missatge rebut és el codi de

retorn.  En  cas  positiu,  canviarà  l'atribut  nextack  de  l'objecte  TDManager  a  una

cadena buida (que representa  que no s'està  esperant  cap codi  d'error);  en cas

negatiu escriurà un codi d'error en l'atribut msgFIFO. Aquest mètode funciona com a

bucle (que es continuarà executant fins que l'atribut "stopwatch" passi a tenir valor

"cert"), per tant es recomanable executar aquesta funció en paral·lel al programa

principal.

 stop: Tanca el port i la connexió, i atura tots els processos d'interacció amb la placa

(en particular, el mètode "watch").

 setport: Diu a l'objecte el nombre del port COM amb el qual ha d'interaccionar.

 isbusy: Retorna l'estat de l'atribut "busy" de l'objecte, per tant ens dirà si l'objecte

TDManager està ocupat (esperant un codi de resposta).

 FIFOpsendcode:  Aquest  mètode  és  similar  a  psendcode,  però  admet  una  llista

d'objectes ATCom, en lloc d'un sol objecte. Això ens permetrà enviar una sèrie de

comandes a la placa. El mètode enviarà les comandes una a una, esperant cada

vegada que l'atribut "busy" sigui fals, fet que ens indica que s'ha rebut el codi de

resposta de la placa.

 GetStatus: Retorna el valor de l'atribut "status" de l'objecte, que ens indica si hi ha

una connexió establerta amb la placa o no.

 WriteToMsgFIFO: Escriu un missatge a la cua msgFIFO de l'objecte. Fem servir

aquest mètode tant per escriure els missatges que rebem de la sortida de la placa a

la cua, com per escriure codis d'error o missatges per l'usuari.
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 GetMsgFIFO: Retorna tots els missatges emmagatzemats a la cua msgFIFO, i a

continuació els esborra.

 DeviceInit: Inicialitza la placa TD1204. Per aconseguir això, el que farà es enviar una

sèrie  de  comandes  AT  d'incialització  a  través  del  mètode  FIFOpsendcode.  En

particular,  utilitzem  les  comandes  que  el  manual  d'usuari  de  la  placa  TD1204

recomana executar cada vegada que s'inicialitzi la placa.

4.1.4. Execució

En temps d'execució, el mòdul crea una sèrie d'objectes ATCom amb totes les comandes

AT  que  volem  utilitzar  amb  la  placa,  i  que  hem  determinat  i  exposat  en  l'apartat

d'especificacions.

A part d'això, el programa conté una funció anomenada CreateTDManager que retorna un

objecte de la classe TDManager, creada segons els paràmetres de connexió que el manual

de la placa TD1204 especifica per la connexió amb la placa a través d'un port COM (és a

dir: velocitat de 9600 bits per segon, 8 bits de dades per byte, sense paritat, i amb bit de

parada 1).

Aquesta funció pot ser cridada des d'un altre mòdul, o des de qualsevol intèrpret de Python

des del qual s'hagi importat el mòdul TD1204Manager.

En el nostre cas, aquest disseny ens permet que el mòdul de la GUI (TD1204ManagerGUI)

importi aquest objecte i faci totes les interaccions amb la placa TD1204 a través d'aquest,

seguint el disseny que hem determinat en l'apartat d'especificacions.
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4.2. Mòdul TD1204ManagerGUI

Aquest  mòdul  farà  les  funcions  d'interfície  gràfica  pròpiament  dites,  i  per  tant  serà  el

programa principal, el qual executarem per iniciar l'aplicació. No interactuarà amb la placa

TD1204 directament, si no que ho farà a través del mòdul TD1204Manager.

4.2.1. Biblioteques

Farem us principalment de la biblioteca Tkinter, que forma part de l'estàndard de Python,

per construir la GUI. Amb Tkinter, la construcció de la GUI es fa a través de codi. Cada

element de la GUI és la instància d'una classe, i es pot posicionar en el nostre disseny a

través de diversos mètodes. En el nostre cas, utilitzarem principalment el mètode "grid", que

ens permetrà posicionar els elements forma de graella o de taula, utilitzant files i columnes

[11].

En quant als elements que utilitzarem, principalment seran els següents:

 Frame: Contenidor d'altres elements.

 Label: Etiqueta de text no interactiva.

 LabelFrame: Contenidor amb una etiqueta de text com a títol.

 Entry: Entrada de text curt, amb funcionalitat mínima.

 Text: Entrada i edició de text que permet desplaçament.

 Button: Botó que crida a una funció quan l'usuari interactua amb ell.

 Combobox: Permet seleccionar una opció entre una serie de valors desplegable.

 Notebook:  Ens  permet  mostrar  diversos  contenidors  (de  classe  “Frame”)

seleccionant-los a través de pestanyes.

Les altres biblioteques que utilitzarem en aquest mòdul són les següents:
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 binascii: Ens permetrà convertir missatges de text en codis hexadecimals per poder-

los enviar a través de SIGFOX.

 json: La web SENSOR utilitza el format JSON (JavaScrip Object Notation, un format

d'intercanvi  de dades)  per  respondre  als  requeriments  d'informació  per  internet.

Aquest biblioteca ens facilitarà la tasca de treballar amb aquest format de dades.

 os: Utilitzem aquesta biblioteca per facilitar la tasca de guardar en un arxiu (o bé

obtenir  desde l'arxiu)  les credencials  del nostre dispositiu,  que necessitarem per

interactuar amb la web SENSOR.

 threading: Aquesta biblioteca ens permet iniciar processos que treballin en paral·lel

al programa principal, és a dir, ens permet la funcionalitat de multitasca. Utilitzarem

aquesta funcionalitat en el procés de lectura de la sortida de la placa al port series,

que volem que s'executi periòdicament sense interrompre la interactivitat de la GUI.

 Time: Ens permetrà controlar el temps en les tasques periòdiques.

A part d'aquestes biblioteques també farem us de pySerial, en aquest cas només el mòdul

"serial.tools.list_ports", que ens permetrà veure els ports series del nostre PC, i detectar la

presència de la placa TD1204.

4.2.2. Classe Terminal

El terminal  de la  nostra GUI  serà una sub-classe de la classe Text,  que pertany a la

biblioteca Tkinter i representa un element d'entrada de text.

En el nostre cas, l'element estarà deshabilitat perquè l'usuari no pugui modificar el text, i

serà el programa el que afegeixi línies de text per mostrar les interaccions del programa

amb la placa. Tot i això conservarà la funcionalitat de la classe Text de Tkinter, que ens

permetrà, per exemple, utilitzar una barra de desplaçament per tirar enrere en el text.

Aquesta classe té dos mètodes:

 tprint: Afegeix un nou missatge (donat com a argument) al text del terminal. Aquest

mètode  també  admet  l'argument  "messagetype",  que  ens  indica  el  tipus  de

missatge, el qual pot ser: "sent", si es tracta d'un missatge que enviem a la placa;

"received", si és un missatge que el programa ha rebut de la placa; o "system", si és
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un missatge  de sistema,  o que el  programa està enviant  a l'usuari.  El  terminal

mostrarà el missatge en diferent color i format segons el seu tipus.

 RequestMessages:  Donada  la  referència  d'un  objecte  TDManager,  sol·licita  els

missatges que hi ha a l'atribut msgFIFO d'aquest objecte, utilitzant el seu mètode

GetMsgFIFO. Un cop obtinguts aquests missatges, els afegeix d'un en un al terminal

(com  a  tipus  "received")  utilitzant  el  mètode  propi  "tprint".  Aquest  mètode  ens

permetrà,  per  tant,  obtenir  els missatges que rebem de la placa i  mostrar-los a

l'usuari.

4.2.3. Classe StatusLabel

Definim aquesta classe com a sub-classe de "Label".

Utilitzarem aquest objecte per indicar a l'usuari l'estat de la connexió amb la placa. Per fer

això,  afegirem una sèrie de mètodes a la classe que ens permetran canviar el text  de

l'etiqueta en funció d'aquest estat.

Els estats que considerem són els següents:

 "No Device": No s'ha detectat cap dispositiu TD1204 connectat al PC.

 "Disconnected": No s'ha iniciat cap connexió amb la placa, o bé la connexió s'ha

trencat.

 "Device Ready": La connexió està establerta, i el dispositiu està a punt per rebre

comandes.

 "Device Busy": La connexió està establerta, però la placa està ocupada processant

una comanda i no admet noves comandes.

 "Device Error": Hi ha hagut un error en la connexió amb la placa.

Aquesta classe també incorpora el mètode "RequestStatus" que, donada la referència d'un

objecte de la classe TDManager, interroga l'estat de la placa i, segons la resposta, crida el

mètode propi corresponent per mostrar aquest estat.
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4.2.4. Classe PortSelector

PortSelector és una sub-classe de la classe "Frame". Això ens permetrà que aquest objecte

tingui una posició a la GUI, i que els seus mètodes siguin accessibles a l'usuari a través

d'elements interactius.

L'objecte instància d'aquesta classe farà les funcions de detecció de la placa en els ports

series  del  PC,  per  tal  de  poder  inicialitzar  la  connexió  amb  aquesta.  Aquest  objecte

contindrà,  com hem dit,  elements interactius visibles a la GUI que permetran a l'usuari

especificar un port mitjançant un element "Combobox", o cridar els seus mètodes a través

de botons.

El mètode principal d'aquesta classe és "scan",  que escaneja el llistat de ports del PC

(utilitzant el mòdul "serial.tools.list_ports") i intenta detectar en quin port es troba la placa

TD1204. En cas afirmatiu, automàticament selecciona aquest port per establir una connexió.

Per aconseguir aquest efecte, ens servim de la particularitat de que donat que utilitzem un

driver de FTDI Chip per simular el port sèrie a través d'un port USB, el port sèrie on estarà

connectada la placa rebrà el nom "FTDIBUS". El mètode "scan" fa una cerca a través dels

ports sèrie del PC, i si en troba un amb aquest nom, assumeix que es tracta de la placa.

En cas de que l'usuari utilitzés un altre mètode per connectar la placa al PC, aquesta cerca

automàtica no funcionaria,  però igualment es podria seleccionar el port adient de forma

manual.

4.2.5. Classe SaveLoad

Aquesta classe conté els mètodes que ens permeten guardar les credencials de la placa

(nom d'usuari i contrasenya, necessaris per interactuar amb la web SENSOR) en un fitxer, o

bé carregar-les des del fitxer a l'aplicació.

Utilitzarem un arxiu de text amb l'extensió ".dcr" ("Device credentials").

En quant al format, donat que hem importat la biblioteca "json", ens beneficiarem d'això i

utilitzarem també el format JSON per guardar les credencials.  Això ens simplificarà una

mica la tasca.
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4.2.6. Classe ATFrame

Aquesta classe crea un objecte "LabelFrame" que conté una sèrie d'etiquetes i botons.

Cada un d'aquests botons està associat a una comanda AT que donarem al crear la GUI,

important les comandes del mòdul TDManager. La comanda AT es mostrarà en el text del

botó, i posarem una descripció de la seva funció a l'etiqueta associada.

L'objecte conté la funcionalitat perquè el botó enviï una comanda a la placa, amb una crida

al mètode "psendcode" d'un objecte de la classe TDManager, el qual enviarà el codi de la

comanda associat al botó.

4.2.7. Classe Multientry

Crea una sèrie de camps de tipus "Entry", un al costat de l'altre.

Farem servir  aquest  objecte  per mostrar  els  valors en hexadecimal  dels  caràcters  d'un

missatge, ja que haurem de fer aquesta conversió per enviar missatges per SIGFOX.

4.2.8. Funcions del Mòdul

 DeviceInit: Crida el mètode "DeviceInit" d'un objecte de la classe TDManager, per

tant cridarà el mètode de incialització de la placa tal com s'hagi definit en el mòdul

TD1204Manager.

 ActivateWatch: Crida el mètode "watch" d'un objecte TDManager, per tant inicialitza

el procés periòdic de lectura del caché de sortida de la placa al PC que realitza el

mòdul TD1204Manager.

 HexList: Converteix una sèrie de caràcters ASCII d'una cadena de text en els seus

corresponents codis hexadecimals.

 GUIWatch: Aquesta funció sol·licita periòdicament els missatges emmagatzemats

en l'atribut "msgFIFO" de l'objecte de classe TDManager, a través d'una crida al

mètode RequestMessages de l'objecte Terminal. Haurem d'executar aquesta funció

en paral·lel a l'execució principal del programa, en multitasca. Aquesta funció entrarà

en un bucle infinit  que se seguirà executant  mentre la variable global  booleana

"GUIWatchFlag" tingui el valor "cert", per tant per finalitzar l'execució d'aquest bucle

haurem de canviar el valor de la variable a "fals".
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Donades  les  particularitats  de  Tkinter,  haurem  de  definir  també  a  nivell  de  mòdul  les

funcions que posteriorment associarem a botons de la GUI. Són les següents:

 OpenPort:  Inicia una connexió amb la placa,  assignant  un port  a l'objecte de la

classe  TDManager,  donat  que  quan  creem  l'objecte  amb  la  funció

CreateTDManager del mòdul TD1204Manager,  aquest no té un port  assignat.  El

nombre del port s'obté de l'objecte de la classe "PortSelector".

 SaveCredentials i LoadCredentials: Guarda o carrega les credencials del dispositiu,

utilitzant els mètodes del objecte de la classe SaveLoad.

4.2.9. Construcció de la GUI

Seguint les especificacions, la finestra principal de la GUI estarà dividida horitzontalment en

dos panells, a la part esquerra els elements interactius que ens permetran enviar comandes

AT a la placa, i a la part dreta el terminal.

També afegirem el botó de connexió, que tindrà associat una crida a la funció "OpenPort", i

el selector de ports (que serà la part gràfica de l'objecte basat en la classe "PortSelector")

en la part superior de la finestra.

Utilitzarem, com s'ha explicat, el mètode "grid" dels objectes de Tkinter per posicionar cada

un dels elements a través del codi del programa.

Anomenem "iframe" a l'element de classe "Frame" que conté tots els elements de la part

interactiva de l'aplicació, i "tframe" al que conté el terminal.

Organitzarem  la  part  d'interacció  amb  la  placa  en  pestanyes  d'un  element  de  tipus

"Notebook", dins del contenidor "iframe". Les pestanyes són les següents:

 configframe:  Conté  les  comandes  AT  per  configurar  la  placa,  i  per  sol·licitar

informació de la placa. Estan organitzades en dos objectes de la classe ATFrame.

 transmitframe: Conté la funcionalitat d'enviament de missatges a través de SIGFOX.

Posicionem  un component  d'entrada  de text  ("Entry"),  en  el  qual  l'usuari  podrà

introduir un missatge. Aquest missatge serà convertit  automàticament en un codi

hexadecimal (gràcies a la funció HexList). Mostrarem aquest codi en un element de

la classe "Multientry".  Finalment,  amb una crida al  mètode "get"  de la comanda

ATCom que correspon a l'enviament  de missatges,  s'obtindrà la comanda AT a
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enviar a la placa, que serà mostrada a l'usuari en un altre element de text. Utilitzem

l'event  de canvi de l'element  d'entrada per  fer  que en canviar  el  text  es calculi

automàticament el codi hexadecimal i la comanda AT, per tant quan l'usuari escrigui

o canviï el missatge, podrà veure com canvia la comanda en temps real, amb una

evident utilitat didàctica. Finalment afegim un botó que cridarà a la funció que envia

la comanda. Aquesta pestanya també conté un element "ATFrame", on hi haurà el

botó amb la comanda per enviar les coordenades de GPS per SIGFOX.

 gpsframe:  Conté  la  funcionalitat  de gestió  del  GPS de la  placa.  Donat  que  les

comanda  AT  de  gestió  del  GPS  conté  diversos  paràmetres,  posem  una  sèrie

d'elements  "combobox"  desplegables  que  ens  permetran  seleccionar  aquests

paràmetres a partir d'una sèrie d'opcions. També afegim un element "label" que ens

mostrarà la comanda, amb els seus paràmetres, tal com serà enviada a la placa (a

través d'una crida als mètodes de l'objecte de classe "ATCom"). D'aquesta manera,

novament l'usuari pot veure en temps real com canvia la comanda AT quan canvien

els seus paràmetres.

 accelframe: Conté la funcionalitat de gestió de l'acceleròmetre de la placa. De forma

similar a la pestanya GPS, ens permetrà seleccionar els diversos paràmetres de la

funció a través de desplegables, i mostrarà en temps real com canvia la comanda a

enviar a la placa.

 webframe: Conté la funcionalitat d'interacció amb la web SENSOR. Utilitza el mòdul

"webrequests"  per  enviar  una sol·licitud  a  SENSOR de l'últim  missatge  rebut,  i

mostra aquest missatge en un element "text". Aquesta pestanya contindrà també els

elements  interactius  de  l'objecte  de  la  classe  "SaveLoad",  que  ens  permetrà

carregar o guardar les credencials de la placa (que són necessàries per identificar la

placa i poder fer el requeriment a SENSOR).

Finalment en el contenidor "tframe" posicionarem el terminal, i a la part inferior d'aquest un

objecte de la classe StatusLabel, que indicarà a l'usuari l'estat de la connexió.
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Fig. 8, Implementació final de la GUI, amb les seves parts requadrades. Font: pròpia.

4.2.10. Execució

En temps d'execució, el programa farà el següent:

Primer, crearem un objecte de la classe TDManager del mòdul TD1204Manager mitjançant

una crida a la funció "CreateTDManager" d'aquest mòdul, tal com s'ha descrit anteriorment.

Anomenem "port" a aquest objecte.

Utilitzant la funció "Thread" de la biblioteca "threading", creem un fil d'execució separat de

l'execució principal del programa. Aquest fil executarà la funció "GUIWatch" la qual, tal com

hem descrit, consultarà periòdicament la placa per llegir la sortida de missatges, a través del

mòdul TDManager.

Inicialitzem l'objecte de la classe "SaveLoad", el qual anomenarem "filemanager", i l'objecte

de la classe "PortSelector". Això ens permet cridar immediatament el seu mètode "scan" i
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fer  una  cerca  a  través  dels  ports  COM  del  PC  per  veure  si  la  placa  TD1204  està

connectada.

Finalment, carreguem la GUI que hem construït. Donat la forma de funcionar de Tkinter, al

carregar la GUI el programa entra en un bucle infinit (anomenat "mainloop"), durant el qual

el control del flux del programa es troba en mans de l'usuari. Per tant, a partir d'aquest punt,

l'usuari ja podrà interactuar amb els elements de la GUI, connectar amb la placa, etc.

El bucle "mainloop" finalitzarà quan l'usuari surti de l'aplicació tancant la finestra.

Posteriorment al tancament de la GUI, ens assegurarem de que tots els processos del

programa  també  finalitzen.  Per  fer  això,  donarem  el  valor  "fals"  a  la  variable

"GUIWatchFlag", que finalitzarà el bucle de lectura de missatges i el seu corresponent fil

d'execució. A continuació netejarem el caché del port sèries i tancarem la connexió amb la

placa a través del mètode "stop" de l'objecte "port".

En aquest punt finalitza l'execució del programa.

4.2.11. Mòdul webrequests

Aquest  mòdul  ens  permet  interactuar  amb  la  web  SENSOR  de  Telecom  Design.  En

particular, ens permetrà sol·licitar al servidor central de SIGFOX l'últim missatge que s'ha

rebut de la nostra placa (donades les credencials de la placa). D'aquesta manera, l'usuari

pot verificar que el missatge que ha enviat per SIGFOX s'ha rebut correctament.

El mòdul utilitza un altre mòdul de distribució lliure anomenat "sensor", que Telecom Design

posa a disposició dels usuaris, i que conté tota la funcionalitat per interactuar amb l'API de

SENSOR. Per aquest  motiu, el nostre mòdul és molt  senzill,  i només conté una classe

anomenada "WebInterface", que està basada en la classe "Device" d'aquest mòdul.

"WebInterface"  afegirà  a  la  classe  "Device"  els  dos  mètodes  que  necessitem  per  les

tasques que volem executar:

 gettoken: Identifica la nostra placa TD1204 a partir de les credencials donades, i

obté un codi "token" que ens permetrà fer requeriments web amb aquesta identitat.

 getmessage: Sol·licita l'últim missatge rebut pel servidor de SIGFOX provinent de la

nostra placa, i retorna les dades del missatge com a objecte en format JSON.
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5. Test i validació

Efectuem una sèrie de proves per verificar que l'aplicació funciona, així com que la placa

TD1204 també funciona correctament i respon de la forma esperada a les comandes.

5.1. Funcionament general de l'aplicació

Primerament verifiquem que l'aplicació TD1204ManagerGUI es carrega, que es mostra tal

com l'hem dissenyada, i que els diversos elements interactius responen correctament.

Fem aquesta comprovació amb 3 equips informàtics diferents per assegurar la portabilitat

de l'aplicació.

Verifiquem també que si intentem enviar comandes quan no hi ha una connexió establerta

amb la placa TD1204, l'aplicació rebutja aquestes comandes i respon amb un missatge

d'error pel terminal.

Fig. 9, Demostració de l'aplicació funcionant des d'un PC connectat a la placa TD1204.

Font: pròpia.
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5.2. Detecció de la placa

Verifiquem que l'aplicació és capaç de detectar la placa TD1204 automàticament a l'inici de

la aplicació, i que selecciona el port correcte on està connectada.

Posteriorment  també comprovem que si  connectem la placa un cop l'aplicació  està en

marxa, la funció "Scan" de l'aplicació és capaç de detectar-la.

També verifiquem que en desconnectar la placa i efectuar una nova operació d'escaneig,

l'aplicació detecta que no hi ha presència de la placa.

Finalment,  també  verifiquem  que  és  possible  seleccionar  manualment  el  port  on  està

connectada la placa (sense utilitzar la funció d'escanejat), i que l'aplicació detecta i mostra

tots els ports sèrie del PC.

Fig. 10, Demostració del funcionament de la funció “Scan”. Font: pròpia.
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5.3. Connexió amb la placa i terminal

Un  cop  detectada  la  placa  i  seleccionat  el  port,  iniciem  la  connexió  amb  el  botó

"CONNECT".

Verifiquem que la connexió s'efectua correctament, i que l'aplicació envia la seqüència de

comandes d'inicialització a la placa.

Podem  veure  com  el  terminal  mostra  l'enviament  de  comandes  d'inicialització,  i  les

respostes de la placa, així com els missatges de sistema, en el format que hem determinat.

Veiem com l'aplicació informa a l'usuari de que la inicialització s'està efectuant, i com no

admet l'entrada de comandes fins que aquesta ha finalitzat (en uns 10 segons).

Verifiquem que l'indicador  d'estat  de la placa mostra la indicació "Device Busy"  mentre

aquesta  inicialització s'està  efectuant,  i  que canvia a "Device Ready"  quan aquesta  ha

finalitzat.

Fig. 11, Demostració de la connexió i inicialització de la TD1204. Font: pròpia.



Pàg. 38 Memòria

5.4. Enviament de comandes

Verifiquem que un cop finalitzada la inicialització, l'aplicació admet l'enviament de comandes

a la placa.

Comprovem que la placa respon a cada una de les comandes que hem inclòs en l'aplicació

de la forma esperada, segons el manual de la placa TD1204. Veiem com tant les comandes

que enviem com les respostes de la placa es mostren de forma correcta en el terminal.

També comprovem que després d'enviar una comanda, i mentre la placa l'està processant,

l'indicador d'estat de la placa mostra novament "Device Busy",  i que retorna al estat de

"Device Ready" tan bon punt la placa retorna la resposta a la comanda. Així mateix, tornem

a comprovar que en cap cas la placa admet noves comandes mentre es troba en aquest

procés.

Fig. 12, Demostració de l'enviament de la comanda “Display Configuration”. Font: pròpia.
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5.5. Verificació de la funcionalitat SIGFOX

Verificarem a continuació que la funcionalitat de transmissió de missatges des de la placa

per  radiofreqüència  a  través  de  la  xarxa  SIGFOX  es  realitza  correctament  mitjançant

l'aplicació, i també que la recepció de missatges s'efectua al servidor central de SIGFOX.

Primerament, verifiquem que en escriure un missatge en l'entrada de text "Message" de la

pestanya SIGFOX, el missatge es codifica correctament com a codis hexadecimals, i que

posteriorment l'aplicació genera el codi AT correcte (d'acord amb el manual de la placa

TD1204), i el mostra en la casella marcada com a "AT command".

Posteriorment, veiem que en prémer el botó "Transmit", la placa admet la comanda, i uns

segons més tard dona el missatge "OK", indicant que la transmissió s'ha efectuat.

Fig. 13, Demostració de la transmissió de missatges per SIGFOX. Font: pròpia.
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Per verificar que la central de SIGFOX ha rebut el missatge, ho farem a través de la web de

Telecom Design, que ens permet accedir als missatges que s'han rebut del nostre aparell.

Anem a la interfície web de Telecom Design per dispositius SIGFOX [12], i identifiquem el

nostre dispositiu amb les seves credencials (donades pel fabricant).

Un cop identificats, anem a la secció de missatges ("Show messages") i verifiquem que

l'últim missatge rebut és el que acabem d'enviar.

Finalment, comprovarem també que si intentem enviar un missatge de més de 10 bytes (el

límit  imposat  per  SIGFOX),  l'aplicació  rebutja  la  comanda i  dona un missatge  d'avís a

l'usuari.

Fig. 14, Interfície web de Telecom Design. Font: Telecom Design.

Fig. 15, Últim missatge rebut per SIGFOX del nostre dispositiu, tal com apareix a la interfície

web de Telecom Design. Font: Telecom Design.
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5.6. Verificació de la funcionalitat web

A continuació, verificarem que l'aplicació també pot contactar amb el servidor central de

SIGFOX a través de l'API SENSOR de Telecom Design, i obtenir l'últim missatge rebut a

través de la mateixa aplicació.

Primerament, anem a la pestanya "Web" de l'aplicació i escrivim les credencials de l'aparell

en les entrades de dades corresponents. Verifiquem que la funcionalitat per desar i carregar

les credencials al disc dur funciona correctament, amb els botons "Save" i "Load".

Un  cop  posades  les  credencials,  premem  el  botó  "Request  message  to  Sensor  Web

Interface", i comprovem que les dades del missatge enviat apareixen al requadre de text.

Verifiquem  novament  que  el  contingut  del  missatge  ("asciiraw")  és  el  que  hem  enviat

anteriorment.

Fig. 16, Demostració de la funcionalitat web de l'aplicació. Font: pròpia.
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5.7. Verificació de la funcionalitat GPS

Per fer aquesta comprovació, ens hem d'assegurar de que la ubicació de la placa té una

bona cobertura de GPS.

Anem  a  la  pestanya  GPS  i  seleccionem  els  diferents  paràmetres  de  cerca  de  GPS.

Comprovem que la comanda AT generada (i que es mostra en el requadre "AT Command")

és la que correspon als paràmetres seleccionats.

Premem  finalment  el  botó  "Start".  Donat  que  la  placa  està  configurada  per  donar  els

resultats per la sortida de dades, veurem pel terminal com s'efectua la cerca de GPS, en

forma de codis NMEA.

Finalment, veiem com la cerca finalitza quan la placa determina unes coordenades, que

veiem pel  terminal,  o  bé quan s'acaba  el  temps que hem determinat  en el  paràmetre

"Timeout" (si això succeeix, podem augmentar el temps, o bé reduir la precisió o el nombre

de satèl·lits per tal d'arribar a un resultat).
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Fig. 17, Demostració de la funcionalitat GPS. Font: pròpia.
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Per tal  de verificar  que les coordenades són correctes,  podem copiar-les en qualsevol

cercador de coordenades (per exemple Google) per determinar la posició.

Fig. 18, Verificació de les coordenades obtingudes del GPS. Font: Google.

Comprovem que el GPS funciona amb diverses configuracions de paràmetres, i que el seu

comportament es correspon al dels paràmetres especificats.

Comprovem també que en prémer el botó "Stop GPS" mentre s'està fent la cerca de GPS,

finalitza aquest procés.



Desenvolupament d'una GUI en Python per controlar una placa de desenvolupament de l'internet de les coses Pàg. 45

Verificarem la funcionalitat de la placa d'enviar les seves coordenades (les últimes que ha

determinat)  a  través  de  SIGFOX.  Per  això  tornem  a  la  pestanya  SIGFOX  i  premem

"Transmit Last Computed GPS Position".

Veiem que la placa accepta la comanda i realitza la transmissió. Per comprovar que s'ha

rebut  correctament,  anem  novament  a  la  web  de  Telecom  Design  i  veiem que  l'últim

missatge rebut conté les coordenades especificades.

També podem fer aquesta comprovació a través de les funcions de la pestanya "Web" de

l'aplicació.

Fig. 19, Verificació de la funcionalitat d'enviament de coordenades, fent us de la interfície

web de l'aplicació. Font: pròpia.
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5.8. Verificació de la funcionalitat de l'acceleròmetre

Anem a la pestanya de l'acceleròmetre i seleccionem els paràmetres, novament comprovant

la comanda AT generada és la correcta.

Iniciem  l'acceleròmetre  amb  "Start",  i  veiem  que  el  terminal  ens  dona  la  lectura  de

l'acceleròmetre, amb la periodicitat que hem seleccionat en el paràmetre "Measuring rate".

Verifiquem el  funcionament  de l'acceleròmetre  movent  la  placa,  i  veient  com la lectura

canvia.

Finalment comprovem que en prémer el botó "Stop accelerometer", la lectura finalitza.

Fig. 20, Demostració de la funcionalitat de l'acceleròmetre. Font: pròpia.
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5.9. Desconnexió de la placa

Verifiquem  que  el  botó  "CONNECT"  passa  a  dir  "DISCONNECT"  quan  efectuem  la

connexió. Comprovem que la seva funcionalitat canvia i finalitza la connexió amb la placa

quan el premem.

Verifiquem  que  el  botó  torna  a  l'estat  de  "CONNECT",  i  que  podem iniciar  una  nova

connexió amb la placa després d'una desconnexió.

Finalment, tanquem l'aplicació en els dos estats de funcionament (amb connexió activa i

sense),  i  verifiquem  a  través  del  gestor  de tasques  del  sistema  operatiu  que  tots  els

processos de l'aplicació  han finalitzat  en tancar  aquesta.  Així  mateix  verifiquem que  la

connexió amb el port sèrie finalitza en tancar l'aplicació (si la connexió estava activa).

Fig. 21, Desconnexió de la placa TD1204. Font: pròpia.
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5.10.Resultat

En base als tests efectuats, podem assegurar que l'aplicació funciona correctament i que

compleix amb les especificacions donades.
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6. Pressupost econòmic

6.1. Cost del projecte

Donat que el resultat és un software i els recursos necessaris per la realització del projecte

són mínims (utilitzem software lliure i recursos de lliure distribució),  el cost  principal del

projecte és el treball d'enginyer industrial.

Inclourem en  el  pressupost  els  costos  d'utilització  de l'equip  informàtic  amb entorn  de

desenvolupament per Python que hem fet servir en la realització d'aquest projecte, els quals

inclouen  una  estimació  dels  costos  de  manteniment,  amortització,  i  consum  energètic

d'aquest equip.

 Placa TD1204: 120 EUR.

 Subscripció a SIGFOX, 4 mesos: 4 EUR.

 Enginyer industrial: 50 EUR/h x 480 hores = 24.000 EUR.

 Equip informàtic: 2 EUR/h x 480 h = 960 EUR.

 Total cost projecte: 25.084 EUR.
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6.2. Estudi sobre el cost d'implementació del projecte

Donat que la finalitat del projecte és crear un software amb aplicació didàctica en una aula,

incloem en aquest document un estudi sobre el cost que tindria la creació d'una aula o

laboratori dedicat al treball amb la placa TD1204, utilitzant el software TD1204ManagerGUI.

Cal observar que s'exclouen d'aquest estudi els costos d'utilització de l'aula en si mateixa, el

cost del professor o instructor, costos administratius, i externalitats.

Costos fixos:

 Equip  informàtic,  incloent  instal·lació  de  software  lliure  i  aplicació

TD1204ManagerGUI: 700 EUR/unitat

 Placa TD1204: 120 EUR/unitat

 Total: 820 EUR per usuari.

Costos variables:

 Subscripció SIGFOX: 12 EUR/any per usuari.

 Total: 12 EUR/any per usuari.
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7. Impacte mediambiental

Donat que aquest  projecte és una aplicació de software,  el seu impacte mediambiental

directe serà mínim.

No obstant, donat que la finalitat última del projecte és facilitar la formació de professionals

de la  tecnologia  SIGFOX,  cal  considerar  la  possibilitat  de  que  fomentar  l'ús  d'aquesta

tecnologia pot tenir conseqüències pel medi ambient.

En  particular,  tindrem  en  compte  l'impacte  que  pot  tenir  un  augment  de  les  ones  de

radiofreqüència de banda ultra-estreta (UNB, o Ultra-Narrow Band) que utilitza SIGFOX.

També cal considerar el consum energètic que un gran increment del nombre d'aparells

SIGFOX podria  comportar.  Donat  el  molt  baix consum d'aquests  tipus de dispositiu,  el

problema no seria  tant  el  cost  energètic  en si,  com els  costos  mediambientals  de les

bateries que aquests aparells utilitzen, així com de la seva electrònica.

Per això recomanem que en la formació de nous professionals de la tecnologia SIGFOX, es

faci èmfasi en la importància de la correcta eliminació de les bateries i el reciclatge dels

components, per tal de minimitzar aquest impacte.
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Conclusions

L'aplicació  desenvolupada  en  aquest  projecte  respon  de  forma  satisfactòria  a  les

especificacions que es van determinar, per tant podem concloure que el projecte ha estat un

èxit.

Tot i que el projecte s'ha centrat en un software auxiliar per facilitar la utilització d'una placa

concreta, durant la realització d'aquest hem pogut observar la versatilitat i les possibilitats de

la tecnologia SIGFOX.

Creiem que l'internet de les coses, i en particular SIGFOX, és una tecnologia de futur amb

moltes aplicacions i gran camí per recórrer.

El software que hem desenvolupat és una eina per a professionals que es vulguin iniciar en

aquesta tecnologia, i per tant creiem que és una contribució positiva, encara que petita, en

aquest camp, així com a la nostra economia i societat.
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