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RESUM 

En el present projecte es descriu un sistema domòtic destinat a un habitacle per tal de millorar la 

qualitat de vida de les persones, incrementar-ne la seguretat controlant diferents punts de l’entorn 

de l’edifici amb un impacte relativament baix en l’economia, aconseguint uns consums el més 

baixos possible i reutilitzant part de la instal·lació existent. 

El sistema domòtic esmentat inicialment va estar pensat majoritàriament per a persones amb 

problemes auditius, però en segona instància s’ha vist que és un sistema aplicable i utilitzat per a 

tota la població en general gràcies a la seva funcionalitat i facilitat d’ús. Consisteix en un sistema 

d’avís i control de la porta d’accés de l’habitacle així com la incorporació d’un sistema de 

seguretat de videovigilància.  

El projecte està format per dos elements claus, una càmera IP motoritzada la qual és l’encarregada 

de servir-nos les imatges a temps real i una centraleta de control, la qual s’encarrega de gestionar 

tots els esdeveniments dels sensors i actuadors així com la part de gestió de sistema de seguretat, 

i al mateix temps ens donarà accessibilitat a tot el control del sistema via servidor web. 

Concretament es tracta d’un sistema que ens alerta per missatgeria instantània i per mitjà de 

senyals lluminosos en l’interior de l’habitacle en cas que algú premi el timbre de casa, també ens 

permet visualitzar i controlar la porta d’accés així com els seus voltants mitjançant una càmera 

motoritzada la qual podem controlar remotament, també és possible controlar l’obertura de la 

porta, així com el control d’il·luminació exterior des de qualsevol indret del món en el que 

disposem d’un navegador i connexió a internet sigui quin sigui el dispositiu utilitzat. 

Incorpora un sistema de seguretat el qual pot utilitzar múltiples càmeres de videovigilància per 

controlar el que succeeix, amb sistema de gravació per zones i notificació entre d’altres 

especificacions molt interessants. 
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ABSTARCT 

This project describes an automate system destined for a dwelling to improve the quality of life 

of individuals, to increase their safety by controlling various points around the building with a 

relatively low impact on the economy, achieving the lowest possible consumption and reusing 

part of the existing facility. 

The mentioned automated system was initially intended mainly for people with hearing problems, 

but in the second instance is a system that has been applied and used throughout the general 

population due to its functionality and ease of use. It consists of a warning and control system of 

the gateway to the dwelling as well as the addition of a video surveillance security system. 

The project consists of two basic elements, a motorized IP camera which is responsible for serving 

the images in real time and a control unit, which is responsible for managing all the events from 

the sensors and actuators as well as the safety management system, and at the same time it will 

give us access to all the control system via the web server. 

Specifically, it is a system that will alert us via instant messaging and light signals inside the 

dwelling in case someone press the doorbell of the house, also it allows us to view and control 

the gateway and its surroundings using a motorized camera which we can control remotely, it is 

also possible to control the opening of the door, as well as to control outdoor lighting from 

everywhere in the world with available connection and internet browser regardless of the device 

used. 

It includes a security system that it can use multiple video surveillance cameras to monitor what 

happens with recording system zones and reporting among other interesting specifications. 
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2 INTRODUCCIÓ 

En l’actualitat estem en una societat que cada dia està més interconnectada i no és estrany sentir 

la paraula domòtic, però, què volem dir quan parlem d’un Sistema Domòtic? 

Doncs bé, un sistema domòtic té la finalitat de millorar la qualitat de vida de les persones en 

l’àmbit de l’habitatge dotant de capacitat de gestionar aparells elèctrics de manera automàtica o 

remota. Concretament consisteix en integrar tots els sistemes de control presents en un habitacle, 

ja sigui àmbit residencial o professional en una única xarxa de comandament, donant control a tot 

mecanisme que ens envolta en les nostres vides. 

Per tant, un habitacle domòtic és aquell el qual té automatismes que tenen com a finalitat millorar 

la qualitat de vida de les persones, augmentant la seguretat, racionalitzant els diferents consums i 

optimitzant els recursos. 

En el present document ens centrarem en crear un sistema per millorar la qualitat de vida de les 

persones juntament amb la seguretat d’aquestes, concretament es realitzarà un sistema d’avís i 

control de la porta d’accés pensat sobretot per a persones amb problemes auditius tot i ser 

aplicable a tota la població en general. 

Cada dia més les noves infraestructures ja inclouen o estan preparades per adquirir automatismes 

que siguin capaços de gestionar-se domòticament, però s’ha de recordar que en l’actualitat encara 

hi ha un gran nombre d’habitacles que no són domòtics, els quals amb una petita automatització 

podem aconseguir grans resultats, per exemple, controls de llums, de temperatura (calefacció / 

aire condicionat), persianes elèctriques, porters automàtics, sistemes de seguretat de l’habitacle 

(càmeres, control d’accés, reconeixements...), controls de consums d’aigua, llum, gas...  

Per tant, el que es pretén en aquest projecte és donar resposta a les persones amb discapacitat 

auditiva entre d’altres i aprofitar part de la instal·lació existent per muntar un sistema capaç 

d’alertar, visualitzar i controlar la porta d’accés en presència d’algun invitat podent automatitzar 

l’acció de rebre convidats i controlar remotament per una inversió mínima però molt beneficiosa. 
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3 SITUACIÓ ACTUAL 

Actualment la població amb deficiència auditiva ascendeix al voltant de 1 milió de persones en 

tot l’estat, que equival aproximadament a un 2% de la població. És lògic pensar en un sistema útil 

per a tota la població però en especial per a persones amb deficiència auditiva, un sistema que es 

pugui integrar en els sistemes habituals i actuals d’un habitacle. 

Cada dia que passa disposem de més elements quotidians per a la població que poden ser 

controlats, ja sigui de manera automàtica o bé remotament. Aquest fet ha donat lloc a un guany 

molt important en els últims temps en l’àmbit de la domòtica, i cada cop més es destina part del 

pressupost en la instal·lació d’aquests sistemes. 

En el nostre cas, ja existeix algun servei d’aquest estil, però la gran majoria no aprofiten la 

instal·lació existent i són sistemes independents i descentralitzats, fent que necessitem un gran 

nombre d’aparells diferents per poder portar a terme algunes de les tasques que podrem realitzar 

en el nostre sistema amb un únic aparell. 

Un sistema domòtic està format per unes característiques bàsiques. Bàsicament el componen els 

sensors, actuadors, una o varies parts de control i connectivitat de l’aparell, i els podem classificar 

en diferents grups en funció de la seva finalitat. 

• Confort 

• Seguretat 

• Estalvi energètic 

Si ens parem a pensar en les seves finalitats, podem observar que aquests punts poden treballar 

per separat, de manera individual, fent una feina específica o bé estar connectats entre ells donant 

més valor al sistema, ja que una cosa ens pot portar a l’altra i dotem un sistema més complert en 

un únic aparell. 

3.1 ESCENARI 

Agafarem com a model base per desenvolupar el projecte actual una habitacle amb control de 

porta d’entrada per a persones (porter automàtic convencional) i que disposi de connexió a 

internet. Aquest model és un model bàsic el qual podem trobar que es compleix en la majoria de 

cases presents en el territori i per tant seria adaptable a qualsevol d’aquests casos. 
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Cal esmentar que aquest sistema també podria funcionar en gran part sense porter automàtic i 

internet. Si es disposa d’un timbre convencional no tindrem l’opció de control de porta i sense 

connexió a internet limitarem la seva accessibilitat única i exclusivament a dins l’habitacle. 

3.2 OBJECTIUS 

L’objectiu del sistema domòtic que es presenta en aquest projecte és dotar la nostra porta d’accés 

a l’habitacle d’un sistema que ens permeti: 

• Notificar les visites en la nostra llar, on puguem visualitzar qui hi ha a la porta i ens alerti 

que ha sonat el timbre. 

• Visualitzar en quines dates i hores han succeït les visites. 

• Controlar la il·luminació d’accés a l’habitatge. 

• Seleccionar qui té permís per accedir a l’habitacle. 

• Implementar un sistema de control i seguretat per videovigilància. 

El sistema de control domòtic que presentem es desmarca d’un sistema de control convencional 

centralitzat en un únic punt, ja que podrà ser visualitzat i controlat des de qualsevol dispositiu 

(ordinador, tauleta, mòbil, televisor intel·ligent) de qualsevol companyia sempre i quan disposi 

de connexió a internet. No serà necessari instal·lar software addicional en els dispositius 

disponibles ja que únicament serà necessari l’ús d’un navegador. 

Es fa necessària la instal·lació per part d’un tècnic sempre que no es disposin d’uns coneixements 

mínims d’electricitat i informàtica per tal d’acoblar el nou sistema amb el control del timbre i la 

porta, així com la il·luminació de la casa i la connexió amb la xarxa d’internet present en la llar, 

ja sigui utilitzant cable o connexió sense fils. 

3.3 COMPARATIVA 

Aquest projecte neix d’un projecte elaborat anteriorment per un company de la Universitat 

Politècnica de Catalunya de Manresa, en Gerard Caballero Marcos el qual va crear un sistema 

domòtic i de seguretat. 
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 Similituds 

Com a similituds tenim la part troncal dels projectes ja que ambdós consisteixen en controlar un 

sistema domòtic d’un habitacle. Tot i que en el seu cas està més encarat en la seguretat de 

l’habitacle, activant o desactivant l’alarma de l’habitacle, controlant els punts d’accés mitjançant 

zones de control d’intrusos, i controlant l’accés per part dels usuaris de l’habitacle. 

 Diferències 

En el present projecte ens centrem en el control de la porta principal així com els seus 

esdeveniments amb la finalitat de notificació, i la possibilitat de control de tot el que l’envolta 

donant una gran funcionalitat al producte. 

Treballarem amb un sistema de càmeres descentralitzat que disposen de gran capacitat de 

moviments (càmera motoritzada), així com un sistema d’infrarojos que ens permet visualitzar en 

la foscor. A més utilitza protocols estàndards com RTSP, ONVIF... aplicats en molts sistemes 

actuals i afegint versatilitat al producte. 

Concretament utilitzant una càmera IP la qual no te relació amb la centraleta i és accessible tant 

per cable com connexió sense fils amb moltes més funcionalitats i possibilitats, evitant la limitació 

que existia d’una única possible càmera fixa, cablejada a centraleta, no motoritzada, sense visó 

nocturna... tal com passava anteriorment. 

En aquest projecte som capaços de poder visualitzar a temps real el que està succeint en l’entrada 

així com el que succeeix en els seus voltants gràcies a la possibilitat de moviments de l’angle de 

visió. 

A més, integrant un sistema de seguretat de videovigilància com ZoneMinder que ens permet 

ampliar el nombre de càmeres destinades a videovigilància, donant un abast més gran i la 

possibilitat d’utilitzar diferents càmeres de múltiples fabricants les quals podem incorporar en el 

sistema, aconseguim dotar-lo d’un sistema de gravació per zones molt complert, amb avisos en 

detectar moviments, controls per franges horàries... 

I per últim, el present projecte dóna una millora molt important en la capacitat de configuració i 

la facilitat de manipulació del sistema fent-lo molt més atractiu i entenedor, al mateix temps que 

és més pràctic per part de l’usuari. 
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4 PROPOSTA 

Aquest projecte constarà d’un element principal el qual farà la funció de centraleta, on hi haurà 

tota la part de processament de dades ja sigui part d’adquisició, actuació o com subministrament 

de les mateixes. Concretament, en aquesta centraleta hi connectarem el control de la llum de 

l’entrada, el control d’alarma del timbre “senyal lluminós intermitent” i el control d’obertura de 

la porta del porter automàtic com a senyals de sortides (actuadors), també hi connectarem el 

timbre del porter automàtic com a senyal d’entrada (sensors). 

Disposarem d’una càmera IP estàndard motoritzada que ens subministrarà les imatges i l’àudio 

de la porta d’entrada a la casa així com les imatges dels seus voltants.  

Necessitarem una xarxa domèstica per connectar els dos dispositius, en aquest cas una xarxa sense 

fils (Wi-Fi) que disposi de connexió a internet per fer accessible el sistema domòtic des de 

l’exterior de la xarxa, és a dir, des de qualsevol indret del món. 

 

 

 

Figura 4-1: Vista exterior habitacle 

 

 

Càmera IP 

Timbre 

Il·luminació 
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Figura 4-2 : Vista interior habitacle 

 

4.1 MATERIAL UTILITZAT 

 Càmera IP 

Una càmera IP és un sistema de videocàmeres de vigilància accessible a través d’internet. 

Combina els beneficis de les càmeres analògiques tradicionals de circuit tancat de televisor amb 

els avantatges digitals de comunicació IP (Internet Protocol).  

Aquestes càmeres no es fa necessari connectar-les a cap ordinador ja que disposen del seu propi 

hardware i software de servidor web amb un gran número de funcions disponibles, donant una 

sèrie d’avantatges respecte a models tradicionals com ara més flexibilitat, accés remot, instal·lació 

més simple, major accessibilitat etc. 

La càmera IP utilitzada en aquest projecte és una Foscam FI9821 v2 [Figura 4-3]. Una càmera 

amb un gran nombre de funcions que pot treballar de manera autònoma.  

Timbre 

  

  

Router WiFi 

Centraleta 
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Figura 4-3 : Foscam FI9821 v2 

La càmera Foscam FI9821W és una càmera motoritzada en dos eixos anomenades comunament 

càmeres PTZ1,  la qual accepta comandes de posicionament a través de la connexió d’internet. 

Gràcies a la motorització d’eixos ens permet visualitzar diferents punts ja que té un moviment de 

300º en desplaçament horitzontal i de 120º en vertical, amb un camp de visió de 75º angulars.  

Té una objectiu de 2.8mm amb 1.3MP i una resolució d’imatge en HD de fins a 1280x96px amb 

corrector de color incorporat IRCut2 i visió nocturna per Infrarojos de fins a 8 metres, a més 

d’utilitzar l’algoritme de compressió estàndard H.2643 amb dual streaming. Incorpora controls 

d’il·luminació, contrast, saturació i nitidesa així com una ranura per targeta SD en la qual ens 

permet gravar vídeos a la pròpia càmera sense necessitat d’altres aparells tot i estar disponible 

ambdós situacions. Disposa de la capacitat de rebre i transmetre so bidireccionalment, ja que 

incorpora en la pròpia càmera un micròfon i un altaveu per tal de comunicar-se a través de la 

càmera amb la possibilitat de connectar-n’hi d’externs. 

Disposa de connectivitat sense fils WiFi 802.11 b/g/N, WEP-WAP-WPA2 o bé per cable a una 

xarxa estàndard RJ-45. Inclou un servei de DDNS gratuït que permet accedir des de qualsevol 

indret mitjançant una direcció de fixa i única. A més, per tema de seguretat, incorpora un sistema 

de control d’usuaris amb diferents nivells d’accés, nivell usuari, operador i administrador. 

1 Càmeres PTZ són càmeres motoritzades. PTZ són les abreviatures de Pan “rotació”, Tilt “inclinació” i Zoom “objectiu 
focal”. 

2 Filtre mecànic-òptic capaç de filtrar els rajos infrarojos de la llum del dia per visualitzar correctament certs colors, 
generalment els colors de tonalitats verdes. 

3 Estàndard de vídeo d’alta compressió capaç de donar una bona qualitat d’imatge amb un baix consum d’ample de 
banda. 
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 Raspberry Pi 

La Raspberry Pi és un petit ordinador que va ser desenvolupat per un grup de la Universitat de 

Cambridge amb la intenció de fomentar l’ensenyament de les ciències de computació el qual és 

capaç de realitzar tot allò que esperaríem d’un ordinador d’escriptori convencional (podem 

navegar per internet, visualitzar vídeos d’alta definició, crear fulles de càlculs, processador de 

textos... ) però amb unes dimensions molt més reduïdes 85 x 56 x 17 mm. En general, una placa 

de desenvolupament amb unes grans especificacions. 

En aquest projecte hem utilitzat la Raspberry Pi 2 model B [Figura 4-4] que és la segona generació 

d’aquests petits ordinadors que va sortir al mercat el Febrer del 2015 on han millorat les seves 

característiques notablement respecte la primera versió que va ser llançada el febrer del 2012.  

 

Figura 4-4: Raspberry Pi 2 

La Raspberry no disposa d’emmagatzematge propi tal i com seria un disc dur en sistemes 

convencionals, sinó que per tal d’obtenir memòria que no sigui volàtil utilitza una targeta 

microSD. 

És un plataforma que ens permet instal·lar un gran nombre de sistemes operatius  (Raspbian, 

Ubuntu mate, Openelect, OSMC, Pidora, XBMC...) 

La Raspberry Pi 2 té les següents especificacions: 

• SoC4 : Broadcom BCM2836. 

• Processador ARMv7 de 4 nuclis a velocitat de 900 MHz. 

• Processador gràfic Broadcom VideoCore IV, OpenGL ES 2.0, descodificador 1080p30 

H.264. 

• 1 GB de memòria SDRAM. 

4 System-on-a-chip, descriu la tendència d'usar tecnologies de fabricació que integren gran part dels mòduls en 
components d'un sistema electrònic en un únic circuit integrat o xip. 
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• Quatre ports USB. 

• Sortida de vídeo per HDMI. 

• Sortida d’àudio connector jack de 3,5mm i HDMI. 

• Connectivitat a xarxa mitjançant 10/100 Ethernet (RJ45). 

• 40 Ports GPIO5, SPI6, I²C7, UART8. 

Els ports GPIO queden repartits tal com podem observar en la següent figura: 

 

Figura 4-5: GPIO Raspberry Pi 2 

 Adaptador xarxa sense fils 

Per tal de tenir connexió internet sense cable es fa necessari un adaptador, concretament utilitzem 

l’adaptador Wi-Pi [Figura 4-6] el qual és compatible amb la Raspberry Pi 2 ja que els drivers 

estan inclosos dins el software de la Raspberry. 

 

Figura 4-6: Adaptador Xarxa sense fils Wi-Pi 802.11n 

Accepta els estàndards IEEE 802.11n, IEEE 802.11g i IEEE 802-11b amb unes velocitats de 11n 

: 150Mbps, 11g: 54Mbs i 11b: 11Mbps. Té una potència de 20dBm i un rang de freqüències de 

2.4 ~ 2.4835 GHz amb una seguretat sense fils de 64/128 bits WEP, WPA/WPA2, WPA-

PSK/WPA2-PSK (TKIP-AES) i accepta connexió interfície USB 2.0. 

5 Pin genèric d’un chip (General Purpose Input/Output) on el comportament es controla per part de l’usuari 

6 Bus de comunicació estàndard (Serial Peripheral Interfície) usat en comunicació entre circuits integrats. 

7 Bus de comunicació entre microcontroladors i perifèrics de sistemes integrats 

8 Universal Asynchronous Receiver-Transmitter és el dispositiu que controla els ports i dispositius sèrie. 
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4.2 ARQUITECTURA 

Pel que fa a l’arquitectura, per entendre el funcionament de totes aquestes interconnexions 

existents entre els elements incorporats i els existents així com l’accessibilitat des de qualsevol 

indret ens fixarem en les subxarxes dins de l’arquitectura general, però per tal de fer-nos una idea 

global primer de tot ens fixarem en l’arquitectura del sistema complet [Figura 4-7] i seguidament 

ja parlarem de manera individual de cada punt. 

 

Figura 4-7: Arquitectura sistema complet 
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 Sistema domòtic 

L’arquitectura del sistema domòtic de l’habitacle parteix des del punt de connexió a internet que 

ens subministra la companyia telefònica (router) i té les següents connexions tal com podem veure 

a la següent figura [Figura 4-8]. Tant la càmera IP com la Raspberry Pi estan configurades per 

connectar-se a la xarxa interna de l’habitacle mitjançant la connexió sense fils WiFi. 

 

Figura 4-8: Arquitectura Sistema Domòtic Habitacle 

La centraleta té connectada una sèrie de sensors i actuadors, exactament disposa d’un sensor 

destinat al timbre del porter automàtic i de tres actuadors entre els que hi podem trobar la sortida 

d’il·luminació d’accés a l’habitacle, el senyal lluminós d’alarma del timbre i el control d’obertura 

de la porta [Figura 4-9]. 
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Figura 4-9: Connexió simbòlica Raspberry Pi 

Cal recordar que aquestes connexions entre la centraleta i el sensor i actuadors es faran mitjançant 

relés lliures de potencial ja que la tensió de treball de la Raspberry i les tensions treballades en el 

sensor i actuadors no són les mateixes. 

 Servidor de noms DDNS9 

A la majoria de les llars es disposa d’una connexió a internet amb una IP dinàmica. Això vol dir 

que la IP que és assignada per part de la companyia telefònica ens pot variar en cada connexió 

que realitzem, fent que sigui molt difícil poder accedir en l’habitacle ja que es fa necessari 

conèixer la direcció IP a connectar-se per establir comunicació amb ella des de qualsevol punt del 

món amb accés a la xarxa d’internet. 

És aquí on entra en joc el servidor de noms DDNS [Figura 4-10], concretament és un servei que 

ens ofereix un tercer que disposa d’una IP estàtica. Consisteix en canviar la nostra adreça IP 

9 Servidor de noms dinàmic (Dinamic Domain Name Server), assignar IP dinàmica a noms de domini invariables, fent 
accessible el sistema des de l’exterior de la pròpia xarxa interna de comunicació. 
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dinàmica per un nom el qual no variarà mai, un nom que està relacionat amb la IP que hi ha 

present en tot moment en la connexió a internet de l’habitacle. 

 

Figura 4-10: Servidor de noms DDNS 

Un sistema que es troba a la xarxa interna el qual volem accedir remotament, en el moment de 

connectar-se (o cada vegada que canvia la seva IP pública), aquesta és enviada al servidor de 

noms el qual disposa d’una IP estàtica i per tant, és accessible des de l’exterior i li assigna en el 

seu nom de domini. D’aquesta manera en voler connectar-nos només s’ha de fer mitjançant el 

nom de domini ja que sempre tindrà la IP pública associada i actualitzada. 

Existeix un gran nombre de servidors DDNS gratuïts i de pagament, en aquest cas ens hem 

decantat pel servei que ens ofereix No-IP. Es mostra com configurar-ho en l’apartat 

d’accessibilitat [5.3]. 

 Punt accés  

En aquest punt ja només ens falta parlar del punt d’accés des del qual volem accedir en el sistema 

domòtic de l’habitacle, que variarà en funció de la ubicació en la qual ens trobem i amb el 

dispositiu el qual utilitzem. 

Bàsicament, sigui quin sigui el punt d’accés la dinàmica és la mateixa, el navegador web enviarà 

el nom del domini que es vol connectar passant per tots els encaminadors (routers), servidors... 

entre altres elements d’internet fins arribar al DDNS el qual li notificarà la IP pública actual del 

sistema domòtic que està associada en aquell domini. D’aquesta manera canviarà el nom del 

domini per la seva IP pública i podrà ser direccionada fins arribar al sistema de l’habitacle i 

establir connexió. 
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4.2.3.1 Companyia telefònica convencional 

Si ens trobem a l’interior d’unes instal·lacions i ens connectem a una xarxa d’internet, ho podrem 

fer utilitzant el cable o bé una connexió sense fils, aquesta xarxa està connectada a internet 

subministrat per la companyia telefònica [Figura 4-11] a través de la línia de telèfon convencional. 

La comunicació amb el servidor web del nostre sistema domòtic de l’habitacle és a través de la 

companyia telefònica on ens connectarem al servidor DDNS el qual ens notificarà la IP a 

connectar tal i com s’ha explicat en l’apartat punt d’accés [4.2.3] així com en el punt del servidor 

de noms DDNS [4.2.2] i aconseguirem així establir comunicació amb el sistema domòtic. 

 

Figura 4-11: Arquitectura punt accés telefonia convencional 

 

4.2.3.2 Companyia telefònica mòbil 

Pel que fa a la companyia telefònica mòbil, en aquest cas s’utilitzaran les antenes de cobertura 

mòbil les quals a través dels nostres smartphones o tauletes es connectaran a la xarxa i ens donaran 

accés a internet [Figura 4-12] i en conseqüència accés al sistema domòtic. 
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La comunicació amb el servidor web del nostre sistema domòtic de l’habitacle és a través de la 

companya telefònica mòbil on ens connectarem a través de les antenes repartides arreu del 

territori. Accedirem al servidor DDNS el qual ens notificarà la IP a connectar tal i com s’ha 

explicat en l’apartat punt d’accés [4.2.3] així com en el punt del servidor de noms DDNS [4.2.2] 

i aconseguirem així establir comunicació amb el sistema domòtic. 

 

Figura 4-12: Arquitectura punt accés companyia telefònica 
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5 DESCRIPCIÓ PROJECTE 

En aquest apartat trobarem els punts a treballar de manera ordenats, una espècie de recepta on hi 

podem trobar tota aquella informació rellevant en referència al projecte, una sèrie de descripcions 

i configuracions detallades on s’especifica pas a pas com realitzar les diferents parts que formen 

el sistema domòtic de l’habitacle al complet entre varis mètodes disponibles en funció de com 

vulguem realitzar les coses per tal d’adaptar-se a les necessitats de cada usuari.  

Els dos elements principals d’aquest projecte són la càmera IP i la centraleta de control, així com 

tots els seus sensors i actuadors. 

La centraleta o unitat de control està realitzada per una Raspberry Pi [4.1.2] la qual està alimentada 

mitjançant la connexió amb la xarxa elèctrica de la llar i comunica amb la xarxa sense fils 

domèstica (Wi-Fi) present a l’habitacle [4.2.1]. El sistema que utilitza la centraleta de control és 

la distribució Raspbian, del sistema operatiu GNU/Linux, el qual és de lliure distribució, basat en 

Debian Wheezy específic de la Raspberry Pi. 

La càmera IP és una càmera de videovigilància motoritzada de la casa Foscam model FI9821 v2 

[4.1.1] que està alimentada per la connexió amb la xarxa elèctrica de la llar i comunica amb la 

xarxa sense fils domèstica WiFi present a l’habitacle. 

5.1 CONNECTIVITAT  

La connectivitat de la centraleta és el primer punt a treballar, ja que és necessari per tal de poder 

accedir i manipular-la. S’ha optat per utilitzar un gestor de comunicacions [5.1.2] ja que d’aquesta 

manera ens ha permès accedir al sistema sigui quina sigui la seva ubicació. Hem activat les 

connexions SSH [5.1.4] per tal de treballar remotament  sense necessitat de connectar perifèrics 

a la centraleta. 

Fer accessible la Raspberry Pi des de dins la pròpia xarxa és fer accessible el nostre sistema 

domòtic a nivell intern, per tant, hem de conèixer la seva direcció IP. Hi ha múltiples possibilitats 

com es mostra a continuació: o bé es fa un muntatge en que la IP que se li assigna a la Raspberry 

no canviï mai [5.1.1], o bé es munta un sistema de notificació de IP [5.2] on cada vegada que es 

modifiqui la seva IP es notifiqui.  

Per tal de configurar la Raspberry Pi per primera vegada hem de connectar una pantalla i un teclat 

en el dispositiu ja que hem de treballar de manera local inicialment. 
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 Assignar IP estàtica manualment 

Assignar una IP estàtica és útil sempre i quan la Raspberry estigui ubicada i connectada en un 

mateix lloc, ja que així no hem de verificar-la cada vegada sinó que la seva IP ja és coneguda des 

de l’inici. Hi ha un arxiu on hi podrem trobar la configuració per gestionar les connexions de la 

Raspberry Pi, el trobarem al directori  /etc/network/ i respon el nom de “interfases”. Per tal 

d’editar-ne el contingut hem d’executar la següent comanda. 

$ sudo nano /etc/network/interfases 

S’ha d’editar el fitxer de configuració afegint o canviant les parts interessades, com que utilitzem 

una connexió via WiFi hem d’afegir “iface wlan0 inet static” afegint la IP, la màscara... que li 

vulguem assignar manualment i de manera predeterminada donant com a resultat el següent fitxer 

[Figura 5-1]. 

auto lo 
iface lo inet loopback 
iface eth0 inet static 
address 169.254.52.153 
netmask 255.255.0.0 
gateway 192.168.40.1 
allow-hotplug wlan0 
iface wlan0 inet manual 
wpa-roam /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf 
iface CASA inet static 
address 192.168.1.120 
netmask 255.255.255.0 
gateway 192.168.1.1 

Figura 5-1: Arxiu configuració interfícies 

Hem de modificar els valors corresponents a la xarxa a la qual volem connectar l’arxiu de 

configuració de “wpa_suplicant.conf” que és l’encarregat de definir la connexió punt a punt en 

una xarxa LAN [Figura 5-2]. 

$ sudo nano /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf 

ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev 
update_config=1 
network={ ssid="WFCSNV" 
        psk="pwd_wifi" 
        proto=RSN 
        key_mgmt=WPA-PSK 
        pairwise=CCMP 
        auth_alg=OPEN 
        disabled=1 
        id_str="CASA" 
} 

Figura 5-2: Arxiu configuració WPA 
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Per tal que els canvis tinguin efecte s’ha de reiniciar el sistema i comprovar amb la IP amb la qual 

s’ha connectat [5.1.3]. 

 Gestor de connexions - Wicd 

Si necessitem connectar des de vàries ubicacions la Raspberry Pi, existiran múltiples connexions 

a internet amb diferents ISSD WLAN, és per això que es fa necessari l’ús d’un gestor de xarxes 

per tal de connectar-se a la WLAN que li pertoqui en funció de la ubicació i les xarxes que hi hagi 

disponibles. 

Instal·lar el gestor de xarxes Wicd, tant el d’interfície gràfica com el de cònsola. 

$ sudo aptitude install wicd 

$ sudo aptitude install wicd-curses 

Primer de tot connectem l’adaptador WiFi [4.1.3] abans de donar corrent a la Raspberry Pi i la 

connectem a la xarxa elèctrica. 

5.1.2.1 Configurar gestor per terminal 

Iniciar el programa Wicd el qual configurarem per cònsola, sense interfície gràfica. 

$ sudo wicd-curses 

Ens sortirà una pantalla, la pantalla inicial [Figura 5-3], ens situem damunt de la WiFi a la qual 

desitgem connectar i premem la fletxa a la dreta per entrar a la configuració. 

 

Figura 5-3: Pantalla inicial wicd 

Un cop dins el menú de configuració de la xarxa [Figura 5-4] posem els valors desitjats IP, DNS, 

Opcions, ClauWifi etc. En finalitzar, F10 Guardem canvis. 
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S’aconsella posar una IP estàtica i marcar les opcions de Connectar-se automàticament en aquesta 

xarxa sempre que el propi sistema ho permeti. 

 

Figura 5-4: Configuració WLAN consola 

Per tal que els canvis tinguin efecte s’ha de reiniciar el sistema i comprovar amb la IP amb la qual 

s’ha connectat [5.1.3]. 

5.1.2.2 Configurar gestor per interfície gràfica 

També existeix la possibilitat de configurar el gestor Wicd [Figura 5-5] a través de la interfície 

gràfica, un cop tenim el sistema en funcionament mitjançant la interfície gràfica hem d’executar 

Wicd Network Manager el qual ens obrirà l’assistent de configuració. Seleccionar la xarxa a 

connectar i omplir amb les característiques de la xarxa en qüestió [Figura 5-6]. 

 

Figura 5-5: Interfície gràfica 
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Figura 5-6: Configuració LAN 

 Per tal que els canvis tinguin efecte s’ha de reiniciar el sistema i comprovar amb la IP amb la 

qual s’ha connectat [5.1.3]. 

5.1.2.3 Connectar eduroam 

Per establir connexió mitjançant la xarxa eduroam disponible a totes les universitats de la UPC 

primer de tot hem de crear l’arxiu de la configuració d’eduroam, anem al directori templates i 

creem l’arxiu corresponent que ens permetrà connectar-nos a eduroam. 

$cd /etc/wicd/encryption/templates 

$ sudo nano eduroam 

El contingut del fitxer de configuració a eduroam [Figura 5-7] ha de constar de les següents parts 

i continguts. 

name = eduroam 
author = Jordi 
version = 1 
require username *username password *password 
----- 
ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant 
eapol_version=1 
ap_scan=1 
fast_reauth=1 
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network={ 
       ssid="eduroam" 
       key_mgmt=WPA-EAP 
       eap=TTLS 
       ca_cert="/root/.eduroam/ca.pem" 
       identity="user" 
       subject_match="triangulum.upc.es" 
       phase2="auth=PAP" 
       password="pwd" 
       anonymous_identity="anonymous@upc.edu" 
} 

Figura 5-7: Arxiu configuració eduroam 

Un cop tinguem el fitxer de configuració hem de activar l’opció per tal de poder seleccionar-lo i 

utilitzar en la configuració de l’assistent. 

$sudo nano active 

Afegir al final de l’arxiu [Figura 5-8] el nom de l’arxiu de configuració, concretament en el nostre 

cas eduroam. 

wpa 
wpa-peap 
wpa-psk 
wpa2-leap 
wpa2-peap 
wep-hex 
wep-passphrase 
wep-shared 
leap 
ttls 
eap 
peap 
peap-tkip 
eap-tls 
psu 
eduroam 

Figura 5-8: Arxiu tipus configuracions actius 

Ara ja disposem del tipus Eduroam que ens permetrà connectar a la xarxa en qualsevol UPC de 

Catalunya. Obrim l’assistent i seleccionem la xarxa eduroam, marquem l’opció de “Automatically 

connect to this network”  i accedim a propietats. Dins de les propietats seleccionem el tipus 

eduroam al desplegable i marquem les opcions “Use these Settings for all networks sharing this 

essid” i també l’opció “Use Encryption”, omplim les dades amb usuari i contrasenya d’accés a 

eduroam [Figura 5-9]. 
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Figura 5-9: Connexió Eduroam 

Per tal que els canvis tinguin efecte s’ha de reiniciar el sistema i comprovar amb la IP amb la qual 

s’ha connectat [5.1.3]. 

 Comprovar èxit en la connexió 

Per comprovar la IP assignada a la Raspberry Pi observem les seves connexions on ens mostrarà 

tots els paràmetres de les connexions, ja siguin per cable o bé en xarxa sense fils, la comanda és: 

$ ifconfig 

Obtindrem un resultat com el següent [Figura 5-10]. 

 

Figura 5-10: Comprovar IP 
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Un cop la Raspberry Pi disposa de la IP desitjada ja només queda comprovar que realment 

tinguem connexió a internet, farem un ping10 en un servidor de noms d’internet, concretament el 

de Google. 

$ ping 8.8.8.8 

Si disposem de connexió a internet el resultat ha de ser similar al de la següent figura [Figura 

5-11]. 

 

Figura 5-11: Comprovar connexió Internet 

 Connexió remota SSH Raspberry Pi 

Per tal de poder accedir remotament al control de la Raspberry Pi i configurar-la sense necessitat 

de perifèrics, utilitzarem una connexió remota SSH. 

Primer de tot instal·lem SSH en la Raspberry Pi, usant la següent comanda. 

$ sudo apt-get install ssh 

Iniciar el servei. 

$ sudo /etc/init.d/ssh start 

Per tal que tinguem activa la connexió SSH en posar en marxa la Raspberry fem que s’iniciï per 

defecte amb el sistema. 

$sudo update-rc.d ssh defaults 

D’aquesta manera ja tenim accessible la Raspberry Pi mitjançant connexió remota SSH  usant la 

següent comanda des de qualsevol dispositiu que es trobi connectada en la mateixa xarxa. 

$ ssh –X pi@192.168.1.120 

10 Utilitat diagnòstica en xarxes d’ordinadors per comprovar l’estat de comunicació del host local en un o varis equips 
remots d’una xarxa IP. 
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Tal i com s’ha explicat en l’arquitectura del sistema [4.2.2] si volem accedir des de fora de la 

xarxa haurem de configurar un servidor de noms dinàmic [5.3] el qual ens redireccionarà des de 

qualsevol indret del món on tinguem connexió a internet. 

5.2 NOTIFICAR IP 

El fet d’utilitzar un sistema que es pot connectar en múltiples xarxes sense fils crea la necessitat 

de notificació de la IP de la centraleta a connectar-se sempre que aquesta sigui dinàmica, és a dir, 

el router és l’encarregat de donar-nos una IP a la centraleta, que pot variar a cada connexió. Aquest 

és el cas d’eduroam, la xarxa sense fils de la UPC la qual no ens permet assignar la IP estàtica i 

per tant hem d’utilitzar un sistema de notificació.  

En el projecte ens hem decantat per la notificació a través de missatgeria instantània, concretament 

hem usat la plataforma de google, hangouts [5.2.2], el qual pot ser usat per múltiples plataformes 

i se’ns notifica al moment. A més aquest sistema de missatgeria també és utilitzat per notificar 

que han tocat el timbre, ajuntant les parts en un únic punt. 

Concretament s’han de crear dos scripts, un script inicial en que sempre que la Raspberry Pi es 

posa en funcionament ens envia la seva IP, i un altre el qual s’executa cada 5 minuts per 

comprovar que la IP actual no ha sigut modificada des de l’últim cop que s’ha notificat a l’usuari. 

En ambdós casos, ens pot enviar un correu electrònic o bé un missatge instantani de hangout. En 

qualsevol cas el funcionament és el mateix i no suposa cap cost addicional degut a la seva 

gratuïtat. 

 Correu electrònic 

5.2.1.1 Configuració enviar correus electrònics 

Per poder enviar correus electrònics usant un compte de gmail gratuït necessitem instal·lar 

sendmail i dos dels seus paquets. 

$ sudo apt-get install sendemail 

$ sudo apt-get install libnet-ssleay-perl 

$ sudo apt-get install libio-socket-ssl-perl 
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5.2.1.2 Programa Enviar correu amb IP Raspberry Pi 

Els arxius a crear per tal que ens notifiqui la IP via correu electrònic estan creats amb Python 

[Figura 5-12]. 

L’script obté la IP i comprova que aquesta sigui diferent des de l’última comprovació, en cas de 

ser diferent envia un correu electrònic. 

#!/usr/bin/python 
#-*- coding: utf-8 -*- 
import smtplib 
from email.MIMEText import MIMEText 
import os 
from subprocess import * 
 
def send(ipnova, info): 
        """ 
        Enviar correu electrònic utilitzant gmail 
        """ 
        emisor = "casesdomotiques@gmail.com" 
        receptor = "nom-correu@gmail.com" 
 
        # Configuracion del mensaje 
        text = "Raspberry Pi:\n\n" 
        text +="\tLa direcció IP és:\t " 
        text += str(ipnova) 
        text +="\n\tDetalls:\n\t " 
        text += info 
        text += "\n" 
 
        mensaje = MIMEText(text,'plain','utf-8') 
        mensaje['From']=emisor 
        mensaje['To']=receptor 
        mensaje['Subject']="IP Raspberry Pi" 
 
        # Ens connectem al servidor SMTP de Gmail 
        serverSMTP = smtplib.SMTP('smtp.gmail.com',587) 
        serverSMTP.ehlo() 
        serverSMTP.starttls() 
        serverSMTP.ehlo() 
        confirmation = serverSMTP.login(emisor,"03068828") 
 
        if confirmation[0] == 235:#Usuari correctament identificat 
                # Enviamos el mensaje 
                result = serverSMTP.sendmail(emisor,receptor,mensaje.as_string()) 
 
                # Cerramos la conexion 
                serverSMTP.close() 
                if result =={}: 
                        print "Correu electrònic enviat" 
                else: 
                        print "Correu electrònic NO s'ha enviat" 
 
def run_cmd(cmd): 
        p = Popen(cmd, shell=True, stdout=PIPE) 
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        output = p.communicate()[0] 
        return output 
 
if __name__ == "__main__": 
        com="sudo ip addr show wlan0 | grep inet | awk '{print $2}' | cut -d/ -f1" 
        ipnova=run_cmd(com) 
        #print ipnova 
        f=open("ip.txt") 
        ip=f.read() 
        f.close() 
        #print ip 
        com2="sudo ip addr show wlan0 | grep inet" 
        info=run_cmd(com2) 
        if ip != ipnova: 
                send(ipnova,info) 
                f=open("/home/pi/ip/ip.txt","w") 
                f.write(ipnova) 
                f.close() 

Figura 5-12: Script enviar correu gmail.py 

L’altre script inicial és idèntic amb l’excepció que no fa cap comprovació de la IP anterior, sinó 

que simplement s’executa un sol cop a l’arrencar i notifica la IP encara que aquest no hagués 

canviat. 

Ara ja podem utilitzar sendmail el qual hem instal·lat prèviament per tal d’enviar correus 

electrònics notificant la IP de la raspberry Pi. 

$ python gmail.py 

 

5.2.1.3 Script executa programa enviar correu electrònic 

Ens falta crear l’script per tal que el sistema sigui capaç d’executar el programa python que ens 

envia el correu electrònic i fer que executi utilitzant crontab que ens permetrà automatitzar el 

procés. 

Creem l’script que ens executarà el python [Figura 5-13]. 

#!/bin/sh 
cd /home/pi/ip 
sudo python gmail.py 
cd /home 

Figura 5-13: Script enviar correu electrònic "inici.sh" 

Li donem permisos d’execució mitjançant chmod per tal que crontab el pugui executar. 

$ sudo chmod 700 inici.sh 
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Ara ja només faltaria automatitzar el procés per tal que en iniciar el sistema i cada cert temps 

comprovés la IP de la Raspberry Pi i la notifiqués a l’usuari, tal i com es pot veure en l’apartat 

5.2.3. 

 Hangouts 

També existeix la possibilitat d’enviar missatges instantanis mitjançant la plataforma de 

missatgeria de google, concretament hangout és multiplataforma, tant per PC com telèfons mòbils 

i és gratuït. Aquest sistema de notificació ens donarà més llibertat i rapidesa en tot el procés i és 

el que s’ha utilitzat en el present projecte. 

5.2.2.1 Instal·lació sendxmpp 

Primer de tot, entrem com a superusuari ja que per tal que ens notifiqui la IP sense necessitat 

d’iniciar secció es necessiten permisos de root. 

$ sudo su 

Actualitzem els paquets disponibles. 

$sudo apt-get update 

Instal·lem el paquet sendxmpp 

$sudo apt-get install sendxmpp 

Un cop instal·lat hem de configurar sendmaxmpp amb les dades del compte de gmail que hem 

obert per aquest sistema de la Raspberry, tot i poder utilitzar-ne algun d’existent. 

$ echo "# Nom_compte_raspberry" > ~/.sendxmpprc 

$ echo "nom_usuari_raspberry@gmail.com;talk.google.com password gmail.com" >> 
~/.sendxmpprc 

$ chmod 700 ~/.sendxmpprc 

$ sudo cp -v ~/.sendxmpprc /etc/sendxmpprc 

Sortir de mode superusuari 

$exit 

Un cop introduïda la configuració podrem enviar hangouts des del terminal amb una comanda 

ben simple. 

$ echo "Missatge a enviar" | sendxmpp -t nom_desti@gmail.com 
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5.2.2.2 Script Notificar IP usuari 

Crear el fitxer hangout que ens comprovarà la IP actual amb la registrada l’últim cop i si és 

diferent es enviarà un missatge de text via hangout on hi constarà la nova IP del sistema. 

Els scripts a crear els nombrarem com a hangout i init_hangout i no li hem de donar cap extinció 

per tal que l’automatització amb crontab l’executi correctament. 

L’script el qual comprovarà cada cert temps si la IP s’ha modificat rep el nom de “hangout” i 

contindrà el següent codi [Figura 5-14]. 

#!/bin/sh 
ip=$(cat /home/pi/ip/ip.txt) 
ipnova=$(sudo ip addr show wlan0 | grep inet | awk '{print $2}' | cut -d/ -f1) 
if [ "$ip" != "$ipnova" ]; then 
        echo $ipnova >  /home/pi/ip/ip.txt 
        echo "La IP de la Raspberry és: $ipnova" | sendxmpp -t nom-correu@gmail.com 
fi 

Figura 5-14: Script comprovar i notificar IP 

El segon script anomenat “init_hangout” ens notificarà la IP només d’arrencar la Raspberry, sense 

fer cap comprovació de IPs anteriors [Figura 5-15]. 

#!/bin/sh 
ipnova=$(sudo ip addr show wlan0 | grep inet | awk '{print $2}' | cut -d/ -f1) 
echo "La IP de la Raspberry és: $ipnova" | sendxmpp -t nom-correu@gmail.com & 
echo $ipnova >  /home/pi/ip/ip.txt & 

Figura 5-15: Script notificar IP 

Donar permisos d’execució per tal que crontab el pugui executar. 

$ sudo chmod 700 hangout 

$ sudo chmod 700 init_hangout 

Ara ja només faltaria automatitzar el procés per tal que en iniciar el sistema i cada cert temps 

comprovés la IP de la Raspberry Pi i la notifiqués a l’usuari , tal i com es pot veure en l’apartat 

5.2.3Automatitzar l’Script. 

 Automatitzar l’Script 

Per automatitzar els scripts i fer que s’executi automàticament cada cert temps s’ha d’utilitzar 

cron i crontab. Cron és un administrador de tasques que s’executa en segon pla i crontab és la 

taula on estan configurades aquestes tasques.  
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Per a configurar una tasca s’ha d’executar la comanda: 

$ sudo crontab –e 

S’obrirà un editor de textos on haurem de crear una nova línia amb la configuració del nostre 

script [Figura 5-16].  

# Edit this file to introduce tasks to be run by cron. 
# Each task to run has to be defined through a single line 
# indicating with different fields when the task will be run 
# and what command to run for the task 
# To define the time you can provide concrete values for 
# minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon), 
# and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').# 
# Notice that tasks will be started based on the cron's system 
# daemon's notion of time and timezones. 
# Output of the crontab jobs (including errors) is sent through 
# email to the user the crontab file belongs to (unless redirected). 
# For example, you can run a backup of all your user accounts 
# at 5 a.m every week with: 
# 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/ 
# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8) 
# m h  dom mon dow   command 
 
*/5 * * * * /home/pi/ip/hangout 
@reboot /home/pi/ip/init_hangout 

Figura 5-16: Taula Crontab 

El format de la línia que ens executaran els scipts és: 

Minuts hores     dia del mes     mes     dia de la setmana    [usuari(opcional)]    Path script 

Com que es vol configurar l’script perquè s’executi cada cinc minuts la comada és la següent. 

*/5 * * * * /home/pi/ip/hangout 

Per tal d’indicar un interval de temps es pot utilitzar */numero i si no es vol especificar valor es 

posa * . On substituiríem l’última part per  la ubicació del fitxer a executar mentre el sistema 

estigui en funcionament cada 5 minuts 

En canvi, si el que volem és que s’executi cada vegada que iniciem la Raspberry, hem d’introduir 

la següent línia. 

@reboot /home/pi/ip/init_hangout 
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5.3 ACCESSIBLITAT  

Un cop tenim connexió a la centraleta i coneixem la seva adreça IP, ens falta poder accedir en el 

sistema domòtic format per la Raspberry Pi sense ser a la mateixa xarxa sinó des de qualsevol 

indret del món. Per fer això possible és necessari conèixer la IP, cosa que no succeeix en la majoria 

de llars, tal i com s’explica en l’apartat d’arquitectura [4.2.2].  

Cal esmentar que en aquest projecte s’ha treballat amb dos DDNS, el que ens donava la pròpia 

càmera i el que crearem en el servei No-IP. Com ja ens podem imaginar els dos servidors de noms 

tindran la mateixa direcció IP ja que tant la càmera IP com la Raspberry es troben connectades a 

la mateixa xarxa, per tant indiferentment del servidor de noms que utilitzem podrem accedir a 

totes i cada una de les parts del sistema per igual. 

Hem creat un nou enllaç en un altre servidor de noms (ddns.net) perquè volíem reflectir tot el 

procés de com crear un compte i com configurar-lo i així poder veure quin és el seu funcionament, 

ja que en la càmera utilitzada aquest servei hi és present (myfoscam.org) però en d’altres càmeres 

d’altres fabricants les quals podem integrar perfectament no disposen de servidor de noms 

associat, fet que ens obligaria a utilitzar un servei com el que ens ofereix No-IP. 

És per això que utilitzarem un servidor de noms dinàmic d’un tercer, concretament usem No-IP 

ja que ens permet realitzar la funció de manera gratuïta. 

 Crear compte DDNS 

Primer de tot s’ha de crear un compte a la pàgina http://www.noip.com/free/ i crear un nom de 

host el qual utilitzarem per accedir a la Raspberry Pi. 

Donem un nom d’usuari, contrasenya, correu 

electrònic així com el nom de host que desitgem, 

el qual ens notificarà la seva disponibilitat. 

S’ha de tenir present que aquest servei DDNS és 

gratuït, per un màxim de 3 hosts i sempre que es validi cada 30 dies. 

 Instal·lació No-IP 

Un cop ja disposem del servidor de noms activat passarem a instal·lar el client No-IP a la 

Raspberry Pi que serà l’encarregat de notificar la nostra IP en el servidor DDNS i poder així 

accedir a la Raspberry Pi des de fora de la nostra xarxa. 
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Creem el directori i descarreguem els fitxers d’instal·lació. 

$ mkdir /home/pi/noip 

$ cd noip 

$ wget http://www.no-ip.com/client/linux/noip-duc-linux.tar.gz 

Descomprimir l’arxiu que hem descarregat. 

$ tar vzxf noip-duc-linux.tar.gz 

Accedim al directori, compilem i instal·lem el programa. 

$ cd noip-2.1.9-1/ 

$ sudo make 

$ sudo make install 

Ens demanarà les dades, les quals hem d’anar completant per tal de poder establir connexió tal i 

com podem observar en l’exemple [Figura 5-17]. 

if [ ! -d /usr/local/bin ]; then mkdir -p /usr/local/bin;fi 
if [ ! -d /usr/local/etc ]; then mkdir -p /usr/local/etc;fi 
cp noip2 /usr/local/bin/noip2 
/usr/local/bin/noip2 -C -c /tmp/no-ip2.conf 
 
Auto configuration for Linux client of no-ip.com. 
 
Please enter the login/email string for no-ip.com  nom_correu@domini.com 
Please enter the password for user nom_correu@domini.com '  ******** 
 
Only one host [domotiques.ddns.net] is registered to this account. 
It will be used. 
Please enter an update interval:[30] 
Do you wish to run something at successful update?[N] (y/N)  y 

Figura 5-17: Instal·lar No-IP 

Un cop finalitzada la instal·lació ens demanarà que entrem el nom que li volem donar a l’script 

de configuració del servei no-ip [Figura 5-18], ens notificarà que s’ha creat correctament i ens el 

desplaça a /usr/local/etc/no-ip2.conf. 

Please enter the script/program name  no-ip 
New configuration file '/tmp/no-ip2.conf' created. 
mv /tmp/no-ip2.conf /usr/local/etc/no-ip2.conf 

Figura 5-18: Confirmació arxiu configuració 

Per tal d’executar el programa i comprovar que hem realitzat la configuració correctament 

executem la comanda per iniciar el programa manualment. 

$ sudo /usr/local/bin/noip2 
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 Automatitzar script d’inici 

Cada vegada que posem en funcionament la Raspberry Pi aquest programa s’ha de posar en 

funcionament de nou i notificar la IP en el servidor DDNS. 

Primer de tot creem l’script que ens posarà en marxa o aturarà el programa [Figura 5-19] i 

introduïm el següent text per tal de configurar-ho. 

#! /bin/sh 
# /etc/init.d/noip  
 
### BEGIN INIT INFO 
# Provides:          noip 
# Required-Start:    $remote_fs $syslog 
# Required-Stop:     $remote_fs $syslog 
# Default-Start:     2 3 4 5 
# Default-Stop:      0 1 6 
# Short-Description: Simple script to start a program at boot 
# Description:       A simple script from www.stuffaboutcode.comwhich will start / stop a 
program a boot / shutdown. 
### END INIT INFO 
# If you want a command to always run, put it here 
# Carry out specific functions when asked to by the system 
case "$1" in 
  start) 
    echo "Starting noip" 
    # run application you want to start 
    /usr/local/bin/noip2 
    ;; 
  stop) 
    echo "Stopping noip" 
    # kill application you want to stop 
    killall noip2 
    ;; 
  *) 
    echo "Usage: /etc/init.d/noip {start|stop}" 
    exit 1 
    ;; 
esac 
exit 0 

Figura 5-19: Script iniciar sistema no-ip 

Donem permisos a l’script per tal de fer-lo executable. 

$ sudo chmod 755 /etc/init.d/no-ip 

Per tal de comprovar que l’script funciona correctament podem provar de posar-lo en marxa i 

aturar-lo. 

$ sudo /etc/init.d/no-ip start 

$ sudo /etc/init.d/no-ip stop 
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Finalment només queda registrar l’script per tal que s’executi a l’iniciar el sistema i ja disposarem 

de redireccionament a través del servidor de noms No-IP. 

$ sudo update-rc.d no-ip defaults 

Si alguna vegada es vol deshabilitar aquest inici automàtic, ho podrem aconseguir amb la següent 

comanda. 

$ sudo update-rc.d -f  no-ip remove 

 

 Obrir ports router 

Finalment per tal que podem accedir a qualsevol element dels que hi ha a la xarxa interna es fa 

necessari obrir ports del router. Accedim a la configuració del propi router de la casa escrivint a 

la barra del navegador la IP del router “http://192.168.1.1”, anem a la pestanya Network, NAT i 

afegim el número del port a obrir i la direcció IP a la qual s’han d’enviar els paquets que arribin 

per aquest port [Figura 5-20]. 

Concretament obrirem una sèrie de ports els quals utilitzarem en el projecte: 

• Obrirem el port 22  amb la direcció IP de la Raspberry ja que ens permet les connexions 

remotes SSH entre un ordinador i la Raspberry Pi. 

• També es fa necessari obrir el port 88  amb la direcció IP de la càmera IP ja que ens 

permetrà accedir a través del DDNS propi de la càmera. 

• Finalment obrirem el port 443 amb direcció IP de la Raspberry Pi ja que crearem un 

servidor web en la Raspberry amb seguretat SSL el qual entregarà les dades de control 

del sistema via interfície web a qualsevol dels usuaris registrats que accedeixin. 

 

Figura 5-20: Obrir ports router 

52  |  



|  Descripció projecte 

5.4 SERVIDOR WEB 

 Descripció 

El sistema domòtic present en aquest projecte està pensat per ser controlat a través d’una pàgina 

web, mitjançant servidor web Apache SSL basat en Apache i que treballa amb Openssl11, on 

podem controlar els actuadors i visualitzar totes les dades corresponents dels estats de cada 

element així com els esdeveniments que succeeixin. 

La part de control del sistema es fa mitjançant una interfície web ja que obtenim un sistema molt 

més accessible des de qualsevol de les plataformes existents (ordinador, tauleta, mòbil, televisor 

intel·ligent), així només necessitem disposar d’un navegador web dels múltiples que hi ha 

disponibles per accedir al control del sistema domòtic sense necessitat d’instal·lar software 

addicional. 

En el moment en que treballem amb una web es fa necessari tenir molt present que sense les 

precaucions necessàries hi podria accedir qualsevol persona, per tant, la seguretat de la web és 

primordial i s’han tingut en compte els pilars fonamentals d’integritat de les dades, seguretat i 

autentificació d’usuari. 

5.4.1.1 Integritat de les dades 

És primordial assegurar que les dades que s’envien arriben correctament a destí, això ho 

aconseguim gràcies a la utilització del protocol web TCP/IP12 el qual ens garanteix aquesta 

integritat de dades en l’enviament de les mateixes. 

5.4.1.2 Seguretat 

Pel que fa a seguretat en la comunicació utilitzem el protocol dissenyat per permetre comunicació 

bidireccional entre l’usuari i el servidor de manera segura, utilitzant el protocol SSL13.  

11Openssl :  Paquet d’eines d’administració relacionat amb la criptografia que proporciona funcions criptogràfiques en 
navegadors web. 

12 Protocol de Control de Transmissió/Protocol d’Internet. És un protocol d’internet jeràrquic que ens permet 
transmetre dades de manera segura entre dos punts, ja que garantitza l’entrega de les dades. 
13 Secure Sockets Layer és un protocol de comunicació bidireccional segur, garanteix que el servidor és qui diu ser i 
les dades s’enviïn de manera segura. 
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Les dades que s’envien per internet passen per un gran nombre de punts on en qualsevol d’aquests 

punts hi pot haver algú que intenta aplicar tècniques d’intercepció o de suplantació d’identitat per 

conèixer les dades que enviem o substituir-les per altres.  

L’encriptació és el mètode que ens dóna la seguretat que l’única persona que podrà veure les 

dades enviades és el destinatari desitjat. Existeix l’encriptació simètrica en que s’utilitza una única 

clau tant per xifrar com per desxifrar el missatge i l’encriptació asimètrica, que consisteix en una 

clau pública que s’entrega a tothom i una privada que és personal, en encriptar les dades amb la 

pública únicament el propietari de la clau privada és capaç de desxifrar-lo. 

Entra en joc el certificat digital / electrònic que és un fitxer creat per una entitat de confiança, una 

entitat certificadora (CA) que s’encarrega de gestionar aquests certificats. Aquests certificats 

necessiten d’una segona signatura a través d’una entitat certificadora registrada que garantitzi que 

el que diu el certificat és cert, que és qui diu ser i no hi ha intent de suplantació d’identitat. En el 

certificat hi trobem la clau pública del servidor la qual és enviada al client quan s’estableix 

comunicació, d’aquesta manera el servidor es pot identificar  evitant que el suplantin i el client és 

capaç de desxifrar els missatges que el servidor li envia. 

En el projecte aquest certificat l’hem creat nosaltres mateixos, sense entitat certificadora ja que si 

volem una certificació ens suposarà un cost econòmic, aquest fet fa que els navegadors ens 

mostrin una missatge d’alerta ja que no té cap signatura de cap entitat certificadora registrada que 

verifiqui la signatura, sent però en el nostre cas igualment vàlid ja que tenim en coneixement que 

el certificat és segur. 

5.4.1.3 Autentificació 

Un cop disposem d’una connexió amb el servidor segura gràcies al protocol SSL de la web només 

ens queda restringir l’accés en el mateix mitjançant l’autentificació d’usuari ja que volem poder 

controlar qui té accés a visualitzar i controlar tot el sistema domòtic de l’habitacle. 

 Instal·lar Apache 

Primer de tot s’ha d’instal·lar en el sistema de la Raspberry el servidor Apache. 

$ sudo apt-get install apache2 

Habilitar el mòdul SSL i els seus valors de configuració que té per defecte i reiniciar el servidor 

per tal que els canvis tinguin efecte. 

$ sudo a2enmod ssl 
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$ sudo a2ensite default-ssl 

$ sudo service apache2 restart 

 

 Configuració 

Amb la configuració del servidor SSL aconseguim assegurem la connexió amb el servidor 

inequívocament. Crear el directori SSL en el qual crearem i guardarem les claus i els certificats 

per tal d’establir una connexió segura utilitzant SSL. 

$ sudo mkdir /etc/apache2/ssl 

$ cd /etc/apache2/ssl 

Primer de tot hem de crear la clau d’accés, tenint en compte que hem de posar la “pass phrase” la 

qual haurem de recordar ja que ens la demanarà en futures accions. 

$ sudo openssl genrsa -des3 -out server.key 1024 

Un cop tenim la clau existent, utilitzant aquesta clau passem a crear el certificat necessari per 

assegurar la comunicació. 

$ sudo openssl req -new -key server.key -out server.csr 

Omplim els diferents camps del certificat que ens demanarà a continuació per tal de crear el 

certificat amb tota la informació oportuna [Figura 5-21]. 

You are about to be asked to enter information that will be incorporated into your certificate request. 
 What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN. There are quite 
a few fields but you can leave some blank for some fields there will be a default value, if you enter '.', 
the field will be left blank. 
 ----- 
 Country Name (2 letter code) [AU]:ES 
 State or Province Name (full name) [Some-State]:BCN 
 Locality Name (eg, city) []:VILADA 
 Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]:JC 
 Organizational Unit Name (eg, section) []:Protecció web 
 Common Name (e.g. server FQDN or YOUR name) []:JORDI 
 Email Address []:nom_correu@domini.com 
 Please enter the following 'extra' attributes 
 to be sent with your certificate request 
 A challenge password []:server 
 An optional company name []:. 

Figura 5-21: Crear certificat SSL 

Posteriorment creem el certificat pròpiament i el copiem a la carpeta de certificats del sistema. 

$ sudo openssl x509 -req -days 365 -in server.csr -signkey server.key -out server.crt 

$ sudo cp server.crt /etc/ssl/certs/ 
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Com que treballem amb una Raspberry, hem de recordar que en el moment en que es posa en 

funcionament, Apache demana la pass pharase, això fa que fins que no s’introdueix no funciona 

el port 22 i en conseqüència no es pot utilitzar l’SSH. Aquest fet fa que l’administrador hagi de 

connectar-se amb teclat i pantalla directament a la Raspberry per arrencar-la. Per tal d’evitar-ho, 

creem un magatzem de claus sense contrasenya, així evitem que cada vegada que iniciem 

l’Apache en demani la pass pharase i copiem la clau a la carpeta de claus del sistema.  

$ sudo openssl rsa -in server.key -out server_nopass.key 

$ sudo cp server_nopass.key /etc/ssl/private 

Obrim l’arxiu de configuració que hem habilitat anteriorment “default-ssl” i deshabilitem altres 

certificats (comentar línies [Figura 5-22]) per tal d’evitar que entrin en conflicte entre d’altres 

claus i habilitem la següent configuració (afegir línies de codi [Figura 5-23]). 

$ cd /etc/apache2/sites-available 

$ sudo nano default-ssl.conf 

 

 #       SSLCertificateFile    /etc/ssl/certs/ssl-cert-snakeoil.pem 
 #       SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/ssl-cert-snakeoil.key 

Figura 5-22: Deshabilitar altres certificats 

 SSLOptions +FakeBasicAuth +ExportCertData +StrictRequire 
 SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/server.crt 
 SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/server_nopass.key 

Figura 5-23: Habilitar certificats creats 

Reiniciar el servidor per tal que els canvis tinguin efecte i comprovar que els canvis han tingut 

efecte i que l’accés és segur i ens funciona correctament entrant mitjançant el navegador 

https://localhost. 

$ sudo service apache2 restart 

 Autentificació d’usuari 

Un cop la connexió és segura, ara necessitem l’autenticació de l'usuari per restringir l’accés a la 

pàgina web. Hem de crear 2 fitxers indispensables .htpasswords, que guarda els usuaris 

acreditats amb les seves contrasenyes encriptades, i .htacces que defineix el que pot fer cada 

usuari. 

Creem una carpeta fora de l'abast de l'arrel de la web. 

$ sudo mkdir /etc/httpd/.htpasswords/ 
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$ cd etc/httpd/.htpasswords/ 

Per crear el fitxer d’usuaris i claus primer hem d’instal·lar el paquet apache-utils. 

$ sudo apt-get install apache2-utils 

Creem el fitxer amb els usuaris i les claus encriptades. 

$ sudo htpasswd -cb /etc/httpd/.htpasswords/htpasswd usuari pasword 

Per controlar l’accés d'usuaris anem al fitxer de configuració d'Apache-SSL i afegim o canviem 

la configuració de la carpeta a protegir. En el nostre cas, volem protegir l'entrada a la web, per 

tant ha de quedar de la següent forma [Figura 5-24]. 

$ cd /etc/apache2/sites-enabled 

$ sudo nano default-ssl.conf 

 

 <Directory “/var/www”> 
  Authtype Basic 
  Authname "Restricted Access" 
  AuthUserFile /etc/httpd/.htpasswords/htpasswd 
  Require valid-user 
 </Directory> 

Figura 5-24: Limitar accés a la web 

Reiniciar el servidor per tal que els canvis tinguin efecte. 

$ sudo service apache2 restart 

Ara ja disposem d’un control d’accés a la web, per tant, en el moment en que accedim a la pàgina 

web ens sortirà una finestra emergent on ens demanarà un nom d’usuari i la seva contrasenya per 

accedir al sistema [Figura 5-25]. 

 

Figura 5-25: Accés restringit 

 Desactivar port 80 

Per tal de desactivar completament l’accés a través del port 80 el que fem és deshabilitar l’escolta 

d’aquest port, obligant la connexió pel port 443. 
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$ cd /etc/apache2 

$ sudo nano ports.conf 

Comentem les dues línies de codi que fan referència a escoltar el port 80 deixant accessible el 

port 443 únicament [Figura 5-26]. 

 #NameVirtualHost *:80 
 #Listen 80 

Figura 5-26: Desactivar port 80 

Reiniciar el servidor per tal que els canvis tinguin efecte. 

$ sudo service apache2 restart 

Recordar que per tal de fer accessible el sistema de control mitjançant la web des de l’exterior de 

la pròpia xarxa usant un servidor de noms DDNS és necessari configurar els ports del router per 

tal de redireccionar correctament [5.3.4]. 

 Arquitectura de fitxers 

Els fitxers editats o creats queden repartits de la següent manera en l’arquitectura d’arxius de la 

Raspberry Pi [Figura 5-27]. 

 

Figura 5-27: Arquitectura fitxers SSL 
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5.5 CÀMERA IP 

La càmera IP utilitzada és una Foscam FI9821 v2 motoritzada tal i com s’explica en material 

utilitzat [4.1.1]. L’elecció d’aquesta càmera bé donada per la seves característiques tan bones per 

un preu relativament econòmic, a més de la incorporació del DDNS propi. 

La càmera és l’altra part fonamental del sistema domòtic de l’habitacle, ja que juntament amb la 

centraleta formen la totalitat del sistema. Tot i ser dos elements independents entre si, estan 

connectats a través de la unitat de control, ja que aquesta incorpora informació de les dues parts. 

Aquesta càmera incorpora un servidor propi, el qual ens permet treballar i accedir de manera 

remota sense necessitat de gestionar o controlar-la des de cap ordinador. Amb la possibilitat 

d’utilitzar la tecnologia CGI14, acceptant comandes de posicionament, configuració, obtenció de 

valors... a través de la connexió d’internet amb gran facilitat. 

Inicialment necessitem un ordinador per tal de configurar el seu accés, un cop haguem fet això 

per primera vegada des de la pròpia interfície de control del sistema domòtic podrem modificar 

aquests valors. 

 Configuració càmera IP 

Primer de tot hem de connectar la càmera a la xarxa mitjançant el cable d’Ethernet el qual 

connectarem en el router juntament amb el cable d’alimentació a la xarxa elèctrica. Executarem 

el programa que ens ha subministrat el fabricant amb la compra de la càmera Foscam el qual ens 

permetrà determinar quina és la IP automàtica assignada a la nostra càmera [Figura 5-28]. 

 

Figura 5-28: Identificar IP 

14 CGI (Common Gateway Interface): Estàndard que permet transmetre dades entre client i servidor, fent que un client 
pugui sol·licitar dades en un programa executat en el servidor web. 
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Un cop coneixem la IP de la càmera anem al navegador i posem la seva IP “:” seguida del port 

tal com es pot veure en l’exemple [Figura 5-29]. Ens mostrarà una pàgina on haurem de posar 

usuari i contrasenya,. Per defecte aquesta usuari és admin i la contrasenya és en blanc. 

 

Figura 5-29: Connectar servidor càmera 

Un com som dins, podem visualitzar la imatge directament, ajustar les opcions i reproduir 

gravacions gràcies al servidor que porta incorporat. Ara ens interessa configurar-ho tot 

correctament i donar-li una IP estàtica per accedir-hi fàcilment des de la pròpia xarxa o a través 

del servidor de noms. 

5.5.1.1 Usuaris 

Per modificar o afegir usuaris hem d’anar al menú de l’esquerra que ens diu  “Ajustes básicos” i 

seleccionar “Cuentas de usuario”. Aquí podem veure, modificar i afegir usuaris amb el nivell 

d’accés i control desitjat. 

En el nostre cas hem creat un usuari administrador jordi on hi ha tots els permisos per gestionar-

ho tot, així com un usuari visita que li hem atorgat privilegis de lectura únicament [Figura 5-30]. 
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Figura 5-30: Configurar usuaris 

5.5.1.2 Assistent de configuració 

Incorpora un assistent de configuració que ens guiarà per determinar els valors inicials, anem a 

“Ajustes”, “Asistente de configuración” iniciem la configuració de la càmera [Figura 5-31]. 

 

Figura 5-31: Assistent de configuració 

Primer de tot hem de donar un nom a la càmera [Figura 5-32] i ajustar la zona horària i el servidor 

de sincronització, així com el format de la data [Figura 5-33]. 
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Figura 5-32: Configuració nom càmera 

 

Figura 5-33: Configurar zona horària 

Configurem el punt d’accés a la xarxa sense fils WiFi, per tal que no sigui necessària la connexió 

mitjançant cable Ethernet, fet que ens donarà més llibertat a l’hora de col·locació de la mateixa. 

Busquem les xarxes disponibles i seleccionem la xarxa sense fils que ens volem connectar, 

l’encriptació i introduïm la clau d’accés [Figura 5-34]. 
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Figura 5-34 Connectar cam a la xarxa sense fils 

Per últim configurem la direcció IP de la càmera, en el nostre cas desactivem la casella “IP 

variable usando DHCP” ja que volem donar-li una IP fixa que no se’ns modifiqui en connectar la 

càmera de nou en el router donant-li accessibilitat a la mateixa [Figura 5-35]. 

 

Figura 5-35: Configurar IP càmera 
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Un cop finalitzat l’assistent ens falta configurar els ports, anem a “Red” i entrem a “Puertos” on 

podrem veure i modificar quin són els ports que utilitzem [Figura 5-36]. 

 

Figura 5-36: Configurar ports 

Un cop tenim els valors desitjats, que en el nostre cas ja ens van bé els valors per defecte prémer 

“Guardar”. 

5.5.1.3 Servidor de noms dinàmic DDNS 

En les compres de càmeres Foscam hi tenim inclòs el servei de DDNS gratuït indefinidament de 

manera preactivada, el que ens permet accedir des de fora de la xarxa fàcilment. Per activar 

aquesta opció anem a DDNS i marquem “Habilitar DDNS” [Figura 5-37]. 

Recordar que per tal d’accedir a la càmera des de l’exterior de la xarxa WiFi és necessari tenir 

direccionats els ports, tal i com podem veure a l’apartat d’obertura de ports [5.3.4]. 

Recordar que per que els canvis tinguin efecte és necessari prémer “Guardar”. 
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Figura 5-37: Activar DDNS 

5.6 ZONEMINDER 

ZoneMinder és una aplicació de tercers de lliure distribució i de referència en el món de gestió de 

sistemes de seguretat. Un programa de vídeo vigilància present en una màquina que es troba en 

funcionament i que permet capturar, analitzar, enregistrar i visualitzar qualsevol càmera, ja siguin 

càmeres IP, webcams… que hi estan connectades. Aquest software pot ser instal·lat en qualsevol 

distribució Linux i és el que incorporarem en el sistema de control domòtic de l’habitacle per tal 

de donar més prestacions i seguretat en conjunt.  

És una aplicació molt important gràcies, en part, a la seva interfície simple però amb una  gran 

quantitat d’opcions disponibles, capacitat de visualització i control de diferents model de càmeres, 

ja siguin connectades per mitjà de cable a internet, per xarxa sense fils WiFi o bé directament en 

el sistema de connexió. Un dels aspectes a destacar és l’existència de material de suport, existeix 

una comunitat i varis xarxes que s’han anat creant al voltant de l’aplicació on es pot obtenir molta 

informació en cas de ser necessari.  

Aquesta aplicació pot ser usada per a càmeres de nens, gent gran, sistemes de vigilància de 

seguretat, etc. I la seva funcionalitat es basa en el control a distància, sense necessitat de tenir un 

ordinador a l’abast per tal de controlar les càmeres connectades. 
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 Instal·lació 

Per tal d’utilitzar ZoneMinder es fa necessari tenir prèviament instal·lat una configuració bàsica 

de servidor Apache2, PHP i MySQL, phpMyAdmin. Primer de tot entrem com a usuari root i 

actualitzem els repositoris i el sistema per tal d’evitar problemes de trencament de paquets, cosa 

que sol ser molt habitual en la instal·lació de ZoneMinder. Un cop tot està actualitzat sortim del 

mode superusuari. 

$ sudo su 

$ sudo aptitude update 

$ sudo aptitude upgrade 

$ sudo aptitude dist-upgrade 

Com que Apache ja ha sigut instal·lat anteriorment [5.4.2] només quedarà instal·lar els altres 

paquets necessaris. 

5.6.1.1 PHP  

Instal·lació de  llenguatge de programació PHP necessari pel correcte funcionament. 

$ sudo aptitude install php5  

$ sudo aptitude install libapache2-mod-php5  

$ sudo aptitude install php5-mcrypt 

5.6.1.2 MySQL 

Instal·lació del sistema MySQL per tal de gestionar la base de dades del sistema. 

$ sudo aptitude install mysql-server  

$ sudo aptitude install libapache2-mod-auth-mysql  

$ sudo aptitude install php5-mysql 

La instal·lació ens demanarà que introduïm la contrasenya “root” de la base de dades la qual ens 

permetrà accedir i gestionar com administrador la base de dades. 

5.6.1.3 PhpMyAdmin 

PhpMyAdmin és una eina auxiliar que ens permetrà administrar la base de dades MyQSL on 

instal·larem amb la següent comanda, és necessari instal·lar com a root del sistema. 

$ sudo aptitude install phpmyadmin 
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5.6.1.4 Ffmpeg 

És un conjunt de llibreries utilitzat per moltes aplicacions per convertir formats multimèdia. 

$ sudo apt-add-repository ppa:jon-severinsson/ffmpeg 

$ sudo aptitude install ffmpeg 

5.6.1.5 ZoneMinder 

Primer de tot entrem com a usuari root i instal·lem el programa. 

$ sudo su 

$ aptitude install zoneminder 

És aconsellable afegir un petit retard a ZoneMinder a l’inici d’execució del programa per tal 

d’assegurar que tot és executat en l’ordre oportú, concretament que MySQL es troba en 

funcionament abans d’iniciar ZoneMinder i evitar així possibles problemes que puguin sorgir. 

Editem el fitxer zoneminder i afegim un petit retard afegint la línia “sleep 15” en primera instància 

[Figura 5-38]. 

$ nano /etc/init.d/zoneminder 

 

 start() { 
     sleep 15 
      echo -n "Starting $prog: " 

Figura 5-38: Retard inici Zoneminder 

A continuació creem un directori en apache2 i dos nous enllaços simbòlics, en funció de la 

distribució de Linux en que ens trobem estarà ubicat en un o altre directori. 

$ ln -s /etc/zm/apache.conf /etc/apache2/conf.d/zoneminder.conf 
$ ln -s /etc/zm/apache.conf /etc/apache2/conf-enabled/zoneminder.conf 

Activem el CGI ja que per defecte sol estar desactivat i creem un  nou usuari i reiniciem el servidor 

per tal que els canvis tinguin efecte. 

$ a2enmod cgi 

$ adduser www-data vídeo 

$ sudo service apache2 restart 
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5.6.1.6 Cambozola 

Cambozola és una aplicació que ens permet visualitzar en streaming en el nostre navegador oferint 

les imatges que es reben d’una càmera. 

$ cd /usr/src && wget http://www.andywilcock.com/code/cambozola/cambozola-
latest.tar.gz 

$ tar -xzvf cambozola-latest.tar.gz 
$ cp cambozola-0.936/dist/cambozola.jar /usr/share/zoneminder 

5.6.1.7 VLC 

Instal·lar el VLC i les llibreries necessàries per a funcionar correctament. 

$ sudo aptitude install libvlc-dev libvlccore-dev vlc 

$ sudo apt-get update 

$ sudo aptitude install vlc browser-plugin-vlc 

 

Ja disposem de ZoneMinder completament instal·lat amb tots els programes necessaris per un 

correcte funcionament. 

Podem accedir al servidor de ZoneMinder a través de de https://localhost/zm. 

 Actualitzar última versió ZoneMinder 

Si ja disposem de ZoneMinder instal·lat en el sistema i el volem actualitzar a la última versió ho 

podrem fer de la següent manera, primer descarreguem el paquet d’instal·lació 

http://www.zoneminder.com/downloads Release 1.28.1. 

Un cop descarregat entrem com a usuari root i actualitzem els repositoris i el sistema, evitant així 

problemes de trencament de paquets, cosa que sol ser molt habitual en la instal·lació de 

ZoneMinder. 

$ sudo su 

$ sudo aptitude update 

$ sudo aptitude upgrade 

$ sudo aptitude dist-upgrade 

Ens situem en el següent directori: 

$ cd /root/ 
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Instal·larem els següents paquets: 

$ aptitude install -y apache2 mysql-server php5 php5-mysql build-essential 
libmysqlclient-dev libssl-dev libbz2-dev libpcre3-dev libdbi-perl libarchive-zip-perl 
libdate-manip-perl libdevice-serialport-perl libmime-perl libpcre3 libwww-perl libdbd-
mysql-perl libsys-mmap-perl yasm automake autoconf libjpeg8-dev libjpeg8 apache2-
mpm-prefork libapache2-mod-php5 php5-cli libphp-serialization-perl libgnutls-dev 
libjpeg8-dev libavcodec-dev libavformat-dev libswscale-dev libavutil-dev libv4l-dev 
libtool ffmpeg libnetpbm10-dev libavdevice-dev libmime-lite-perl dh-autoreconf 
dpatch; 

root@host:~# git clone https://github.com/ZoneMinder/ZoneMinder.git zoneminder; 

root@host:~# cd zoneminder; 

root@host:~# ln -s distros/debian; 

$ aptitude install quilt libavdevice-dev libcurl4-gnutls-dev libcurl4-nss-dev libcurl4-
openssl-dev libpolkit-gobject-1-dev 

root@host:~# dpkg-checkbuilddeps; 

root@host:~# dpkg-buildpackage; 

Anem el directori on hi ha tots els arxius d’instal·lació de la nova versió de ZoneMinder. 

$ cd /home/pi 

$ dpkg -i zoneminder_1.28.0-wheezy_armhf.deb; apt-get install -f; 

$ dpkg-reconfigure zoneminder; 

En finalitzar sortim del mode superusuari i ja tindrem ZoneMinder actualitzat a la última versió 

disponible. 

 Configuració de càmera IP 

Per afegir el control de la nostra càmera IP hem de configurar els valors de la càmera en el 

programa ZoneMinder [Figura 5-39] per tal de donar-li accés total a la càmera i poder utilitzar les 

imatges com a punt de videovigilància, enregistrant les imatges si fos necessari.  

 

Figura 5-39: Pàgina principal Zoneminder 

Accedim en la pantalla principal de ZoneMinder i veurem una llista de les càmeres que estan sota 

el seu control, per tal d’afegir-ne una de nova cliquem el botó “Add New Monitor”, el qual ens 
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obrirà un assistent de configuració. Les opcions que hem de posar per tal de configurar una càmera 

en mode monitor (només visualització) estan detallades en els següents punts. 

5.6.3.1 Pestanya “General” 

En la pestanya General [Figura 5-40] podem veure els valors de funcionament de la càmera, que 

consta dels següents punts: 

• Name: El nom de la càmera que ens servirà com a identificador de la càmera en qüestió.  

• Source Type: Seleccionem quin és el tipus de càmera que volem afegir, pot prendre valors 

com Local, Remota, File, Ffmpeg, Libvlc i Curl les quals ens faran variar les opcions de 

configuració.  

• Function: Determinem el mode de funcionament de la càmera, que pot ser: 

o None: Càmera inhabilitada, no realitza cap funció. 

o Monitor: Només ens serveix per visualitzar la imatge. 

o Modect: Analitza totes les imatges i en detectar moviment s’activa l’alarma i 

guarda les imatges corresponents. 

o Record: Guarda totes les imatges sense analitzar-les, per tant, no hi ha sistema 

d’alarma. 

o Mocord: Guarda totes les imatges i les analitza en busca de moviment, en 

detectar-lo es genera una alarma. 

o Nodect: No analitza alarmes, simplement genera un disparador extern. 

• Enable: Activar o desactivar la càmera sigui quin sigui el seu mode de funcionament. 

• Linked Monitors: Enllaçar amb d’altres càmeres existents per tal de poder generar 

alarmes gràcies a la visió d’altres càmeres. 

• Maximum FPS: Limitar el nombre màxim de fotogrames per segon per tal de no 

sobrecarregar CPU. 

• Alarm Maximum FPS: Nombre màxim de fotogrames per segon en estat d’alarma. 

• Reference Image Blend %ge: Zoneminder analitza les imatges comparant la imatge 

anterior amb l’actual i en funció del % de referència.  

Si aquest valor és alt, la imatge va desapareixent més lentament fent que sigui menys 

sensible. 

• Alarm Reference Image Blend %ge: Zoneminder analitza les imatges comparant la 

imatge anterior amb l’actual i en funció del % de referència en cas d’alarma. 

• Triggers: Indica disparadors externs habilitats. 
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En el nostre cas posem com a nom de càmera “sistema_domotic” i seleccionarem Ffmpeg per tal 

d’adquirir el vídeo i l’àudio ja que ens permet convertir i gravar gràcies a les llibreries 

incorporades. Inicialment utilitzarem el mode monitor, però això pot ser canviat en qualsevol 

moment en funció del que ens interessi. La resta de valors seran en funció de les necessitats que 

ens doni la ubicació de la càmera els quals haurem d’ajustar a base de prova i error. 

Veure [Figura 5-40] per més informació de les dades emplenades a cada camp. 

 

Figura 5-40: Configuració Zoneminder - General 

5.6.3.2 Pestanya “Source” 

En la pestanya Source [¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.] hi trobem totes les 

dades que fan referència a l’accés a la càmera IP. 

• Source Path: Hi posem la direcció a connectar amb la càmera IP. 

• Remote Method: Protocol de comunicació que suporta la càmera IP així com el que 

utilitzarem per comunicar-nos-hi. 

• Options: Opcions de configuració de les dades que volem rebre, només disponible en 

Ffmpeg. 

• Target Colorspace: Color a utilitzar per tal de visualitzar les imatges. 

• Capture Width: Amplada a mostrar del vídeo. 

• Capture Height: Alçada a mostrar el vídeo. 

• Preserve Aspect Ratio: Mantenir la proporcionalitat del vídeo. 
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• Orientation: Orientació del vídeo amb opcions de gir en ambdós sentits així com 

d’invertir vertical o horitzontalment. 

En el nostre cas com que utilitzem el mode “remote mode” seleccionem RTP/RTSP, introduïm a 

Soure Path “rtsp://nom_usuari:pasword@IP:Port/videoSub“, on podrem modificar l’última part 

segons el tipus de vídeo que desitgem, videoSub o videoMain.  

Veure [Figura 5-41] per més informació de les dades emplenades a cada camp. 

 

Figura 5-41: Configuració Zoneminder - Source 

5.6.3.3 Pestanya “Timestamp” 

En la pestanya Timestam [Figura 5-42] podem configurar el format de data i hora que es 

sobreposa en el vídeo. 

• Timestamp Label Format: Format de la cadena que es visualitzarà damunt del vídeo, 

visualitzarem el Nom de la càmera seguit de la Data “d/m/y” i hora “H:M:S”. 

• Timestamp Label X: Valors de la posició del text en la pantalla, eix X respecte 0 que es 

troba a la part superior esquerra. 

• Timestamp Label Y: Valors de la posició del text en la pantalla, eix Y respecte 0 que es 

troba a la part superior esquerra. 
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Figura 5-42: Configuració Zoneminder - Timestamp 

5.6.3.4 Pestanya “Buffers” 

En la pestanya Buffers [Figura 5-43] podem configurar tot el que fa referència els buffers de 

tractament d’imatges, ajustant els valors a les necessitats de cada connexió. 

• Image Buffer Size: Número de frames que es guardaran a l’espera de ser analitzats, tenir 

present que aquest nombre ens pot saturar la memòria si és molt gran, s’aconsella 

introduir-hi un nombre pròxim a 50. 

• Warmup Frames: Nombre d’imatges que ha de tenir per tal de començar a analitzar. Si 

introduïm un valor molt alt ens tardarà molt a iniciar l’anàlisi, per contra, si el valor és 

molt baix ens pot donar falses alarmes. Es recomana un valor de 20 per obtenir un correcte 

funcionament. 

• Pre Event Imatges Count: Determina el número de frames guardats abans de l’alarma. 

• Post Event Imatges Count: Determina el número de frames guardats després de l’alarma. 

• Alarm Frame Count: Nombre de fotogrames a variar per tal de general la situació 

d’alarma. 

Veure [Figura 5-43] per més informació de les dades emplenades a cada camp. 

 

Figura 5-43: Configuració Zoneminder Buffers 
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5.6.3.5 Pestanya “Misc” 

La pestanya Misc [Figura 5-44] conté les dades de com enregistrar les diferents imatges, definint 

el seu format, longituds, intervals, mides... 

• Event Prefix: És el nom que ens mostrarà a cada fotograma seguit de l’identificador de 

l’event. Exemple: “Event-<identificador>” 

• Section Length: Determina el temps màxim en segons de la gravació en els modes 

“Record” i “Mocord”, és recomanable un temps d’entre 300 i 900 s. 

• Frame Skip: S’utilitza per reduir la mida dels fitxers gravats en “Recordar”, determinant 

el número d’imatges innecessàries a eliminar de la gravació. Per exemple, si posem un 1 

significa que un el guarda i l’altre l’elimina i així successivament. 

• Motion Frame Skip: S’utilitza per reduir la mida dels fitxers gravats en “Mocord”, 

determinant el número d’imatges innecessàries a eliminar de la gravació com el punt 

anterior. 

• FPS Report Interval: Indica l’interval que es capturen els fotogrames. 

• Default Rates: Ajusta la mida de visualització independentment de la mida real del vídeo. 

• Web Colour: Color utilitzat pels elements de monitor per identificar parts. 

Veure [Figura 5-44] per més informació de les dades emplenades a cada camp. 

 

Figura 5-44: Configuració Zoneminder - Misc 
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5.7 BASE DE DADES 

Entenem com a base de dades un conjunt de dades que pertanyen a un mateix context, les quals 

tenim emmagatzemades per a un posterior treball. En el present projecte s’ha utilitzat una base de 

dades MySQL15 que hem gestionat a través de phpMyAdmin16. Concretament s’ha creat una base 

de dades del sistema domòtic de l’habitacle que hem anomenat “domòtiques” i que inclou dues 

taules, una taula anomenada “controls” on hi podem trobar tot el que fa referència els sensors i 

actuadors de la porta o portes i una segona taula amb el nom de “infocam” on hi podem trobar les 

dades de la càmera que controla cada punt d’accés de la casa [Figura 5-45]. 

 

Figura 5-45: Taules de la Base de Dades 

 Instal·lació  

La instal·lació de MySQL [5.6.1.2] i phpMyAdmin [5.6.1.3] en aquest punt no és necessària ja 

que ha estat instal·lat en l’apartat de ZoneMinder perquè aquest software ja l’utilitza internament. 

 Configuració 

La instal·lació del programa ens crea un enllaç simbòlic en el documentsRoot del servidor per tal 

que puguem accedir a través de la url http://localhost/phpmyadmin. Val a dir, però, que en 

ocasions ens podem trobar amb problemes a l’hora d’accedir a phpmyadmin en funció de la 

configuració d’apache, per tal d’evitar aquests problemes és més fàcil moure la carpeta de 

phpmyadmin dins de documentsRoot del servidor. 

$ sudo mv /usr/share/phpmyadmin/ /var/www/ 

$ sudo chown -R www-data /var/www/phpmyadmin/ 

15 MySQL: Sistema de gestió de bases de dades molt ràpid en la lectura ideal per aplicacions web a causa del seu alt 
número de lectures. 
16 phpMyAdmin: Eina escrita en PHP per controlar bases de dades, taules... administrant MySQL a través de la web 
utilitzant internet. 
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Com que estem utilitzant una connexió SSL per tal d’accedir en el phpmyadmin des de un altre 

ordinador haurem d’accedir a través de la seva direcció IP, ja sigui directament amb la IP o bé si 

tenim accés a un servidor de noms DDNS. https://xxxxxx.ddns.net/phpmyadmin/ o bé  

https://xxx.xxx.xxx.xxx/phpmyadmin/. 

En accedir a la pàgina de phpMyAdmin [Figura 5-46] ens demanarà que introduïm l’usuari i la 

contrasenya donada en la instal·lació de MySQL [5.6.1.2]. 

 

Figura 5-46: Pàgina d'accés phpMyAdmin 

 

 Crear la Base de dades 

Com exemple crearem la base de dades on guardarem les taules que siguin necessàries per el 

correcte funcionament del projecte que anomenarem “domòtiques” [Figura 5-47]. Anem a la 

pestanya base de dades, introduïm el nom de la nova base de dades i premem crear, d’aquesta 

manera ja disposarem de la nova base de dades en paral·lel amb totes les altres utilitzades per 

altres processos del sistema de la Raspberry Pi.  
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Figura 5-47: Crear Base de Dades 

5.7.1.1 Crear taula 

Un cop ja disponible la base de dades anem a crear les taules que contindran les dades del sistema 

domòtic de l’habitacle. 

Concretament creem la taula de control on hi podrem trobar les dades sobre els controls de la 

porta d’accés a la casa [Figura 5-48]. Entrem dins la nova BD i ens dirigim a Estructures, on hi 

trobarem l’opció d’afegir una nova taula indicant el número de columnes desitjades. 

 

Figura 5-48: Crear taula en la BD 

La taula constarà dels següents camps [Figura 5-49]. A la primera columna hi podem trobar 

l’identificador de “porta”, el qual serà únic i ens indicarà de quina porta es tracta i serà la clau 

primària de la taula de controls.  

A la segona columna amb identificador “p_timbre” hi tindrem el bit que ens farà referència a si 

el polsador (timbre) ha estat pitjat o no per fer-lo servir de bandera, impedint pitjar repetidament 

i fent que es multipliquin les accions establertes a cada pulsació. 

A la tercera columna amb identificador “l_timbre” hi trobem el bit que ens notifica si la senyal 

visual que ens alerta que han picat el timbre està activada o no. 
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A la quarta columna amb identificador “llum” trobarem el bit de notificació de l’estat de la llum 

de l’entrada a casa, que ens indica si està oberta o bé tancada. 

A la cinquena columna amb identificador “o_porta” trobarem el bit de notificació de la porta 

d’accés a l’habitacle, que ens indica si està oberta. 

A la sisena columna hi trobem l’indicador del temps “datatime”, que indica el dia i la hora que 

s’ha pitjat per última vegada el polsador del timbre. 

 

Figura 5-49: Crear taula controls 

Executem la comanda i ja disposarem de la nova taula de controls correctament configurada a 

punt per ser utilitzada tan per la part de python com la web. 

Crearem una segona taula anomenada “infocam” on hi introduirem totes les dades d’accés a la 

càmera IP de cada porta. 

La taula constarà dels següents camps [Figura 5-50]. A la primera columna hi podem trobar 

l’identificador de “Porta”, el qual serà únic i ens indicarà de quina porta es tracta i serà la clau 

primària de la taula de controls.  

A la segona columna amb identificador “IP” hi tindrem la direcció IP per accedir a la càmera. 

A la tercera columna amb identificador “Port” hi trobem el número de port a redireccionar per 

accedir a la càmera. 

A la quarta columna amb identificador “EnableDDNS” trobarem el valor de si està activat o no 

el DDNS de la càmera per tal de concloure si hem d’agafar la IP o bé el nom del domini. 

A la cinquena columna amb identificador “Usuari” trobarem el nom de l’usuari que té accés a la 

càmera IP. 
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A la sisena columna hi trobem el “Pasword”, la contrasenya d’accés a la càmera que li correspon 

a l’usuari en qüestió. 

 

Figura 5-50: Crear taula infocam 

5.8 SOFTWARE CENTRALETA 

Tot aquest sistema de control el podríem dividir en varis apartats, però principalment la part de 

programació la podem dividir en dos. 

El primer apartat està realitzat amb llenguatge de programació python, el qual s’encarrega de 

controlar les entrades i sortides de la Raspberry Pi, enviar les notificacions del timbre a l’usuari i 

enregistrar els canvis a la base de dades, així com actuar en conseqüència si hi ha hagut algun 

canvi a la base de dades. 

El segon apartat d’interfície web està escrit en html, php i javascript els quals s’encarreguen de 

visualitzar i manipular el sistema domòtic de l’habitacle. Ens permet visualitzar i controlar 

qualsevol canvi en els sensors i actuadors respectivament. També és l’encarregat d’enregistrar els 

canvis que volem que es produeixin a la base de dades així com d’actuar en conseqüència si hi ha 

hagut algun canvi en la mateixa. 

En resum, la centraleta serà l’encarregada de: 

• Detectar si han tocat el timbre i actuar en conseqüència enviant el missatge al responsable 

o responsables. 

• Actuar sobre l’indicador lluminós del timbre en cas que hagi estat premut. 
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• Actuar sobre el control d’il·luminació de la porta d’entrada si ha estat activat a través de 

la interfície de control. 

• Actuar sobre el control d’obertura de la porta d’entrada si ha estat activat a través de la 

interfície de control. 

• Servir interfície de visualització i control de sistema. 

• Servir sistema videovigilància. 

 Arquitectura control centraleta 

L’arquitectura del funcionament general de la centraleta de control és la següent [Figura 5-51]. 

Podem observar que el programa de control i la interfície de control web interactuen a través de 

la base de dades. El programa de control llegeix i modifica les dades de la base de dades en funció 

de l’estat dels sensors i actuadors, al mateix temps el servidor web llegeix les dades per tal de 

mostrar el contingut adient en cada moment, així com la capacitat d’escriure a la base de dades 

per tal que el programa de control actuï. 

 

Figura 5-51: Arquitectura funcionament control 

 Programació Python 

La centraleta gestiona totes les entrades i sortides corresponents al control del timbre de la porta, 

senyal lluminós que han premut el timbre, punt d’il·luminació de la porta d’accés i control 

d’obertura de la porta.  

A més, s’encarrega de comunicar amb la càmera IP per tal de poder configurar-la, manipular-la i 

visualitzar una imatge/vídeo de tot el que està succeint a l’entrada de l’habitacle a temps real, 
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juntament amb la modificació dels valors de la base de dades per tal que pugui ser llegida per la 

part de visualització (Interfície Web). 

Per tal d’obtenir una visió més detallada del sistema domòtic al complet així com les diferents 

possibilitats i pantalles existents visualitzar apartat [6]. 

5.8.2.1 Instal·lació 

Primer de tot hem d’instal·lar els repositoris, i un cop el sistema estigui actualitzat instal·lem 

l’última versió de les llibreries de RPI.GPIO per tal d’actuar a les sortides i entrades de la 

Raspberry Pi usant programació escrita en Python. Cal esmentar que a les últimes versions de 

Raspbian ja es troba instal·lada l’última versió en ambdós casos. 

$ sudo apt-get Update 

$ sudo apt-get dist-upgrade 

$ sudo apt-get install python-rpi.gpio python3-rpi.gpio 

Com que fem ús de les bases de dades mysqldb utilitzant python hem d’instal·lar el següent paquet 

per tal de poder realitzar les crides oportunes a la base de dades. 

$ sudo apt-get install python-mysqldb 

5.8.2.2 Aspectes codi 

El codi de la part de python es basa en un procés pare (control.py [10.1.2]) que és l’encarregat 

d’inicialitzar tot el sistema així com de crear els subprocessos fills que tindran una vida 

determinada en funció de les tasques que hagin de realitzar. Aquesta creació de subprocessos es 

fa mitjançant unes funcions creades les quals són capaces de crear processos fills amb unes 

tasques determinades (funcions.py [10.1.3]).  

Tant el procés pare com els processos fills tenen una sèrie de funcions les quals els permeten tenir 

accés a la lectura i escriptura de dades a la base de dades del sistema domòtic (bdcontrols.py 

[10.1.4]). 

En iniciar el pare ens crea un subprocés fill el qual envia una notificació de sistema en 

funcionament amb la IP d’accés cridant l’script oportú (init_hangout [10.1.5]), aquest script mira 

quina IP té assignada i envia una notificació a l’usuari.  
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Ens crea un segon subprocés el qual està destinat a controlar la il·luminació d’accés a l’habitacle 

fent ús de les funcions [10.1.3] les quals li permeten activar o desactivar la il·luminació d’accés 

en funció del valor de la base de dades. 

Un tercer subprocés està destinat a controlar l’obertura de la porta d’accés a l’habitacle fent ús de 

les funcions [10.1.3] les quals li permeten activar o desactivar l’obertura de la porta en funció del 

valor de la base de dades. 

El procés pare es quedarà esperant fins que detecti que el polsador del timbre ha estat premut. En 

ser premut, es modifica el valor a la base de dades i es creen uns subprocessos nous, destinats a 

la senyalització d’alarma del timbre, i la notificació a través de missatgeria instantània executant 

l’script timbre [10.1.6]. 

Tots els processos i subprocessos llegeixen a la base de dades els valors actuals per si s’ha 

modificat algun valor a través de la interfície web. A més, escriuen el valor associat a cada canvi 

que es produeix per tal que la interfície web estigui al corrent de com està actualment i pugui 

mostrar la situació. 

Podem trobar tots els codis utilitzats perfectament detallats a l’apartat d’annexes oportú, 

concretament els de control de la porta d’accés [10.1]. 

5.8.2.3 Arquitectura mòduls python 

Si ens fixem en l’arquitectura [Figura 5-52], desprès d’haver parlat una mica de cada mòdul, 

podem veure les dependències existents. En color blau hi tenim els mòduls creats en programació 

python, és el programa en si, ja que a través del mòdul principal control.py i les funcions del 

mòdul funcions.py podem crear els diferents processos i tasques a fer, ambdós mòduls utilitzen 

bdcontrols.py per tal de comunicar-se amb la base de dades. En color blanc hi ha les llibreries 

disponibles per ser utilitzades en python, utilitzades per crear subprocessos i per accedir a la base 

de dades de controls domòtics. En color verd hi ha els scripts en format bash els quals envien un 

missatge de text a l’usuari per tal de notificar que el sistema està en funcionament, i en cas que 

toquin el timbre. 
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Figura 5-52: Arquitectura mòduls python 

 Programació Web 

La interfície visual de control del sistema domòtic és a través d’un servidor web Apache, aquesta 

web ens donarà totes les dades corresponents als estats de cada element present a la instal·lació i 

ens dotarà amb la capacitat de controlar els actuadors a través de la pàgina web.  

S’ha optat per un servidor web per tal de fer un sistema accessible des de qualsevol de les 

plataformes existents (ordinador, tauleta, mòbil, televisor intel·ligent), només necessitem disposar 

d’un navegador web dels múltiples que hi ha disponibles per tal d’accedir al control del sistema 

domòtic. 

Per tal d’obtenir una visió més detallada del sistema domòtic al complet així com les diferents 

possibilitats i pantalles existents visualitzar apartat [6]. 

5.8.3.1 Aspectes codi 

Disposem de quatre zones elementals dins de la web anomenades principal, històric, ZoneMinder 

i configuració. En totes i cada una d’aquestes pestanyes del sistema web utilitzen una sèrie 

d’arxius comuns en tots. Primer de tot trobem uns arxius de configuració css, on hi podem trobar 

les fonts de text utilitzades fonts.css [10.2.23] i en l’altre els estils de les diferents parts anomenat 

style.css [10.2.24]. Existeix un arxiu on hi ha especificats els diferents estils de notificacions 

emergents d’actualització correcte o errònia de dades de la càmera IP en l’arxiu popups.js 

[10.2.25].  
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Finalment tenim les funcions en php les quals permeten accedir a la base de dades del sistema per 

llegir o modificar els valors de la mateixa bd_controls.php [10.2.7]. Així com les funcions que 

ens permeten accedir al servidor de la càmera IP per conèixer i modificar valors, configurar-la o 

canviar la seva posició de visió curls.php [10.2.8]. 

A més, totes aquestes pàgines incorporen un menú de navegació [10.2.5] per saltar entre les 

diferents pàgines elementals a més d’un peu de pàgina [10.2.6]. A part, la pantalla de configuració 

disposa d’un submenú [10.2.9] per controlar les diferents parts a configurar. 

A la pàgina principal ( index.php ) [10.2.1] hi podem trobar un gran nombre d’informació així 

com els controls del sistema. Concretament hi podem visualitzar si el timbre ha estat premut i, 

per tant, tenim l’alarma del timbre activada, si el punt d’il·luminació de la porta està encès o 

apagat i l’estat en que es troba la porta, si està oberta o tancada gràcies a les lectures a la base de 

dades que s’encarrega el codi notificacions [10.2.15].  

També tenim imatges en directe del que està succeint a la porta d’accés a l’habitacle gràcies a la 

transmissió RTSP que ens transmet la pròpia càmera IP. El RTSP (Real Time Streaming Protocol) 

és un protocol no orientat a connexió similar al HTTP, en el que un servidor envia les dades 

d’àudio i vídeo a través del protocol UDP17 al client, el qual retorna els valors dels controls a 

través del protocol TCP18. 

Pel que fa a controls sobre els actuadors, són controls que criden funcions javascript de l’arxiu 

controls.js [10.2.27] les quals controlen les funcions php necessàries de cada arxiu en qüestió. 

Trobem el comandament de control de la il·luminació de la porta d’accés, aquests controls activen 

i desactiven la il·luminació en funció de l’estat control_llum.php [10.2.16], on les seves funcions 

són les encarregades de modificar el valor de la il·luminació de la base de dades. 

El control d’obertura de la porta disposa de les opcions d’obrir i tancar la porta manualment cada 

vegada que premem el control així com l’opció que un cop oberta es tanqui automàticament 

passats 5 segons. En funció de l’estat en que es troba i amb les funcions php dels arxius 

control_porta_obrir.php [10.2.20], control_porta_tancar.php [10.2.21] i 

17 UDP (User Data Protocol): Protocol a nivell de transport que es basa en l’intercanvi de datagrames a través de la 
xarxa d’internet sense haver establert connexió prèvia. 
18 TCP (Transmission Control Protocol): Protocol bàsic a internet de la capa transport en que les aplicacions poden 
crear connexions entre si per enviar-se fluxes de dades de manera segura gràcies als ACK, que verifica la seva situació 
a cada transferència. 
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control_porta_tancar_temp.php [10.2.22] aconseguim recrear totes les situacions. També ens 

apareixen les notificacions en el tancament i una notificació de confirmació per tal d’obrir la porta. 

Existeix la possibilitat de desactivar l’alarma del timbre, quan aquesta es troba activada mitjançant 

el polsador i el programa php de control_alarma.php [10.2.17]. 

Podem capturar la imatge de la senyal de vídeo a temps real que s’està visualitzant per pantalla 

gràcies al codi control_foto.php [10.2.18] i les funcions de timbre_foto.php [10.2.19]. 

Incorpora una sèrie de botons que ens donen control sobre els moviments de la càmera, dotant de 

moviments simples, mentre es prem el botó la càmera es mou i en deixar de prémer la càmera es 

para. Prement una sola pulsació la càmera es mou un segon en la direcció desitjada. En canvi, els 

moviments totals es mouen en la direcció desitjada fins a les posicions finals del recorregut en 

qüestió. També hi ha botons de posicions memoritzades que ens permeten dirigir la visió de la 

càmera en una posició preestablerta amb anterioritat. Tots aquests comandaments utilitzen les 

funcions creades en javascript en el mòdul funcions.js [10.2.26] el qual es comunica amb el 

servidor de la càmera IP. 

A la pàgina historial ( historial.php ) [10.2.2] hi trobem totes les fotos corresponents a cada vegada 

que s’ha premut el timbre i les realitzades manualment mitjançant el botó de captura d’imatge que 

disposem en l’apartat principal. 

A la pàgina de ZoneMinder (zonminder.php) [10.2.3] hi trobem el programa de seguretat de 

videovigilància incorporat en l’entorn del nostre sistema mitjançant el qual podem administrar 

varies càmeres. 

Pel que fa la pantalla de configuració (config.php) [10.2.4] hi tenim una pantalla inicial amb la 

introducció de la configuració [10.2.10], juntament amb un segon submenú [10.2.9] el qual ens 

permetrà accedir a les diferents configuracions possibles. Tenim un primer apartat de paràmetres 

de la imatge que ens permet configurar el contrast, la saturació, etc. [10.2.11]. Un segon apartat 

d’usuaris que tenen accés a la càmera IP on podem afegir, editar o eliminar així com determinar 

els privilegis que tindrà cada usuari [10.2.12]. Un tercer apartat de configuració dels moviments, 

on podem afegir punts memoritzats o eliminar-los així com determinar la velocitat en que es 

mourà la càmera IP [10.2.13]. Per últim un apartat d’administració el qual podem tocar tots els 

paràmetres de configuració de connexió a la xarxa així com l’accés a la pròpia càmera IP 

[10.2.14]. 
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5.8.3.2 Arquitectura mòdols web 

 

Figura 5-53: Arquitectura mòduls web 
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6 FUNCIONAMENT SISTEMA DOMÒTIC 

En aquest punt hi trobarem explicat en detall com funciona el sistema domòtic de l’habitacle que 

ens permet controlar la porta d’accés així com el seu entorn a més d’incorporar un programa de 

gestió de seguretat de videovigilància. 

Pel que fa a interfície de control del sistema domòtic consta de quatre parts bàsiques, les quals 

podrem accedir mitjançant el menú situat a la part superior [Figura 6-1] que estarà disponible en 

totes i cadascuna de les pàgines que hi ha. Disposen també d’un peu de pàgina [Figura 6-2], on hi 

trobem la data amb l’hora actual i la possibilitat de contactar amb l’administrador del sistema.  

 

Figura 6-1: Menú 

 

Figura 6-2: Peu de pàgina 

Disposem d’una pàgina principal [6.1] on tenim els controls, una pàgina amb un historial [6.2] 

amb imatges de la càmera, una pàgina ZoneMinder [6.3] la qual incorpora el sistema de vídeo 

vigilància i l’apartat de configuracions de la càmera IP [6.4]. 

6.1 PRINCIPAL 

La pàgina principal [Figura 6-3] és la pàgina més interessant del projecte ja que hi trobem tota la 

part de control del sistema en conjunt.  

Disposa d’una part de notificacions que ens mostra l’estat en que es troba la il·luminació, un 

apartat on hi tenim les imatges en directe del que està capturant la càmera IP i un apartat on hi ha 

tots els comandament i controls de la càmera així com els del sistema domòtic d’obertura de la 

porta, control de la il·luminació i desactivament de l’alarma. 
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Figura 6-3: Pàgina principal 

En carregar la pàgina principal accedim a la càmera IP per tal d’obtenir els valors actuals i omplir 

les posicions memoritzades oportunes. Si la pàgina és capaç de connectar-se a la càmera i retornar 

els valors demanats, ens mostrarà una notificació informant que les dades s’han rebut 

correctament [Figura 6-4]. En els requadres de les posicions hi trobarem el contingut. Per contra 

si aquesta adquisició de dades no fos correcte o no fos possible, ens notificarà d’aquest error  

[Figura 6-5] i els requadres de les posicions es quedaran en blanc. 
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Figura 6-4: Confirmació accés càmera 

 

Figura 6-5: Error connexió càmera 

 Notificacions 

A l’apartat de notificacions s’hi pot observar l’estat de la il·luminació, l’estat de la porta i a més, 

indicar si hi ha l’alarma del timbre activada. Per defecte visualitzarem una bombeta apagada amb 

el missatge “Il·luminació OFF”  i una porta tancada amb el missatge “Porta bloquejada” [Figura 

6-6]. 

 

Figura 6-6: Notificacions 

Si han premut el timbre ens apareixerà una campana amb el missatge “TIMBRE!” mentre l’alarma 

estigui activada [Figura 6-7]. 

 

Figura 6-7: Alarma activada 

En el cas d’obrir el mecanisme de la porta se’ns notificarà visualitzant una porta oberta amb el 

missatge “Porta desbloquejada” [Figura 6-8]. 

 

Figura 6-8: Porta Desbloquejats 

I si la il·luminació es troba oberta es mostrarà el missatge “Il·luminació ON” juntament amb la 

imatge d’una bombeta encesa [Figura 6-9]. 
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Figura 6-9: Il·luminació encesa 

Aquest apartat de notificacions té un refresc del contingut cada segon que passa, suficient per 

tenir els resultats òptims dels diferents estats possibles. 

 Vídeo en directe 

Hi ha l’apartat en que podem veure un vídeo a temps real [Figura 6-10], en cas de realitzar la 

visualització a través d’un ordinador. Aquest vídeo també el podem posar a pantalla completa 

fent una doble pulsació amb el botó esquerre del ratolí a la pròpia imatge la qual agafarà tota la 

pantalla immediatament, el mateix procés ens serveix per retornar a la mida original que teníem 

del vídeo. 

Per contra, si s’utilitza un smartphone o bé una tablet ens mostrarà una imatge amb un refresc que 

ens dóna l’efecte vídeo. Aquest fet ens permet reduir el consum de dades del telèfon mòbil i ens 

dóna la possibilitat de visualitzar-ho des de qualsevol telèfon o tauleta que no accepti els pluguins 

utilitzats per reproduir el vídeo a temps real. 

 

Figura 6-10: Vídeo en directe 

El pluguin utilitzat per veure el vídeo a temps real és el “VLC media player Web Plugin” ja que 

es pot instal·lar fàcilment en molts tipus de navegadors actuals. 
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 Controls 

Pel que fa els controls [Figura 6-11] n’hi ha de dos tipus, els destinats als moviments de la càmera 

i els destinats a controlar el sistema domòtic. 

 

Figura 6-11: Controls sistema i càmera IP 

6.1.3.1 Moviments càmera 

Els controls de la càmera ens permeten moure la càmera en les quatre direccions possibles, amunt, 

avall, dreta i esquerra. Els controls de moviments simples mouen la càmera mentre tens premut i 

es para en deixar de prémer, així com amb una sola pulsació es mou un segon en la direcció 

desitjada [Figura 6-12]. En canvi, els controls dels moviments totals ens mouen la vista de la 

càmera en la direcció desitjada fins al final del recorregut [Figura 6-13] o bé fins que premem el 

botó central que és el de parar la càmera. 

 

Figura 6-12: Moviments simples 

 

Figura 6-13: Moviments totals 
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6.1.3.2 Posicions memoritzades 

Pel que fa les posicions memoritzades [Figura 6-14], són aquelles posicions les quals ens 

permeten dirigir la visió de la càmera en un punt preestablert amb anterioritat amb només una 

pulsació en el botó. 

 

Figura 6-14: Posicions memoritzades 

En prémer el botó de la posició desitjada ens mostrarà una missatge de confirmació d’acció per 

tal de verificar que realment volem moure la vista de la càmera a la posició memoritzada [Figura 

6-15]. 

 

Figura 6-15: Confirmació de posició 

Per tal de veure com gestionar els punts memoritzats anar a l’apartat de configuració de controls 

PTZ [6.4.3] on podrem veure en detall la descripció de com s’afegeixen i s’eliminen punts 

concrets de posicionament. 

6.1.3.3 Il·luminació 

El botó d’il·luminació ens permet encendre o apagar el punt d’il·luminació present a l’entrada de 

la casa en funció de l’estat que està, el mateix botó ens indicarà quina és l’acció a realitzar, si 

encendre-la [Figura 6-16] o apagar-la [Figura 6-17]. 

92  |  



|  Funcionament Sistema Domòtic 

 

Figura 6-16: Encén llum 

 

Figura 6-17: Apaga llum 

6.1.3.4 Porta d’accés 

El botó de porta d’accés ens controla l’obertura de la porta [Figura 6-18] mitjançant el mecanisme 

d’obertura present, tancar-la manualment [Figura 6-19] o bé esperar que es tanqui automàticament 

passat el temps de 5 segons. 

 

Figura 6-18: Obrir porta 

 

Figura 6-19: Tancar porta 

En prémer el botó d’obrir la porta ens demanarà que confirmem l’acció [Figura 6-20] ja que no 

voldríem obrir la porta per error. El mateix passa en el cas de tancar la porta manualment, ens 

demanarà confirmació per tal de tancar-la [Figura 6-21]. 

 

Figura 6-20: Confirmació d’obertura 

 

Figura 6-21: Confirmació tancament manual 

En el moment de tancar la porta ens sortirà una finestra emergent la qual ens notificarà que s’ha 

tancat la porta, tant de manera manual com automàticament [Figura 6-22][Figura 6-23]. 
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Figura 6-22: Notificació porta tancada manualment 

 

Figura 6-23: Notificació porta tancada 
automàticament 

6.1.3.5 Desconnexió alarma timbre 

Per tal de poder desactivar l’alarma del timbre aquesta prèviament ha d’haver estat activada 

prement el polsador del timbre, el qual haurà activat l’avís mitjançant una llum intermitent en 

l’habitacle i la notificació visible en l’apartat de notificacions de la interfície de control [Figura 

6-7]. És en aquesta situació en la qual podrem desactivar l’alarma mitjançant la pulsació del botó 

de desactivació [Figura 6-24] el qual ens notificarà amb un missatge informatiu que ha estat 

desactivada [Figura 6-25]. En cas de no desactivar-la manualment, passat un minut es 

desconnectarà. 

 

Figura 6-24: Desactivar alarma timbre 

 

Figura 6-25: Notificació desactivació 

6.1.3.6 Capturar imatge 

També existeix la possibilitat de realitzar una captura d’imatge del que s’està visualitzant a través 

de la càmera en aquest moment mitjançant el botó de captura [Figura 6-26]. Ens crearà una imatge 

que serà guardada al sistema i la podrem visualitzar a l’apartat de l’historial [6.2]. Un cop la 

imatge s’ha creat i guardat correctament ens mostrarà una notificació informant de la seva creació 

així com del seu nom [Figura 6-27]. 
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Figura 6-26: Capturar imatge 

 

Figura 6-27: Confirmació captura imatge 

6.2 HISTORIAL 

A l’apartat de l’historial [Figura 6-28] hi podrem visualitzar un conjunt d’imatges, tant les que 

s’han realitzat automàticament cada vegada que s’ha premut el polsador de timbre,  com les 

realitzades manualment [6.1.3.6] a voluntat de l’usuari. 

 

Figura 6-28: Pàgina Historial 
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Ens mostrarà un mosaic de 3 x 3 fotos per pàgina, i s’incrementarà el número de pàgines a mesura 

que sigui necessari. Podrem accedir a les diferents pàgines utilitzant els botons numerats de la 

part inferior [Figura 6-29]. 

 

Figura 6-29: Canvi de pàgina d'imatges 

El nom de les imatges està format per la data seguida de l’hora que s’ha guardat la imatge, sigui 

quina sigui la seva procedència. Les imatges es mostren de manera ordenada pel seu nom, en 

ordre descendent, posant com a primera foto l’última que s’ha capturat tal i com podem observar 

en l’exemple [Figura 6-28]. 

Pel que fa cada imatge individual, podem ampliar-la a mida original si premem el botó esquerre 

del ratolí damunt seu ens obrirà una pestanya nova amb la imatge a mida real [Figura 6-30].  

 

Figura 6-30: Imatge mida real 

També podem realitzar diferents opcions amb les imatges, per exemple, podem visualitzar-les, 

copiar-les, enviar-les o guardar-les al nostre dispositiu, tant si la tenim a mida real com en 
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miniatura, simplement hem de prémer el botó dret del ratolí i seleccionar l’opció de guardar 

imatge [Figura 6-31], o qualsevol de les opcions en funció del que desitgem fer. 

 

Figura 6-31: Opcions imatge 

Disposem també de la possibilitat d’eliminar imatges de manera individual mitjançant la creueta 

de la part superior dreta de les imatges en miniatura [Figura 6-32]. Si cliquem a la creueta ens 

demanarà confirmació per eliminar la imatge en qüestió [Figura 6-33]. 

 

Figura 6-32: Imatge en miniatura 

 

Figura 6-33: Confirmació eliminar imatge 

També hi ha la possibilitat d’esborrar totes les imatges presents a l’historial mitjançant el botó 

situat a la part superior de la pantalla de l’historial [Figura 6-34], en clicar-lo ens demanarà 

confirmació per esborrar totes les imatges [Figura 6-35]. 
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Figura 6-34: Botó eliminar historial 

 

Figura 6-35: Confirmació eliminar historial 

En el cas que no hi hagin imatges a l’historial ens mostrarà un missatge de notificació de 

l’absència d’imatges [Figura 6-36]. 

 

Figura 6-36: No hi ha imatges 
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6.3 ZONEMINDER 

La pàgina ZoneMinder [Figura 6-37] incorpora el programa ZoneMinder destinat a la part de 

seguretat mitjançant sistema de videovigilància dins del nostre sistema domòtic de l’habitacle, 

per tal de fer que tot sigui accessible des d’un únic punt. 

 

Figura 6-37: Zoneminder – Inici 

 Principal 

A la pantalla inicial hi trobem una llista de les càmeres de seguretat que gestiona el sistema 

ZoneMinder, si ens fixem en detall cada línia és una càmera [Figura 6-38] i podem visualitzar el 
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nom, la funció que desenvolupen, la font del vídeo, els esdeveniments que hi ha hagut, el nombre 

d’events per hores, dies, setmanes, mesos, arxivats i el número de zones que hi ha establertes.  

 

Figura 6-38: Detalls càmeres 

Si cliquem en el nom de la càmera [Figura 6-39] s’obrirà una nova pestanya amb la imatge de la 

càmera a temps real així com la informació de l’estat en que es troba i un llistat de tots els seus 

esdeveniments [Figura 6-40].  

 

Figura 6-39: Prémer nom càmera 

 

Figura 6-40: Visualització càmera ZoneMinder 
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Si premem en l’apartat de “Functions” [Figura 6-41] corresponent a la càmera podrem determinar 

quina funció volem que desenvolupi així com si volem la càmera activada o desactivada [Figura 

6-42]. 

 

Figura 6-41: Prémer function 

 

Figura 6-42: Funcions càmera 

Els diferents modes de funcionament estan explicats a la descripció del projecte ZoneMinder 

[5.6], concretament a l’apartat de configuració [5.6.3.1]. Un cop seleccionat el mode de 

funcionament s’actualitzarà el sistema per tal de reflectir els canvis. 

Si cliquem en “Source” de la càmera corresponent [Figura 6-43] entrem en el menú de 

configuració on podrem modificar tots els valors de la càmera i del sistema [Figura 6-44]. 

 

Figura 6-43: Prémer Source 

 

Figura 6-44: Configuració càmera ZoneMinder 
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Per tal de configurar-la correctament visualitzar l’apartat de configuració de ZoneMinder explicat 

a la descripció del projecte [5.6.3]. 

Si cliquem en algun dels apartats de “Events, hour, day, week, month o Archived” [Figura 6-45] 

ens mostrarà una llista dels events que el relacionen els quals podrem visualitzar en detall. 

 

Figura 6-45: Prémer events 

 Filtrat d’esdeveniments 

Accedirem al filtre mitjançant el botó “Filters”, on ens apareixerà un menú que omplirem amb les 

dades corresponents als esdeveniments que volem visualitzar [Figura 6-46]. Podrem visualitzar 

els diferents esdeveniments que han anat succeït a les càmeres en funció dels criteris que hem 

introduït. 

 

Figura 6-46: Menú filtres 

Aquests filtres que utilitzem els podrem memoritzar per tal de poder-los utilitzar en un futur, 

modificar filtres existents o eliminar-los.  

Crear un filtre és simple ja que tenim desplegables amb diferents opcions que podem anar 

enllaçant amb altres funcions utilitzant connectors “and” i “or”. També ens permet arxivar o 

esborrar arxius seleccionant la casella oportuna, així com determinar que un filtre s’executi en 

segon pla segons les condicions marcades, executant les accions oportunes [Figura 6-47]. 
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Figura 6-47: Opcions filtre 

Un cop tenim el filtre seleccionat amb totes les dades correctes, en prémer “submit” ens obrirà 

una finestra nova amb una llista amb totes les alarmes i esdeveniments que compleixen les 

característiques esmentades en el filtre. 

 Zones a controlar 

El sistema ZoneMinder ens permet definir zones per tal de delimitar trams a controlar dels punts 

de visió de la càmera. Aconseguint així tenir en compte certes zones delimitades que podem 

observar amb la càmera per tal de ser analitzades i determinar si donar alarma o no, deixant a 

banda parts que es visualitzen i potser tenen moviment constant el qual no volem que creï cap 

alarma. 

Per entrar a configurar les zones hem de clicar el número de zona de la càmera corresponent 

[Figura 6-48] el qual ens obrirà una finestra nova amb els filtres existents i la visió de la càmera 

[Figura 6-49] el qual per defecte veurem que està seleccionant tota la visió de càmera. 

 

Figura 6-48: Accedir configuració zones 
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Figura 6-49 : Zones existents 

Per tal de crear una zona de control cliquem a “Add New Zone” ens apareix una finestra nova 

[Figura 6-50] amb les següents possibilitats: 

 

Figura 6-50: Determinar zones 

• Name: Nom amb el que identifiquem la zona. 

• Type: Opció a definir les diferents zones. 
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o Active: Ens genera totes les alarmes que es produeixen en aquesta zona. 

o Inclusive: Necessita treballar amb una zona “Active” i és utilitzat per treballar en 

espais on es poden generar falses alarmes. Per tal que ens doni una alarma s’ha 

d’activar en els dos tipus de zones. 

o Exclusive: Necessita treballar amb una zona “Active” i ens genera alarmes si la 

zona “Active” no l’ha generat i aquesta el detecta com a tal. 

o Preclusive: En detectar moviment en aquesta zona es desactiven totes les alarmes, 

sigui quina sigui la seva zona. 

o Inactive: Zona en la que no es detecta cap alarma, per crear una zona segura la 

qual té prioritat per damunt de les altres. 

• Units: Unitats amb les que volem treballar, % o píxels. 

• Alarm colour: Definir el color a visualitzar en cas d’alarma. 

• Alarm Check Methode: Especificar el mètode per representar o no l’alarma. 

o AlarmPixels: Tenir en compte únicament els píxels per determinar l’estat de la 

imatge. 

o FilteredPixels: Eliminar els píxels aïllats abans de tractar a la imatge. 

o Blobs: És el més utilitzat i ens afegeix píxels a grups a canvi d’un gran consum 

de CPU. Aquests grups se’ls anomena taques “blobs”. 

• Min/Max Pixel Threshold: Definir dimensions d’un píxel i el seu predecessor de 

referència. 

• Filter Width/Heigt: Filtre que ens elimina els píxels que no arriben a la mida 

predeterminada. 

• Zona Area: Camp informatiu de la mida del píxel utilitzat com a referència. 

• Min/Maximum Alarmed Area: Nombre mínim i màxim de píxels els quals generaran 

alarma. Si el valor és igual o més gran que el mínim es genera l’alarma, si es sobrepassa 

el màxim es cancel·la. 

• Min/Maximum Filtered Area: Límits de píxels en situació d’alarma. 

• Min/Maximum Blobs: Límit de número de blobs “taques” detectades. 

• Overload Frame Ignore Count: Número de frames a partir del qual s’ignoraran la resta de 

frames. 

• Extended Alarm Frame Count: Número de frames a prolongar en cas d’alarma. 

Per entendre més bé el funcionament ens fixem en un cas pràctic, en el qual delimitem una zona 

activa. Volem activar una zona de vigilància de la zona un cop passat el punt d’accés, en cas de 

detectar moviment dins aquest tram ens generarà una alarma, en canvi, en la zona de la porta no 
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volem que ens detecti el moviment, ni que ens generi cap alarma, per tant ens quedaria d’aquesta 

manera [Figura 6-51]. 

 

Figura 6-51: Zona activa 

D’aquesta manera disposarem del filtre el qual ens permet delimitar la zona a controlar, la qual 

generarà alarma si és necessari. 

6.4 CONFIGURACIÓ 

En accedir a la pàgina de configuració ens apareixerà una petita introducció així com un submenú 

el qual ens permetrà accedir als diferents punts possibles a configurar [Figura 6-52]. 

 

Figura 6-52: Pàgina configuració 
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En els apartats de configuració podrem variar tot tipus de paràmetres relacionats amb la càmera 

IP, tan característiques d’imatge, accessibilitat, moviments, connectivitat, etc. 

Totes les pàgines de configuració, independentment de quina ens trobem, accedeixen a la càmera 

IP per tal d’obtenir els valors actuals i omplir les caselles oportunes. Si la pàgina és capaç de 

connectar-se a la càmera i retornar els valors demanats, ens mostrarà una notificació informant 

que les dades s’han rebut correctament [Figura 6-53] així com en els requadres de text/números 

hi trobarem el contingut. Per contra, si aquesta adquisició de dades no es realitzés correctament o 

no fos possible, ens notificarà d’aquest error  [Figura 6-54] i els requadres de text/números es 

quedaran en blanc. Passats uns segons de la notificació tornarà a provar de connectar-hi de nou i 

així repetidament fins que tinguem les dades o canviem de pàgina. 

 

Figura 6-53: Notificació dades actualitzades 

 

Figura 6-54: Notificació error de connexió 

Les pantalles de configuració també incorporen un botó ”Enviar” el qual envia els nous valors a 

substituir a la càmera IP i un altre “Actualitzar” el qual ens permet actualitzar els valors que hi ha 

en l’actualitat a la càmera IP [Figura 6-55]. 

 

Figura 6-55: Botons configuracions 

Si volem modificar o afegir valors simplement hem de posar els valors desitjats a les caselles 

oportunes i prémer el botó enviar, per tal d’enviar els nous valors a la càmera i substituir-los pels 

actuals.  

Si hem modificat valors però no els hem enviat i volem retornar els que teníem abans de modificar 

res, simplement hem de prémer el botó d’actualitzar i forçarem l’obtenció dels valors que té la 

càmera IP. 

Si per contra, el que volem és eliminar un valor, hem d’utilitzar les creuetes vermelles les quals 

eliminaran la posició en qüestió de la càmera IP al moment, sense necessitat de prémer enviar. 
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 Paràmetres 

En l’apartat de configuració de paràmetres [Figura 6-56] podrem gestionar tots els aspectes 

relacionats amb la imatge que visualitzem.  

En accedir a la pàgina, aquesta carrega els valors actuals de la càmera a cada camp i podem 

modificar els valors de la il·luminació, el contrast, el matís, la saturació, la nitidesa i la possibilitat 

de girar la imatge horitzontalment (invertir dreta i esquerra). 

 

Figura 6-56: Configuració paràmetres 

Els valors poden anar de 0 a 100 i els valors per defecte dels paràmetres són: il·luminació 50, 

contrast 50, matís 50, saturació 45 i nitidesa 50. 

 Usuaris 

En aquest punt [Figura 6-57] hi tindrem una llista d’usuaris que tenen accés a la càmera IP, així 

com els privilegis que els hi atorguem. 
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Figura 6-57: Configuració usuaris 

Si volem afegir un usuari, simplement hem d’introduir el nom d’usuari desitjat en un espai en 

blanc disponible i polsar enviar, al moment ens mostrarà una finestra emergent on ens demanarà 

confirmar el nom d’usuari [Figura 6-58] el qual podrem modificar si ho desitgem. 

 

Figura 6-58: Confirmar usuari 

Un cop acceptem el nom ens demanarà la contrasenya que li assignem [Figura 6-59] i també li 

hem de donar uns privilegis [Figura 6-60] que poden ser d’administrador, operador o visitant. 
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Figura 6-59: Assignar contrasenya a usuari 

 

Figura 6-60: Assignar privilegis a usuari 

Si el que volem fer és modificar un nom d’usuari existent, simplement hem de sobreescriure el 

nom i enviar el contingut, però si volem canviar la contrasenya o els privilegis hem d’eliminar 

usuari i crear-lo de nou. 

Cal recordar que els noms d'usuari no poden estar repetits ni contenir espais. Accepta lletres, 

números i símbols _ - @ $ * i la contrasenya pot tenir fins a 12 caràcters, accepta lletres, números 

i símbols ~ ! @ # % ^ * ( ) _ + { } : "| < > ? ` - ; ' \ , . / sense espais. 

 Controls PTZ 

La configuració dels controls PTZ [Figura 6-61] ens permet configurar la velocitat a la que es 

mou la càmera d’entre 5 velocitats, així com la possibilitat de gestionar els punts de visió 

preestablerts els quals hem explicat en el funcionament de la pàgina principal [0]. 

Podem afegir un total de 10 posicions memoritzades i el procediment és molt senzill. Mitjançant 

els controls de moviment de càmera de la pàgina principal [6.1.3.1] situem la càmera a la visió 

desitjada que volem memoritzar, després accedim a la configuració de Controls PTZ i donem un 

nom al requadre de text “Afegir punt”, enviem i automàticament ens apareixerà el nou punt a la 

llista inferior de posicions i a la pantalla principal ja estarà disponible. 

Hem de recordar que no està permès repetir els noms de les posicions i que en afegir un punt es 

guardarà en una de les següents posicions disponibles, ja que tan si afegim com eliminem punts 

aquests automàticament s’ordenaran per ordre que els hem anat introduint.  
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Figura 6-61: Configuració controls PTZ 

 Administració 

A l’apartat de configuració d’administració [Figura 6-62] podem configurar tots els paràmetres 

que tenen relació amb la connexió i accessibilitat amb la càmera IP, concretament podem 

configurar els valors de connexió de la xarxa, els ports de connexió de la càmera, així com la 

possibilitat d’activar la utilització del servidor DDNS i configurar-lo. També hem d’introduir 

l’usuari i la contrasenya d’accés a utilitzar al sistema de la càmera.  
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Figura 6-62: Configuració administració 

Disposem de tota la informació necessària com IPs, ports, usuari, contrasenya, servidors... 

bàsicament tot el que s’utilitza per accedir a la càmera IP per tal d’obtenir les dades en totes i 

cadascunes de les pàgines web esmentades anteriorment. És per això que s’ha tenir molta cura a 

l’hora de modificar aquests valors, ja que d’aquests en depèn la connexió amb la càmera. 

Hem de recordar que si utilitzem un servidor DDNS s’han de configurar els ports del router de 

l’habitacle per tal de donar-hi accés [5.3]. 

En variar aquests valors la càmera necessita reiniciar-se, aquesta ho realitza automàticament en 

modificar algun valor d’aquests, en aproximadament 1 minut la càmera tornarà a estar en 

funcionament. 
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7 MILLORES 

En tot projecte sempre hi ha coses que es poden ampliar o millorar, i aquest no n’és l’accepció. 

A continuació es detallen algunes possibles ampliacions així com millores que es poden aplicar 

en el sistema domòtic esmentat. 

Un punt important a millorar seria la possibilitat de comunicar-nos amb la persona que hi ha a la 

porta. Com ja hem esmentat anteriorment, aquestes càmeres disposen d’un micròfon i un altaveu 

incorporat, per tant, és lògic pensar en utilitzar-lo. Seria important afegir la possibilitat de realitzar 

una videotrucada utilitzant la imatge i l’àudio procedent de la càmera, donant la possibilitat de 

conversar des de qualsevol dispositiu amb la persona que ha premut el timbre. La idea seria 

aprofitar i utilitzar la interfície gràfica que s’ha implementat en l’actual projecte, i incorporar la 

possibilitat d’utilitzar programes de videotrucades existents. 

Les bases del sistema actual ja estan pensades per treballar amb múltiples càmeres i ens permeten 

treballar amb més d’un punt d’accés, però hi falta la part de control així com la part d’interfície 

que ens permetés seleccionar la porta a controlar. És per això que seria bo implementar una placa 

PCB que es comuniqués a través de la xarxa sense fils, que tingués unes dimensions reduïdes i 

comptés amb algunes entrades i sortides que ens permetessin acopar en diferents portes d’accés 

de l’habitacle, aconseguint controlar altres punts tal i com comandem la porta actual. 

Amb el present projecte podem obrir la porta de casa mitjançant un telèfon mòbil / tauleta amb 

connexió a internet, ja que ens permet connectar amb el sistema domòtic de la casa i obrir la porta 

remotament. Però seria interessant incorporar un punt d’accés a la porta d’entrada que ens 

permetés entrar a la casa sense utilitzar les claus, ni el telèfon mòbil, sinó mitjançant un teclat 

amb una combinació de dígits o bé un detector d’impremta dactilar situat al lateral de la porta. 

I com no, sempre es podrien fer ampliacions que ens controlessin qualsevol altre punt de la casa 

com ara les persianes, la calefacció, el sistema d’aire condicionat, punts d’il·luminació... 

qualsevol element elèctric/electrònic el qual volguéssim controlar remotament a través de la 

interfície gràfica, entre d’altres possibilitats a implementar.
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8 CONCLUSIONS 

En el present projecte hem aconseguit un producte molt intuïtiu i accessible que fa que millori la 

qualitat de vida de les persones en l’àmbit de l’habitatge d’una manera important. Hem pogut 

crear un sistema domòtic pràctic i eficaç que ens permet avisar l’usuari mitjançant un missatge 

instantani en prémer el timbre. És un sistema capaç de visualitzar la porta d’accés a l’habitacle i 

controlar-ne l’obertura remotament. Incorpora també una part dedicada a la il·luminació, que 

permet controlar la llum d’entrada de la porta, així com un sistema d’avís mitjançant una 

intermitència lumínica. Inclou un extra afegit, un sistema de seguretat de videovigilància el qual 

podem implementar a la majoria de llars gràcies a la capacitat de treball amb gran varietat de 

càmeres aprofitant la xarxa sense fils de la llar.  

El projecte és apte per a tota la població en general, fent però, una petita aportació especial per a 

totes aquelles persones amb problemes auditius, ja que aquest sistema és especialment pràctic per 

a ells en una acció tan quotidiana com rebre convidats a casa. El fet que hi hagi una llum d’avís 

en cas de prémer el timbre, així com l’enviament d’un missatge instantani a l’usuari simplifica 

molt l’acció de rebre convidats.  

L’elaboració d’aquest projecte ha estat intensa i complicada, hem pogut aprofundir en un gran 

nombre de llenguatges de programació, ja que hem treballat en bash i python per tal 

d’implementar la part de control del punt d’accés a l’habitacle, i llenguatges com html, css, php i 

javascript per l’elaboració d’una interfície gràfica complexa pel gran nombre de possibilitats que 

ens dóna però pràctica el mateix temps gràcies a la seva distribució i nombre de detalls dels 

diferents punts els quals la formen. 

Personalment crec que és un projecte amb molt de futur, ja que el nombre d’implementacions a 

fer és infinit, sempre hi ha petites actuacions a les llars que es podrien automatitzar, així com 

elements a controlar remotament amb la finalitat de donar un control sobre la casa, ens trobem on 

ens trobem. És un projecte per seguir implementant millores i funcionalitats el qual estic segur 

que seguiré implementant. A nivell personal estic molt satisfet amb els resultats obtinguts i crec 

que es pot seguir treballant en el projecte, aconseguint un sistema a utilitzar en qualsevol casa. 

Espero que aquest projecte serveixi d’inspiració per altres persones que puguin seguir 

implementant millores o bé sistemes completament nous a partir de la idea principal 

d’automatització, tal i com ha succeït en el present projecte. 
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10 ANNEXOS 

Els annexos a continuació inclouen tots els arxius de codi elaborats en aquest projecte, els qual 

s’han dividit per àmbit de funcionament. 

10.1 CONTROL DE LA PORTA D’ACCÉS 

Codis destinats el sistema de funcionament de control la porta d’accés controlant sensors i 

actuadors i enregistrant estats en la base de dades si s’escau. 

 Control_init 

Programa bash Inicialitzar el sistema de control. 

#! /bin/bash 
# /etc/init.d/control-init 
  
### BEGIN INIT INFO 
# Provides:          control-init 
# Required-Start:    $all 
# Required-Stop:     $remote_fs $syslog 
# Default-Start:     2 3 4 5 
# Default-Stop:      0 1 6 
# Short-Description: Script arranc automàtic dels controls 
# Description:       Script arranc automàtic dels control de la porta de la casa 
### END INIT INFO 
 
case "$1" in 
  start) 
    # Programa a arrencar automàticament 
    pid=`ps -ef|grep -v grep |grep /usr/bin/python | grep /home/pi/python/control.py | awk '{print $2}'` 
     
    if [ -z "$pid" ]; then 
  /usr/bin/python /home/pi/python/control.py & 
     echo "Service control-init 'Cases domòtiques' Start" 
    else 
     echo "Service control-init 'Cases domòtiques' is Start now" 
 fi 
    ;; 
  stop) 
  # Processos a parar segons els seus PIDs   
   
    pid=`ps -ef|grep -v grep |grep /usr/bin/python | grep /home/pi/python/control.py | awk '{print $2}'` 
     
    if [ -z "$pid" ]; then 
  echo "Service control-init 'Cases domòtiques' is Stop now" 
    else 
     kill -9 $pid 
     echo "Service control-init 'Cases domòtiques' Stop" 
 fi 
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 ;; 
  restart) 
    # Processos a parar segons els seus PIDs i tornar a arrencar 
    
   pid=`ps -ef|grep -v grep |grep /usr/bin/python | grep /home/pi/python/control.py | awk '{print 
$2}'` 
    
    if [ -z "$pid" ]; then 
  echo "Service control-init 'Cases domòtiques' is Stop now" 
  /usr/bin/python /home/pi/python/control.py & 
     echo "Service control-init 'Cases domòtiques' Start" 
    else 
     kill -9 $pid 
     echo "Service control-init 'Cases domòtiques' Stop" 
    /usr/bin/python /home/pi/python/control.py & 
  echo "Service control-init 'Cases domòtiques' Start" 
 fi 
    ;; 
  *) 
    echo "Use: /etc/init.d/control-init {start|stop|restart}" 
    exit 1 
    ;; 
esac 
exit 0 

 Control.py 

Programa python “principal”. 

#!/usr/bin/python 
# -*- encoding: utf-8 -*- 
 
import RPi.GPIO as GPIO 
from bdcontrol import * 
from functions import * 
 
if __name__ == "__main__": 
 """ 
 Programa principal 
 """ 
 timbre = control_init() # Inicialitzar valors dels controls  
 p_timbre(1,0) # Establir polsador de timbre DESACTIVAT 
 l_timbre(1,0) # Establir senyal lluminós DESACTIVAT 
 edit_llum(1,0) # Establir il·luminació entrada DESACTIVAT 
 o_porta(1,0) # Establir porta d'entrada Tancada 
 try: 
  parent("not_init") # Crear subprocés destinat a Enviar missatge notificant funcionament 
i IP's 
  parent("iluminacio") # Crear subprocés destinat a control iluminació 
  parent("control_porta") # Crear subprocés destinat a control de la porta  
  while True: 
   i = 0 
   resposta = 0 
   GPIO.wait_for_edge(timbre,GPIO.RISING) # Watchdog - Espera fins que es 
detecta que valor polsador ha canviat   
   test = val_p_timbre(1) # Comprovar estat del polsador timbre 
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   if (test == 0): # Si polsador no activat actuem 
    while i < 3 : # Intentar modificar els valor 3 vegades  
    
     resposta = p_timbre(1,1) # Flag Polsador Timbre ACTIVAT
       
     if ( resposta == 2): 
      parent("senyalitzacio") # Crida per crear subprocés 
de senyalització timbre 
      parent("not_tim") # Crear subprocés destinat a 
Enviar missatge notificant que han apretat el timbre 
      i = 3     
    
     elif (resposta == -1): # Pendent de tancar connexió 
      x = 0 
      while x < 3 : # Tancar comunicació 3 intents 
       if (db_close() == 1): # Tancar comunicació 
        x = 3 
       else: 
        x = x + 1  
      
      i = i + 1 # Incrementar un intent canvi polsador
       
     else: 
      i = i + 1 # Incrementar un intent canvi polsador
       
   elif (test == -1): # Error comunicació oberta  
    y = 0 
    while y < 3 : # Tancar comunicació 3 intents 
     if (db_close() == 1): # Tancar comunicació 
      y = 3 
     else: 
      y = y + 1    
  
 except KeyboardInterrupt:   
  GPIO.cleanup() # clean up GPIO on CTRL+C exit   
 GPIO.cleanup() # clean up GPIO on normal exit   

 Functions.py 

Programa en paython amb les funcions dels subprocéssos. 

#!/usr/bin/python 
# -*- encoding: utf-8 -*- 
 
import RPi.GPIO as GPIO 
import os 
from bdcontrol import * 
 
def control_init(): 
 """ 
 Inicialitzacions: 
 Definir els pins d'entrada i de sortida a utilitzar així com inicialitzacions. 
 """ 
 global porta 
 global llum 
 global visual 
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 global timbre 
 GPIO.setwarnings(False) # Eliminar warnings de valors desconeguts inicialment  
 GPIO.setmode(GPIO.BOARD) # Definir la numeració dels pins com a BOARD 
  
 timbre = 7                      # Timbre polsador  
 GPIO.setup(timbre, GPIO.IN) # Definir el pin 7 com INPUT 
     
 llum = 29 # Obrir la llum de la porta 
 visual = 31 # Indicador lluminós de sonar el timbre 
 porta = 33 # Obrir la porta 
 
 GPIO.setup(llum, GPIO.OUT) # Definir el pin 29 com OUTPUT 
 GPIO.setup(visual, GPIO.OUT) # Definir el pin 31 com OUTPUT 
 GPIO.setup(porta, GPIO.OUT) # Definir el pin 33 com OUTPUT 
 
 GPIO.output(llum, 0) # Inicialitzar: Apagar el llum entrada 
 GPIO.output(visual, 0) # Inicialitzar: Apagar senyal lluminós 
 GPIO.output(porta, 0) # Inicialitzar: Porta bloquejada 
 
 GPIO.add_event_detect(timbre, GPIO.RISING) #Detecte canvi de tensió, no estem pendents. 
 return timbre 
 
def tim(): 
 """ 
 Canviar valor del timbre 
 """    
 valor = 0 
 y = 0 
 while y < 3: 
  valor = val_p_timbre(1)  
  if (valor == 0): # Comprovar el valor del timbre 
   y = 3  
  elif (valor == 1): # Comprovar el valor del timbre 
   valor2 = 0 
   w = 0     
   while w < 3: 
    valor2 = p_timbre(1,0) # Flag Polsador Timbre DESACTIVAT
  
    if (valor2 == 2): # Comprovar el valor del timbre 
     w = 3 
     y = 3 
     return 2      
    elif (valor == -1): 
     x = 0 
     while x < 3 : # Tancar comunicació 3 intents 
      if (db_close() == 1): # Tancar comunicació 
       x = 3 
      else: 
       x = x + 1   
     w = w + 1 
    else: 
     w = w + 1 
  elif (valor == -1): 
   x = 0 
   while x < 3 : # Tancar comunicació 3 intents 
    if (db_close() == 1): # Tancar comunicació 
     x = 3 
    else: 
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     x = x + 1   
   y = y + 1 
 
def ilum_timbre(): 
 """ 
 Senyal lluminós notificació timbre. 
 """ 
 try: 
  w = 0 
  while w < 3 : # Intentar modificar els valor 3 vegades 
   valor = 0 # Inicialitzar valor 
   valor = l_timbre(1,1) # Flag Senyal lumínica timbre ACTIVAT 
  
   if (valor == 2): # Valor modificat amb èxit 
    i = 0 
    while (i < (5*60)) and (val_p_timbre(1) == 1): # Intermitència 
durant peiode de 60 segons 
     GPIO.output(visual, 1) # Encendre el llum del timbre 
     time.sleep(0.1)     
     GPIO.output(visual, 0) # Apagar el llum del timbre 
     time.sleep(0.1) 
     i += 1 # Increment temps 
    x = 0 
    while x < 3:      
  
     valor2 = l_timbre(1,0) # Flag Senyal lumínica timbre 
DESACTIVAT    
     if (valor2 == 2): # Tot correcte 
      x = 3 
      w = 3 
      tim()    
     elif (valor2 == -1): # Pendent de tancar connexió 
      j = 0 
      while j < 3 : # Tancar comunicació 3 intents 
       if (db_close() == 1): # Tancar comunicació 
        j = 3 
       else: 
        j = j + 1  
      x = x + 1 
     else: 
      j = j + 1    
   elif (valor == -1): # Pendent de tancar connexió  
    y = 0 
    while y < 3 : # Tancar comunicació 3 intents 
     if (db_close() == 1): # Tancar comunicació 
      y = 3 
     else: 
      y = y + 1  
    w = w + 1 # Incrementar un intent canvi llum timbre 
   else:        
   
    w = w + 1 # Incrementar un intent canvi llum timbre  
     
 except KeyboardInterrupt:   
  GPIO.cleanup() # clean up GPIO on CTRL+C exit  
 
def iluminacio(): 
 """ 
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 Il·luminació entrada principal. 
 """ 
 try: 
  while True: 
   valor = 0 
   valor = val_llum(1)   
   if (valor == 0): # Comprovar el valor de la llum 
    #print "Apagar la llum" 
    GPIO.output(llum, 0) # Apagar el llum entrada  
    
   elif (valor == 1): # Comprovar el valor de la llum 
    #print "Encen la llum" 
    GPIO.output(llum, 1) # Encendre el llum entrada  
   
   elif (valor == -1): # Pendent de tancar connexió 
    x = 0 
    while x < 3 : # Tancar comunicació 3 intents 
     if (db_close() == 1): # Tancar comunicació 
      x = 3 
     else: 
      x = x + 1    
    
 except KeyboardInterrupt:   
  GPIO.cleanup() # clean up GPIO on CTRL+C exit  
 
def control_porta(): 
 """ 
 Control d'obertura de la porta principal. 
 """ 
 try: 
  while True: 
   valor = 0 
   valor = val_o_porta(1)   
   if  (valor == 1): # Comprovar el valor de la porta 
    #print "Porta oberta" 
    GPIO.output(porta, 1) # Obrir la porta   
  
   elif (valor == 0): # Comprovar el valor de la porta 
    #print "Porta tancada" 
    GPIO.output(porta, 0) # Tancar la porta    
   elif (valor == -1): # Pendent de tancar connexió 
    x = 0 
    while x < 3 : # Tancar comunicació 3 intents 
     if (db_close() == 1): # Tancar comunicació 
      x = 3 
     else: 
      x = x + 1    
   
 except KeyboardInterrupt:   
  GPIO.cleanup() # clean up GPIO on CTRL+C exit  
 
def notificar(option): 
 """ 
 Notificar estat / event per hangout. 
 """  
 if (option == "start"): 
  os.system("sudo /home/pi/python/init_hangout &") # Enviar missatge notificant 
funcionament i IP's 
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 elif (option == "timbre"): 
  os.system("sudo /home/pi/python/timbre &") # Notificar que han apretat el timbre 
 
def parent(option): 
 """ 
 Crear subprocessos que treballen en paral·lel amb el programa principal 
 """ 
 newpid = os.fork() # Crear un subprocés per tal de funcionar de manera conjunta amb el 
programa  
 if newpid == 0: # Subprocés creat amb èxit 
  
  if option == "iluminacio": # Il·luminació entrada 
   iluminacio() # Funció encendre llum entrada 
   os._exit(0) # Eliminar subprocés "Feina feta"   
  if option == "control_porta": # Control d'obrir la porta d'accés a la casa 
   control_porta() # Funció obrir la porta 
   os._exit(0) # Eliminar subprocés "Feina feta"   
     
  if option == "senyalitzacio": # Senyal lluminós notificació timbre apretat 
   ilum_timbre() # Funció activar intermitència senyal lluminós 
   os._exit(0) # Eliminar subprocés "Feina feta"   
  if option == "not_init": # Enviar missatge notificant funcionament i IP's 
   notificar("start") # Funció notificar IP connexió 
   os._exit(0) # Eliminar subprocés "Feina feta" 
  if option == "not_tim": # Enviar missatge notificant han apretat el timbre 
   notificar("timbre") # Funció notificar IP i que han premut timbre 
    
   os._exit(0) # Eliminar subprocés "Feina feta"    
 else: 
  pids = (os.getpid(), newpid) #Procés principal es guarda l'identificador del subprocés 
   ## print "parent: %d, child: %d" % pids 

 Bdcontrol.py 

Programa python destinat a llegir i escriure dades en la base de dades “domòtiques”. 

#!/usr/bin/python 
# -*- encoding: utf-8 -*- 
import MySQLdb# Llibreria pyhton - mysql 
import time 
def bd_connect(): 
 """ 
 Connectar amb la base de dades domotiques. 
 """ 
 global db2 
 global cursor  
 db2 = MySQLdb.connect("localhost","root","toor","domotiques")# Obrir la connexió amb la 
base de dades "domotiques" 
 cursor = db2.cursor()# Objecte cursor que ens permet executar consultes 
 #print "Base de dades domotiques inicialitzada" 
 return 1 
  
def db_close(): 
 """ 
 Desconnectar amb la base de dades domotiques. 
 """ 
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 global db2 
 db2.close()# Desconnectar del servidor 
 #print "Base de dades domotiques tancada" 
 return 1 
 
def list_portes(): 
 """ 
 Retorna la llista de portes disponibles  
 >>> list_portes() 
 """   
 if (bd_connect() == 1): # Connectar amb la base de dades i comprovar 
  SQL = "SELECT * FROM controls where porta"    
  
  try: 
   cursor.execute(SQL) # Executar la comanda SQL 
   x = cursor.fetchall() # Extreu totes les files amb una llista de llistes 
   for i in x: # Printar tots els elements de la taula  
       
    print i    
   if (db_close()==1): # Tancar la connexió amb la base de dades 
    return 2 
   else: 
    return -1 
  except: 
   if (db_close()==1): # Tancar la connexió amb la base de dades 
    return 2 # Tancada correctament 
   else: 
    return -1 # No s'ha tancat, connexió oberta 
 else: 
  return 0 # NO s'ha establert connexió 
 
def exist_porta(porta): 
 """ 
 Buscar si existeix l'identificador de la porta i retorna true o false   
 >>> exist_porta(1) 
 True 
 """   
 if (bd_connect() == 1): # Connectar amb la base de dades i comprovar 
  SQL = "SELECT porta FROM controls where porta=%s"   
  try: 
   cursor.execute(SQL,(porta)) # Executar la comanda SQL 
   x = cursor.fetchall() # Extreu totes les files amb una llista de llistes 
   if len(x) != 0: 
    if (db_close()==1): # Tancar la connexió amb la base de dades 
     return True 
    else: 
     return -1     
     
   else: 
    if (db_close()==1): # Tancar la connexió amb la base de dades 
     return False 
    else: 
     return -1   
  except: 
   if (db_close()==1): # Tancar la connexió amb la base de dades 
    return 2 # Tancada correctament 
   else: 
    return -1 # No s'ha tancat, connexió oberta  
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 else: 
  return 0 # NO s'ha establert connexió 
 
def p_timbre(iden,valor): 
 """ 
 Canviar el valor del polsador del timbre de la base de dades  
 >>>p_timbre(1,0) 
 1 
 """ 
 if (exist_porta(iden)==True): 
  if (bd_connect() == 1): # Connectar amb la base de dades i comprovar  
   try: 
    if valor == 1: # Timbre Activat 
     datime = time.strftime("%y-%m-%d %H:%M:%S") 
     SQL = "UPDATE controls SET p_timbre=%s, datatime=%s 
WHERE porta=%s" 
     cursor.execute(SQL,(valor,datime,iden)) # Executar la 
comanda SQL 
     db2.commit() # Actualitzar els canvis en la base de dades 
     #print "Porta ", iden, ". Polsador de timbre pitjat." 
     
     if (db_close()==1): # Tancar la connexió amb la base 
de dades 
      return 2 # Tot correcte 
     else: 
      return -1 # Pendent de tancar connexió 
  
    else: # Timbre desactivat 
     SQL = "UPDATE controls SET p_timbre=%s WHERE 
porta=%s" 
     cursor.execute(SQL,(valor,iden)) # Executar la comanda 
SQL 
     db2.commit() # Actualitzar els canvis en la base de dades 
     ## print "Porta ", iden, " modificat el valor del polsador amb 
valor : ", valor, "."         
     if (db_close()==1): # Tancar la connexió amb la base de 
dades 
      return 2 # Tot correcte 
     else: 
      return -1 # Pendent de tancar connexió  
   except: 
    if (db_close()==1): # Tancar la connexió amb la base de dades 
     return 2 # Tot correcte 
    else: 
     return -1 # Pendent de tancar connexió   
  else: 
   return 0 # NO s'ha establert connexió  
 else: 
  return 0 # No s'ha de fer res 
   
def val_p_timbre(iden): 
 """ 
 Retorna el valor del timbre.  
 >>> val_p_timbre(1) 
 0 
 """ 
 if (exist_porta(iden)==True): 
  if (bd_connect() == 1): # Connectar amb la base de dades i comprovar  
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   try: 
    SQL = "SELECT p_timbre FROM controls where porta=%s" 
    cursor.execute(SQL,(iden))  # Executar la comanda SQL 
    x = cursor.fetchall() # Extreu totes les files amb una llista de llistes
     
    if (db_close()==1): # Tancar la connexió amb la base de dades 
     return x[0][0] # Tot correcte 
    else: 
     return -1 # Pendent de tancar connexió   
   except: 
    if (db_close()==1): # Tancar la connexió amb la base de dades 
     return 2 # Tot correcte 
    else: 
     return -1 # Pendent de tancar connexió  
   
  else: 
   return 0 # NO s'ha establert connexió  
 else: 
  return 0 # No s'ha de fer res 
 
def l_timbre(iden,valor): 
 """ 
 Canviar el valor de la llum del timbre de la base de dades 
 >>>l_timbre(0) 
 1 
 """ 
 if (exist_porta(iden)==True): 
  if (bd_connect() == 1):  # Connectar amb la base de dades i comprovar  
   try: 
    SQL = "UPDATE controls SET l_timbre=%s WHERE porta=%s" 
    cursor.execute(SQL,(valor,iden)) # Executar la comanda SQL 
    db2.commit() # Actualitzar els canvis en la base de dades 
    ## print "Porta ", iden, " modificat el valor del senyal lluminós de 
timbre amb valor : ", valor, "." 
    if (db_close()==1): # Tancar la connexió amb la base de dades 
     return 2 # Tot correcte 
    else: 
     return -1 # Pendent de tancar connexió   
   except: 
    if (db_close()==1): # Tancar la connexió amb la base de dades 
     return 2 # Tot correcte 
    else: 
     return -1 # Pendent de tancar connexió  
   
  else: 
   return 0 # NO s'ha establert connexió  
 else: 
  return 0 # No s'ha de fer res  
 
def val_l_timbre(iden): 
 """ 
 Retorna el valor de la llum de senyalització del timbre. 
 >>> val_l_timbre(1) 
 0 
 """  
 if (exist_porta(iden)==True): 
  if (bd_connect() == 1): # Connectar amb la base de dades i comprovar  
   try: 
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    SQL = "SELECT l_timbre FROM controls where porta=%s" 
    cursor.execute(SQL,(iden)) # Executar la comanda SQL 
    x = cursor.fetchall() # Extreu totes les files amb una llista de llistes
     
    if (db_close()==1): # Tancar la connexió amb la base de dades 
     return x[0][0] # Tot correcte 
    else: 
     return -1 # Pendent de tancar connexió  
   except: 
    if (db_close()==1): # Tancar la connexió amb la base de dades 
     return 2 # Tot correcte 
    else: 
     return -1 # Pendent de tancar connexió  
  
  else: 
   return 0 # NO s'ha establert connexió  
 else: 
  return 0 # No s'ha de fer res 
    
def edit_llum(iden,valor): 
 """ 
 Canviar el valor de la llum de l'entrada de casa en la base de dades 
 >>>l_timbre(0) 
 1 
 """ 
 if (exist_porta(iden)==True): 
  if (bd_connect() == 1): # Connectar amb la base de dades i comprovar  
   try: 
    SQL = "UPDATE controls SET llum=%s WHERE porta=%s" 
    cursor.execute(SQL,(valor,iden)) # Executar la comanda SQL 
    db2.commit() # Actualitzar els canvis en la base de dades 
    ## print "Porta ", iden, " modificat el valor de la llum amb valor : ", 
valor, "." 
    if (db_close()==1): # Tancar la connexió amb la base de dades 
     return 2 # Tot correcte 
    else: 
     return -1 # Pendent de tancar connexió  
   except: 
    if (db_close()==1): # Tancar la connexió amb la base de dades 
     return 2 # Tot correcte 
    else: 
     return -1 # Pendent de tancar connexió  
   
  else: 
   return 0 # NO s'ha establert connexió  
 else: 
  return 0 # No s'ha de fer res 
 
def val_llum(iden): 
 """ 
 Retorna el valor de la il·luminació d'entrada de la casa. 
 >>> val_llum(1) 
 0 
 """ 
 if (exist_porta(iden)==True): 
  if (bd_connect() == 1): # Connectar amb la base de dades i comprovar  
   try: 
    SQL = "SELECT llum FROM controls where porta=%s" 
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    cursor.execute(SQL,(iden)) # Executar la comanda SQL 
    x = cursor.fetchall() # Extreu totes les files amb una llista de llistes
    
    if (db_close()==1): # Tancar la connexió amb la base de dades 
     return x[0][0] # Tot correcte 
    else: 
     return -1 # Pendent de tancar connexió  
   except: 
    if (db_close()==1): # Tancar la connexió amb la base de dades 
     return 2 # Tot correcte 
    else: 
     return -1 # Pendent de tancar connexió  
   
  else: 
   return 0 # NO s'ha establert connexió 
 else: 
  return 0 # No s'ha de fer res  
   
def o_porta(iden,valor): 
 """ 
 Canviar el valor de obrir la porta de la base de dades 
 >>>l_timbre(0) 
 1 
 """ 
 if (exist_porta(iden)==True): 
  if (bd_connect() == 1): # Connectar amb la base de dades i comprovar  
   try: 
    SQL = "UPDATE controls SET o_porta=%s WHERE porta=%s" 
    cursor.execute(SQL,(valor,iden)) # Executar la comanda SQL 
    db2.commit() # Actualitzar els canvis en la base de dades 
    ## print "Porta ", iden, " modificat el valor d'obrir la porta amb valor : 
", valor, "." 
    if (db_close()==1): # Tancar la connexió amb la base de dades 
     return 2 # Tot correcte 
    else: 
     return -1 # Pendent de tancar connexió  
   except: 
    if (db_close()==1): # Tancar la connexió amb la base de dades 
     return 2 # Tot correcte 
    else: 
     return -1 # Pendent de tancar connexió  
   
  else: 
   return 0 # NO s'ha establert connexió  
 else: 
  return 0 # No s'ha de fer res 
  
def val_o_porta(iden): 
 """ 
 Retorna el valor de l'estat d'obrir la porta. 
 >>> val_o_porta(1) 
 0 
 """ 
 if (exist_porta(iden)==True): 
  if (bd_connect() == 1): # Connectar amb la base de dades i comprovar  
   try: 
    SQL = "SELECT o_porta FROM controls where porta=%s" 
    cursor.execute(SQL,(iden)) # Executar la comanda SQL 
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    x = cursor.fetchall() # Extreu totes les files amb una llista de llistes
     
    if (db_close()==1): # Tancar la connexió amb la base de dades 
     return x[0][0] # Tot correcte 
    else: 
     return -1 # Pendent de tancar connexió   
   except: 
    if (db_close()==1): # Tancar la connexió amb la base de dades 
     return 2 # Tot correcte 
    else: 
     return -1 # Pendent de tancar connexió   
  else: 
   return 0 # NO s'ha establert connexió  
 else: 
  return 0 # No s'ha de fer res  
  
def add_porta(iden): 
 """ 
 Introduir identificador de porta la qual volem afegir de la base de dades 
 >>> add_porta(2) 
 1 
 """ 
 if (exist_porta(iden)==False): 
  if (bd_connect() == 1): # Connectar amb la base de dades i comprovar  
   try: 
    datime = time.strftime("%y-%m-%d %H:%M:%S") 
    SQL = "INSERT INTO controls 
(porta,p_timbre,l_timbre,llum,o_porta,datatime) VALUES (%s,%s,%s,%s,%s,%s)" 
    cursor.execute(SQL,(iden,0,0,0,0,datime)) # Executar la comanda 
SQL 
    db2.commit() # Actualitzar els canvis en la base de dades 
    if (db_close()==1): # Tancar la connexió amb la base de dades 
     return 2 # Tot correcte 
    else: 
     return -1 # Pendent de tancar connexió 
   except: 
    if (db_close()==1): # Tancar la connexió amb la base de dades 
     return 2 # Tot correcte 
    else: 
     return -1 # Pendent de tancar connexió   
  else: 
   return 0 # NO s'ha establert connexió  
 else: 
  return 0 # No s'ha de fer res 
  
def del_porta(iden): 
 """ 
 Introduir identificador de porta la qual volem eliminar de la base de dades  
 >>> del_porta(2) 
 1 
 """ 
 if (exist_porta(iden)==True): 
  if (bd_connect() == 1): # Connectar amb la base de dades i comprovar  
   try: 
    SQL = "DELETE FROM controls where porta=%s" 
    cursor.execute(SQL,(iden)) # Executar la comanda SQL 
    db2.commit() # Actualitzar els canvis en la base de dades 
    if (db_close()==1): # Tancar la connexió amb la base de dades 
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     return 2 # Tot correcte 
    else: 
     return -1 # Pendent de tancar connexió   
   except: 
    if (db_close()==1): # Tancar la connexió amb la base de dades 
     return 2 # Tot correcte 
    else: 
     return -1 # Pendent de tancar connexió   
  else: 
   return 0 # NO s'ha establert connexió  
 else: 
  return 0 # No s'ha de fer res 

 Init_hangout 

Programa en bash destinat a llegir IP, i notificar que el sistema es trova en funcionament. 

#!/bin/bash 
COUNTER=0 
while [ $COUNTER -lt 15 ];do 
 ipwlan=$(sudo ip addr show wlan0 | grep inet | awk '{print $2}' | cut -d/ -f1) 
 if [ -z "$ipwlan" ]; then 
  let COUNTER=$COUNTER+1 
  sleep 5s # Esperar 5 segons 
 else 
  echo $ipwlan >  /home/pi/ip/ip.txt 
  echo -e "Sistema domòtic en funcionament. \n\n Connectar amb el sistema: \n 
https://$ipwlan \n https://domotiques.ddns.net" | sendxmpp -t -u casesdomotiques -o gmail.com 
casalsespelt@gmail.com 
  let COUNTER=15  
 fi 
done 
 

 Timbre 

Programa en bash destinat a llegir IP, i notificar de que han apretat timbre. 

#!/bin/bash 
COUNTER=0 
while [ $COUNTER -lt 15 ];do 
 ipwlan=$(sudo ip addr show wlan0 | grep inet | awk '{print $2}' | cut -d/ -f1) 
 if [ -z "$ipwlan" ]; then 
  let COUNTER=$COUNTER+1 
  sleep 5s # Esperar 5 segons echo "dins" 
 else 
  echo -e "Toquen el timbre! \n\n Visualitzar: \n https://$ipwlan \n 
https://domotiques.ddns.net" | sendxmpp -t -u casesdomotiques -o gmail.com casalsespelt@gmail.com 
  let COUNTER=15  
 fi 
done 
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10.2 CODIS INTERFÍCIE WEB 

Codis destinats el control del sistema a través de la interfície web. 

 Index.php 

Pàgina principal interfície web, en aquesta pàgina i podem visualitzar imatges càmera IP, realitzar 

moviments de la càmera, controlar actuadors zona porta d’accés... 

<!doctype html> 
<html> 
    <head> 
        <meta charset="utf-8"> 
        <link type="text/css" rel="stylesheet" href="style.css"/> 
        <link type="text/css" rel="stylesheet" href="fonts.css"/> 
        <title>Cases Domòtiques</title> 
    </head> 
     
    <body> 
     
  <?php include("menu.php"); ?> 
 
<!--####################################### Scripts & Includes 
#####################################################-->    
   
  <!-- Funcions de crides al servidor tan de lectura com d'escriptura --> 
  <?php include_once("curls.php"); ?> 
   
  <!--  Incloure les funcions de crides a la base de dades --> 
  <?php include_once("bd_controls.php"); ?> 
   
  <!-- Funcions per fer popups informatius i temporització part script jquery, 
"notificacions" --> 
  <script src="jquery-1.11.2.js"></script> 
  <script src="blockUI.1.33.js"></script> 
  <script src="popup.js"></script> 
   
  <!-- Funcions dels moviments de la càmera. --> 
  <script type="text/javascript" src="functions.js"></script> 
        
  <!-- Scripts de botons de controls porta. --> 
  <script type="text/javascript" src="controls.js"></script> 
   
  <!-- Actualitzar la part de notificacions sense actualitzar la pàgina. --> 
  <script type="text/javascript"> 
 
   $(document).ready(function(){ // Comprovar la taula cada x segons 
    var refreshId = setInterval("noti()", 1001); 
   }); 
   
  </script> 
   
  <!-- Obtenir direcció Càmera IP per mostrar vídeo / imatges a la pàgina. --> 
  <script type="text/javascript"> 
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   function disp(adr){ 
    /* Obtenir direcció per mostrar vídeo o bé conjunt de fotos si és 
dispositiu mòbil. */ 
    var url=adr+'snapPicture2&t='; // url = Adreça per obtenir fotos 
seqüencialment fent efecte vídeo 
 
    var part = adr.split("/");     
    var part2 = part[4].split("?");    
    var part3 = part2[1].split("&");  
    
    var st_usr = part3[0].indexOf('=')+1; 
    var usr = part3[0].substring(st_usr); 
     
    var st_pwd = part3[1].indexOf('=')+1; 
    var pwd = part3[1].substring(st_pwd); 
     
    url_rtsp = 'rtsp://'+usr+':'+pwd+'@'+part[2]+'/videoSub'; // 
url_rtsp = Direcció rtsp de la càmera IP obtenir vídeo.     
  
     
    picture = "<img src="+url+" onload='setTimeout(function() {src = 
src.substring(0, (src.lastIndexOf(`t=`)+2))+(new Date()).getTime()}, 0,11)' 
onerror='setTimeout(function() {src = src.substring(0, (src.lastIndexOf(`t=`)+2))+(new 
Date()).getTime()}, 0,11)' alt=``}' height='360' width='640'>"; 
      
    vlc = "<embed type='application/x-vlc-plugin' id='vlc' name='VLC' 
autoplay='yes' loop='yes' volume='100' width='640' height='360' target="+url_rtsp+" controls='off' 
#EXTVLCOPT--http-reconnect=true>"; 
      
    var dispositivo = navigator.userAgent.toLowerCase(); // 
Detectar si és un dispositiu mòbil o PC. 
    if( dispositivo.search(/iphone|ipod|ipad|android/) > -1 ){ 
     document.getElementById("cam").innerHTML = picture; 
    }else{ 
       var isvlc = navigator.plugins['VLC Web Plugin']; 
       if (isvlc === undefined) { 
      document.getElementById("cam").innerHTML = 
picture; // Carregar Imatges 
       }else{ 
        document.getElementById("cam").innerHTML = 
vlc;  // Carregar vídeo 
        //document.getElementById("cam").innerHTML = 
picture; 
       }    
    } 
   } 
  </script> 
         
<!--######################################## WEB 
##########################################################--> 
 
  <div id="cos" align="center"> 
      
            <div id="contingut"> 
             
          <div id="notificacions"> 
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     <!-- Apareix el contingut de les notificacions en funció dels 
valors de la base de dades --> 
          </div notificacions>           
 
    <div id="cam"> 
     <!-- Vídeo / Imatges seqüencials -->  
  
    </div cam> 
    
    <br> 
     
    <div id="centre">  
     <!-- Botons de control accés porta --> 
     <div id="botons_controls"> 
      
      <?php 
      /* Obtenir direcció de la càmera IP, usuari... */ 
      $i = 0; 
      do{ 
       $url = infocam(1); //Obtenir 
direcció de la càmera IP 
       if ( $url != '0') { 
        $i = 3; 
        echo "<script> disp('$url'); 
</script>"; // Visualitzar video o foto en funció del dispositiu  
       }else{ 
        $i = $i + 1; 
       } 
      } while ($i < 3); 
 
       
      /* Variables dels diferents valors de la taula controls 
de la base de dades */ 
      global $porta, $p_timbre, $l_timbre, $llum, 
$o_porta, $datatime, $rep; 
       
      dades_porta(1);    
 // Retorna valors de la porta corresponent. dades_porta(nº de porta); 
      ?> 
       
      <br> 
      <!-- Botó control il·luminació --> 
      Il·luminació 
      <?php 
      if ($llum == 1){    // 
Comprovar estat de la llum entrada (OBERTA) 
       echo "<div id='llum' class='botons3' 
onclick='javascript:llum();'>"; 
       echo '<img id="bombeta_off" alt="OFF" 
src="img/controls/B_off.png" align="center" width="30" height="50"/>'; 
       echo '<br>'; 
       echo '<cont>Apaga</cont>'; 
       echo "</div botons>"; 
      }else{     
  // Comprovar estat de la llum entrada (TANCADA) 
       echo "<div id='llum' class='botons3' 
onclick='javascript:llum();'>"; 
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       echo '<img id="bombeta_on" alt="ON" 
src="img/controls/B_on.png" align="center" width="50" height="50"/>'; 
       echo '<br>';   
       echo '<cont>Encén</cont>'; 
       echo "</div botons>"; 
      } 
      ?> 
       
      <br><br> 
      <!-- Botó control porta accés --> 
      Porta Accés 
      <div id='portes' class='botons3'> 
       <?php 
       if ($o_porta == 1){ // Comprovar estat de la 
porta (OBERTA) 
        echo "<div 
onclick='javascript:conf_porta(`tancar`);'>"; 
        echo '<img id="candau_tancat" 
alt="Tancat" src="img/controls/Candau_tancat.png" align="center" width="40" height="50"/>'; 
        echo '<br>'; 
        echo '<cont>Tancar</cont>'; 
        echo "</div botons>"; 
       }else{ // Comprovar estat de la porta
 (TANCADA) 
        echo "<div 
onclick='javascript:conf_porta(`obrir`);'>"; 
        echo "<img id='candau_obert' 
alt='Obert' src='img/controls/Candau_obert.png' align='center' width='50' height='50'/>"; 
        echo "<br>"; 
        echo "<cont>Obrir</cont>"; 
        echo "</div botons>"; 
       } 
       ?> 
      </div> 
     </div botons_controls> 
      
     <!-- Botons moviments simples temporitzats pulsació curta o 
manteniment --> 
        <div id="botons_moviments"> 
                
      <p> Moviments simples</p> 
      <!-- Botó de pujar --> 
      <div class="botons2" onclick="up_t('<?php echo 
$url;?>')"  onmousedown="up('<?php echo $url;?>')" onmouseup="stop('<?php echo $url;?>')" > 
       <img id="p_up" alt="P.UP" 
src="img/fletxes/f_up.png" align="center" width="45" height="45"/> 
      </div botons> 
       
      <br> 
      <!-- Botó anar esquerra  --> 
      <div class="botons2" onclick="left_t('<?php echo 
$url;?>')"  onmousedown="left('<?php echo $url;?>')" onmouseup="stop('<?php echo $url;?>')"> 
       <img id="p_left" alt="P.LEFT" 
src="img/fletxes/f_left.png" align="center" width="45" height="45"/> 
      </div botons> 
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      <!-- Botó anar dreta -->   
     
      <div class="botons2"  onclick="right_t('<?php 
echo $url;?>')" onmousedown="right('<?php echo $url;?>')" onmouseup="stop('<?php echo 
$url;?>')"> 
         <img id="p_riht" alt="P.RIHT" 
src="img/fletxes/f_right.png" align="center" width="45" height="45"/> 
      </div botons> 
           
      
      <br> 
       <!-- Botó baixar --> 
      <div class="botons2"  onclick="down_t('<?php 
echo $url;?>')" onmousedown="down('<?php echo $url;?>')" onmouseup="stop('<?php echo 
$url;?>')"> 
       <img id="p_down" alt="P.DOWN" 
src="img/fletxes/f_down.png" align="center" width="45" height="45"/> 
      </div botons> 
     
     </div botons_moviments> 
     
     <!-- Botons de control moviments totals de càmera, posicions 
absolutes --> 
     <div id="botons_moviments"> 
      
      <p> Moviments totals</p> 
      <!-- Botó de pujar --> 
      <div class="botons2" onclick="up('<?php echo 
$url;?>')"> 
       <img id="p_up_t" alt="P.UP" 
src="img/fletxes/f_up_t.png" align="center" width="45" height="45"/> 
      </div botons> 
    
      <br> 
       <!-- Botó anar esquerra --> 
      <div class="botons2" onclick="left('<?php echo 
$url;?>')"> 
       <img id="p_left_t" alt="P.LEFT" 
src="img/fletxes/f_left_t.png" align="center" width="45" height="45"/> 
      </div botons> 
 
      <!-- Botó parar --> 
      <div class="botons2" onClick="stop('<?php echo 
$url;?>')"> 
       <img id="p_stop" alt="P.STOP" 
src="img/fletxes/stop.png" align="center" width="45" height="45"/> 
      </div botons> 
 
      <!-- Botó anar dreta --> 
      <div class="botons2"  onclick="right('<?php echo 
$url;?>')"> 
         <img id="p_riht_t" alt="P.RIHT" 
src="img/fletxes/f_right_t.png" align="center" width="45" height="45"/> 
      </div botons> 
       
      <br> 
      <!-- Botó baixar --> 
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      <div class="botons2"  onclick="down('<?php 
echo $url;?>')"> 
       <img id="p_down_t" alt="P.DOWN" 
src="img/fletxes/f_down_t.png" align="center" width="45" height="45"/> 
      </div botons> 
     
     </div botons_moviments> 
      
     <br> 
      
     <!-- Botons desactivar alarma visual i realitzar fotos --> 
     <div id="botons_controls"> 
       
      <!-- Desactivar senyal lluminós han picat el timbre -
-> 
      Alarma 
      <div id="alarma" class="botons3" 
onclick="javascript:alarma()"> 
       <img id="alarma" alt="alarma" 
src="img/controls/AlarmaOFF.png" align="center" width="50" height="50"/> 
       <br> 
       <cont>Desactivar</cont> 
      </div botons> 
       
      <br><br> 
      <!-- Realitzar una captura de la visió actual de 
càmera --> 
      Fotografia 
      <div id="foto" class="botons3" 
onclick="javascript:foto()"> 
       <img id="foto" alt="foto" 
src="img/controls/Camera.png" align="center" width="50" height="50"/> 
       <br> 
       <cont>Capturar</cont> 
      </div botons> 
 
     </div botons_controls> 
      
     <!-- Botons moviments càmera, anar a una posicó 
memoritzada --> 
     <div id="botons_posicions">  
      <?php 
       
      function punts(){ 
       /* Obtenir els punts que hi ha presents a la 
càmera */ 
       global $pt1, $pt2, $pt3, $pt4, $pt5, $pt6, 
$pt7, $pt8, $pt9, $pt10; 
     
       $valor = getPTZPresetPointList(); 
      
       if ($valor != 1){ 
        if ($valor->result == 0){ // Dades 
rebudes correctament 
         $pt1 = $valor->point4; 
         $pt2 = $valor->point5; 
         $pt3 = $valor->point6; 
         $pt4 = $valor->point7; 
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         $pt5 = $valor->point8; 
         $pt6 = $valor->point9; 
         $pt7 = $valor->point10; 
         $pt8 = $valor->point11; 
         $pt9 = $valor->point12; 
         $pt10 = $valor->point13; 
         return 0; 
        }else{  
         $pt1 = ""; 
         $pt2 = ""; 
         $pt3 = ""; 
         $pt4 = ""; 
         $pt5 = ""; 
         $pt6 = ""; 
         $pt7 = ""; 
         $pt8 = ""; 
         $pt9 = ""; 
         $pt10 = ""; 
         return 1; 
        } 
       }else{  
        $pt1 = ""; 
        $pt2 = ""; 
        $pt3 = ""; 
        $pt4 = ""; 
        $pt5 = ""; 
        $pt6 = ""; 
        $pt7 = ""; 
        $pt8 = ""; 
        $pt9 = ""; 
        $pt10 = ""; 
        return 1; 
       } 
      } 
           
  
      $i = 0; 
      do{ 
       $result = punts(); 
       if ( $result == 0 ) { $i = 3; }else{ $i = $i + 
1; } // Dades rebudes correctament 
      }while ($i < 3); 
      
      ?> 
       
      <!-- Posar el text i la funció a cada Botó si n'hi 
pertoca --> 
      Posicions memoritzades <br> 
      <INPUT class="botmem" type="button" 
value="<?php if($pt1 != ''){echo $pt1;}else{echo 'Buit';} ; ?>" onclick="<?php echo 
'mem(\''.$url.'\',\''.$pt1.'\')'; ?>" <?php if($pt1 == ''){echo 'disabled';}?>> 
      <INPUT class="botmem" type="button" 
value="<?php if($pt2 != ''){echo $pt2;}else{echo 'Buit';} ; ?>" onclick="<?php echo 
'mem(\''.$url.'\',\''.$pt2.'\')'; ?>" <?php if($pt2 == ''){echo 'disabled';}?>> 
      <INPUT class="botmem" type="button" 
value="<?php if($pt3 != ''){echo $pt3;}else{echo 'Buit';} ; ?>" onclick="<?php echo 
'mem(\''.$url.'\',\''.$pt3.'\')'; ?>" <?php if($pt3 == ''){echo 'disabled';}?>> 
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      <INPUT class="botmem" type="button" 
value="<?php if($pt4 != ''){echo $pt4;}else{echo 'Buit';} ; ?>" onclick="<?php echo 
'mem(\''.$url.'\',\''.$pt4.'\')'; ?>" <?php if($pt4 == ''){echo 'disabled';}?>> 
      <INPUT class="botmem" type="button" 
value="<?php if($pt5 != ''){echo $pt5;}else{echo 'Buit';} ; ?>" onclick="<?php echo 
'mem(\''.$url.'\',\''.$pt5.'\')'; ?>" <?php if($pt5 == ''){echo 'disabled';}?>> 
      <INPUT class="botmem" type="button" 
value="<?php if($pt6 != ''){echo $pt6;}else{echo 'Buit';} ; ?>" onclick="<?php echo 
'mem(\''.$url.'\',\''.$pt6.'\')'; ?>" <?php if($pt6 == ''){echo 'disabled';}?>> 
      <INPUT class="botmem" type="button" 
value="<?php if($pt7 != ''){echo $pt7;}else{echo 'Buit';} ; ?>" onclick="<?php echo 
'mem(\''.$url.'\',\''.$pt7.'\')'; ?>" <?php if($pt7 == ''){echo 'disabled';}?>> 
      <INPUT class="botmem" type="button" 
value="<?php if($pt8 != ''){echo $pt8;}else{echo 'Buit';} ; ?>" onclick="<?php echo 
'mem(\''.$url.'\',\''.$pt8.'\')'; ?>" <?php if($pt8 == ''){echo 'disabled';}?>> 
      <INPUT class="botmem" type="button" 
value="<?php if($pt9 != ''){echo $pt9;}else{echo 'Buit';} ; ?>" onclick="<?php echo 
'mem(\''.$url.'\',\''.$pt9.'\')'; ?>" <?php if($pt9 == ''){echo 'disabled';}?>> 
      <INPUT class="botmem" type="button" 
value="<?php if($pt10 != ''){echo $pt10;}else{echo 'Buit';} ; ?>" onclick="<?php echo 
'mem(\''.$url.'\',\''.$pt10.'\')'; ?>" <?php if($pt10 == ''){echo 'disabled';}?>>   
    
     </div botons_posicions> 
     
    </div centre> 
     
   </div contingut> 
    
        </div cos> 
         
        <!-- Div destinat a bloqueig d'accés fins que no s'han carregat les imatges de la web --> 
        <div id="loadingMessage" style="display:none"> 
         <br><br><br><b><br><br><br><b><br><br> 
         <img id="carregant" alt="carregant" src="img/popup/wait.gif" align="center" 
width="35" height="35"/> 
         <br><br> 
         <t1>Carregant...</t1> 
     </div>  
         
        <!-- Scripts de bloqueig d'accés fins que no s'han carregat les imatges de la web --> 
     <script type="text/javascript">  
          
         /* Divs amb els quals treballarem per crear l'efecte de carregar */ 
      var obj_contain = document.getElementById('cos'); 
   var obj_loadingMessage = document.getElementById('loadingMessage'); 
   
 
   function loading(){ 
    startloding(); 
    var images = document.images;    // 
Imatges a carregar 
    //alert(images.length); 
    for (var i = 0; i<images.length; i++) {  //Comprovar 
càrrega de cada imatge 
     var image = images[i]; 
     if (image.complete) { 
      if ((i+1)==images.length) {  
 // Totes les imatges carregades 
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       //alert("Imatges Carregades"); 
       stoploding(); 
      } 
     }else{ 
      setTimeout(loading, 1);   
 // Esperar i tornar a comprovar següent imatge 
      return false; 
     } 
    } 
   } 
    
   function startloding(){ 
    /* Ocultar el cos per tal que es vagi carregant i visualitzar 
lodingMessage*/ 
    obj_contain.style.display = 'none'; 
    obj_loadingMessage.style.display = 'block';    
   } 
    
   function stoploding(){ 
    /* Ocultar el lodingMessage i visualitzar el cos amb el contingut */ 
    obj_loadingMessage.style.display = 'none'; 
    obj_contain.style.display = 'block'; 
    setTimeout(confirma, 2000);  
   } 
    
   function confirma(){ //Notificar actualització OK 
    confirmacio('Dades actualitzades'); 
   } 
    
   loading(); // Comprovar la càrrega d'imatges 
    
     </script> 
        
        <?php include("peu.php"); ?>  
     
    </body> 
</html> 

 

 Historial.php 

Pàgina dedicada a l’historial, visualitzar o eliminar imatges capturades amb la càmera IP. 

<!doctype html> 
<html> 
    <head> 
        <meta charset="utf-8"> 
        <link type="text/css" rel="stylesheet" href="style.css"/> 
        <link type="text/css" rel="stylesheet" href="fonts.css"/> 
        <title>Cases Domòtiques</title> 
    </head> 
     
    <body id="body" bgcolor="#EEEEEE"> 
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  <?php include("menu.php"); ?> 
   
<!--####################################### Scripts & Includes 
#####################################################-->    
  
  <!--Controls del contingut del cos de configuració (visualització fotos) --> 
  <script language="javascript" type="text/javascript"> 
   
   function pagina(numpag){ 
    /* Realitzar Post amb la pàgina a mostrar */ 
    var hr = new XMLHttpRequest(); // Crear el nostre objecte 
XMLHttpRequest 
    var url = "historial.php"; // Definir URl, pàgina enviar post 
    var vars = "&pag="+numpag; // Definir variables, valors pàgina a 
mostrar 
    hr.open("POST", url, true); 
    hr.setRequestHeader("Content-type", "application/x-www-form-
urlencoded"); 
    /* Accedir a l'esdeveniment onreadystatechange cada vegada que hi ha 
un canvi en l'objecte XMLHttpRequest */ 
    hr.onreadystatechange = function() { 
     if(hr.readyState == 4 ) { 
      var return_data = hr.responseText; 
      document.getElementById("body").innerHTML = 
return_data; //Carregar la resposta en el body 
      hr.abort(); 
     } 
    } 
    hr.send(vars); // Enviar les dades PHP i esperar resposta 
d'actualització de l'estat del div 
   } 
   
   
   function del(imdel){ 
    /* Realitzar Post amb les dades de l'usuari a eliminar */ 
    result = confirm("Realment vols eliminar la imatge '"+imdel+"' ?"); 
    if (result == true){ 
     var hr = new XMLHttpRequest(); // Crear el nostre objecte 
XMLHttpRequest 
     var url = "historial.php"; // Definir URl, pàgina enviar post 
     var vars = "&delimg="+imdel; // Definir variables,  valors 
usuari a eliminar 
     hr.open("POST", url, true); 
     hr.setRequestHeader("Content-type", "application/x-www-
form-urlencoded"); 
     /* Accedir a l'esdeveniment onreadystatechange cada vegada 
que hi ha un canvi en l'objecte XMLHttpRequest */ 
     hr.onreadystatechange = function() { 
      if(hr.readyState == 4 ) { 
       pagina(1); //Anar a la pàgina 1 
       hr.abort(); 
      } 
     } 
     hr.send(vars); // Enviar les dades PHP i esperar resposta 
d'actualització de l'estat del div 
    } 
   } 
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   function eliminar(){ 
    /* Realitzar Post per eliminar totes les imatges de l'historial */ 
    results = confirm("Realment vols eliminar totes les imatges ?"); 
    if (results == true){ 
     var hr = new XMLHttpRequest(); // Crear el nostre objecte 
XMLHttpRequest 
     var url = "historial.php"; // Definir URl, pàgina enviar post 
     var vars = "&eliminar=1"; // Definir variables, valors 
eliminar historial 
     hr.open("POST", url, true); 
     hr.setRequestHeader("Content-type", "application/x-www-
form-urlencoded"); 
     /* Accedir a l'esdeveniment onreadystatechange cada vegada 
que hi ha un canvi en l'objecte XMLHttpRequest */ 
     hr.onreadystatechange = function() { 
      if(hr.readyState == 4 ) { 
       pagina(1); //Anar a la pàgina 1 
   
       hr.abort(); 
      } 
     } 
     hr.send(vars); // Enviar les dades PHP i esperar resposta 
d'actualització de l'estat del div 
    } 
   } 
   
   function ampliar(dir){ 
    /* Obrir imatge en una pestanya nova a tamany real */ 
    window.open('/historial/'+dir,dir,""); 
    resizeTo(screen.width, screen.height) 
    moveTo(0, 0); 
   } 
   
  </script> 
  
<!--######################################## WEB 
##########################################################--> 
   
  <div id="cos" align="center"> 
    <?php 
     
    function rm($file){ 
     /* Eliminar imatge del directori */ 
     $fileglob = "./historial/" . $file; 
     if (is_file($fileglob)){ //Comprovar si és un arxiu i eliminar-
lo 
      if (unlink("$fileglob")){ 
       return 1; 
      }else{ 
       return 0; 
      }     
  
     }else if(is_dir($fileglob)) {//Comprovar si és un directori 
      $ok = rmdir("$fileglob"); 
      if (! $ok){ 
       return false; 
      } 
      return rmdir($fileglob); 
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     } 
    } 
  
    /* Tractament del POST provinent de javascript eliminar foto 
individual */ 
    if ($_POST['delimg'] != '' && $_POST != null){ // Actualització de 
dades és correcte     
     $i = 0; 
     do{ 
      $flag = rm($_POST['delimg']); // Eliminar imatge 
      if ( $flag == 1){ $i = 3; }else{ $i = $i + 1; } // 
Comprovació 
     } while ($i < 3); 
    } 
 
    ?> 
   <div> 
    <!-- Botó eliminar tot l'historial --> 
    <INPUT class="botdelall" type="button" value="Esborrar 
historial" onclick="eliminar();"> 
   </div> 
    
   <!-- Zona on es col·locaran les imatges en grups de 3x3 --> 
   <div id="galeria">  
   
    <?php 
    $totalimatges = 0; // Inicialitzar valor total imatges 
 
    if (file_exists("./historial/")) { // Comprovar si existeix el directori 
     $directori = opendir("./historial/");  //Ruta imatges historial 
     $fotoperpag = 9; //Nombre màxim d'imatges per pàgina 
    } else { 
     mkdir("./historial/", 0777); // Crear directori historial 
     $directori = opendir("./historial/"); //Ruta imatges historial 
     $fotoperpag = 9; //Nombre màxim d'imatges per pàgina 
    } 
    
    function orden($a,$b){  
     /* Ordenar llista d'arxius més recent primer */ 
     return strcmp(strtolower($b), strtolower($a)); 
    } 
     
    
    while ($arxiu = readdir($directori)){ //Obtenir arxius succesivament 
     if (is_dir($arxiu)){ 
      //Si és un directori no actuem 
     }else{ 
      //Si és arxiu comptem i guardem 
      $listimg[$totalimatges] = $arxiu; 
      $totalimatges += 1; 
      usort($listimg, "orden");  
     } 
    } 
    closedir($directori); // Tancar el directori 
 
    $pantalles = ($totalimatges+4) / $fotoperpag; // Calcular el 
nombre de pantalles que hi haurà en funció de les fotos 
    $pantalles = round($pantalles, 0, PHP_ROUND_HALF_EVEN); 
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    function imatges($inici, $imgpag , $listimg){ 
     /* Funció que crea el mosaic de de fotos a la pantalla  */ 
     $count = 0; 
     $fi = ($inici + $imgpag - 1); 
     for ( $i=$inici; $i<=$fi; $i++){ // Indicar primera i última 
foto a posar-hi 
      if ($listimg[$i] != ''){ 
       $count = 1;  
       ?> 
       <ul class="hoverbox"> 
        <li> 
         <!-- Carregar imatges en 
el marc individual --> 
         <img id="<?php echo 
$listimg[$i] ?>" src="historial/<?php echo $listimg[$i] ?>" align="center" alt="<?php echo 
$listimg[$i] ?>" onclick="ampliar('<?php echo $listimg[$i] ?>')"></img> 
         <br> <?php echo 
substr($listimg[$i], 0, -4); // Mostrar nom sense extenció ?> 
         <!-- Carregar botó 
eliminar imatge individualment --> 
         <div id="sup" > 
          <img id="<?php 
echo $listimg[$i] ?>" src='img/config/eliminar.png' style="max-width: 22px; max-height: 22px" 
onclick="del(id)"></img>  
         </div> 
        </li>   
    
       </ul> 
       <?php 
      }elseif($count == 0){ 
       // Si no hi ha imatges a mostrar 
       echo 
"<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><text2> No hi ha imatges</text2>"; 
       $count = 1; 
      } 
     } 
    } 
    
    /* Eliminar totes les imatges de l'historial */ 
    if ($_POST['eliminar'] == 1 && $_POST != null){ // Actualització de 
dades és correcta     
     for ($x=0; $x<=$totalimatges; $x++){ 
      $i = 0; 
      do{ 
       $flag = rm($listimg[$x]); // Eliminar imatge 
individual 
       if ( $flag == 1){ $i = 3; }else{ $i = $i + 1; }
 // Comprovació 
      } while ($i < 3); 
     } 
    }   
    
    /* Tractament del POST provinent de javascript canviar pàgina */ 
    if ($_POST == null){ 
     imatges(0, $fotoperpag, $listimg); // Inici pag, número de 
fotos per pàgina , llista de fotos 
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    }elseif ($_POST['pag'] != '' && $_POST != null){ // Actualització de 
dades és correcta 
     $sel = ($_POST['pag']-1) * $fotoperpag; // seleccionar 
primera foto a col·locar en el mosaic 
     imatges($sel, $fotoperpag, $listimg); // Inici pag, número de 
fotos per pàgina , llista de fotos 
    } 
    ?> 
 
   </div galeria> 
 
 
   <!-- Crear botons necessaris per seleccionar pàgina a mostrar amb les 
corresponents imatges -->   
   <div align="center"> 
    <?php 
    for ($x=1; $x<=$pantalles; $x++){ 
     ?> 
     <INPUT class="botnum" type="button" value="<?php 
echo $x ; ?>" onclick="pagina(<?php echo $x ; ?> );"> 
     <?php 
    } 
    ?> 
   </div> 
   <!-- Mantenir a ratlla el peu de pàgina --> 
   <div style="float:left;"></div> 
 
   </div cos> 
    
   <!-- Div destinat a bloqueig d'accés fins que no s'han carregat les imatges de la web --> 
  <div id="loadingMessage" style="display:none"> 
      <br><br><br><b><br><br><br><b><br><br> 
      <img id="carregant" alt="carregant" src="img/popup/wait.gif" 
align="center" width="35" height="35"/> 
      <br><br> 
      <t1>Carregant...</t1> 
  </div>  
   
  <!-- Scripts de bloqueig d'accés fins que no s'han carregat les imatges de la web --> 
  <script type="text/javascript">  
       
      /* Divs amb els quals treballarem per crear l'efecte de carregar */ 
      var obj_contain = document.getElementById('cos'); 
   var obj_loadingMessage = document.getElementById('loadingMessage'); 
   
 
   function loading(){ 
    startloding(); 
    var images = document.images; // Imatges a carregar 
    //alert(images.length); 
    for (var i = 0; i<images.length; i++) { //Comprovar càrrega de cada 
imatge 
     var image = images[i]; 
     if (image.complete) { 
      if ((i+1)==images.length) { // Totes les imatges 
carregades 
       //alert("Imatges Carregades"); 
       stoploding(); 
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      } 
     }else{ 
      setTimeout(loading, 2); // Esperar i tornar a 
comprovar següent imatge 
      return false; 
     } 
    } 
   } 
   
   function startloding(){ 
    /* Ocultar el cos per tal que es vagi carregant i visualitzar 
lodingMessage*/ 
    obj_contain.style.display = 'none'; 
    obj_loadingMessage.style.display = 'block';    
   } 
   
   function stoploding(){ 
    /* Ocultar el lodingMessage i visualitzar el cos amb el contingut */ 
    obj_loadingMessage.style.display = 'none'; 
    obj_contain.style.display = 'block'; 
    confirmacio('Dades actualitzades');   
   } 
   
   
   loading(); // Comprovar la càrrega d'imatges 
   
  </script> 
     
  <?php include("peu.php"); ?>  
     
    </body> 
</html> 

 Zoneminder.php 

Pàgina que incorpora el sistema de seguretat Zoneminder. 

<!doctype html> 
<html> 
    <head> 
        <meta charset="utf-8"> 
        <link type="text/css" rel="stylesheet" href="style.css"/> 
        <link type="text/css" rel="stylesheet" href="fonts.css"/> 
        <title>Cases Domòtiques</title> 
    </head> 
     
    <body bgcolor="#EEEEEE"> 
     
  <?php include("menu.php"); ?> 
   
<!--####################################### Scripts & Includes 
#####################################################-->     
    
   <!--Controlar el contingut del ifram de configuració de cada apartat --> 
   <script language="javascript" type="text/javascript"> 
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    function resizeIframe(obj) { // obtenir la mida de la pantalla 
hight. 
     obj.style.height = 
obj.contentWindow.document.body.scrollHeight + 20 +'px'; 
    } 
 
    function go(loc){   // Carregar contingut en 
iframe de cada configuració 
     document.getElementById('zone').src = loc; 
    } 
 
   </script> 
   
<!--######################################## WEB 
##########################################################--> 
   
        <div id="cos" align="center">                 
   <iframe id="zone" src="/zm" height="100%" width="100%" 
align="center" frameborder="0" scrolling="no" onload='javascript:resizeIframe(this);'> 
  
   </iframe>   
   </div cos> 
   
  <!-- Div destinat a bloqueig d'accés fins que no s'ha carregat el contingut i frame --> 
  <div id="loadingMessage" style="display:none">  
      <br><br><br><b><br><br><br><b><br><br> 
      <img id="carregant" alt="carregant" src="img/popup/wait.gif" 
align="center" width="35" height="35"/> 
      <br><br> 
      <t1>Carregant...</t1> 
  </div>  
   
  <!-- Scripts de bloqueig d'accés fins que no s'ha carregat el contingut del iframe --> 
  <script type="text/javascript">  
     
      /* Divs amb els quals treballarem per crear l'efecte de carregar */ 
      var obj_contain = document.getElementById('cos'); 
   var obj_loadingMessage = document.getElementById('loadingMessage'); 
   
    
   /* Comprovar si s'ha carregat el contingut del iframe */ 
   var asignar=setInterval(function(){ 
    if(document.getElementById('zone')){ 
     if(window.ActiveXObject){ 
     
 document.getElementById('zone').onreadystatechange=function(){ 
      
 if(document.getElementById('zone').readyState=='complete'){ //Si està carregat mostrar-
lo 
              stoploding(); 
       } 
      } 
     clearInterval(asignar);   // Esborrar valor 
interval 
      return; 
     } 
     document.getElementById('zone').onload=function(){ //Si 
està carregat mostrar-lo 
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      stoploding(); 
     } 
     clearInterval(asignar);   // Esborrar valor 
interval 
    } 
   },10); 
 
   function startloding(){ 
    /* Ocultar el cos per tal que es vagi carregant i visualitzar 
lodingMessage*/ 
    obj_contain.style.display = 'none'; 
    obj_loadingMessage.style.display = 'block';    
   } 
   
   function stoploding(){ 
    /* Ocultar el lodingMessage i visualitzar el cos amb el contingut */ 
    obj_loadingMessage.style.display = 'none'; 
    obj_contain.style.display = 'block';   
   } 
   
   startloding() 
   
  </script> 
       
  <?php include("peu.php"); ?>  
     
    </body> 
</html> 

 Config.php 

Pàgina principal de configuracions de la càmera de seguretat. 

<!doctype html> 
<html> 
    <head> 
        <meta charset="utf-8"> 
        <link type="text/css" rel="stylesheet" href="style.css"/> 
        <link type="text/css" rel="stylesheet" href="fonts.css"/> 
        <title>Cases Domòtiques</title> 
    </head> 
     
    <body> 
 
  <?php include("menu.php"); ?> 
         <?php include("submenu.php"); ?> 
     
<!--####################################### Scripts & Includes 
#####################################################-->    
    
   <!--Controlar el contingut del ifram de configuració de cada apartat --> 
   <script language="javascript" type="text/javascript"> 
    
    function resizeIframe(obj) { // obtenir la mida de la pantalla hight. 
     obj.style.height = 
obj.contentWindow.document.body.scrollHeight + 'px'; 
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    } 
 
    function go(loc){ // Carregar contingut en iframe de cada configuració 
     document.getElementById('conf').src = loc; 
    } 
   </script>   
    
<!--######################################## WEB 
##########################################################-->  
  
        <div id="cos" align="center" style="display:none"> 
    
   <iframe id="conf" src="configintro.php" width="100%" align="center" 
frameborder="0" scrolling="no" onload='javascript:resizeIframe(this);'>   
   </iframe> 
   <!-- Mantenir a ratlla el peu de pàgina --> 
   <div style="float:left;"></div> 
 
   </div cos> 
   
  <!-- Div destinat a bloqueig d'accés fins que no s'ha carregat el contingut i frame --> 
  <div id="loadingMessage" style="display:none">  
      <br><br><br><b><br><br><br><b><br><br> 
      <img id="carregant" alt="carregant" src="img/popup/wait.gif" 
align="center" width="35" height="35"/> 
      <br><br> 
      <t1>Carregant...</t1> 
  </div>  
      
  <!-- Scripts de bloqueig d'accés fins que no s'ha carregat el contingut del iframe --> 
  <script type="text/javascript">  
     
      /* Divs amb els quals treballarem per crear l'efecte de carregar */ 
      var obj_contain = document.getElementById('cos'); 
   var obj_loadingMessage = document.getElementById('loadingMessage'); 
   
    
   /* Comprovar si s'ha carregat el contingut del iframe */ 
   var asignar=setInterval(function(){ 
    if(document.getElementById('conf')){ 
     if(window.ActiveXObject){ 
     
 document.getElementById('conf').onreadystatechange=function(){ 
      
 if(document.getElementById('conf').readyState=='complete'){ //Si està carregat mostrar-
lo 
              stoploding(); 
       } 
      } 
     clearInterval(asignar);   // Esborrar valor 
interval 
      return; 
     } 
     document.getElementById('conf').onload=function(){ //Si 
està carregat mostrar-lo 
      stoploding(); 
     } 
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     clearInterval(asignar);   // Esborrar valor 
interval 
    } 
   },10); 
 
   function startloding(){ 
    /* Ocultar el cos per tal que es vagi carregant i visualitzar 
lodingMessage*/ 
    obj_contain.style.display = 'none'; 
    obj_loadingMessage.style.display = 'block';    
   } 
   
   function stoploding(){ 
    /* Ocultar el lodingMessage i visualitzar el cos amb el contingut */ 
    obj_loadingMessage.style.display = 'none'; 
    obj_contain.style.display = 'block'; 
    resizeIframe(conf);   
   } 
   
   startloding() 
   
  </script> 
 
  <?php include("peu.php"); ?>  
 
    </body> 
</html> 

 Menu.php 

Menú que s’incorpora en les pàgines principals, navegador entre pàgines. 

<!doctype html> 
<html> 
    <meta charset="utf-8"> 
    <link type="text/css" rel="stylesheet" href="style.css"/> 
    <link type="text/css" rel="stylesheet" href="fonts.css"/> 
    
<!--####################################### Scripts & Includes 
#####################################################-->  
 
 <!-- Funcions temporització part script jquery, "notificacions" --> 
 <script src="jquery-1.11.2.js"></script> 
  
 <script type="text/javascript">  
  $(document).ready(function(){ // Comprovar la taula cada x segons 
   setInterval("vigilant()", 5001); 
  });  
   
  function vigilant(){ //Funció pendent de si ha de capturar una imatge o no 
   $.post("timbre_foto.php");  
  }  
 </script> 
         
<!--######################################## WEB 
##########################################################--> 
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    <div id="menu" align="center"> 
  <!-- Menú principal amb el logo de cases domòtiques --> 
     <img id="Logo" src='img/logos/logo_casesdomotiques.png' style="width: 300px; height: 
45px" align="left" ></img>  
      
        <a href="index.php"> 
            <div class="botons"> 
                Principal 
            </div botons> 
        </a> 
         
        <a href="historial.php"> 
            <div class="botons"> 
                Historial 
            </div botons> 
        </a> 
  
         <a href="zoneminder.php"> 
            <div class="botons"> 
                ZoneMinder 
            </div botons> 
        </a> 
         
         <a href="config.php"> 
            <div class="botons"> 
                Configuració 
            </div botons> 
        </a> 
 
    </div menu> 
 
</html> 

 Peu.php 

Peu de pàgina que s’incorpora en les pàgines principals. 

<!doctype html> 
<html> 
    <meta charset="utf-8"> 
    <link type="text/css" rel="stylesheet" href="style.css"/> 
    <link type="text/css" rel="stylesheet" href="fonts.css"/> 
         
<!--####################################### Scripts & Includes 
#####################################################-->           
         
 <!-- Mostrar hora i data actual - Data numèrica i Rellotge digital --> 
 <script type="text/javascript"> 
 function startTime(){ 
  today=new Date(); 
  h=today.getHours(); 
  m=today.getMinutes(); 
  s=today.getSeconds(); 
  dia=today.getDate(); 
  mes=today.getMonth()+1; 
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  any=today.getFullYear(); 
  m=checkTime(m); 
  s=checkTime(s); 
  document.getElementById('rellotge').innerHTML=h+":"+m+":"+s; 
  document.getElementById('data').innerHTML=dia+"-"+mes+"-"+any; 
  t=setTimeout('startTime()',500);} 
  function checkTime(i){ 
   if (i<10) { 
    i="0" + i; 
   } 
  return i; 
  } 
  window.onload=function(){ 
   startTime(); 
  } 
 </script> 
    
<!--######################################## WEB 
##########################################################--> 
    
    <div id="peu"> 
    <div id="data" style="font-size:18px; float:left; margin-top: 10px;"></div> 
     
     Copyright © 2015  |  Jordi Casals 
  
  <div id="rellotge" style="font-size:18px; float:right; margin-top: 10px;"></div> 
   
     <br> 
     <a href="mailto:jordi.casals.espelt@estudiant.upc.edu"> Contactar </ a>  
        
    </div peu>    
 
</html> 

 

 Bd_controls.php 

Funcions en php per connectar, llegir i escriure valors en la base de dades del sistema. 

<?php 
/* Funcions destinades a la base de dades, taula de control del timbre, il·luminació... */ 
 
/**************************** Connexió BD *******************************/ 
 
function connect($mysql){ 
 /* Connectar amb la base de dades */  
 global $link; 
  
 $link = mysql_connect("localhost", "root", "toor"); // Connexió al servidor MySQL. 
 if (!$link){ // Comprovar la connexió ha estat correcte. 
  return 0; // Error connectar a la base de dades. 
 }else{ 
  $bd_seleccionada = mysql_select_db($mysql, $link); // Seleccionar la base de dades. 
  if (!$bd_seleccionada) { // Comprovar la base de dades està seleccionada. 
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   return 0; // Error Seleccionar base de dades. 
  }else{ 
   return 1; // Tot correcte, base de dades connectada i seleccionada. 
  } 
 }  
} 
 
function desconnect(){ 
 /* Desconnectar de la base de dades */  
 global $link, $query; 
  
 mysql_free_result($query); // Netejar recursos usats. 
 mysql_close($link); // Tancar la connexió MySQL. 
 return 1; // Tancament amb èxit. 
} 
 
/**************************** Notificacions *******************************/ 
 
 
function dades_porta($var_porta){ 
 /* Demanar les dades de la porta corresponent. dades_porta(1); */ 
 global $link, $query; 
 global $porta, $p_timbre, $l_timbre, $llum, $o_porta, $datatime; 
  
 if (connect("domotiques")==1){ // Connectar i verificar connexió. 
  
  $query = mysql_query("select * from controls where porta=$var_porta",$link); // 
Consulta SQL. Obtenir valors de la taula corresponent a la porta X. 
   
  if ($query == True){  
   while ($row=mysql_fetch_array($query)) { // Guardar els valors en variables. 
    $porta=$row['porta'];  
    $p_timbre=$row['p_timbre']; 
    $l_timbre=$row['l_timbre']; 
    $llum=$row['llum']; 
    $o_porta=$row['o_porta']; 
    $datatime=$row['datatime']; 
   } 
   if (desconnect()==1){ // Desconnectar bd. 
    return 1; // Tot correcte. 
   }else{ 
    return 0; // Error en la desconnexió 
   } 
  }else{ 
   return 0; // Error adquirir valors base de dades. 
  } 
 }else{ 
  return 0; // Error connexió base de dades 
 }  
} 
 
 
function llums($valor,$var_porta){ 
 /* Canviar valor del llum de la base de dades. llums(0,1); */  
 if (connect("domotiques")==1){ // Connectar i verificar connexió. 
  
  $query = mysql_query("UPDATE controls SET llum=$valor WHERE porta= 
$var_porta "); // Consulta SQL. Modificar valor de la llum Y a la porta X. 
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  if ( $query == True){       
   
   if (desconnect()==1){ // Desconnectar bd. 
    return 1; // Tot correcte. 
   }else{ 
    return 0; // Error en la desconnexió 
   } 
  }else{ 
   return 0; // Error modificar valor llums 
  } 
 }else{ 
  return 0; // Error connexió base de dades 
 }  
} 
 
 
function porta($valor,$var_porta){ 
 /* Canviar valor de la porta de la base de dades. porta(0,1); */ 
 if (connect("domotiques")==1){ // Connectar i verificar connexió. 
  
  $query = mysql_query("UPDATE controls SET o_porta=$valor WHERE porta= 
$var_porta "); // Consulta SQL. Modificar valor de la porta Y a la porta X. 
   
  if ( $query == True){       
   
   if (desconnect()==1){ // Desconnectar bd. 
    return 1; // Tot correcte. 
   }else{ 
    return 0; // Error en la desconnexió 
   } 
  }else{ 
   return 0; // Error modificar valor porta 
  } 
 }else{ 
  return 0; // Error connexió base de dades 
 }  
} 
 
function timbre($valor,$var_porta){ 
 /* Canviar valor del timbre de la base de dades. timbre(0,1); */  
 if (connect("domotiques")==1){ // Connectar i verificar connexió. 
  
  $query = mysql_query("UPDATE controls SET p_timbre=$valor WHERE porta= 
$var_porta "); // Consulta SQL. Modificar valor del timbre Y a la porta X. 
   
  if ( $query == True){       
   
   if (desconnect()==1){ // Desconnectar bd. 
    return 1; // Tot correcte. 
   }else{ 
    return 0; // Error en la desconnexió 
   } 
  }else{ 
   return 0; // Error modificar valor timbre 
  } 
 }else{ 
  return 0; // Error connexió base de dades 
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 }  
} 
 
/**************************** Info Cam *******************************/ 
 
function infocam($var_porta){ 
 /* Demanar les dades de la càmera corresponent crear URL connexió. infocam(1); */ 
 global $link, $query; 
  
 if (connect("domotiques")==1){ // Connectar i verificar connexió. 
  
  $query = mysql_query("select * from infocam where Porta=$var_porta",$link);
 // Consulta SQL. Obtenir valors de la taula corresponent a la porta X. 
   
  if ($query == True){  
   while ($row=mysql_fetch_array($query)) { // Guardar els valors en variables. 
    $porta=$row['Porta'];  
    $ip=$row['IP']; 
    $port=$row['Port']; 
    $enable=$row['EnableDDNS']; 
    $ddns=$row['DDNSServer']; 
    $usr=$row['Usuari']; 
    $pwd=$row['Pasword']; 
   } 
   /* Crear la URL necessària per connectar amb la càmera IP */ 
   if ($enable == 1){ 
    $url = 'http://' . $ddns . ':' . $port . '/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?usr=' . $usr 
. '&pwd=' . $pwd . '&cmd='; 
   }else{ 
    $url = 'http://' . $ip . ':' . $port . '/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?usr=' . $usr . 
'&pwd=' . $pwd . '&cmd='; 
   } 
    
   if (desconnect()==1){ // Desconnectar bd. 
    return $url; // Tot correcte. 
   }else{ 
    return 0; // Error en la desconnexió 
   } 
  }else{ 
   return 0; // Error adquirir valors base de dades. 
  } 
 }else{ 
  return 0; // Error connexió base de dades 
 }  
} 
 
function readinfocam($var_porta){ 
 /* Demanar les dades de la càmera corresponent. readinfocam(1); */ 
 global $link, $query; 
  
 if (connect("domotiques")==1){ // Connectar i verificar connexió. 
  
  $query = mysql_query("select * from infocam where Porta=$var_porta",$link);
 // Consulta SQL. Obtenir valors de la taula corresponent a la porta X. 
   
  if ($query == True){  
   while ($row=mysql_fetch_array($query)) { // Guardar els valors en variables. 
    $porta=$row['Porta'];  
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    $ip=$row['IP']; 
    $port=$row['Port']; 
    $enable=$row['EnableDDNS']; 
    $ddns=$row['DDNSServer']; 
    $usr=$row['Usuari']; 
    $pwd=$row['Pasword']; 
   } 
   $ret = array($porta,$ip,$port,$enable,$ddns,$usr,$pwd);  
   if (desconnect()==1){ // Desconnectar bd. 
    return $ret; // Tot correcte. 
   }else{ 
    return 0; // Error en la desconnexió 
   } 
  }else{ 
   return 0; // Error adquirir valors base de dades. 
  } 
 }else{ 
  return 0; // Error connexió base de dades 
 }  
} 
 
function updateinfocam($porta,$ip,$port,$enable,$ddns,$usr,$pwd){ 
 /* Canviar valor les dades de la càmera a la base de dades. updateinfocam($porta , $ip , $enable , 
$ddns , $usr , $pwd); */ 
 global $link, $query; 
  
 if (connect("domotiques")==1){ // Connectar i verificar connexió. 
  $query = mysql_query("UPDATE infocam SET IP='$ip' , Port='$port' , 
EnableDDNS='$enable', DDNSServer='$ddns' , Usuari='$usr' , Pasword='$pwd' WHERE 
Porta='$porta'" , $link);  
  // Consulta SQL. Modificar valor de la connexió de la porta X. 
  if ( $query == True){       
   
   if (desconnect()==1){ // Desconnectar bd. 
    return 1; // Tot correcte. 
   }else{ 
    return 0; // Error en la desconnexió 
   } 
  }else{ 
   return 0; // Error modificar dades porta en bd 
  } 
 }else{ 
  return 0; // Error connexió base de dades 
 } 
} 
?> 

 Curls.php 

Funcions php que permeten comunicar amb el servidor de la càmera usant protocol http. 

<?php 
 
/* Incloure les funcions de crides a la base de dades */ 
include ("bd_controls.php"); 
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/************************** CRIDA SERVIDOR ****************************/ 
function command($add){ 
 /* Fer una crida al servidor i controlar la resposta */ 
 if(function_exists('curl_init')){ // Comprovar si hi ha soport per a Curl 
  $addcam = infocam(1); // Obtenir dades de la càmera per enviar comandes 
  if ( $addcam != '0' ){ 
   $url = $addcam . $add ; 
   $ch = curl_init(); // Iniciar sessió curl    
   curl_setopt($ch, CURLOPT_URL,$url); // URL a conectar-se (servidor) 
   curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 5); // Establir temps màxim de 
resposta 
   curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true); // Si esperem 
resposta del servidor o no 
   curl_setopt($ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, true); // En el cas de 
redireccionaments del servidor si l'acceptem o no 
   $result = curl_exec ($ch); // Executar comanda 
    curl_close ($ch); // Tancar curl 
    if ($add == 'snapPicture2'){ // Si és foto 
     if ($result != ''){ // Si ha pogut establir connexió i té dades 
      return $result; 
    }else{ 
     return 1; // Error en la resposta del servidor de la càmera 
    } 
    }else{ 
     if ($result != ''){ // Si ha pogut establir connexió i té dades 
      $xml = new SimpleXMLElement($result); // Respostes XML 
     return $xml; 
    }else{ 
     return 1; // Error en la resposta del servidor de la càmera 
    }        
    } 
     
  }else{ 
   return 1; // Error en obtenir adreça càmera IP 
  } 
 }else{ 
  return 1; // Error, no es disposa de curl 
 } 
} 
 
/*************************** PARÀMETRES *****************************/ 
 
function getImageSettings(){ 
 /* Obtenir valors de configuració de les imatges */ 
 $RXML = command('getImageSetting'); 
 return $RXML; 
} 
 
function setBrightness($valor){ 
 /* Modificar el valor del brillo de les imatges */ 
 $RXML = command('setBrightness' . '&brightness=' . $valor); 
 return $RXML; 
} 
 
function setContrast($valor){ 
 /* Modificar el valor del contrast de les imatges */ 
 $RXML = command('setContrast' . '&constrast=' . $valor); 
 return $RXML; 
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} 
 
function setHue($valor){ 
 /* Modificar el valor del matís de les imatges */ 
 $RXML = command('setHue' . '&hue=' . $valor); 
 return $RXML; 
} 
 
function setSaturation($valor){ 
 /* Modificar el valor de la saturació de les imatges */ 
 $RXML = command('setSaturation' . '&saturation=' . $valor); 
 return $RXML; 
} 
 
function setSharpness($valor){ 
 /* Modificar el valor del soroll de les imatges */ 
 $RXML = command('setSharpness' . '&sharpness=' . $valor); 
 return $RXML; 
} 
 
function resetImageSetting(){ 
 /* Modificar el valors de les imatges a valors per defecte */ 
 $RXML = command('resetImageSetting'); 
 return $RXML; 
} 
 
function getMirrorAndFlipSetting(){ 
 /* Obtenir valors de configuració de les imatges mirall */ 
 $RXML = command('getMirrorAndFlipSetting'); 
 return $RXML; 
} 
 
function mirrorVideo($valor){ 
 /* Modificar el valors de les imatges efecte mirall */ 
 $RXML = command('mirrorVideo' . '&isMirror=' . $valor); 
 return $RXML; 
} 
 
/*************************** USUARIS *****************************/ 
 
function getUserList(){ 
 /* Obtenir valors de configuració de les imatges */ 
 $RXML = command('getUserList'); 
 return $RXML; 
} 
 
function delAccount($valor){ 
 /* Eliminar usuari x */ 
 $RXML = command('delAccount' . '&usrName=' . $valor); 
 return $RXML; 
} 
 
function addAccount($usuari , $pwd , $privilegi){ 
 /* Afegir usuari x */ 
 $RXML = command('addAccount' . '&usrName=' . $usuari . '&usrPwd=' . $pwd . '&privilege=' . 
$privilegi); 
 return $RXML; 
} 
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function changeUserName($usuari , $usuarinou){ 
 /* Modificar nom usuari x */ 
 $RXML = command('changeUserName' . '&usrName=' . $usuari . '&newUsrName=' . 
$usuarinou); 
 return $RXML; 
} 
 
/************************* CONTROLS PTZ  *************************/ 
 
function getPTZSpeed(){ 
 /* Obtenir valors de velocitat de moviment càmera */ 
 $RXML = command('getPTZSpeed'); 
 return $RXML; 
} 
 
function setPTZSpeed($valor){ 
 /* Donar el valor de la velocitat de càmera x */ 
 $RXML = command('setPTZSpeed' . '&speed=' . $valor); 
 return $RXML; 
} 
 
function ptzReset(){ 
 /* Reinicialitzar la posició per defecte de la càmera */ 
 $RXML = command('ptzReset'); 
 return $RXML; 
} 
 
function getPTZPresetPointList(){ 
 /* Obtenir valors dels punts de la càmera (4 preestablerts) */ 
 $RXML = command('getPTZPresetPointList'); 
 return $RXML; 
} 
 
function ptzAddPresetPoint($valor){ 
 /* Donar el nom del punt a afegir amb la posició actual */ 
 $RXML = command('ptzAddPresetPoint' . '&name=' . $valor); 
 return $RXML; 
} 
 
function ptzDeletePresetPoint($valor){ 
 /* Donar el nom del punt a eliminar */ 
 $RXML = command('ptzDeletePresetPoint' . '&name=' . $valor); 
 return $RXML; 
} 
 
function ptzGotoPresetPoint($valor){ 
 /* Anar a la posició del punt desitjat */ 
 $RXML = command('ptzGotoPresetPoint' . '&name=' . $valor); 
 return $RXML; 
} 
 
/************************* Administració **************************/ 
 
function getIPInfo(){ 
 /* Informació de la connexió IP,Mask... */ 
 $RXML = command('getIPInfo'); 
 return $RXML; 
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} 
 
function setIpInfo($DHCP , $ip , $gate , $mask , $dns1 , $dns2){ 
 /* Donar el nom del punt a eliminar */ 
 /* El sistema es reinicia automaticament per tal que els canvis tinguin efecte */ 
 $RXML = command('setIpInfo' . '&isDHCP=' . $DHCP .'&ip=' . $ip . '&gate=' . $gate . 
'&mask=' . $mask . '&dns1=' . $dns1 . '&dns2=' . $dns2); 
 return $RXML; 
} 
 
function getPortInfo(){ 
 /* Obtenir els ports de la càmera */ 
 $RXML = command('getPortInfo' ); 
 return $RXML; 
} 
 
function setPortInfo($webPort , $mediaPort , $httpsPort, $onvifPort){ 
 /* Canviar els ports de la càmera */ 
 $RXML = command('setPortInfo' . '&webPort=' . $webPort . '&mediaPort=' . $mediaPort . 
'&httpsPort=' . $httpsPort . '&onvifPort=' . $onvifPort); 
 return $RXML; 
} 
 
function getDDNSConfig(){ 
 /* Obtenir els valors de configuració de DDNS */ 
 $RXML = command('getDDNSConfig'); 
 return $RXML; 
} 
 
function setDDNSConfig($isEnable , $hostName , $ddnsServer , $user , $psw){ 
 /* Modificar els valors de configuració de DDNS */ 
 $RXML = command('setDDNSConfig' . '&isEnable=' . $isEnable . '&hostName=' . $hostName . 
'&ddnsServer=' . $ddnsServer . '&user=' . $user . '&password=' . $psw); 
 return $RXML; 
} 
 
?>   

 Submenú.php 

Submenú que s’incorpora en la pàgina de configuració, navegador entre pàgines de configuració. 

<!doctype html> 
<html> 
    <meta charset="utf-8"> 
    <link type="text/css" rel="stylesheet" href="style.css"/> 
    <link type="text/css" rel="stylesheet" href="fonts.css"/> 
 
<!--######################################## WEB 
##########################################################--> 
     
    <div id="submenu" align="center"> 
        <INPUT class="subbotons" type="button" value="Paràmetres" 
onclick="go('parametres.php');"> 
        <INPUT class="subbotons" type="button" value="Usuaris" onclick="go('users.php');"> 
        <INPUT class="subbotons" type="button" value="Controls PTZ" onclick="go('ptz.php');"> 
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        <INPUT class="subbotons" type="button" value="Administració" 
onclick="go('admin.php');"> 
    </div submenu> 
 
</html> 

 Configintro.php 

Pagina amb contingut introductiu que s’introdueix dins la pàgina de configuració. 

<!doctype html> 
<html> 
    <head> 
        <meta charset="utf-8"> 
        <link type="text/css" rel="stylesheet" href="style.css"/> 
        <link type="text/css" rel="stylesheet" href="fonts.css"/> 
        <title>Cases Domòtiques</title> 
    </head> 
     
       <body> 
 
<!--######################################## WEB 
##########################################################--> 
       
   <div id="cos" align="center"> 
    <br><br> 
    <t2> <b> Configuració </b> </t2>  
    <p>En aquest apartat hi tobem tots els aspectes de configuració de 
la càmera IP.</p> 
    <p>Seleccionar els camps a visualitzar / modificar mitjançant el 
submenú.</p> 
    <br><br> 
    <img src='img/config/config.png' align='center' width='100' 
height='100'> 
    <br><br>  
   </div cos> 
 
     </body> 
</html> 

 Paràmetres.php 

Pagina amb de paràmetres de tractament d’imatges de la càmera que s’introdueix dins la pàgina 

de configuració. 

<!doctype html> 
<html> 
    <head> 
        <meta charset="utf-8"> 
        <link type="text/css" rel="stylesheet" href="style.css"/> 
        <link type="text/css" rel="stylesheet" href="fonts.css"/> 
        <title>Cases Domòtiques</title> 
    </head> 
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    <body> 
                 
<!--####################################### Scripts & Includes 
#####################################################-->   
   
  <!-- Funccions de crides al servidor tan de lectura com d'escriptura --> 
  <?php include("curls.php"); ?> 
   
  <!-- Funcions per fer popups informatius --> 
  <script src="jquery-1.11.2.js"></script> 
  <script src="blockUI.1.33.js"></script> 
  <script src="popup.js"></script> 
    
<!--######################################## WEB 
##########################################################--> 
   
        <div id="cos" align="center"> 
         
         <!-- Paràmetres de configuració vídeo / imatge de càmera --> 
   <t2> Configuració càmera </t2> 
   <br> 
   <t2> <b> Paràmetres Imatges </b> </t2>   
   <br> 
   <?php 
    global $veri1 , $veri2; // Variables verificació  
    $veri1 = 1; 
    $veri2 = 1; 
 
    function valors(){ 
     /* Funció obtenir els valors actuals de configuració d'imatge 
enregistrats en la càmera */ 
     global $brillo , $contrast, $matis, $saturacio, $nitidesa; 
     
     $valor = getImageSettings(); // Demanar en el servidor de la 
càmera 
      
     if ($valor != 1){ 
      if ($valor->result == 0){ // Guardar valors en 
variables 
       $brillo = $valor->brightness; 
       $contrast = $valor->contrast; 
       $matis = $valor->hue; 
       $saturacio = $valor->saturation; 
       $nitidesa = $valor->sharpness; 
       return 0; 
      }else{  
       $brillo = 0; 
       $contrast = 0; 
       $matis = 0; 
       $saturacio = 0; 
       $nitidesa = 0; 
       return 1; 
      } 
     }else{  
      $brillo = 0; 
      $contrast = 0; 
      $matis = 0; 
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      $saturacio = 0; 
      $nitidesa = 0; 
      return 1; 
     } 
    } 
     
    function valors2(){ 
     /* Funció obtenir els valors actuals de configuració d'imatge 
enregistrats en la càmera */ 
     global $mirall; 
 
     $valor2 = getMirrorAndFlipSetting(); // Demanar en el 
servidor de la càmera 
      
     if ($valor2->result == 0){ // Guardar valors en variables 
      if ($valor2->isMirror == 1){ 
       $mirall = 1; 
      }else{ 
       $mirall = 0; 
      } 
 
      return 0; 
     }else{ 
      $mirall = 0; 
      return 1; 
     } 
    } 
 
    /* Obtenir els valors actuals de configuració d'imatge enregistrats en 
la càmera */ 
    $veri1 = valors();   
     
    /* Lectura dades càmera OK i post de modificar dades */ 
    if ($veri1 == 0 && $_POST != null){  
         
     /* SI el valor del brillo és diferent modifiquem el valor en la 
càmera i comprovem resultats */ 
     if ($_POST['brillo'] != $brillo && $_POST['brillo'] != ''){  
      $i = 0; 
      do{ 
       $flag = setBrightness($_POST['brillo']); // 
Crida modificar brillo càmera 
       $brillo = $_POST['brillo']; 
       if ( $flag->result == 0) { $i = 3; }else{ $i = 
$i + 1; } 
      } while ($i < 3); 
     }  
    
     /* SI el valor del contrast és diferent modifiquem el valor en 
la càmera i comprovem resultats */ 
     if ($_POST['contrast'] != $contrast && $_POST['contrast'] != 
''){ 
      $i = 0; 
      do{ 
       $flag = setContrast($_POST['contrast']); // 
Crida modificar contrast càmera 
       $contrast = $_POST['contrast']; 
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       if ( $flag->result == 0) { $i = 3; }else{ $i = 
$i + 1; } 
      } while ($i < 3); 
     } 
         
    
     /* SI el valor del matís és diferent modifiquem el valor en la 
càmera i comprovem resultats */ 
     if ($_POST['matis'] != $matis && $_POST['matis'] != ''){ 
      $i = 0; 
      do{ 
       $flag = setHue($_POST['matis']); // Crida 
modificar matís càmera 
       $matis = $_POST['matis']; 
       if ( $flag->result == 0) { $i = 3; }else{ $i = 
$i + 1; } 
      } while ($i < 3); 
     }       
    
     /* SI el valor de saturació és diferent modifiquem el valor en 
la càmera i comprovem resultats */ 
     if ($_POST['saturacio'] != $saturacio && 
$_POST['saturacio'] != ''){ 
      $i = 0; 
      do{ 
       $flag = setSaturation($_POST['saturacio']); 
// Crida modificar saturació càmera 
       $saturacio = $_POST['saturacio']; 
       if ( $flag->result == 0) { $i = 3; }else{ $i = 
$i + 1; } 
      } while ($i < 3); 
     } 
    
     /* SI el valor de nitidesa és diferent modifiquem el valor en la 
càmera i comprovem resultats */ 
     if ($_POST['nitidesa'] != $nitidesa && $_POST['nitidesa'] != 
''){ 
      $i = 0; 
      do{ 
       $flag = setSharpness($_POST['nitidesa']); // 
Crida modificar nitidesa càmera 
       $nitidesa = $_POST['nitidesa']; 
       if ( $flag->result == 0) { $i = 3; }else{ $i = 
$i + 1; } 
      } while ($i < 3); 
     } 
    } 
     
     
    /* Obtenir els valors actuals de configuració d'imatge enregistrats en 
la càmera */ 
    $veri2 = valors2(); 
     
    /* Lectura dades càmera OK i post de modificar dades */ 
    if ($veri2 == 0 && $_POST != null){ 
       
     /* SI el valor del mirall és diferent modifiquem el valor en la 
càmera i comprovem resultats */ 
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     if ($_POST['mirall'] == 1 && $mirall == 0){ 
       $i = 0; 
      do{ 
       $flag = mirrorVideo(1);  // Crida 
modificar mirall "True" a càmera 
       if ( $flag->result == 0) { $i = 3; $mirall = 1; 
}else{ $i = $i + 1; } 
      } while ($i < 3); 
       
     }else if ($_POST['mirall'] != ' ' && $mirall == 1){ 
      $i = 0; 
      do{ 
       $flag = mirrorVideo(0);  // Crida 
modificar mirall "False" a càmera 
       if ( $flag->result == 0) { $i = 3; $mirall = 
0;}else{ $i = $i + 1; } 
      } while ($i < 3); 
     } 
    } 
 
 
    /* Verificar que les dues obtencions de dades de la càmera han anat 
correctes */ 
    if ($veri1 == 0 && $veri2 == 0){ // Actualització de dades és correcta 
     echo "<script type='text/javascript'> 
       function confirma(){ //Notificar 
actualització OK 
        confirmacio('Dades actualitzades'); 
       } 
       setTimeout(confirma, 500);  
      </script>"; 
    }else{ 
     echo "<script type='text/javascript'> 
       function error(){  // Notificar error 
actualització 
        fail('Error connexió càmera IP'); 
       } 
       function actualitzar(){ // Tornar a 
carregar la pàgina 
        document.location.reload(); 
       } 
       setTimeout(error, 1000); 
       setTimeout(actualitzar, 3000); 
      </script>"; 
    } 
   ?> 
   
   <!-- Definir formulari de les dades configuració imatge --> 
   <br><br> 
   <FORM NAME="Info" ACTION="parametres.php" 
METHOD="POST"> 
    
    <table style="border-collapse:collapse;"> 
     <!-- Capçalera --> 
        <thead> 
            <tr style="border-bottom:1px solid black;"> 
                <th class='the'>Descripció</th> 
                <th class='thd'>Paràmetres</th> 

168  |  



|  Annexos 

            </tr> 
        </thead> 
         
        <!-- Dades taules --> 
        <tbody> 
            <tr> 
                <td class='the'>Il·luminació</td> 
                <td class='thd'"> 
                 <input class="box"  type="number" name="brillo" 
min="0" max="100" step="1" value="<?php echo $brillo; ?>"> 
                </td>      
            </tr> 
             
            <tr> 
                <td class='the'>Contrast</td> 
                <td class='thd'"> 
                 <input class="box"  type="number" name="contrast" 
min="0" max="100" step="1" value="<?php echo $contrast; ?>"> 
                </td>      
            </tr> 
             
            <tr> 
                <td class='the'>Matís</td> 
                <td class='thd'"> 
                 <input class="box"  type="number" name="matis" 
min="0" max="100" step="1" value="<?php echo $matis; ?>"> 
                </td>      
            </tr> 
             
            <tr> 
                <td class='the'>Saturació</td> 
                <td class='thd'"> 
                 <input class="box"  type="number" name="saturacio" 
min="0" max="100" step="1" value="<?php echo $saturacio; ?>"> 
                </td>      
            </tr> 
             
            <tr  style="border-bottom:1px solid black;"> 
                <td class='the'>Nitidesa</td> 
                <td class='thd'"> 
                 <input class="box"  type="number" name="nitidesa" 
min="0" max="100" step="1" value="<?php echo $nitidesa; ?>"> 
                </td>      
            </tr> 
 
        </tbody>           
         </table> 
          
         <br><br> 
          
         <table style="border-collapse:collapse;"> 
           <!-- Dades taula  --> 
          <tbody> 
         <tr style="border-top:1px solid black; border-
bottom:1px solid black;"> 
             <td class='the'>Efecte mirall</td> 
             <td class='thd'"> 
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              <input type="checkbox" name="mirall" 
value="1" <?php if ($mirall == 1){ echo "checked";}else{ echo "unchecked";} ?>> 
             </td>      
         </tr> 
        </tbody>         
    </table> 
       
    <br> 
    <!-- Botons actualització i enviar dades --> 
    <a href="parametres.php" class="bot" style="text-
decoration:none;"> 
      Actualitzar 
    </a> 
    <INPUT class="bot2" type="submit" value="Enviar"> 
 
   </FORM>  
    
   <br> 
   <!-- Text informatiu final de pàgina --> 
   <div id='default'> 
    <text1> 
    Els valors per defecte són:<br> 
    Il·luminació: 50 - Contrast: 50 - Matís: 50 - Saturació: 45 - 
Nitidesa: 50 
    </text1> 
   </div> 
    
     </div cos> 
 
    </body> 
</html> 

 Users.php 

Pagina amb els usuaris que tenen accés a la càmera que s’introdueix dins la pàgina de 

configuració. 

<!doctype html> 
<html> 
    <head> 
        <meta charset="utf-8"> 
        <link type="text/css" rel="stylesheet" href="style.css"/> 
        <link type="text/css" rel="stylesheet" href="fonts.css"/> 
        <title>Cases Domòtiques</title> 
    </head> 
     
    <body> 
                 
<!--####################################### Scripts & Includes 
#####################################################-->          
   
  <!-- Funcions de crides al servidor tan de lectura com d'escriptura --> 
  <?php include("curls.php"); ?> 
   
  <!-- Funcions per fer popups informatius --> 
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  <script src="jquery-1.11.2.js"></script> 
  <script src="blockUI.1.33.js"></script> 
  <script src="popup.js"></script> 
 
  <!--Controlar accions d'usuaris --> 
  <script type="text/javascript"> 
   
   function del(valor){ 
   /* Eliminar usuari de la càmera */ 
    if (valor != ''){ 
     var pregunta = confirm("Segur que vols Eliminar l'usuari "+ 
valor +' ?'); 
     if (pregunta){ 
      senddel(valor); 
     }else{ 
      alert("NO s'ha eliminat l'usuari "+ valor +"."); 
     } 
    } 
   } 
    
   function senddel(user){ 
   /* Realitzar Post amb les dades de l'usuari a eliminar */ 
    var hr = new XMLHttpRequest(); // Crear el nostre objecte 
XMLHttpRequest 
    var url = "users.php"; // Definir URl, pàgina enviar post 
    var vars = "&usrDel="+user; // Definir variables, valors userDel 
    hr.open("POST", url, true); 
    hr.setRequestHeader("Content-type", "application/x-www-form-
urlencoded"); 
    /* Accedir a l'esdeveniment onreadystatechange cada vegada que hi ha 
un canvi en l'objecte XMLHttpRequest */ 
    hr.onreadystatechange = function() { 
     if(hr.readyState == 4 ) { 
      var return_data = hr.responseText; 
      document.getElementById("cos").innerHTML = 
return_data; //Carregar la resposta en el cos 
      hr.abort(); 
     } 
    } 
    hr.send(vars); // Enviar les dades PHP i esperar resposta 
d'actualització de l'estat del div 
   } 
    
    
   function newuser(num, userpos){ 
    /* Afegir un usuari nou per accedir al control de la càmera */ 
    do{//Afegir nom usuari 
     user = prompt("Afegir usuari nou.\nNom usauri número 
"+num+" ?", userpos ); 
    }while(user == ''); 
    if (user){ 
     do{//Donar password al nou usuari 
      var passwd = prompt("Entrar Password de l'usuari 
"+user+"."); 
     }while(passwd == ''); 
     if(passwd){ 
      do{//Donar privilegis el nou usuari 
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       var number = prompt("Quins privilegis 
vols otorgar al nou usuari "+user+"?\n( Visitor - Operator - Administrator)", "Visitor"); 
       document.write(number); 
      }while(number!='Visitor' && number!='Operator' 
&& number!='Administrator' && number!='visitor' && number!='operator' && 
number!='administrator' && number!='' && number!=null); 
      if (number){ 
       // Assignar el valor dels privilegis que li 
pertoquen 
       if (number == 'Visitor' || number == 
'visitor'){ 
        number = 0; 
       }else if(number == 'Operator' || number == 
'operator'){ 
        number = 1; 
       }else if(number == 'Administrator' || 
number == 'administrator'){ 
        number = 2; 
       }else{ 
        number = 0; 
       } 
        
       sendadd(num,user,passwd,number); //Fer 
post amb les dades per tal d'afegir usuari a la càmera 
 
      }else{alert("No s'ha afegit el nou usuari");} 
       
     }else{alert("No s'ha afegit el nou usuari");} 
      
    }else{alert("No s'ha afegit el nou usuari");} 
   } 
 
 
   function sendadd(num,user,passwd,number){ 
    /* Realitzar Post amb les dades de l'usuari a afegir */ 
    var hr = new XMLHttpRequest(); // Crear el nostre objecte 
XMLHttpRequest 
    var url = "users.php"; // Definir URL, pàgina enviar post 
    var vars = 
"&usrName="+user+"&usrPwd="+passwd+"&privilege="+number+"&box=$usr"+num; // Definir 
variables, valors user,pwd,privilegis 
    hr.open("POST", url, true); 
    hr.setRequestHeader("Content-type", "application/x-www-form-
urlencoded"); 
    /* Accedir a l'esdeveniment onreadystatechange cada vegada que hi ha 
un canvi en l'objecte XMLHttpRequest */ 
    hr.onreadystatechange = function() { 
     if(hr.readyState == 4 ) { 
      var return_data = hr.responseText; 
      document.getElementById("cos").innerHTML = 
return_data; //Carregar la resposta en el cos 
      hr.abort(); 
     } 
    } 
    hr.send(vars); // Enviar les dades PHP i esperar resposta 
d'actualització de l'estat del div 
   } 
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  </script> 
 
<!--######################################## WEB 
##########################################################--> 
   
        <div id="cos" align="center"> 
   <t2> Configuració càmera </t2> 
   <br> 
   <t2> <b> Usuaris d'accés </b> </t2>  
   <br> 
  
   <?php 
 
    global $veri1; // variables de verificació 
    $veri1 = 1; 
     
    function nom($valor){ 
     /* Extreure el nom d'usuari de la variable */ 
     $num = strpos($valor, '%'); 
     $ret = substr ($valor, 0, $num); 
     return $ret; 
    } 
     
    function privilegi($valor){ 
     /* Extreure el valor dels privilegis de la variable */ 
     $ret = substr ($valor, -1); 
     if ($ret != ""){ 
      if ($ret == 0){ 
       $ret = "(Visitor)"; 
      }elseif ($ret == 1){ 
       $ret = "(Operator)"; 
      }elseif ($ret == 2){ 
       $ret = "(Administrator)"; 
      } 
     }else{ 
      $ret = " "; 
     } 
     return $ret; 
    } 
 
    function usuaris(){ 
     /* Obtenir els usuaris que tenen accés a la càmera web amb 
els seus privilegis */ 
     global $usrcnt, $usr1, $usr2, $usr3, $usr4, $usr5, $usr6, 
$usr7, $usr8, $pri1, $pri2, $pri3, $pri4, $pri5, $pri6, $pri7, $pri8; 
     
     $valor = getUserList(); // Demanar en el servidor de la 
càmera 
      
     if ($valor != 1){ // Guardar valors en variables 
      if ($valor->result == 0){ // Dades rebudes 
correctament 
       $usrcnt = $valor->usrCnt; 
       $usr1 = $valor->usr1; 
       $pri1 = privilegi($usr1); 
       $usr1 = nom($usr1); 
       $usr2 = $valor->usr2; 
       $pri2 = privilegi($usr2); 
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       $usr2 = nom($usr2); 
       $usr3 = $valor->usr3; 
       $pri3 = privilegi($usr3); 
       $usr3 = nom($usr3); 
       $usr4 = $valor->usr4; 
       $pri4 = privilegi($usr4); 
       $usr4 = nom($usr4); 
       $usr5 = $valor->usr5; 
       $pri5 = privilegi($usr5); 
       $usr5 = nom($usr5); 
       $usr6 = $valor->usr6; 
       $pri6 = privilegi($usr6); 
       $usr6 = nom($usr6); 
       $usr7 = $valor->usr7; 
       $pri7 = privilegi($usr7); 
       $usr7 = nom($usr7); 
       $usr8 = $valor->usr8; 
       $pri8 = privilegi($usr8); 
       $usr8 = nom($usr8); 
       return 0; 
      }else{  
       $usrcnt = 0; 
       $usr1 = ""; 
       $usr2 = ""; 
       $usr3 = ""; 
       $usr4 = ""; 
       $usr5 = ""; 
       $usr6 = ""; 
       $usr7 = ""; 
       $usr8 = ""; 
       $pri1 = ""; 
       $pri2 = ""; 
       $pri3 = ""; 
       $pri4 = ""; 
       $pri5 = ""; 
       $pri6 = ""; 
       $pri7 = ""; 
       $pri8 = ""; 
       return 1; 
      } 
     }else{  
      $usrcnt = 0; 
      $usr1 = ""; 
      $usr2 = ""; 
      $usr3 = ""; 
      $usr4 = ""; 
      $usr5 = ""; 
      $usr6 = ""; 
      $usr7 = ""; 
      $usr8 = ""; 
      $pri1 = ""; 
      $pri2 = ""; 
      $pri3 = ""; 
      $pri4 = ""; 
      $pri5 = ""; 
      $pri6 = ""; 
      $pri7 = ""; 
      $pri8 = ""; 
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      return 1; 
     } 
    } 
 
    /* Tractament del POST provinent de javascript afegir usuari nou */ 
    if ($_POST['usrName'] != '' & $_POST['usrPwd'] != '' & 
$_POST['privilege'] != '' & $_POST != null){ // Actualització de dades és correcta 
      addAccount($_POST['usrName'] , 
$_POST['usrPwd'] , $_POST['privilege']); // Crida modificar usuari 
      echo "<script type='text/javascript'> 
document.location.reload(); </script>"; 
    } 
     
    /* Tractament del POST provinent de javascript eliminar usuari */ 
    if ($_POST['usrDel'] != '' & $_POST != null){ // Actualització de 
dades és correcta 
      delAccount($_POST['usrDel']); 
      echo "<script type='text/javascript'> 
document.location.reload(); </script>"; 
    } 
     
    /* Obtenir els valors actuals d'usuaris enregistrats en la càmera */ 
    $veri1 = usuaris(); 
 
    /* Lectura dades càmera OK i post de modificar dades */ 
    if ($veri1 == 0 && $_POST != null){  
      
     /*  Control usuari 1 */ 
     if($_POST['usr1'] != '' && $usr1 == ''){ // Afegir usuari 
      ?> 
      <script> 
       var userpos = "<?php echo $_POST['usr1']; 
?>" ; // Conèixer valor que has posat en el text 
       var cnt = "<?php echo $usrcnt + 1; ?>" ; // 
Número d'usuari que li pertoca 
       newuser(cnt,userpos); // Cridar funció 
d'omplir els camps usuari, pwd, privilegis 
      </script> 
      <?php 
     }elseif($_POST['usr1'] != '' && $usr1 != ''){ //Canviar nom 
usuari 
      $i = 0; 
      do{ 
       $flag = changeUserName($usr1 , 
$_POST['usr1']); // Crida modificar usuari 
       if ( $flag->result == 0) { $i = 3; $usr1 = 
$_POST['usr1']; }else{ $i = $i + 1; } // Dades rebudes correctament 
      } while ($i < 3); 
     } 
      
     /*  Control usuari 2 */ 
     if($_POST['usr2'] != '' && $usr2 == ''){ // Afegir usuari 
      ?> 
      <script> 
       var userpos = "<?php echo $_POST['usr2']; 
?>" ; // Conèixer valor que has posat en el text 
       var cnt = "<?php echo $usrcnt + 1; ?>" ; // 
Número d'usuari que li pertoca 
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       newuser(cnt,userpos); // Cridar funció 
d'omplir els camps usuari, pwd, privilegis 
      </script> 
      <?php 
     }elseif($_POST['usr2'] != '' && $usr2 != ''){ //Canviar nom 
usuari 
      $i = 0; 
      do{ 
       $flag = changeUserName($usr2 , 
$_POST['usr2']); // Crida modificar usuari 
       if ( $flag->result == 0) { $i = 3; $usr2 = 
$_POST['usr2']; }else{ $i = $i + 1; } // Dades rebudes correctament 
      } while ($i < 3); 
     } 
     /*  Control usuari 3 */ 
     if($_POST['usr3'] != '' && $usr3 == ''){ // Afegir usuari 
      ?> 
      <script> 
       var userpos = "<?php echo $_POST['usr3']; 
?>" ; // Conèixer valor que has posat en el text 
       var cnt = "<?php echo $usrcnt + 1; ?>" ; // 
Número d'usuari que li pertoca 
       newuser(cnt,userpos); // Cridar funció 
d'omplir els camps usuari, pwd, privilegis 
      </script> 
      <?php 
     }elseif($_POST['usr3'] != '' && $usr3 != ''){ //Canviar nom 
usuari 
      $i = 0; 
      do{ 
       $flag = changeUserName($usr3 , 
$_POST['usr3']); // Crida modificar usuari 
       if ( $flag->result == 0) { $i = 3; $usr3 = 
$_POST['usr3']; }else{ $i = $i + 1; } // Dades rebudes correctament 
      } while ($i < 3); 
     } 
     /*  Control usuari 4 */ 
     if($_POST['usr4'] != '' && $usr4 == ''){ // Afegir usuari 
      ?> 
      <script> 
       var userpos = "<?php echo $_POST['usr4']; 
?>" ; // Conèixer valor que has posat en el text 
       var cnt = "<?php echo $usrcnt + 1; ?>" ; // 
Número d'usuari que li pertoca 
       newuser(cnt,userpos); // Cridar funció 
d'omplir els camps usuari, pwd, privilegis 
      </script> 
      <?php 
     }elseif($_POST['usr4'] != '' && $usr4 != ''){ //Canviar nom 
usuari 
      $i = 0; 
      do{ 
       $flag = changeUserName($usr4 , 
$_POST['usr4']); // Crida modificar usuari 
       if ( $flag->result == 0) { $i = 3; $usr4 = 
$_POST['usr4']; }else{ $i = $i + 1; } // Dades rebudes correctament 
      } while ($i < 3); 
     } 
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     /*  Control usuari 5 */ 
     if($_POST['usr5'] != '' && $usr5 == ''){ // Afegir usuari 
      ?> 
      <script> 
       var userpos = "<?php echo $_POST['usr5']; 
?>" ; // Conèixer valor que has posat en el text 
       var cnt = "<?php echo $usrcnt + 1; ?>" ; // 
Número d'usuari que li pertoca 
       newuser(cnt,userpos); // Cridar funció 
d'omplir els camps usuari, pwd, privilegis 
      </script> 
      <?php 
     }elseif($_POST['usr5'] != '' && $usr5 != ''){ //Canviar nom 
usuari 
      $i = 0; 
      do{ 
       $flag = changeUserName($usr5 , 
$_POST['usr5']); // Crida modificar usuari 
       if ( $flag->result == 0) { $i = 3; $usr5 = 
$_POST['usr5']; }else{ $i = $i + 1; } // Dades rebudes correctament 
      } while ($i < 3); 
     } 
     /*  Control usuari 6 */ 
     if($_POST['usr6'] != '' && $usr6 == ''){ // Afegir usuari 
      ?> 
      <script> 
       var userpos = "<?php echo $_POST['usr6']; 
?>" ; // Conèixer valor que has posat en el text 
       var cnt = "<?php echo $usrcnt + 1; ?>" ; // 
Número d'usuari que li pertoca 
       newuser(cnt,userpos); // Cridar funció 
d'omplir els camps usuari, pwd, privilegis 
      </script> 
      <?php 
     }elseif($_POST['usr6'] != '' && $usr6 != ''){ //Canviar nom 
usuari 
      $i = 0; 
      do{ 
       $flag = changeUserName($usr6 , 
$_POST['usr6']); // Crida modificar usuari 
       if ( $flag->result == 0) { $i = 3; $usr6 = 
$_POST['usr6']; }else{ $i = $i + 1; } // Dades rebudes correctament 
      } while ($i < 3); 
     } 
     /*  Control usuari 7 */ 
     if($_POST['usr7'] != '' && $usr7 == ''){ // Afegir usuari 
      ?> 
      <script> 
       var userpos = "<?php echo $_POST['usr7']; 
?>" ; // Conèixer valor que has posat en el text 
       var cnt = "<?php echo $usrcnt + 1; ?>" ; // 
Número d'usuari que li pertoca 
       newuser(cnt,userpos); // Cridar funció 
d'omplir els camps usuari, pwd, privilegis 
      </script> 
      <?php 
     }elseif($_POST['usr7'] != '' && $usr7 != ''){ //Canviar nom 
usuari 
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      $i = 0; 
      do{ 
       $flag = changeUserName($usr7 , 
$_POST['usr7']); // Crida modificar usuari 
       if ( $flag->result == 0) { $i = 3; $usr7 = 
$_POST['usr7']; }else{ $i = $i + 1; } // Dades rebudes correctament 
      } while ($i < 3); 
     } 
     /*  Control usuari 8 */ 
     if($_POST['usr8'] != '' && $usr8 == ''){ // Afegir usuari 
      ?> 
      <script> 
       var userpos = "<?php echo $_POST['usr8']; 
?>" ; // Conèixer valor que has posat en el text 
       var cnt = "<?php echo $usrcnt + 1; ?>" ; // 
Número d'usuari que li pertoca 
       newuser(cnt,userpos); // Cridar funció 
d'omplir els camps usuari, pwd, privilegis 
      </script> 
      <?php 
     }elseif($_POST['usr8'] != '' && $usr8 != ''){ //Canviar nom 
usuari 
      $i = 0; 
      do{ 
       $flag = changeUserName($usr8 , 
$_POST['usr8']); // Crida modificar usuari 
       if ( $flag->result == 0) { $i = 3; $usr8 = 
$_POST['usr8']; }else{ $i = $i + 1; } // Dades rebudes correctament 
      } while ($i < 3); 
     } 
           
    } 
     
    /* Verificar que les dues obtencions de dades de la càmera han anat 
correctes */ 
    if ($veri1 == 0){ // Actualització de dades és correcta 
     echo "<script type='text/javascript'> 
       function confirma(){ //Notificar 
actualització OK 
        confirmacio('Dades actualitzades'); 
       } 
       setTimeout(confirma, 500);  
      </script>"; 
    }else{ 
     echo "<script type='text/javascript'> 
       function error(){  // Notificar error 
actualització 
        fail('Error connexió càmera IP'); 
       } 
       function actualitzar(){ // Tornar a 
carregar la pàgina 
        document.location.reload(); 
       } 
       setTimeout(error, 1000); 
       setTimeout(actualitzar, 3000); 
      </script>"; 
    } 
   ?> 
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   <!-- Definir formulari de les dades configuració imatge --> 
   <br><br> 
   <FORM NAME="Info" ACTION="users.php" METHOD="POST"> 
    
    <table style="border-collapse:collapse;"> 
     <!-- Capçalera --> 
        <thead> 
            <tr style="border-bottom:1px solid black;"> 
                <th class='the2'>Descripció</th> 
                <th class='thd2'></th> 
            </tr> 
        </thead> 
         
         <!-- Dades taules --> 
        <tbody> 
            <tr> 
                <td class='the2'>Usuari 1  <?php echo $pri1; ?></td> 
                <td class='thd2'> 
                 <input class="box2"  type="text" name="usr1" 
maxlength="20" value="<?php echo $usr1; ?>" disabled> 
                </td> 
                <!-- 
                <td class='thimg' onclick="del('<?php echo $usr1; ?>')"> 
                 <img src='img/config/eliminar.png' align='center' width='20' 
height='20'>    
                </td> --> 
            </tr> 
             
            <tr> 
                <td class='the2'>Usuari 2 <?php echo $pri2; ?></td> 
                <td class='thd2'> 
                 <input class="box2"  type="text" name="usr2" 
maxlength="20" value="<?php echo $usr2; ?>"> 
                </td>  
                <td class='thimg' onclick="del('<?php echo $usr2; ?>')"> 
                 <img src='img/config/eliminar.png' align='center' 
width='20' height='20'>    
                </td>    
            </tr> 
             
                  <tr> 
                <td class='the2'>Usuari 3  <?php echo $pri3; ?></td> 
                <td class='thd2'> 
                 <input class="box2"  type="text" name="usr3" 
maxlength="20" value="<?php echo $usr3; ?>"> 
                </td> 
                <td class='thimg' onclick="del('<?php echo $usr3; ?>')"> 
                 <img src='img/config/eliminar.png' align='center' 
width='20' height='20'>    
                </td>   
            </tr> 
             
            <tr> 
                <td class='the2'>Usuari 4  <?php echo $pri4; ?></td> 
                <td class='thd2'> 
                 <input class="box2"  type="text" name="usr4" 
maxlength="20" value="<?php echo $usr4; ?>"> 
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                </td> 
                <td class='thimg' onclick="del('<?php echo $usr4; ?>')"> 
                 <img src='img/config/eliminar.png' align='center' 
width='20' height='20'>    
                </td>      
            </tr> 
             
            <tr> 
                <td class='the2'>Usuari 5  <?php echo $pri5; ?></td> 
                <td class='thd2'> 
                 <input class="box2"  type="text" name="usr5" 
maxlength="20" value="<?php echo $usr5; ?>"> 
                </td> 
                <td class='thimg' onclick="del('<?php echo $usr5; ?>')"> 
                 <img src='img/config/eliminar.png' align='center' 
width='20' height='20'>    
                </td>    
            </tr> 
             
            <tr> 
                <td class='the2'>Usuari 6  <?php echo $pri6; ?></td> 
                <td class='thd2'> 
                 <input class="box2"  type="text" name="usr6" 
maxlength="20" value="<?php echo $usr6; ?>"> 
                </td> 
                <td class='thimg' onclick="del('<?php echo $usr6; ?>')"> 
                 <img src='img/config/eliminar.png' align='center' 
width='20' height='20'>    
                </td>     
            </tr> 
             
            <tr> 
                <td class='the2'>Usuari 7  <?php echo $pri7; ?></td> 
                <td class='thd2'> 
                 <input class="box2"  type="text" name="usr7" 
maxlength="20" value="<?php echo $usr7; ?>"> 
                </td> 
                <td class='thimg' onclick="del('<?php echo $usr7; ?>')"> 
                 <img src='img/config/eliminar.png' align='center' 
width='20' height='20'>    
                </td>      
            </tr> 
             
            <tr style="border-bottom:1px solid black;"> 
                <td class='the2'>Usuari 8  <?php echo $pri8; ?></td> 
                <td class='thd2'> 
                 <input class="box2"  type="text" name="usr8" 
maxlength="20" value="<?php echo $usr8; ?>"> 
                 </td>   
                <td class='thimg' onclick="del('<?php echo $usr8; ?>')"> 
                 <img src='img/config/eliminar.png' align='center' 
width='20' height='20'>    
                </td>     
            </tr> 
 
        </tbody> 
          </table> 
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    <br> 
    <!-- Botons actualització i enviar dades --> 
    <a href="users.php" class="bot" style="text-decoration:none;"> 
      Actualitzar 
    </a> 
    <INPUT class="bot2" type="submit" value="Enviar"> 
 
   </FORM>  
 
   <br> 
   <!-- Text informatiu final de pàgina --> 
   <div id='default'> 
    <text1> 
    Informació:<br> 
    Els noms d'usuari no poden estar repetits ni contenir espais. 
Accepta lletres, números i símbols _ - @ $ *. 
    La contrasenya pot tenir fins a 12 caràcters. Accepta lletres, 
números i símbols ~ ! @ # % ^ * ( ) _ + { } : "| < > ? ` - ; ' \ , . / sense espais. 
    </text1> 
   </div> 
    
     </div cos> 
 
    </body> 
</html> 

 PTZ.php 

Pagina amb les posicions memoritzades de la càmera que s’introdueix dins la pàgina de 

configuració. 

<!doctype html> 
<html> 
    <head> 
        <meta charset="utf-8"> 
        <link type="text/css" rel="stylesheet" href="style.css"/> 
        <link type="text/css" rel="stylesheet" href="fonts.css"/> 
        <title>Cases Domòtiques</title> 
    </head> 
     
    <body> 
         
<!--####################################### Scripts & Includes 
#####################################################-->           
   
  <!-- Funcions de crides al servidor tan de lectura com d'escriptura --> 
  <?php include("curls.php"); ?> 
   
  <!-- Funcions per fer popups informatius --> 
  <script src="jquery-1.11.2.js"></script> 
  <script src="blockUI.1.33.js"></script> 
  <script src="popup.js"></script> 
 
  <!--Controlar accions d'usuaris --> 
  <script type="text/javascript"> 
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   function del(valor){ 
    /* Eliminar punt memoritzat de la càmera */ 
    if (valor != ''){ 
     var pregunta = confirm("Segur que vols Eliminar la posició 
'"+ valor +"' ?"); 
     if (pregunta){ 
      senddel(valor); 
     }else{ 
      alert("NO s'ha eliminat el punt '"+ valor +"'."); 
     } 
    } 
   } 
    
   function senddel(point){ 
    /* Realitzar Post amb les dades del punt a eliminar */ 
    var hr = new XMLHttpRequest(); // Crear el nostre objecte 
XMLHttpRequest 
    var url = "ptz.php"; // Definir URl, pàgina enviar post 
    var vars = "&ptDel="+point; // Definir variables, valors punt a 
eliminar 
    hr.open("POST", url, true); 
    hr.setRequestHeader("Content-type", "application/x-www-form-
urlencoded"); 
    /* Accedir a l'esdeveniment onreadystatechange cada vegada que hi ha 
un canvi en l'objecte XMLHttpRequest */ 
    hr.onreadystatechange = function() { 
     if(hr.readyState == 4 ) { 
      var return_data = hr.responseText; 
      document.getElementById("cos").innerHTML = 
return_data; //Carregar la resposta en el cos 
      hr.abort(); 
     } 
    } 
    hr.send(vars); // Enviar les dades PHP i esperar resposta 
d'actualització de l'estat del div 
   } 
    
  </script> 
    
<!--######################################## WEB 
##########################################################--> 
 
  <div id="cos" align="center"> 
     
   <t2> Configuració càmera </t2> 
   <br> 
   <t2> <b> Controls PTZ </b> </t2> 
   <br> 
   <?php 
    global $veri1 , $veri2; // variables de verificació 
    $veri1 = 1; 
    $veri2 = 1; 
 
    function velocitat(){ 
     /* Obtenir la velocitat de moviment de la càmera */ 
     global $velocitat; 
     

182  |  



|  Annexos 

     $valor = getPTZSpeed(); // Demanar en el servidor de la 
càmera 
      
     if ($valor != 1){ 
      if ($valor->result == 0){ 
       $velocitat = $valor->speed; 
       if ($velocitat == 4){ 
        $velocitat = "Molt lent"; 
       }elseif($velocitat == 3){ 
        $velocitat = "Lent"; 
       }elseif($velocitat == 2){ 
        $velocitat = "Normal"; 
       }elseif($velocitat == 1){ 
        $velocitat = "Ràpid"; 
       }elseif($velocitat == 0){ 
        $velocitat = "Molt ràpid"; 
       } 
       return 0; 
      }else{  
       $velocitat = ""; 
       return 1; 
      } 
     }else{  
      $velocitat = ""; 
      return 1; 
     } 
    } 
     
     
    function punts(){ 
     /* Obtenir els punts memoritzats de posicionament de la 
càmera */ 
     global $pt1, $pt2, $pt3, $pt4, $pt5, $pt6, $pt7, $pt8, $pt9, 
$pt10; 
     
     $valor = getPTZPresetPointList(); // Demanar en el servidor 
de la càmera 
      
     if ($valor != 1){ // Guardar valors en variables 
      if ($valor->result == 0){ 
       $cnt = $valor->cnt; 
       $pt1 = $valor->point4; 
       $pt2 = $valor->point5; 
       $pt3 = $valor->point6; 
       $pt4 = $valor->point7; 
       $pt5 = $valor->point8; 
       $pt6 = $valor->point9; 
       $pt7 = $valor->point10; 
       $pt8 = $valor->point11; 
       $pt9 = $valor->point12; 
       $pt10 = $valor->point13; 
       return 0; 
      }else{ 
       $cnt = 10; 
       $pt1 = ""; 
       $pt2 = ""; 
       $pt3 = ""; 
       $pt4 = ""; 
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       $pt5 = ""; 
       $pt6 = ""; 
       $pt7 = ""; 
       $pt8 = ""; 
       $pt9 = ""; 
       $pt10 = ""; 
       return 1; 
      } 
     }else{ 
      $cnt = 10; 
      $pt1 = ""; 
      $pt2 = ""; 
      $pt3 = ""; 
      $pt4 = ""; 
      $pt5 = ""; 
      $pt6 = ""; 
      $pt7 = ""; 
      $pt8 = ""; 
      $pt9 = ""; 
      $pt10 = ""; 
      return 1; 
     } 
    } 
     
    /* Obtenir el valor actual de velocitat enregistrat en la càmera */ 
    $veri1 = velocitat();     
  
     
    /* Lectura dades càmera OK i post de modificar dades */ 
    if ($veri1 == 0 && $_POST != null){  
      
     /* SI el valor de la velocitat és diferent modifiquem el valor 
en la càmera i comprovem resultats */ 
     if ($_POST['Speed'] != $velocitat && $_POST['Speed'] != 
''){  
      $i = 0; 
      do{ 
       if ($_POST['Speed'] == "Molt lent"){ 
        $num = 4; 
       }elseif($_POST['Speed'] == "Lent"){ 
        $num = 3; 
       }elseif($_POST['Speed'] == "Normal"){ 
        $num = 2; 
       }elseif($_POST['Speed'] == "Ràpid"){ 
        $num = 1; 
       }elseif($_POST['Speed'] == "Molt ràpid"){ 
        $num = 0; 
       }else{ 
        $num = 2; 
       } 
 
       $flag = setPTZSpeed($num); 
 // Crida modificar valor velocitat       
       if ( $flag->result == 0) { $i = 3; $velocitat = 
$_POST['Speed'];}else{ $i = $i + 1; } 
      } while ($i < 3); 
     } 
    } 

184  |  



|  Annexos 

     
    /* Tractament del POST provinent de javascript afegir un punt */ 
    if ($_POST['addpt'] != '' & $_POST != null){ 
     $i = 0; 
     do{ 
      $flag = ptzAddPresetPoint($_POST['addpt']);
  // Crida afegir posició actual com a nou punt 
      if ( $flag->result == 0) { $i = 3;}else{ $i = $i + 1; }
  
     }while ($i < 3); 
 
    } 
     
    /* Tractament del POST provinent de javascript eliminar punt */ 
    if ($_POST['ptDel'] != '' & $_POST != null){  
     $i = 0; 
     do{ 
      ptzDeletePresetPoint($_POST['ptDel']); 
  // Crida eliminar el punt seleccionat 
      if ( $flag->result == 0 ) { $i = 3; }else{ $i = $i + 1; }
  
     }while ($i < 3); 
    } 
         
    /* Obtenir els valors actuals dels punts enregistrat en la càmera */ 
    $veri2 = punts(); 
         
    /* Verificar que les dues obtencions de dades de la càmera han anat 
correctes */ 
    if ($veri1 == 0 && $veri2 == 0){   // Actualització 
de dades és correcte 
     echo "<script type='text/javascript'> 
       function confirma(){ //Notificar 
actualització OK 
        confirmacio('Dades actualitzades'); 
       } 
       setTimeout(confirma, 500);  
      </script>"; 
    }else{ 
     echo "<script type='text/javascript'> 
       function error(){  // Notificar error 
actualització 
        fail('Error connexió càmera IP'); 
       } 
       function actualitzar(){ // Tornar a 
carregar la pàgina 
        document.location.reload(); 
       } 
       setTimeout(error, 1000); 
       setTimeout(actualitzar, 3000); 
      </script>"; 
    } 
 
   ?> 
   
   <!-- Definir formulari de les dades configuració moviments PTZ --> 
   <br><br> 
   <FORM NAME="ptz" ACTION="ptz.php" METHOD="POST"> 
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    <!-- Selector de velocitat --> 
    <table style="border-collapse:collapse;"> 
     <!-- Capçalera --> 
        <thead> 
            <tr style="border-bottom:1px solid black;"> 
                <th class='the2'>Descripció</th> 
            </tr> 
        </thead> 
         
         <!-- Dades taules --> 
        <tbody> 
            <tr style="border-bottom:1px solid black;"> 
                <td class='the2'>Velocitat càmera</td> 
                <td class='thd2'"> 
                 <select class="box3" name="Speed" value="<?php echo 
$velocitat; ?>"> 
        <option <?php if($velocitat == 
"Molt lent"){ echo 'selected';}; ?> >Molt lent</option> 
        <option <?php if($velocitat == 
"Lent"){ echo 'selected';}; ?> >Lent</option> 
        <option <?php if($velocitat == 
"Normal"){ echo 'selected';}; ?> >Normal</option> 
        <option <?php if($velocitat == 
"Ràpid"){ echo 'selected';}; ?> >Ràpid</option> 
        <option <?php if($velocitat == 
"Molt ràpid"){ echo 'selected';}; ?>>Molt ràpid</option> 
        </select> 
                </td>      
            </tr> 
                   
        </tbody> 
        </table> 
          
    <br><br> 
       <!-- Afegir punt posició actual --> 
       <table style="border-collapse:collapse;"> 
        <!-- Capçalera --> 
        <thead> 
            <tr style="border-bottom:1px solid black;"> 
                <th class='the3'>Afegir punt</th> 
            </tr> 
        </thead> 
         
        <!-- Dades taules --> 
        <tbody> 
            <tr style="border-top:1px solid black;"> 
                <td class='th'> 
                 <input class="box22" type="text" name="addpt" 
maxlength="20" value="" <?php if($cnt == 14){echo 'disabled';}?>> 
                </td> 
            </tr> 
        </tbody> 
        </table> 
                  
          <br> 
    <!-- Botons actualització i enviar dades --> 
    <a href="ptz.php" class="bot" style="text-decoration:none;"> 

186  |  



|  Annexos 

      Actualitzar 
    </a> 
    <INPUT class="bot2" type="submit" value="Enviar"> 
     
        <br><br> 
        <!-- Taula visualització punts memoritzats existents en la càmera --> 
          
          <table style="border-collapse:collapse;"> 
           <!-- Capçalera -->          
        <thead> 
            <tr style="border-bottom:1px solid black;"> 
                <th class='the3'>Posició</th> 
            </tr> 
        </thead> 
         
        <!-- Dades taules --> 
        <tbody> 
            <tr style="border-top:1px solid black;"> 
                <td class='the3'>Punt 1</td> 
                <td class='thd2'> 
                 <input class="box2" type="text" name="pt1" 
maxlength="20" value="<?php echo $pt1; ?>" <?php if($pt1 == ''){echo 'disabled';}?>> 
                </td> 
                <td class='thimg' onclick="del('<?php echo $pt1; ?>')"> 
                 <img src='img/config/eliminar.png' align='center' 
width='20' height='20'>    
                </td>  
            </tr> 
             
            <tr> 
                <td class='the3'>Punt 2</td> 
                <td class='thd2'> 
                 <input class="box2"  type="text" name="pt2" 
maxlength="20" value="<?php echo $pt2; ?>" <?php if($pt2 == ''){echo 'disabled';}?>> 
                </td>  
                <td class='thimg' onclick="del('<?php echo $pt2; ?>')"> 
                 <img src='img/config/eliminar.png' align='center' 
width='20' height='20'>    
                </td>    
            </tr> 
             
            <tr> 
                <td class='the3'>Punt 3</td> 
                <td class='thd2'> 
                 <input class="box2"  type="text" name="pt3" 
maxlength="20" value="<?php echo $pt3; ?>" <?php if($pt3 == ''){echo 'disabled';}?>> 
                </td> 
                <td class='thimg' onclick="del('<?php echo $pt3; ?>')"> 
                 <img src='img/config/eliminar.png' align='center' 
width='20' height='20'>    
                </td>   
            </tr> 
             
            <tr> 
                <td class='the3'>Punt 4</td> 
                <td class='thd2'> 
                 <input class="box2"  type="text" name="pt4" 
maxlength="20" value="<?php echo $pt4; ?>" <?php if($pt4 == ''){echo 'disabled';}?>> 
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                </td> 
                <td class='thimg' onclick="del('<?php echo $pt4; ?>')"> 
                 <img src='img/config/eliminar.png' align='center' 
width='20' height='20'>    
                </td>      
            </tr> 
             
            <tr> 
                <td class='the3'>Punt 5</td> 
                <td class='thd2'> 
                 <input class="box2"  type="text" name="pt5" 
maxlength="20" value="<?php echo $pt5; ?>" <?php if($pt5 == ''){echo 'disabled';}?>> 
                </td> 
                <td class='thimg' onclick="del('<?php echo $pt5; ?>')"> 
                 <img src='img/config/eliminar.png' align='center' 
width='20' height='20'>    
                </td>    
            </tr> 
             
            <tr> 
                <td class='the3'>Punt 6</td> 
                <td class='thd2'> 
                 <input class="box2"  type="text" name="pt6" 
maxlength="20" value="<?php echo $pt6; ?>" <?php if($pt6 == ''){echo 'disabled';}?>> 
                </td> 
                <td class='thimg' onclick="del('<?php echo $pt6; ?>')"> 
                 <img src='img/config/eliminar.png' align='center' 
width='20' height='20'>    
                </td>     
            </tr> 
            <tr> 
                <td class='the3'>Punt 7</td> 
                <td class='thd2'> 
                 <input class="box2"  type="text" name="pt7" 
maxlength="20" value="<?php echo $pt7; ?>" <?php if($pt7 == ''){echo 'disabled';}?>> 
                </td> 
                <td class='thimg' onclick="del('<?php echo $pt7; ?>')"> 
                 <img src='img/config/eliminar.png' align='center' 
width='20' height='20'>    
                </td>      
            </tr> 
            <tr> 
                <td class='the3'>Punt 8</td> 
                <td class='thd2'> 
                 <input class="box2"  type="text" name="pt8" 
maxlength="20" value="<?php echo $pt8; ?>" <?php if($pt8 == ''){echo 'disabled';}?>> 
                </td> 
                <td class='thimg' onclick="del('<?php echo $pt8; ?>')"> 
                 <img src='img/config/eliminar.png' align='center' 
width='20' height='20'>    
                </td>      
            </tr> 
            <tr> 
                <td class='the3'>Punt 9</td> 
                <td class='thd2'> 
                 <input class="box2"  type="text" name="pt9" 
maxlength="20" value="<?php echo $pt9; ?>" <?php if($pt9 == ''){echo 'disabled';}?>> 
                 </td>   
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                <td class='thimg' onclick="del('<?php echo $pt9; ?>')"> 
                 <img src='img/config/eliminar.png' align='center' 
width='20' height='20'>    
                </td>     
            </tr> 
             
            <tr style="border-bottom:1px solid black;"> 
                <td class='the3'>Punt 10</td> 
                <td class='thd2'> 
                 <input class="box2"  type="text" name="pt10" 
maxlength="20" value="<?php echo $pt10; ?>" <?php if($pt10 == ''){echo 'disabled';}?>> 
                 </td>   
                <td class='thimg' onclick="del('<?php echo $pt10; ?>')"> 
                 <img src='img/config/eliminar.png' align='center' 
width='20' height='20'>    
                </td>     
            </tr> 
             
        </tbody> 
         </table> 
   </FORM>  
    
   <br> 
   <!-- Text informatiu final de pàgina --> 
   <div id='default'> 
    <text1> 
    Informació:<br> 
    En afegir un punt es guardarà la posició corresponent a la vista 
actual de la càmera en un de les següent posicions disponibles.<br> 
    Podem afegir o eliminar punts, automaticament seran ordenades 
per ordre que els hem anat introduint. 
    No està permès repetir els noms de les posicions. 
    </text1> 
   </div> 
    
     </div cos> 
 
    </body> 
</html> 

 Admin.php 

Pagina amb de paràmetres de configuració de les connexions a xarxa de la càmera que 

s’introdueix dins la pàgina de configuració. 

<!doctype html> 
<html> 
    <head> 
        <meta charset="utf-8"> 
        <link type="text/css" rel="stylesheet" href="style.css"/> 
        <link type="text/css" rel="stylesheet" href="fonts.css"/> 
        <title>Cases Domòtiques</title> 
    </head> 
     
    <body> 
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<!--####################################### Scripts & Includes 
#####################################################-->           
   
  <!-- Funcions de crides al servidor tan de lectura com d'escriptura --> 
  <?php include("curls.php"); ?> 
   
  <!-- Funcions per fer popups informatius --> 
  <script src="jquery-1.11.2.js"></script> 
  <script src="blockUI.1.33.js"></script> 
  <script src="popup.js"></script> 
   
<!--######################################## WEB 
##########################################################--> 
 
        <div id="cos" align="center"> 
         <!-- Paràmetres de configuració de càmera -->    
   <t2> Configuració càmera </t2> 
   <br> 
   <t2> <b> Administració Dispositiu </b> </t2> 
   <br>  
   <?php 
    global $veri1 , $veri2; // Variables verificació  
    $veri1 = 1; 
    $veri2 = 1; 
 
    function valorsIP(){  
     /* Obtenir els valors de configuració de porta d'enllaç de la 
càmara IP */ 
     global $ip, $gate, $mask, $dns1, $dns2; 
    
     $valor = getIPInfo(); // Demanar en el servidor de la càmera 
    
     if ($valor != 1){ // Guardar valors en variables 
      if ($valor->result == 0){ // Dades rebudes 
correctament 
       $ip = $valor->ip; 
       $gate = $valor->gate; 
       $mask = $valor->mask; 
       $dns1 = $valor->dns1; 
       $dns2 = $valor->dns2; 
       return 0; 
      }else{  
       $ip = ""; 
       $gate = ""; 
       $mask = ""; 
       $dns1 = ""; 
       $dns2 = ""; 
       return 1; 
      } 
     }else{  
      $ip = ""; 
      $gate = ""; 
      $mask = ""; 
      $dns1 = ""; 
      $dns2 = ""; 
      return 1; 
     } 
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    } 
     
    function valorsDNS(){ 
     /* Obtenir els valors dels ports de connexió i del servidor 
DDNS disponibles en la càmera IP */ 
     global $webPort , $mediaPort , $httpsPort , $mediaPort , 
$onvifPort , $isEnable , $hostName , $ddnsServer , $user , $psw, $factoryDDNS; 
    
     $valor = getPortInfo();  // Demanar en el servidor 
de la càmera 
     $valor2 = getDDNSConfig(); // Demanar en el servidor 
de la càmera 
  
     if ($valor != 1 && $valor2 != 1){ // Guardar valors en 
variables 
      if ($valor->result == 0 && $valor2->result == 0){
 // Dades rebudes correctament 
      $webPort = $valor->webPort; 
      $httpsPort = $valor->httpsPort; 
      $mediaPort = $valor->mediaPort; 
      $onvifPort = $valor->onvifPort; 
         $isEnable = $valor2->isEnable; 
      $hostName = $valor2->hostName; 
      if($valor2->ddnsServer == 0){ 
       $ddnsServer = "Factory DDNS"; 
      }elseif($valor2->ddnsServer == 1){ 
       $ddnsServer = "Oray"; 
      }elseif($valor2->ddnsServer == 2){ 
       $ddnsServer = "3322"; 
      }elseif($valor2->ddnsServer == 3){ 
       $ddnsServer = "No-ip"; 
      }elseif($valor2->ddnsServer == 4){ 
       $ddnsServer = "Dyndns"; 
      } 
      $user = $valor2->user; 
      $password = $valor2->password; 
      $factoryDDNS = $valor2->factoryDDNS; 
      return 0; 
      }else{  
       $webPort = ""; 
       $httpsPort = ""; 
       $mediaPort = ""; 
       $onvifPort = ""; 
        $isEnable = ""; 
       $hostName = ""; 
       $ddnsServer = ""; 
       $user = ""; 
       $password =""; 
       $factoryDDNS = "";  
       return 1; 
      } 
     }else{  
      $webPort = ""; 
      $httpsPort = ""; 
      $mediaPort = ""; 
      $onvifPort = ""; 
       $isEnable = ""; 
      $hostName = ""; 
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      $ddnsServer = ""; 
      $user = ""; 
      $password =""; 
      $factoryDDNS = "";  
      return 1; 
     } 
    }    
     
    /* Obtenir els valors de la base de dades de la connexió amb la càmera 
usr/pwd */  
    $veri0 = readinfocam(1); 
     
    if ($veri0 != 0){ // Llegir valors de la base de dades 
     $portacam = $veri0[0]; // Porta 
     $usrcam = $veri0[5]; // Usuari 
     $pwdcam = $veri0[6]; // Pasword 
    }else{ 
     $portacam = ""; // Porta 
     $usrcam = ""; // Usuari 
     $pwdcam = ""; // Pasword 
    } 
 
    /* Post de modificar dades en la base de dades de connexió amb la 
càmera */  
    if ((($_POST['IP'] != $ip && $_POST['IP'] != " " ) || 
($_POST['webPort'] != $webPort && $_POST['webPort'] != " ") || ($_POST['isEnable'] != $isEnable && 
$_POST['isEnable'] != " ") || ($_POST['usrcam'] != $usrcam && $_POST['usrcam'] != " ") || 
($_POST['pwdcam'] != $pwdcam && $_POST['pwdcam'] != " ") ) && $_POST != null) 
  
    { // Actualització de les dades a la base de dades si hi ha algun 
canvi 
     $i = 0; 
     do{ 
      $veri3 = updateinfocam('1' , $_POST['IP'] , 
$_POST['webPort'] , $_POST['isEnable'] , 'gd1217.myfoscam.org' , $_POST['usrcam'] , 
$_POST['pwdcam']);  // Guardar dades en la base de dades   
    
      if ( $veri3 == 1) { 
       $i = 3; 
       $usrcam = $_POST['usrcam']; 
       $pwdcam = $_POST['pwdcam']; 
      }else{ $i = $i + 1; } 
     } while ($i < 3);  
    } 
     
    /* Obtenir els valors actuals de connexió de càmera enregistrats en la 
càmera */ 
    $veri1 = valorsIP(); 
     
    /* Lectura dades càmera OK i post de modificar dades */  
    if ($veri1 == 0 && $_POST != null){  
     
     /* Si hi ha algun valor diferent del de la lectura es modifica 
en la càmera IP*/ 
     if($ip != $_POST['IP'] || $gate != $_POST['gate'] || $mask != 
$_POST['mask'] || $dns1 != $_POST['dns1'] || $dns2 != $_POST['dns2']){ 
      $i = 0; 
      do{ 
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      $flag = setIpInfo("", $_POST['IP'] , $_POST['gate'] , 
$_POST['mask'] , $_POST['dns1'] , $_POST['dns2']); // Crida modificar valors càmera 
      
       if ( $flag->result == 0) { // Dades rebudes 
correctament 
        $i = 3;  
        $ip = $_POST['IP']; 
        $gate = $_POST['gate']; 
        $mask = $_POST['mask']; 
        $dns1 = $_POST['dns1']; 
        $dns2 = $_POST['dns2']; 
       }else{ $i = $i + 1; } 
      } while ($i < 3);  
     } 
    } 
 
    /* Obtenir els valors actuals de connexió DDNS a la càmera */  
    $veri2 = valorsDNS(); 
     
    /* Lectura dades càmera OK i post de modificar dades */  
    if ($veri2 == 0 && $_POST != null){  
 
     /* Si hi ha algun valor de PORTS diferent del de la lectura es 
modifica en la càmera IP*/ 
     if($webPort != $_POST['webPort'] || $mediaPort != 
$_POST['mediaPort'] || $httpsPort != $_POST['httpsPort'] || $onvifPort != $_POST['onvifPort']){ 
       $i = 0; 
       do{ 
       $flag = setPortInfo($_POST['webPort'] , 
$_POST['mediaPort'] , $_POST['httpsPort'] , $_POST['onvifPort']); // Crida modificar valors càmera
        
        if ( $flag->result == 0) { // Dades 
rebudes correctament 
         $i = 3;  
         $webPort = 
$_POST['webPort']; 
         $mediaPort = 
$_POST['mediaPort']; 
         $httpsPort = 
$_POST['httpsPort']; 
         $onvifPort = 
$_POST['onvifPort']; 
        }else{ $i = $i + 1; } 
       } while ($i < 3);  
     } 
          
     /* Si hi ha algun valor de DDNS Server diferent del de la 
lectura es modifica en la càmera IP*/ 
     if($_POST['ddnsServer'] == "Factory DDNS"){ 
      $ddns = 0; 
     }elseif($_POST['ddnsServer'] == "Oray"){ 
      $ddns = 1; 
     }elseif($_POST['ddnsServer'] == "3322"){ 
      $ddns = 2; 
     }elseif($_POST['ddnsServer'] == "No-ip"){ 
      $ddns = 3; 
     }elseif($_POST['ddnsServer'] == "Dyndns"){ 
      $ddns = 4; 
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     }else{ 
      $ddns = 0; 
     } 
      
     /* SI el valor d'activació de DDNS és diferent modifiquem el 
valor en la càmera i comprovem resultats */ 
     if ($_POST['isEnable'] == 1 && $isEnable == 0){ // Passar 
de 0 a 1 
      $i = 0; 
      do{ 
       $flag = setDDNSConfig( 1 , 
$_POST['hostName'] , $ddns , $_POST['user'] , $_POST['psw']); // Crida modificar valors càmera
        
       if ( $flag->result == 0) { // Dades rebudes 
correctament 
        $i = 3;  
        $isEnable = 1;  
        $hostName=$_POST['hostName'];
  
        $ddnsServer = 
$_POST['ddnsServer'];  
        $user = $_POST['user']; 
        $password = $_POST['psw']; 
       }else{ $i = $i + 1; } 
      } while ($i < 3); 
      
     }elseif ($_POST['isEnable'] != 1 && $isEnable == 1){ // 
Passar de 1 a 0 
      $i = 0; 
      do{ 
       $flag = setDDNSConfig( 0 , 
$_POST['hostName'] , $ddns , $_POST['user'] , $_POST['psw']); // Crida modificar valors càmera
       
       if ( $flag->result == 0) { // Dades rebudes 
correctament 
        $i = 3;  
        $isEnable = 0;  
        $hostName=$_POST['hostName'];
  
        $ddnsServer = 
$_POST['ddnsServer'];  
        $user = $_POST['user']; 
        $password = $_POST['psw']; 
       }else{ $i = $i + 1; } 
      } while ($i < 3); 
       
     }elseif ($_POST['isEnable'] == 1 && $isEnable == 1){ // 
Són iguals però hi ha canvis en els valors 
      if($hostName != $_POST['hostName'] || 
$ddnsServer != $_POST['ddnsServer'] || $user != $_POST['user'] || $password != $_POST['password']){ 
       $i = 0; 
       do{ 
       $flag = 
setDDNSConfig($_POST['isEnable'] , $_POST['hostName'] , $ddns , $_POST['user'] , 
$_POST['password']); // Crida modificar valors càmera     
  
        if ( $flag->result == 0) { // Dades 
rebudes correctament 
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         $i = 3;  
         $isEnable = 
$_POST['isEnable'];  
        
 $hostName=$_POST['hostName'];  
         $ddnsServer = 
$_POST['ddnsServer'];  
         $user = $_POST['user']; 
         $password = 
$_POST['password']; 
        }else{ $i = $i + 1; } 
       } while ($i < 3);   
    
      } 
     } 
    } 
 
    /* Verificar que les dues obtencions de dades de la càmera han anat 
correctes */ 
    if ($veri1 == 0 && $veri2 == 0){ // Actualització de dades és correcte 
     echo "<script type='text/javascript'> 
       function confirma(){ //Notificar 
actualització OK 
        confirmacio('Dades actualitzades'); 
       } 
       setTimeout(confirma, 500);  
      </script>"; 
    }else{ 
     echo "<script type='text/javascript'> 
       function error(){  // Notificar error 
actualització 
        fail('Error connexió càmera IP'); 
       } 
       function actualitzar(){ // Tornar a 
carregar la pàgina 
        document.location.reload(); 
       } 
       setTimeout(error, 1000); 
       setTimeout(actualitzar, 3000); 
      </script>"; 
    } 
   ?> 
   
   <!-- Definir formulari de les dades configuració connexió càmera --> 
   <br> 
   <FORM NAME="ptz" ACTION="admin.php" METHOD="POST"> 
     
    <div id="geninf"> 
     <br><br>    
     <div id="info"> 
     
      <!-- Dades de Xarxa -->   
      <table style="border-collapse:collapse;"> 
       <!-- Capçalera --> 
       <thead> 
        <tr style="border-bottom:1px 
solid black;"> 
            <th class='the4'>Xarxa</th> 
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            <th class='thd4'></th> 
        </tr> 
       </thead> 
       <!-- Dades taules --> 
       <tbody> 
        <tr> 
         <td class='the4'>IP</td> 
         <td class='thd4'> 
          <input 
class="box4"  type="text" name="IP" maxlength="15" value="<?php echo $ip; ?>" > 
         </td> 
        </tr> 
 
        <tr> 
         <td 
class='the4'>Gate</td> 
         <td class='thd4'> 
          <input 
class="box4"  type="text" name="gate" maxlength="15" value="<?php echo $gate; ?>"> 
          </td>   
             
        </tr> 
 
        <tr> 
         <td 
class='the4'>Màscara</td> 
         <td class='thd4'> 
          <input 
class="box4"  type="text" name="mask" maxlength="15" value="<?php echo $mask; ?>"> 
          </td>   
             
        </tr> 
 
        <tr> 
         <td 
class='the4'>Servidor DNS1</td> 
         <td class='thd4'> 
          <input 
class="box4"  type="text" name="dns1" maxlength="15" value="<?php echo $dns1; ?>"> 
          </td>   
             
        </tr> 
 
        <tr style="border-bottom:1px 
solid black;"> 
         <td 
class='the4'>Servidor DNS2</td> 
         <td class='thd4'> 
          <input 
class="box4"  type="text" name="dns2" maxlength="15" value="<?php echo $dns2; ?>"> 
          </td>   
             
        </tr> 
       </tbody> 
        </table> 
         
        <br> 
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      <!--  Ports de connexió -->       
      <table style="border-collapse:collapse;"> 
       <!-- Capçalera --> 
       <thead> 
        <tr style="border-bottom:1px 
solid black;"> 
            <th class='the4'>Ports 
connexió</th> 
            <th class='thd4'></th> 
        </tr> 
       </thead> 
 
       <!-- Dades taules --> 
       <tbody> 
        <tr> 
         <td 
class='the4'>Web</td> 
         <td class='thd4'> 
          <input 
class="box4"  type="number" name="webPort" min="0" max="65535" step="1" value="<?php 
echo $webPort; ?>" > 
         </td> 
        </tr> 
 
        <tr> 
         <td 
class='the4'>Https</td> 
         <td class='thd4'> 
          <input 
class="box4"  type="number" name="httpsPort" min="0" max="65535" step="1" value="<?php 
echo $httpsPort; ?>" > 
         </td> 
        </tr> 
 
        <tr> 
         <td 
class='the4'>Media</td> 
         <td class='thd4'> 
          <input 
class="box4"  type="number" name="mediaPort" min="0" max="65535" step="1" value="<?php 
echo $mediaPort; ?>" > 
         </td> 
        </tr> 
 
        <tr style="border-bottom:1px 
solid black;"> 
         <td 
class='the4'>OnviPort</td> 
         <td class='thd4'> 
          <input 
class="box4"  type="number" name="onvifPort" min="0" max="65535" step="1" value="<?php 
echo $onvifPort; ?>" > 
         </td> 
        </tr> 
       </tbody> 
        </table> 
     </div info> 
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     <div id="info">    
       <!--  Servidor ddns -->     
    
      <table style="border-collapse:collapse;"> 
       
       <!-- Capçalera --> 
       <thead> 
        <tr style="border-bottom:1px 
solid black;"> 
         <th 
class='the4'>Servidor DDNS</th> 
         <th class='thd4'></th> 
        </tr> 
       </thead> 
        
       <!-- Dades taules --> 
       <tbody> 
        <tr style="border-top:1px solid 
black;"> 
         <td class='the'>DDNS 
Actiu</td> 
         <td class='thd'"> 
          <input 
type="checkbox" name="isEnable" value="1" <?php if($isEnable == 1){ echo "checked";}else{ echo 
"unchecked";} ?> > 
         </td>      
        </tr> 
       </tbody> 
      </table> 
         
        <br> 
         
        <table style="border-collapse:collapse;"> 
          <!-- Dades taules --> 
       <tbody> 
        <tr> 
         <td 
class='the4'>Hostname</td> 
         <td class='thd4'> 
          <input 
class="box4"  type="text" name="hostName" maxlength="15" value="<?php echo $hostName; ?>" 
<?php if($isEnable != 1){echo "disabled";} ?>> 
          </td>     
        </tr> 
 
        <tr> 
         <td class='the4'>DDNS 
Server</td> 
         <td class='thd4'>
   
          <select 
class="box42" name="ddnsServer" value="<?php echo $ddnsServer; ?>" <?php if($isEnable != 
1){echo "disabled";} ?>> 
          <option <?php 
if($ddnsServer == "Factory DDNS"){ echo 'selected';}; ?> >Factory DDNS</option> 
          <option <?php 
if($ddnsServer == "Oray"){ echo 'selected';}; ?> >Oray</option> 
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          <option <?php 
if($ddnsServer == "3322"){ echo 'selected';}; ?> >3322</option> 
          <option <?php 
if($ddnsServer == "No-ip"){ echo 'selected';}; ?> >No-ip</option> 
          <option <?php 
if($ddnsServer == "Dyndns"){ echo 'selected';}; ?>>Dyndns</option> 
          </select> 
          </td>     
        </tr> 
 
        <tr> 
         <td 
class='the4'>Usuari</td> 
         <td class='thd4'> 
          <input 
class="box4"  type="text" name="user" maxlength="15" value="<?php echo $user; ?>" <?php 
if($isEnable != 1){echo "disabled";} ?>> 
          </td>     
        </tr> 
 
        <tr> 
         <td 
class='the4'>Contrasenya</td> 
         <td class='thd4'> 
          <input 
class="box4"  type="password" name="password" maxlength="15" value="<?php echo $password; 
?>" <?php if($isEnable != 1){echo "disabled";} ?>> 
          </td>     
        </tr> 
        
        <tr style="border-bottom:1px 
solid black;"> 
         <td class='the4'>DDNS 
de fàbrica</td> 
         <td class='thd4'> 
          <input 
class="box4"  type="text" name="factoryDDNS" value="<?php echo $factoryDDNS ?>" disabled> 
          </td>   
        </tr> 
       </tbody> 
      </table> 
     
      <br><br> 
        
       <!--  Usuaris connexió BD-->  
      <table style="border-collapse:collapse;"> 
       <!-- Capçalera --> 
       <thead> 
        <tr style="border-bottom:1px 
solid black;"> 
         <th 
class='the4'>Connexió CAM</th> 
         <th class='thd4'></th> 
        </tr> 
       </thead> 
 
       <!-- Dades taules --> 
       <tbody> 
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        <tr style="border-top:1px solid 
black;"> 
         <td 
class='the4'>Usuari</td> 
         <td class='thd4'> 
          <input 
class="box4"  type="text" name="usrcam" maxlength="15" value="<?php echo $usrcam ?>"> 
          </td>     
        </tr> 
        
        <tr style="border-bottom:1px 
solid black;"> 
         <td 
class='the4'>Contrasenya</td> 
         <td class='thd4'> 
          <input 
class="box4"  type="password" name="pwdcam" value="<?php echo $pwdcam ?>"> 
          </td>   
        </tr> 
       </tbody> 
      </table> 
 
     </div info> 
      
    </div geninf> 
    
    <!-- Botons actualització i enviar dades -->    
    <div id="geninf"> 
     <a href="admin.php" class="bot" style="text-
decoration:none;"> 
       Actualitzar 
     </a> 
     <INPUT class="bot2" type="submit" value="Enviar"> 
    </div geninf> 
 
   </FORM>  
 
   <br> 
   <!-- Text informatiu final de pàgina --> 
   <div id='default'> 
    <text1> 
    Informació Important:<br> 
    En modificar els valors de xarxa o bé de ports, si utilitzem 
servidor DDNS haurem de configurar el router per tal que ens permeti utilitzar el port en qüestió i 
redireccionar a la càmera en cas de voler accedir des de qualsevol punt de la xarxa exterior. 
    </text1> 
   </div> 
    
     </div cos> 
 
    </body> 
</html> 
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 Notificacions.php 

Contingut que introdueix visualment estat del timbre, llum i senyal alarma timbre en la pàgina 

principal. 

<!-- Scripts de botons de controls porta. --> 
<script type="text/javascript" src="controls.js"></script> 
 
<?php 
/* Funcions destinades a la base de dades, taula de control del timbre, il·luminació... */ 
/************************************************************************************
****/ 
 
/* Incloure les funcions de crides a la base de dades */ 
include ("bd_controls.php"); 
 
/* Variables dels diferents valors de la taula controls de la base de dades */ 
global $porta, $p_timbre, $l_timbre, $llum, $o_porta, $datatime, $flag; 
 
/************************************************************************************
**************/ 
 
dades_porta(1); // Retorna valors de la porta corresponent. dades_porta(nº de porta); 
//echo "Timbre:". $p_timbre . "Llum:" . $llum . "Porta:" . $o_porta; 
 
if ($llum == '1'){ 
 echo '<div id="noti_intern">'; 
 echo '<br>'; 
 echo '<img id="bombeta_on" alt="Il·luminació ON" src="img/notificacions/Bombeta_on.png" 
align="center" width="50" height="50"/>'; 
 echo '<br>', "<font color='red'>  Il·luminació ON </font>"; 
 echo '</div>'; 
}else{ 
 echo '<div id="noti_intern">'; 
 echo '<br>'; 
 echo '<img id="bombeta_off" alt="Il·luminació OFF" src="img/notificacions/Bombeta_off.png" 
align="center" width="33" height="50"/>'; 
 echo '<br>', "Il·luminació OFF "; 
 echo '</div>'; 
} 
 
if ($p_timbre == '1'){ 
 echo '<div id="noti_intern">'; 
 echo '<br>'; 
 echo '<img id="campana" alt="Campana" src="img/notificacions/Campana.png" align="center" 
width="50" height="50"/>'; 
 echo '<br>', "<font color='red'> TIMBRE! </font>";  
 echo '</div>'; 
}else{ 
 echo '<div id="noti_intern">'; 
 echo '</div>'; 
} 
 
if ($o_porta == '1'){ 
 echo '<div id="noti_intern">'; 
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 echo '<img id="porta_oberta" alt="Porta Desbloquejada" 
src="img/notificacions/Porta_oberta.png" align="center" width="40" height="70"/>'; 
 echo '<br>', "<font color='red'>  Porta Desbloquejada </font>"; 
 echo '</div>'; 
}else{ 
 echo '<div id="noti_intern">'; 
 echo '<img id="porta_tancada" alt="Porta Bloquejada" 
src="img/notificacions/Porta_tancada.png" align="center" width="40" height="70"/>'; 
 echo '<br>', " Porta Bloquejada "; 
 echo '</div>'; 
} 
 

 Control_llum.php 

Funció que s’encarrega d’encendre i apagar la llum de il·luminació porta d’accés (Canviar valors 

de la base de dades). 

<?php 
/* Funcions destinades a la base de dades, taula de control de la il·luminació... */ 
/**********************************************************************************/ 
 
/* Incloure les funcions de crides a la base de dades */ 
include ("bd_controls.php"); 
 
/* Variables dels diferents valors de la taula controls de la base de dades */ 
global $porta, $p_timbre, $l_timbre, $llum, $o_porta, $datatime; 
 
dades_porta(1); // Retorna valors de la porta corresponent. dades_porta(nº de porta); 
  
if ($llum == 1){ // Si la llum està encesa l'apaguem 
 $resposta = llums(0,1); 
 if ($resposta == '1'){ // Comprovar que tot ha anat correctament  
  echo '<img id="bombeta_on" alt="ON" src="img/controls/B_on.png" align="center" 
width="50" height="50"/>'; 
  echo '<br>';   
  echo '<cont>Encén</cont>'; 
 } 
}elseif ($llum == 0){ // Si la llum està apagada l'encenem 
 $resposta = llums(1,1); 
 if ($resposta == '1'){ // Comprovar que tot ha anat correctament 
  echo '<img id="bombeta_off" alt="OFF" src="img/controls/B_off.png" align="center" 
width="30" height="50"/>'; 
  echo '<br>'; 
  echo '<cont>Apaga</cont>'; 
 } 
} 
 
?> 
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 Control_alama.php 

Funció que s’encarrega d’apagar la alarma del timbre de la porta d’accés (Canviar valors de la 

base de dades). 

<?php 
/* Funcions destinades a controlar alarma del timbre, Desactivar alarma visual */ 
/*******************************************************************************/ 
 
/* Incloure les funcions de crides a la base de dades */ 
include ("bd_controls.php"); 
 
/* Variables dels diferents valors de la taula controls de la base de dades */ 
global $porta, $p_timbre, $l_timbre, $llum, $o_porta, $datatime, $flag; 
 
/******************************************************************************/ 
 
dades_porta(1);   // Retorna valors de la porta corresponent. dades_porta(nº de porta); 
//echo "Timbre:". $p_timbre . "Llum:" . $llum . "Porta:" . $o_porta; 
 
if ($p_timbre == '1'){ // Si alarma del timbre està activat la desactivem 
 timbre(0,1);  // Desactivar alarma del timbre 
 echo '<img id="alarma" alt="alarma" src="img/controls/AlarmaOFF.png" align="center" 
width="50" height="50"/>';  
 echo '<br>'; 
 echo '<cont>Desactivar</cont>'; 
 ?> 
 <script> 
  alert("Alarma senyalització timbre desactivada"); 
 </script> 
 <?php 
}else{ 
 echo '<img id="alarma" alt="alarma" src="img/controls/AlarmaOFF.png" align="center" 
width="50" height="50"/>';  
 echo '<br>'; 
 echo '<cont>Desactivar</cont>'; 
} 
 
?> 

 Control_foto.php 

Funcions que realitzen una captura d’imatge en prémer el polsador de captura. 

<?php 
/* Funcions destinades a la captura d'imatges de la càmera */ 
/***********************************************************/ 
 
/* Funcions de crides al servidor tan de lectura com d'escriptura */ 
include ("timbre_foto.php"); 
 
 
if (guardar() == 0){ //Guardar imatge i comprovar que s'ha guardat correctament  
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 echo "<img id='foto' alt='foto' src='img/controls/Camera.png' align='center' width='50' 
height='50'/>"; 
 echo "<br>"; 
 echo "<cont>Capturar</cont>"; 
 ?> 
  <script> 
   alert("Imatge capturada amb èxit. \n"+'   <?php echo $date; ?>'); 
  </script> 
 <?php 
}else{ 
 echo "<img id='foto' alt='foto' src='img/controls/Camera.png' align='center' width='50' 
height='50'/>"; 
 echo "<br>"; 
 echo "<cont>Capturar</cont>"; 
 ?> 
  <script> 
   alerta("Error captura imatge"); 
  </script> 
 <?php 
} 
 
?> 

 Timbre_foto.php 

Funcions que realitzen una captura d’imatge en prémer en detectar el timbre premut captura. 

<!-- Funcions destinades a la captura d'imatges de la càmera --> 
<!-- ******************************************************* --> 
     
<!--####################################### Scripts & Includes 
#####################################################-->    
 
<!-- Funccions de crides al servidor tan de lectura com d'escriptura --> 
<?php include ("curls.php"); ?> 
 
<!--  Incloure les funcions de crides a la base de dades --> 
<?php include_once ("bd_controls.php"); ?> 
 
<!-- #######################################       Funcions    
##################################################### --> 
<?php 
 
/* Variables dels diferents valors de la taula controls de la base de dades */ 
global $porta, $p_timbre, $l_timbre, $llum, $o_porta, $datatime; 
 
function llegir(){  
 /* Llegir valor del reg.txt per evitar repetició adquisició imatges */ 
 $file = fopen("./reg.txt", "r");  
 $result = fgets($file); 
 fclose($file); 
 return $result; 
} 
 
function escriure($contingut){  
 /* Escriure valor del reg.txt per evitar repetició adquisició imatges */ 

204  |  



|  Annexos 

 $file = fopen("./reg.txt", "w"); 
 fwrite($file, $contingut . PHP_EOL); 
 fclose($file); 
} 
 
function guardar(){ 
 /* Demanar imatge servidor i guardar-la en un arxiu al directori historial */ 
 if (!file_exists("./historial/")) { // Comprovar si existeix el directori 
  mkdir("./historial/", 0777); // Crear directori historial 
 } 
 global $date; 
 $im = command('snapPicture2'); // Demanar imatge servidor  
 if ($im != 1){ 
  $date = date('Y-m-d_H:i:s'); 
  $savefile = fopen('./historial/' . $date . '.jpg', 'w'); // Guardar imatge amb la data i hora 
corresponent 
  fwrite($savefile, $im); 
  fclose($savefile); 
  return 0; 
 }else{ 
  return 1; 
 } 
} 
 
function foto(){ 
 /* Comprovar si és el primer cop que guardem la imatge, restringir l'accés mentre alarma 
activa*/ 
 global $porta, $p_timbre, $l_timbre, $llum, $o_porta, $datatime; 
 if (dades_porta(1) == 1 ){ // Retorna valors de la porta corresponent. dades_porta(nº de porta);
   
  if ($p_timbre == '1'){ 
   if (llegir() == 0){ // Llegir semàfor 
    escriure("1"); // Escriure flag semàfor 
    guardar(); // Guardar imatge en el directori 
   } 
  }else{ 
   if ( llegir() == 1){ // Llegir semàfor 
    escriure("0"); // Escriure flag semàfor 
   }  
  } 
 } 
} 
 
foto(); // Cridar funció de fer les comprovacions del timbre, i guardar la foto un únic cop 
 
?> 
 

 Control_porta_obrir.php 

Funció que s’encarrega d’obrir la porta d’accés (Canviar valors de la base de dades). 

<?php 
/* Funcions destinades a la base de dades, control obrir la porta d'accés a l'edifici */ 
/************************************************************************************
**/ 
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/* Incloure les funcions de crides a la base de dades */ 
include ("bd_controls.php"); 
 
/* Scripts de botons de controls porta. */ 
echo '<script type="text/javascript" src="controls.js"></script>'; 
       
/* Variables dels diferents valors de la taula controls de la base de dades */ 
global $porta, $p_timbre, $l_timbre, $llum, $o_porta, $datatime, $rep; 
 
 
function obrir(){ // Obrir la porta 
 $i = 0; 
 do { 
  $resposta = porta(1,1); // Modificar valor de la porta a la base de dades 
  if ($resposta == '1'){ // Comprovar que tot ha anat correctament 
   echo "<div onclick='javascript:conf_porta(`tancar`);'>"; 
   echo '<img id="candau_tancat" alt="Tancat" 
src="img/controls/Candau_tancat.png" align="center" width="40" height="50"/>'; 
   echo '<br>'; 
   echo '<cont>Tancar</cont>'; 
   echo "</div botons>"; 
   $i = 100; 
   return 1; 
  }else{ 
   echo "<div onclick='javascript:conf_porta(`obrir`);'>"; 
   echo "<img id='candau_obert' alt='Obert' src='img/controls/Candau_obert.png' 
align='center' width='50' height='50'/>"; 
   echo "<br>"; 
   echo "<cont>Obrir</cont>"; 
   echo "</div botons>"; 
  } 
 } while ($i < 100 && $resposta != '1'); // Repetició en cas d'error 
 return 0; 
} 
 
if (obrir() == 1){  
 /* Obrir la porta i executar tancar la porta automaticament passat el temps o bé manualment dins 
aquest termini de temps */ 
 ?> 
 <script> 
  porta_tancar_temp(); 
 </script> 
 <?php 
} 
 
?> 

 Control_porta_tancar.php 

Funció que s’encarrega de tancar la porta d’accés manualment (Canviar valors de la base de 

dades). 

<?php 
/* Funcions destinades a la base de dades, control obrir la porta d'accés a l'edifici */ 
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/************************************************************************************
**/ 
 
/* Incloure les funcions de crides a la base de dades */ 
include ("bd_controls.php"); 
       
/* Variables dels diferents valors de la taula controls de la base de dades */ 
global $porta, $p_timbre, $l_timbre, $llum, $o_porta, $datatime, $rep; 
 
 
function tancar(){ 
 $i = 0; 
 do { 
  $resposta = porta(0,1); // Canviar el valor de la porta en la base de dades 
  if ($resposta == '1'){ // Comprovar que tot ha anat correctament 
   echo "<div onclick='javascript:conf_porta(`obrir`);'>"; 
   echo "<img id='candau_obert' alt='Obert' src='img/controls/Candau_obert.png' 
align='center' width='50' height='50'/>"; 
   echo "<br>"; 
   echo "<cont>Obrir</cont>"; 
   echo "</div botons>"; 
   $i = 100; 
   return 1; 
  }else{ 
   echo "<div onclick='javascript:conf_porta(`tancar`);'>"; 
   echo '<img id="candau_tancat" alt="Tancat" 
src="img/controls/Candau_tancat.png" align="center" width="40" height="50"/>'; 
   echo '<br>'; 
   echo '<cont>Tancar</cont>'; 
   echo "</div botons>"; 
   $i = $i + 1;; 
  } 
 } while ($i < 100 && $resposta != '1'); // Repetició en cas d'error 
 return 0; 
} 
 
dades_porta(1); // Retorna valors de la porta corresponent. dades_porta(nº de porta); 
$flag = tancar(); // Tancar la porta manualment 
if ($o_porta == 1){ 
 if ($flag == 1){ // Verificar que s'ha tancat la porta correctament 
  echo "<script> alert('Porta Tancada Manualment');</script>"; 
 }else{ 
  echo "<script> alert('Error en el tancament de la porta');</script>"; 
 } 
} 
 
?> 

 Control_porta_tancar_temp.php 

Funció que s’encarrega de tancar la porta d’accés automàticament (Canviar valors de la base de 

dades). 

<?php 
/* Funcions destinades a la base de dades, control obrir la porta d'accés a l'edifici */ 
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/************************************************************************************
**/ 
 
/* Incloure les funcions de crides a la base de dades */ 
include ("bd_controls.php"); 
       
/* Variables dels diferents valors de la taula controls de la base de dades */ 
global $porta, $p_timbre, $l_timbre, $llum, $o_porta, $datatime, $rep; 
 
function tancar(){ 
 $i = 0; 
 do { 
  $resposta = porta(0,1); // Canviar el valor de la porta en la base de dades 
  if ($resposta == '1'){ // Comprovar que tot ha anat correctament 
   echo "<div onclick='javascript:conf_porta(`obrir`);'>"; 
   echo "<img id='candau_obert' alt='Obert' src='img/controls/Candau_obert.png' 
align='center' width='50' height='50'/>"; 
   echo "<br>"; 
   echo "<cont>Obrir</cont>"; 
   echo "</div botons>"; 
   $i = 100; 
   return 1; 
  }else{ 
   echo "<div onclick='javascript:conf_porta(`tancar`);'>"; 
   echo '<img id="candau_tancat" alt="Tancat" 
src="img/controls/Candau_tancat.png" align="center" width="40" height="50"/>'; 
   echo '<br>'; 
   echo '<cont>Tancar</cont>'; 
   echo "</div botons>"; 
   $i = $i + 1;; 
  } 
 } while ($i < 100 && $resposta != '1'); // Repetició en cas d'error 
 return 0; 
} 
 
sleep(6); // Temps d'espera per tancar automaticament la porta. 6 segons 
dades_porta(1); // Retorna valors de la porta corresponent. dades_porta(nº de porta); 
$flag = tancar(); // Tancar la porta automaticament 
if ($o_porta == 1){ 
 if ($flag == 1){ // Verificar que s'ha tancat la porta correctament 
  echo "<script> alert('Porta Tancada Automaticament');</script>"; 
 }else{ 
  echo "<script> alert('Error en el tancament de la porta');</script>"; 
 } 
} 
?> 

 Fonts.css 

Arxius que contenen el format de les fonts de text dels diferents tipus de lletres utilitzats en tots 

els arxius que formen la web. 

@charset "utf-8"; 
 
/* Texts */ 
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/*********/ 
 
t1{color:#000; font-family:Gotham, "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size:30px} 
 
t2 { /* Títol inicial pestanyes de configuració individual*/ 
 text-align:center; 
 font-family:Gotham, "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; 
 font-size:22px; 
 color:black; 
 padding:15px 8px 15px 8px;  
} 
 
h1 { /* Títol menú general*/ 
 text-align:center; 
 font-family:Gotham, "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; 
 font-size:24px; 
 color:#000; 
 padding:5px 8px 0px 8px;  
} 
 
 
h2 { /* Títol peu */ 
 text-align:center; 
 font-family:Gotham, "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; 
 font-size:16px; 
 color:#000; 
 padding:0px 10px 0px 10px;  
} 
 
a { /* Enllaços */ 
 text-decoration: none; 
 font-family:Gotham, "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; 
 font-weight:bold; 
 color: black; 
 text-align: center; 
 text-justify:auto; 
} 
 
 
text1 { /* Contingut del text explicatiu */ 
 font-family:Gotham, "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; 
 color:grey; 
 padding:5px 5px;  
 
} 
 
text2 { /* Contingut del text de l'historial "no hi ha imatges" */ 
 font-family:Gotham, "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; 
 color:red; 
 font-size:22px; 
 padding:5px 5px;  
 
} 
 
cont { /* Contingut del text botons controls rasp i cam */ 
 text-align:center; 
 font-family:Gotham, "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; 
 font-size:12px; 
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} 
 

 Style.css 

Arxius que contenen el format del contingut visual dels diferents tipus de divs utilitzats en tots 

els arxius que formen la web. 

@charset "utf-8"; 
 
/*                      Parts de la pàgina web                         */ 
/***********************************************************************/ 
 
html{ /* Pàgines html */ 
 height: 85%; 
} 
 
body { /* Cos general de totes les pàgines */ 
 height: 85%; 
 background-image: url("/img/fons/aluminio3.jpg"); 
} 
 
#menu {/* Franja superior destinada a la capçalera*/ 
 margin:10px 5px 10px 5px; 
 padding:10px 5px 10px; 
 background-color:#5EAAFF; 
 border-radius:8px; 
 height:auto; 
} 
 
#submenu { /* Franja superior destinada a la capçalera del submenú de configuració */ 
 margin:5px 5px; 
 padding:6px 5px 6px 5px; 
 background-color:#4B88CC; 
 border-radius:8px; 
 height:auto; 
} 
 
#cos { /* Cos de la pàgina web */ 
 height: 115%; 
} 
 
#peu { /* Peu pàgina web */ 
    position: relative; 
 height:auto; 
    margin:5px 5px; 
 padding:5px 8px 5px 8px; 
 background-color:#5EAAFF; 
 border-radius:8px; 
    clear: both; 
    text-align: center; 
} 
 
#loadingMessage { /* Div de carregant... en totes les pàgines on necessitem carregar contingut 
previament */ 
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 height:115%; 
 background-color:grey; 
 border-radius:8px; 
    text-align: center; 
    background-color: 0,0,255; 
    opacity: 0.4; 
    z-index = 1050; 
} 
 
iframe { 
 background-color:transparent; 
 border-radius:8px; 
} 
 
/*                             Web Principal                           */ 
/***********************************************************************/ 
 
#notificacions{ /*Div per les notificacions */ 
 height: 130px; 
 width: 450px; 
 margin:auto; 
} 
 
#noti_intern{ /*Div per els continguts interns de les notificacions */ 
 height: 118px; 
 width: 130px; 
 margin:7px 10px 0px 10px; 
 float:left; 
} 
 
#centre{ /*Div per introduir els dos divs esquerra i dreta*/ 
 height: 260px; 
 width: 680px; 
 margin:auto; 
} 
 
#botons_moviments { /* Elements botons */ 
 height: 260px; 
 width: 230px; 
 float:left; 
} 
 
#botons_controls { /* Elements comandament */ 
 height: 260px; 
 width: 110px; 
 float:left; 
} 
 
#botons_posicions { /* Elements comandament de posicionament cam 1,2,3... */ 
 height: 120px; 
 width: 680px; 
 margin:10px 0px 20px 0px; 
 float:left; 
} 
 
/* Botons  */ 
 
.botons {/* Definició dels botons del menú */ 
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 height: 30px; 
 width: 110px; 
 background-color:#3CF; 
 border: 2px solid black; 
 border-radius: 7px; 
 display: inline-block; 
 padding: 8px 0px 0px 0px; 
 text-align:center; 
 font-family:Gotham, "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; 
 font-size:16px; 
 cursor:pointer; 
} 
 
.botons:hover { /* En passar per damunt dels botons del menú */ 
 background-color:#FC3; 
 cursor:pointer; 
} 
 
.subbotons {/* Definició dels botons del submenú de configuració */ 
 height: 40px; 
 width: 120px; 
 background-color: #85E0FF; 
 border: 2px solid black; 
 border-radius: 7px; 
 display: inline-block; 
 padding: 0px 0px 0px 0px; 
 text-align:center; 
 font-family:Gotham, "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; 
 font-size:15px; 
 cursor:pointer; 
 font-weight: bold; 
} 
 
.subbotons:hover { /* En passar per damunt dels botons del submenú de configuració */ 
 background-color:#FC3; 
 cursor:pointer; 
} 
 
 
.botons2 {/* Definició dels botons dels controls de la càmera */ 
 height: 50px; 
 width: 50px; 
 background-color:#BDBDBD ; 
 border: 2px solid black; 
 border-radius: 80px; 
 display: inline-block; 
 margin: 4px 4px 4px 4px; 
 padding: 4px 0px 0px 0px; 
 text-align:center; 
 font-family:Gotham, "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; 
 font-size:16px; 
 cursor:pointer; 
} 
.botons2:hover { /* En passar per damunt dels botons dels controls de la càmera */ 
 background-color:#FC3; 
 cursor:pointer; 
} 
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.botons3 {/* Definició dels botons dels controls de la càmera */ 
 height: 75px; 
 width: 75px; 
 /*background-color:#888880;*/ 
 background-color:#BDBDBD; 
 border: 2px solid black; 
 border-radius: 20px; 
 display: inline-block; 
 margin: 4px 4px 4px 4px; 
 padding: 4px 0px 0px 0px; 
 text-align:center; 
 font-family:Gotham, "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; 
 font-size:16px; 
 cursor:pointer; 
} 
 
.botons3:hover { /* En passar per damunt dels botons dels controls de la càmera */ 
 background-color:#FC3; 
 cursor:pointer; 
} 
 
.botmem {/* Definició dels botons del selector de pàgina */ 
 height: 35px; 
 width: 120px; 
 background-color: #BDBDBD; 
 border: 2px solid black; 
 border-radius: 7px; 
 display: inline-block; 
 padding: 0px 0px 0px 2px; 
 margin: 4px 2px 2px 4px; 
 text-align:center; 
 font-family:Gotham, "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; 
 font-size:15px; 
 cursor:pointer; 
 font-weight: bold; 
} 
 
.botmem:hover { /* En passar per damunt dels botons del submenú de configuració */ 
 background-color:#FC3; 
 cursor:pointer; 
} 
 
/***********************************************************************/ 
/*                          Configuracions                             */ 
/***********************************************************************/ 
 
/* Divs */ 
 
#default{ /*Div per introduir texts default de configuració*/ 
 height: auto; 
 width: 680px; 
 margin:20px 0px 30px 0px; 
 text-align: center; 
} 
 
#geninf{ /*Div per introduir els divs d'informació*/ 
 height: auto; 
 width: 700px; 
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 margin:20px 0px 0px 0px; 
} 
 
#info{ /*Elements botons */ 
 height: 470px; 
 width: 340px; 
 margin:0px 5px 0px 5px; 
 float:left; 
} 
 
/*                       Formulari  paràmetres                         */ 
/***********************************************************************/ 
 
.the{/* Columna número 1 del formulari dades numèriques */ 
 padding:5px 0px 5px 0px; 
 width:300px; 
 height:15px; 
 text-align:left; 
} 
 
.thd{/* Columna número 2 del formulari dades numèriques */ 
 padding:5px 0px 5px 0px; 
 width:110px; 
 height:15px; 
 text-align:center; 
 /*border-left: 1px solid black;*/ 
} 
 
.box {/* Caixa amb valors numèrics del formulari */ 
 padding:5px 0px 5px 0px; 
 width:80px; 
 height:15px; 
 text-align:center; 
} 
 
/*                          Formulari Usuaris                         */ 
/***********************************************************************/ 
 
.the2{/* Columna número 1 del formulari dades text "Text descripció" */ 
 padding:2px 0px 2px 0px; 
 width:220px; 
 height:15px; 
 text-align:left; 
} 
 
.thd2{/* Columna número 2 del formulari dades text "introduir text" */ 
 padding:5px 0px 5px 0px; 
 width:150px; 
 height:15px; 
 text-align:center; 
} 
 
.thimg{/* Columna número 3 símbols del formulari dades text "eliminar" */ 
 margin:0px 5px 5px 10px; 
 padding:0px 5px 5px 15px; 
 width:30px; 
 height:20px; 
 text-align:center; 
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} 
 
/*                            Formulari PTZ                            */ 
/***********************************************************************/ 
 
.the3{/* Columna número 1 del formulari dades text "Text descripció" */ 
 padding:2px 0px 2px 0px; 
 width:110px; 
 height:15px; 
 text-align:left; 
} 
 
.th{/* Columna sencera */ 
 padding:5px 0px 5px 0px; 
 width:400px; 
 height:15px; 
 text-align:center; 
} 
 
.thimg:hover { /* En passar per damunt dels botons dels usuaris */ 
 cursor:pointer; 
 border-radius: 800px; 
} 
 
.box2 {/* Caixa amb valors tipus text del formulari */ 
 padding:5px 0px 5px 0px; 
 width:230px; 
 height:15px; 
 text-align:center; 
} 
 
.box22 {/* Caixa amb valors tipus text del formulari afegir */ 
 padding:5px 0px 5px 0px; 
 width:350px; 
 height:15px; 
 text-align:center; 
} 
 
.box3 {/* Caixa amb valors tipus desplagable formulari */ 
 padding:0px 0px 0px 0px; 
 width:180px; 
 height:30px; 
 text-align:center; 
} 
 
/*                       Formulari Adminsitració                       */ 
/***********************************************************************/ 
 
.the4{/* Columna número 1 del formulari dades text "Text descripció" */ 
 padding:5px 0px 5px 0px; 
 width:150px; 
 height:15px; 
 text-align:left; 
} 
 
.thd4{/* Columna número 2 del formulari dades text "introduir text" */ 
 padding:5px 0px 5px 0px; 
 width:160px; 
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 height:15px; 
 text-align:center; 
} 
 
.box4 {/* Caixa amb valors tipus text del formulari */ 
 padding:5px 0px 5px 0px; 
 width:170px; 
 height:15px; 
 text-align:center; 
} 
 
.box42 {/* Caixa amb valors tipus desplagable formulari */ 
 padding:0px 0px 0px 0px; 
 width:180px; 
 height:30px; 
 text-align:center; 
} 
 
/*                          Botons Formularis                          */ 
/***********************************************************************/ 
 
.bot{/* botons del formulari (divs) */ 
 height: 22px; 
 width: 100px; 
 background-color:#BDBDBD; 
 border: 1px solid black; 
 border-radius: 7px; 
 display: inline-block; 
 padding: 6px 0px 6px 0px; 
 margin: 10px 3px 10px 3px; 
 text-align:center; 
 font-family:Gotham, "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; 
 font-weight: bold; 
 font-size:16px; 
 color:#424242; 
 cursor:pointer; 
} 
 
.bot:hover { /* En passar per damunt dels botons (div) */ 
 background-color:#FC3; 
 cursor:pointer; 
 border: 1px solid black; 
 border-radius: 7px; 
} 
 
.bot2{/* botons del formulari (submit) */ 
 height: 35px; 
 width: 100px; 
 background-color:#BDBDBD; 
 border: 1px solid black; 
 border-radius: 7px; 
 display: inline-block; 
 margin: 10px 3px 10px 3px; 
 text-align:center; 
 font-family:Gotham, "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; 
 font-weight: bold; 
 font-size:16px; 
 color:#424242; 
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 cursor:pointer; 
} 
 
.bot2:hover { /* En passar per damunt dels botons (submit)*/ 
 background-color:#FC3; 
 cursor:pointer; 
 border: 1px solid black; 
 border-radius: 7px; 
} 
 
/***********************************************************************/ 
/*                              Historial                              */ 
/***********************************************************************/ 
 
#galeria{ /*Div per introduir fotos*/ 
 height: 600px; 
 width: 750px; 
 margin:auto; 
 text-align:center; 
 padding: 0px 5px 0px 5px; 
} 
 
#sup{ /* Div per símbol eliminar imatge */ 
 height: 30px; 
 width: 30px; 
 position:absolute; 
 float:right; 
 top:0; 
 right:0; 
 padding: 2px 1px 0px 0px; 
 cursor:pointer; 
} 
 
.hoverbox{ /* Caixa imatge individual */ 
 cursor:pointer; 
 list-style: none; 
} 
 
.hoverbox img{ /* Imatge individual */ 
 background: #fff; 
 border-color: grey; 
 border-style: solid; 
 border-width: 1px; 
 color: inherit; 
 padding: 2px; 
 vertical-align: top; 
 width: 200px; 
 height: 150px; 
} 
 
.hoverbox li{ /* Caixetí de la imatge */ 
 background: #eee; 
 border-color: #ddd #bbb #aaa #ccc; 
 border-style: solid; 
 border-width: 1px; 
 color: inherit; 
 display: inline; 
 float: left; 
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 margin: 5px; 
 padding: 2px; 
 position: relative; 
} 
 
.botnum {/* Definició dels botons del selector de pàgina */ 
 height: 35px; 
 width: 35px; 
 margin:10px 2px 25px 2px; 
 background-color: #BDBDBD; 
 border: 2px solid black; 
 border-radius: 7px; 
 display: inline-block; 
 padding: 0px 0px 0px 2px; 
 text-align:center; 
 font-family:Gotham, "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; 
 font-size:15px; 
 cursor:pointer; 
 font-weight: bold; 
} 
 
.botnum:hover { /* En passar per damunt dels botons sel·lector de pàgina */ 
 background-color:#FC3; 
 cursor:pointer; 
} 
 
.botdelall{/* botons del formulari (submit) eliminar historial */ 
 height: 30px; 
 width: 180px; 
 background-color:#BDBDBD; 
 border: 1px solid black; 
 border-radius: 7px; 
 display: inline-block; 
 margin: 10px 3px 0px 3px; 
 text-align:center; 
 font-family:Gotham, "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; 
 font-weight: bold; 
 font-size:16px; 
 color:#424242; 
 cursor:pointer; 
} 
 
.botdelall:hover { /* En passar per damunt dels botons del formulari (submit) eliminar historial */ 
 background-color:#FC3; 
 cursor:pointer; 
} 
 

 Popups.js 

Funcions javascript que mostren missatges d’error i verificació de dades. Necessite conjuntament 

els mòduls jquery-1.11.2.js i blockUI.1.33.js els quals estan disponibles online. 

   
/*Funcions per fer popups informatius */ 
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function wait(dades,temps){ 
 /* Missatge de temps d'espera mentre les dades no són rebudes */ 
 $.blockUI({ message: "<div style='heigth:30px;width:30px;text-
align:center;float:left;padding:6px 0px 0px 18px;'><img src='img/popup/wait.gif' align='center' 
width='22' height='22'></div><div style='heigth:40px;width:350px;text-
align:center;float:left;padding:12px 0px 0px 0px;' >"+ dades +"</div>" ,  
  css: { height: '45px', 
   width: '400px', 
   border: 'none',  
   padding: '10px',  
   backgroundColor: '#000',  
   '-webkit-border-radius': '50px',  
   '-moz-border-radius': '50px',  
   'border-radius': '10px', 
   opacity: .7,  
   color: '#fff' }}); 
 //$('.blockOverlay').click($.unblockUI); 
 setTimeout($.unblockUI , temps);     
} 
 
function confirmacio(dades){ 
 /* Senyal de confirmació de dades rebudes correctament */ 
 $.blockUI({  
  message:  
  "<div style='heigth:30px;width:30px;text-align:center;float:left;padding:6px 0px 0px 
18px;'><img src='img/popup/ok.png' align='center' width='30' height='30'></div><div 
style='heigth:40px;width:250px;text-align:center;float:left;padding:12px 0px 0px 0px;' >"+ dades 
+"</div>",  
  fadeIn: 700,  
  fadeOut: 700,  
  timeout: 3000,  
  showOverlay: false, 
  centerX: true,  
  centerY: true,  
  css: {  
   height: '45px', 
   width: '300px', 
   border: 'none',  
   padding: '0px', 
            top: '13px',  
         left: '',  
         right: '13px',  
   backgroundColor: '#000',  
   '-webkit-border-radius': '10px',  
   '-moz-border-radius': '10px',  
   'border-radius': '10px', 
   opacity: .7,  
   color: '#fff'  
  }  
 });  
} 
 
function fail(dades){ 
 /* Senyal d'error de dades rebudes incorrectament */ 
 $.blockUI({  
  message:  
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  "<div style='heigth:30px;width:30px;text-align:center;float:left;padding:6px 0px 0px 
18px;'><img src='img/popup/fail.png' align='center' width='30' height='30'></div><div 
style='heigth:40px;width:250px;text-align:center;float:left;padding:12px 0px 0px 0px;' >"+ dades 
+"</div>",  
  fadeIn: 700,  
  fadeOut: 700,  
  timeout: 3000,  
  showOverlay: false, 
  centerX: false,  
  centerY: false,  
  css: {  
   height: '45px', 
   width: '300px', 
   border: 'none',  
   padding: '0px', 
            top: '13px',  
         left: '',  
         right: '13px',  
   backgroundColor: '#000',  
   '-webkit-border-radius': '10px',  
   '-moz-border-radius': '10px',  
   'border-radius': '10px', 
   opacity: .7,  
   color: '#fff'  
  }  
 });  
} 
 

 Funcions.js 

Funcions javascript que permeten comunicar amb el servidor de la càmera usant protocol http 

destinat a moviments de càmera. 

 
/* PT - Moviments curts "temporitzats" o mentres es manté polsat i funcions de moviments totals */ 
/************************************************************************************
************/  
 
var timemov = 500; //setTimeout('function', time_ms); 
 
function send(part,cmd){ 
 /* Enviar comanda per moure Càmera IP */ 
 dir = part+cmd; // Crear adreça a enviar 
 var hr = new XMLHttpRequest(); // Crear el nostre objecte XMLHttpRequest 
 hr.open("POST", dir, true); 
 hr.setRequestHeader("Content-type", "application/x-www-form-urlencoded"); 
 hr.onreadystatechange = function() { 
  if(hr.readyState == 4 ) { 
   hr.abort(); 
  } 
 } 
 hr.send(null); // Enviar les dades en el servidor Càmera IP 
} 
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function up(url){ 
 /* Pujar posició absoluta */ 
 send(url,"ptzMoveUp"); 
} 
 
function up_t(url){ 
 /* Pujar moviments simples i temporitzats */ 
 send(url,"ptzMoveUp"); 
 setTimeout(stop, timemov , url); 
} 
 
function down(url){ 
 /* Baixar posició absoluta */ 
 send(url,"ptzMoveDown"); 
} 
 
function down_t(url){ 
 /* Baixar moviments simples i temporitzats */ 
 send(url,"ptzMoveDown"); 
 setTimeout(stop, timemov , url); 
} 
 
function left(url){ 
 /* Girar esquerra posició absoluta */ 
 send(url,"ptzMoveLeft"); 
} 
 
function left_t(url){ 
 /* Girar esquerra moviments simples i temporitzats */ 
 send(url,"ptzMoveLeft"); 
 setTimeout(stop, timemov , url); 
} 
 
function right(url){ 
 /* Girar dreta posició absoluta */ 
 send(url,"ptzMoveRight"); 
} 
 
function right_t(url){ 
 /* Girar dreta moviments simples i temporitzats */ 
 send(url,"ptzMoveRight"); 
 setTimeout(stop, timemov , url); 
} 
 
function stop(urls){ 
 /* Parar moviment en curs */ 
 send(urls,"ptzStopRun"); 
} 
 
/******************************** Anar a la posició guardada 
**************************************/ 
 
function posmem(url,pos){ 
 /* Anar a la posició memoritzada */ 
 send(url,"ptzGotoPresetPoint&name="+pos); 
} 
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 Controls.js 

Funcions javascript destinades a control dels actuadors de porta d’accés, criden arxius 

control_xxx.php i posa el contingut en el div que li correspont. 

 
/* Accions de control corresponents als botons de control i part de notificació d'esdeveniments de la 
pantalla principal*/ 
/************************************************************************************
************************************/  
 
function noti(){ 
 /* Executar actualització dels valors de la llum, timbre i porta de notificacions.*/ 
 $.post("notificacions.php", function(data){ // Cridar l'escript php de notificacions 
  $("#notificacions").html(data); // Posar la resposta de lescript en el div a recarregar 
id=notificacions 
 });      
}   
    
function llum(){ 
 /* Executar canvi de valor de la llum Encén/Apaga en funció de l'estat en que està.*/ 
 $.post("control_llum.php", function(data){ // Cridar l'escript php de control llum 
  $("#llum").html(data); // Posar la resposta de lescript en el div a recarregar id=llum 
 });      
} 
 
function conf_porta(accio){ 
 /* Confirmació per obrir o tancar la porta */ 
 if (accio == 'obrir'){ 
  if (confirm('Estàs segur que vols Obrir la porta?')){ 
   porta_obrir(); // Cridar funció obrir porta 
  } 
 }else if (accio == 'tancar'){ 
  if (confirm('Estàs segur que vols Tancar la porta?')){ 
   porta_tancar(); // Cridar funció tancar porta 
  } 
 } 
} 
 
function porta_obrir(){ 
 /* Executar canvi de valor de la porta, OBRIR .*/ 
 $.post("control_porta_obrir.php", function(data){ // Cridar l'escript php de control per obrir la 
porta 
  $("#portes").html(data); // Posar la resposta de lescript en el div a recarregar id=portes 
 });      
} 
 
function porta_tancar(){ 
 /* Executar canvi de valor de la porta, TANCAR*/ 
 $.post("control_porta_tancar.php", function(data){ // Cridar l'escript php de control per tancar la 
porta 
  $("#portes").html(data); // Posar la resposta de lescript en el div a recarregar id=portes 
 });      
} 
 
function porta_tancar_temp(){ 
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 /* Executar canvi de valor de la porta, TANCAR amb temporització */ 
 $.post("control_porta_tancar_temp.php", function(data){ // Cridar l'escript php de control per 
tancar la porta automaticament 
  $("#portes").html(data); // Posar la resposta de lescript en el div a recarregar id=portes 
 });      
} 
 
function alarma(){ 
 /* Executar canvi de valor de l'alarma, Desactivar senyal lluminós si està activat */ 
 $.post("control_alarma.php", function(data){ // Cridar l'escript php de control alarma 
  $("#alarma").html(data); // Posar la resposta de lescript en el div a recarregar id=alarma 
 });      
} 
 
function foto(){ 
 /* Executar captura d'imatge de la càmera*/ 
 $.post("control_foto.php", function(data){ // Cridar l'escript php de capturar imatge 
  $("#foto").html(data); // Posar la resposta de lescript en el div ocult, només interessa 
popup 
 });      
} 
 
function mem(url,pos){ 
 /* Executar moviment de la càmera, anar a la posició memoritzada desitjada */ 
 if (confirm('Anar a la posició \''+pos+'\' ?')){ 
  posmem(url,pos); 
 } 
} 
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