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@dferregu 

Possibilitats de les llars intel·ligents 
(David Ferré Gutierrez) 

 Explicar quines són les tendències, actuals i a curt termini, de l'ús d'Internet. 
(Dropbox, Apps) 

 Reflexionar i preparar adequadament els ciutadans per al canvi cultural que suposa 
l’aplicació pràctica de les innovacions tecnològiques. ICT, DLNA, sense fils, interruptors 
RF, Auriculars Gent gran (bluetooth), Dividendo Digital TDT, 4G 

 Aprofundir en les possibilitats dels dispositius i aplicatius a Internet.  BELKIN, 
Broadway2T,  

 Donar elements per a l'ús intel·ligent d'Internet per esdevenir un usuari actiu i satisfet 
de la Xarxa. (Twitter, Flipboard) 
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@dferregu 
Possibilitats de les llars intel·ligents 

 Aplicar intel·ligència 
 smart city? 

 smart home? 

 Les coses no son intel.ligents, les persones som les intel.ligents. 
 

No ni ha Smart City si el que la programa y/o diseny no aplica intel.ligencia. 
No ni ha Smart Home si a la instal.lació de casa no se li aplica intel.ligencia i usabilitat. 

 
La administració publica fins ara no ha sigut SMART. Front la necisitat indiscutible de ser-ho per 

estalvi energetic i estalvi economic, l’administració demanda sistemes que els ajudin a ser SMART.  
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@dferregu 
Possibilitats de les llars intel·ligents 

 INFRAESTRUCTURES: NORMATIVA ICT 
 GADGETS APARELLS 
 APPS/ PROGRAMES 
 PROPER CANVI EN LA TDT “DIVIDENDO DIGITAL” 

Possibilitats de les llars 
intel·ligents 
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@dferregu 

Possibilitats de les llars intel·ligents 
NORMATIVES TELECOS LLAR (ICT) 

 Desde 1998 tot habitatge está preparat amb ICT (Telecomunicacions) 
 Tots els edificis nous constriuits els ultims 15 ANYS 

 ¿Qué es ICT? 

 Perque serveix ICT? 
 Facil.litar el desplagament de xarxes 

 Detectar les averies mes rápidament al estar centralitzades, reparacins mes rápides ¿Ho tinc a casa? SI, el PAU 

 Ampliacions amb noves tecnologies reduInt el cost 

 Com usuari ¿Qué puc reclamar? on? 
 Projecte tecnic, ¿on? tant al promotor, com a l’ajuntament com a la Direcció General de Telecomunicacions i Societat de la Informació 

 Manual USUARI ¿on? tant al promotor, com a l’ajuntament com a la Direcció General de Telecomunicacions i Societat de la Informació  

 Que no m’instal.lin les coses per les parets, que utiliitzin els tubs buits. 

 

 INFRAESTRUCTURES: NORMATIVA ICT 
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@dferregu 

 ORDINADOR, PORTATIL O TABLET? QUE HEM COMPRO? 

 

Possibilitats de les llars intel·ligents 
GADGETS / APARELLS 

Ideal per treballar 
Lloc fix 
Potencia ¿la necesitem? 

Us individual 

Ideal per treballar 
Portable 
Potencia ¿la necesitem? 

Us col.laboratiu 
1,5Kg 
Bateria: 1h 
Aprenentatge=PC 
 
 

90% funcions diaries 
Mobilitat 
Potencia ¿la necesitem? 

Us col.laboratiu 
350gr 
Bateria: 10h 
Aprenentatge=Rapid* 
Pantalla petita  
¿la necesitem mes gran? 

 
 
 

* IOS vs ANDROID 

... on abans hi havia papers després hi va haver un ordinador; on hi va haver un ordinador hi ha un portàtil, i on hi ha un portàtil, hi haurà un Tablet... 

Email , Web,  Webcam, Jocs  
Fotos, Musica, Alertes (xarxes 
sociales) 

Excel, editar, cortar, pegar, 
etc… 

Excel, editar, cortar, pegar, 
etc… 
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@dferregu 

... Les ofertes dels operadors ADSL/FO donen aparells amb WIFI... Pero dificilment tenim cobertura a tota la casa... Cada cop conectarém mes aparells a Internet... 

 AMPLIAR COBERTURA WIFI A CASA? 

 

Possibilitats de les llars intel·ligents 
GADGETS / APARELLS 

REPETIDOR WIFI 

DEMO 

Si senyal arriba malament es 
repetirá malament. 

 
Per garantir velocitat 
precisa d’extendre un nou 
punt informatic per casa 
desde el router ADSL. 
 
Ventatges. Major velocitat i 
estabilitat. Bo per gran us. 
 
IDEAL SI TU CASA TIENE ICT 

REPETIDOR WIFI PLC 

NO precisa extendre un nou 
punt informatic per casa desde 
el router ADSL. 
 
Emisor i receptor es 
comuniquen per cablejat 
electric. 
 
Bo per us domestic. 
 
IDEAL SI TU CASA NO TIENE ICT 
 
 
 

30€ 150€ 
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@dferregu 

... Tots arribem a una edad en que perdem audició... Hem de pensar en tecniques per no molestar els veïns i seguir gaudint de les nostres pelicules / programes... 
 

AURICULARS INHALAMBRICS 

 ESCOLTAR TV EN SILENCI – BLUETOOH STANDARD 

 

Possibilitats de les llars intel·ligents 
GADGETS / APARELLS 

Moltes opcions… Infrarojos, Radio FM a 88.3, Bluetooth 
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@dferregu 

... Tots arribem a una edad en que perdem audició... Hem de pensar en tecniques per no molestar els veïns i seguir gaudint de les nostres pelicules / programes... 
 

AURICULARS INHALAMBRICS 

 ESCOLTAR TV EN SILENCI – BLUETOOH STANDARD 

 

Possibilitats de les llars intel·ligents 
GADGETS / APARELLS 

Moltes opcions… Infrarojos, Radio FM a 88.3, Bluetooth 

RECEPTOR TRANSMISOR 
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@dferregu 

“¿CUANTA GENT TE LA TV A CASA ENCESA SOL PER SENTIR-SE ACOMPANYAT? 

 

 FIL MUSICAL A CASA 900MHz 

 ALTAVEUS 100M SENSE FILS  
 3 FONTS ENTRADEA 

 

 

Possibilitats de les llars intel·ligents 
GADGETS / APARELLS 
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@dferregu 

 DLNA vs AIRPLAY 

 

Possibilitats de les llars intel·ligents 
GADGETS / APARELLS 

DLNA: Digital Living Network Alliance 

... La evolució cablejada del Euroconector (senyals SD) ha sigut el HDMI (senyas en HDTV)...   
…amb la masificació dels telefons movils i tablets s’ha vist la necesitat d’incorporar una nova entrada als TV… entrada sense cable “DLNA i AIRPLAY” 

1978 2002 2003 
WIFI CABLE 
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@dferregu 

 ¿QUE SON LES APPS?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ¿Qué puc fer amb un Tablet? 

 

Possibilitats de les llars intel·ligents 
APPS 

... APPS = PROGRAMES...  EN EL ECOSISTEMA DE LES TABLET  

VENTATGE DE LES APPS ES QUE NO S’INSTAL.LEN!! SOL ES DESCARREGUEN Y JA ESTÁN FUNCIONANT… 

Logicament, … EMAIL, WEB, MUSICA, FOTOS, VIDEOS… 

 
¿Qué MES? 
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@dferregu 

 APPS AUTONOMES BASIQUES: 
 HORA 

 MARC DE FOTOS 

 PREVISIÓ DEL TEMPS 

 CALCULADORA 

 CÀMERA DE FOTOS RAPIDES 

Possibilitats de les llars intel·ligents 
APPS 

 APPS AUTONOMES COMERCIALS: 
 ALERTES: DIARI  “LA VANGUARDIA” 

 PROGRAMA FESTES LOCALS “SANTA TECLA”  

 TOTS ELS CATÁLEGS “OFERTIA!, TIENDEO” 

 JOCS DE TAULA, ENCREUATS, SUDOKU 

 

 

 

  APPS AUTONOMES XARXES SOCIALS: 
 DROPBOX 

 TWITTER (US PERSONAL, US INFORMATIU) 

 FLIPBOARD 

 

 

 

 

 APPS AVANÇADES DOMOTICA: 
 BELKIN 

 ENCENDRE, APAGAR ENDOLLS DESDE INTERNET 

 BROADWAY 2T 
 ACCÇES AL RECEPTOR TDT DE CASA 
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@dferregu 

Possibilitats de les llars intel·ligents 
APPS AVANÇADES DOMOTICA 

« ACCÉS REMOT AL TDT » 

PCTV Broadway 2T: streaming de la TDT 

 

 

 
 
 

Fuente: Otras novedades en http://wiwiw.org/ip/  

ES UN RECEPTOR INDIVIDUAL DE TDT-HD QUE ENVIA TOTS ELS CANALS QUE SINTONITZES A CASA CAP A INTERNET  
POTS SINTONITZAR EL TEU RECEPTOR TDT DESDE CUALSEVOL PART DEL MON, FINS I TOT POSAR A GRABAR. 
 
BROADWAY 2T de PCTV Systems es una nueva solución para transmitir TV en directo a su dispositivo Apple® o Android - a su casa y a 
cualquier lugar a través de Internet.  
 
Imagínese, poder mirar sus programas de TV de casa en su iPhone en un café de París o en el vestíbulo de un hotel en Las Vegas - con 
una calidad perfecta. Broadway es un receptor de TV en red con dos sintonizadores TDT integrados y es compatible con el estándar 
ultra-rápido de red inalámbrica 802.11n.  
 
BROADWAY  2T tiene entrada auxiliar para enviar, también la señal de su cámara analógica o un video o un media player o el receptor 
de satélite... 
 
+info: http://www.pctvsystems.com/Products/ProductsEuropeAsia/Digitalproducts/PCTVBroadwayTD/tabid/259/language/es-
ES/Default.aspx  

5min. 
Sistema gestionado 100% por el usuario. Podrás cambiar los canales y ver contenido que no se emite por internet. Podrás enviar también 
la plataforma de pago (Digital +) o conectar el Media Player. Excelente calidad de imagen configurable por el usuario. Evita publicidad web 
o limitación de tamaño impuesta por operador en su web streaming online. 

Internet 

PC 
Iphone 
Ipad 
Android 
Etc… 

http://distan.tv 
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@dferregu 

Possibilitats de les llars intel·ligents 
APPS AVANÇADES DOMOTICA 

« BELKIN » 

ENDOLLS RF  

 

 

 

 

CONTROL ENDOLLS DESDE EL TELEFON/TABLET “INTERNET” 

 

 

 
 
 

http://www.belkin.com 
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@dferregu 
Possibilitats de les llars intel·ligents 

 NOVETATS 2013 – 2015: FIBRA OPTICA – DIVIDENDO DIGITAL “TDT/4G” 
 FIBRA OPTICA 100Mbps 

MOTIUS SOCIO ECONOMICS: 

Cada aumento de la penetración de la banda ancha en un 10 %, la economía (PIB) crece entre el 1% y el 1,5%.  

La OCDE considera que un incremento del 10% de penetración de banda ancha en cualquier año implica con un incremento del 1,5% de 
la productividad durante los siguientes 5 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velocitat de conexió real a internet per 30€/mes 
100Mbps/10Mbps a BARCELONA amb FIBRA OPTICA  es com 
estar en una red LAN10/100. 

Velocitat de conexió real a internet per 30€/mes 10Mbps/1Mbps a 
TARRAGONA amb ADSL. 

TARRAGONA BARCELONA 

ESQUERDA DIGITAL: Si entre capitals de comarca hi ha aquesta esquerda digital. ¿podeu imaginar la diferencia amb nuclis urbans mes 
petits? Perque permetem que es liminti la capacitat de la població i dels seus ciutadans a no imcremetar el PIB de la seva comarca i la 
alfabetització digital. 
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@dferregu 
Possibilitats de les llars intel·ligents 

 NOVETATS 2013 – 2015: FIBRA OPTICA – DIVIDENDO DIGITAL “TDT/4G” 
 DIVIDENDO DIGITAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COETTC: hem elaborat una GUIA Si entre capitals de comarca hi ha aquesta esquerda digital. ¿podeu imaginar la diferencia en nuclis urbans mes 
petits? Perque hem de limitar la capacitat de la població i dels seus ciutadans a no imcremetar el PIB de la seva comarca i la alfabetització digital. 

NORMALMENTE, EN MAJORIA DE CASOS, SOL CALDRÁ RE-SINTONITZAR ELS 
TELEVISORS/RECEPTORS PER TROBAR ELS CANALS 

EXCEPCIONALMENT CALDRÁ POSAR UN PETIT FILTRE  AL CABLE DE L’ANTENA. 
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@dferregu 
Possibilitats de les llars intel·ligents 

 NOVETATS 2013 – 2015: FIBRA OPTICA – DIVIDENDO DIGITAL “TDT/4G” 
 DIVIDENDO DIGITAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿SABES CAMBIAR LAS PILAS DEL MANDO A DISTANCIA? ENTONCES SABRAS ADAPTAR TU TV AL DIVIDENDO DIGITAL 

A disposició dels ciutadans, 
administradors de finques i 
administracions publiques 
(DIPUTACIO, GENERALITAT) 
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@dferregu 
Possibilitats de les llars intel·ligents 

 REALITAT AUMENTADA: APLICADA A LA LLAR ... POSSIBILITAT DE LES LLARS INTEL.LIGENTS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿el futur…? BIG DATA, INTERNET OF THINKS, ETC… 
 
Tot aixo perque? … Per fer possible laRealitat aumentada aplicada als electrodomestics. Perque els hem de tocar? 
 
Per acabar aquí: 
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@dferregu 
Possibilitats de les llars intel·ligents 

GRACIES 
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@dferregu 
Possibilitats de les llars intel·ligents 

 INFRAESTRUCTURES: NORMATIVA ICT 

 

 

Exposició: “Possibilitats de les llars intel·ligents”. De la smart city a la smart home o, més 
ben dit, aplicar intel·ligència a la llar, perquè els intel·ligents hem de ser les persones. 

 

 Es farà un tastet general de com es pot aplicar la smart home gràcies a la normativa ICT 
(telecomunicacions en els edificis nous).  

 

Tot seguit es fa una “pluja d’idees” d’aparells de hardware, dispositius i programari que es 
poden utilitzar identificant casos concrets d’ús. Repasarem aparells / dispositius orientats a 
la smart home; nocions bàsiques front la pregunta 'PC o tauleta tàctil?'; 'Necessito Fibra 
Òptica 100Mbps?'; 'Com ampliar la cobertura WIFI a casa?'; 'Com puc veure la meva TDT 
fora de casa si vaig de viatge? I a un altre país?'; com crear un fil musical econòmic i 
pràctic; com escollir una tauleta tàctil; com controlar a distància econòmicament diferents 
elements de la llar, i com utilitzar les xarxes socials per estar informat de forma eficient... 

 
BIG DATA 

Siguiente fenomeno en Internet / comunicaciones. 

Se caracteriza por: VOLUMEN/VELOCIDAD/VARIEDAD en valores MUY ELEVADOS 
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