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1. Rezumat, resurse materiale, timp/atributii echipa

Rezumat:

In cadrul proiectului vom construi o incuietoare electronica actionata prin internet cu

ajutorul RESTFUL API, Node JS si Raspberry Pi (cu ajutorul careia vom realiza un 

server web ce va fi accesat printr-un terminal mobil sau oricare alt client REST). 

Proiectul este impartit in 4: 

• Serverul REST (Node JS, express si pi-gpio) instalare si configurare  

• incuietoarea electronica si Raspberry Pi (Transistor NPN, releu 12V, rezistenta si dioda)

• codul pentru a controla incuietoarea electrica (ce va fi publicat pe serverul REST si va fi 

folosit de clientul REST)

• clientul REST (terminal mobil)

Resurse materiale:

• Raspberry Pi

• Releu 12V

• Rezistenta

• incuietoare electronica 12V

• tranzistor NPN

• dioda

Timp:

• 14 saptamani, 2h-3h pe saptamana

Atributii echipa:

Tudor Amariei - realizare parte hardware (asamblarea proiectului propriu zis)
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Ionut Lumina - realizare parte software (realizare server web si codul pentru a controla 

incuietoarea)

2. Raport sintetic alternative solutie

Ca și soluții alternative pentru serverul web pot fi: Banana Pi, Intel Galileo sau chiar un personal 

computer (desktop sau laptop) .Am preferat Raspberry Pi din motive financiare (îl deținem, iar 

achiziționarea unei soluții alternative este costisitoare).

Pentru device ce poate acționa sistemul hardware se pot folosi ca și alternative :Banana Pi, Intel 

Galileo, FRDM KL25Z sau ARM Cortex M3. Am preferat Raspberry Pi, pentru simplitatea 

circuitului și pentru a menține un consum de energie cât mai minim.

Pentru încuietoare electrică, ca și soluție alternativă se poate folosi un motor de 12V. Cu toate că cu 

motorul poți realiza și alte lucruri, am preferat ca proiectul să fie unul real și nu unul parțial 

imaginar.

În loc de REST API se putea folosi Apache. Am ales REST API, deoarece este compatibil și cu 

terminalele mobile (oferind posibilitatea de a crea o aplicație pentru un terminal mobil - indiferent).

3. Ciorna solutie

4. Raport final/ prezentare




