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Resum 

Les persones amb discapacitats visuals, de mobilitat i/o dificultats lectores pateixen de 

grans obstacles a l’hora de comprar, ja que per falta d’accessibilitat no aconsegueixen 

identificar els productes.  

Per intentar solucionar aquesta problemàtica s’utilitza Radio Frequency Identification 

(RFID), que permet identificar els productes de manera automàtica; i Arduino per 

proporcionar interacció mitjançant sensors. La combinació d’aquestes tecnologies 

s’integra en l’àmbit de la computació ubiqua. 

Es presenta un nou mètode que mitjançant les tecnologies esmentades, un sensor capacitiu 

construït amb set zones d’interacció i una aplicació web, assisteix auditivament per 

identificar quins productes hi ha en una prestatgeria intel·ligent. També s’utilitzen sensors 

de llum, d’infrarojos i de tacte per comparar la utilitat de cadascun. 

El sistema creat pot facilitar el dia a dia d’usuaris discapacitats a partir de la interacció 

persona-prestatgeria i l’assistència auditiva. Les proves realitzades permeten pensar en 

implementar un millor sistema de localització d’etiquetes en el futur. 
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Resumen 

Las personas con discapacidades visuales, de movilidad y/o dificultades lectoras sufren 

de grandes obstáculos a la hora de comprar, ya que por falta de accesibilidad no logran 

identificar los productos. 

Para intentar solucionar esta problemática se utiliza Radio Frequency Identification 

(RFID), que permite identificar los productos de forma automática; y Arduino para 

proporcionar interacción mediante sensores. La combinación de estas tecnologías se 

integra en el ámbito de la computación ubicua . 

Se presenta un nuevo método que mediante las tecnologías mencionadas, un sensor 

capacitivo construido con siete zonas de interacción y una aplicación web, asiste 

auditivamente para identificar qué productos hay en una estantería inteligente. También 

se utilizan sensores de luz, de infrarrojos y de tacto para comparar la utilidad de cada uno. 

El sistema creado puede facilitar el día a día de los usuarios discapacitados a partir de la 

interacción persona-estantería y la asistencia auditiva . Las pruebas realizadas permiten 

pensar en implementar un mejor sistema de localización de etiquetas en el futuro . 
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Abstract 

People with visual and/or mobility impairment lack of independence while buying, since 

they are not able to identify the products due to lack of accessibility to the shelf. 

To solve this problem, we propose Radio Frequency Identification (RFID), which 

identifies products automatically; and Arduino to provide interaction with sensors. The 

combination of these technologies is integrated in the field of ubiquitous computing. 

This project presents a new method using the technologies mentioned above: a capacitive 

sensor built with seven areas of interaction and an audio-enabled web application, 

assisting the user to identify what products are on a shelf. We also tested light, infrared 

and contact sensors to compare the usefulness of each one. 

The developed system can facilitate the independence of disabled users thanks to the 

shelf-person interaction and assistance by audio. The tests let us to consider a better label 

location system as future work. 
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Capítol 1: Introducció 

1.1 Context i motivacions del projecte. 

Un dels objectius que comparteixen diferents estats és millorar l’accessibilitat per a 

qualsevol tipus de persona com esmenta l’Article 9è, n º 1 de la Convenció sobre els Drets 

de les Persones amb Discapacitat: 

“A fi que les persones amb discapacitat puguin viure independentment i participar 

plenament en tots els aspectes de la vida, els estats part han d’adoptar mesures pertinents 

per assegurar l'accés de les persones amb discapacitat, en igualtat de condicions amb 

les altres, a l'entorn físic, el transport, la informació i les comunicacions, inclosos els 

sistemes i les tecnologies de la informació i les comunicacions, i a altres serveis i 

instal·lacions oberts al públic o d'ús públic, tant en zones urbanes com en rurals.” 

Així doncs, només sortir al carrer ja es pot observar com l’accessibilitat s’ha endinsat en 

el dia a dia de tothom, com per exemple, les rampes dels autobusos dissenyades per a gent 

que pateix dificultat de moviment o discapacitats que utilitzen cadires de rodes. També 

es pot esmentar com a cas semblant, els banys adaptats que solen constar de baranes a la 

paret per a que els usuaris puguin tenir un punt de suport. Són senzills productes que 

faciliten molt la vida a qui tingui discapacitats específiques.  

Però aquesta accessibilitat no és només per a persones amb dificultats de moviment, 

també és per a gent amb deficiències auditives, visuals, lectores, etc. És a dir, es centra 

en tothom per a que ningú es senti exclòs socialment independentment de la discapacitat 

que es pateixi. Un mètode d’accessibilitat molt comú actualment és el subtitulat de 

pel·lícules, que permet a usuaris sords gaudir del metratge sense perdre cap detall. Cal 

destacar el llenguatge de signes, que permet comunicar-se amb gent que pateix 

deficiències auditives i establir converses sense necessitat de parlar.  

Semblant a aquest llenguatge, existeix el Braille, per a persones cegues o amb deficiències 

visuals. Hi ha llibres escrits en aquest llenguatge, caixes de medicaments, entre d’altres. 

Però hi ha un problema important per a persones que tenen aquest tipus de discapacitat. 

Com saben què hi ha en una prestatgeria i on està col·locat? Aquest aspecte dificulta molt 

el procés de compra per a una persona independent que pateix alguna deficiència visual 

o ceguera.  



 

2 

 

Segons la Taula 1.1 amb dades actualitzades al 2011 , s’observa com cada any ha anat 

augmentant el nombre de gent que pateix alguna deficiència del 33% o més del sistema 

visual. Per tant, és un conjunt de persones a les quals cal tenir present per poder facilitar 

el seu dia a dia. 

 

Taula 1.1: Persones amb discapacitats visuals actualitzat al 2011. Font: Instituto Nacional de Estadística 

Molts supermercats o tendes, no tenen les etiquetes en Braille per identificar els 

productes, ni cap tipus de suport per ajudar a aquest grup de gent, per tant, es troben 

obligats a demanar ajudar a alguna altra persona o a anar acompanyats, el qual els 

proporciona una sensació de dependència dels altres. A més, la gent que pateix dislèxia, 

poden tenir dificultats quan llegeixen noms de productes i la seva informació.  

Partint d’aquesta problemàtica, es proposa el desenvolupament d’un sistema que permeti 

proporcionar la informació necessària dels elements que hi ha en una prestatgeria a 

persones amb certa discapacitat visual. I una bona manera d’implementar això, és 

aprofitar l’oportunitat que proporcionen els sistemes d’identificació per radio freqüència 

(RFID). 
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La idea consisteix en introduir sensors i tags en cada nivell d’una prestatgeria per a que 

l’usuari interaccionés amb ells i que aquesta acció sigui llegida per una antena RFID. 

Aquest sistema, es connectaria amb una base de dades que disposaria de la informació 

corresponent sobre els productes que hi hagi i es mostraria aquesta informació a l’usuari 

de la manera més adaptada a les seves necessitats.  

Per tant els objectius generals que s’han definit comencen per integrar un sistema RFID 

en una prestatgeria amb productes reals. Un cop realitzada aquesta base del projecte, 

s’investiga com aquest sistema pot assistir o ajudar a persones amb discapacitat pel que 

caldrà programar un software per a poder mostrar la informació del producte que l’usuari 

necessita saber. Juntament amb el desenvolupament del programa, dins dels objectius 

específics del projecte, s’avalua la possibilitat d’integrar-ho amb àudio per a que pugui 

proporcionar una major utilitat al grup de persones amb deficiències visuals  i/o lectores 

mencionat anteriorment.  

Els sensors que es proven són de diferents tipus, i això permet avaluar quin pot ser més 

útil i còmode per al grup d’usuaris esmentats.  
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1.2 Planificació del projecte 

La planificació que s’ha portat a terme al llarg de tot el projecte s’ha dividit en les fases 

que s’exposen en el Work Breakdown Structure de la Figura 1.1.  

Figura 1.1: Work Breakdown Structure del projecte. 

1.2.1 Fase Inicial del Projecte. 

Aquest període de temps s’ha dedicat a realitzar el Project Charter, on es va explicar en 

què consisteix el treball. Es va exposar quina és la problemàtica que es pretén solucionar 

a partir de dades i fets del dia a dia, i quina idea s’havia de portar a terme per aconseguir-

ho. A més, es destaquen tant els objectius generals com específics a realitzar, així com 

esmentar la possibilitat de realitzar alguna tasca més que també pugui ajudar a resoldre el 

problema.  

La cerca de fonts bibliogràfiques en aquesta fase ajuda a poder documentar-se sobre el 

temari que tracta el treball, i així poder aplicar les idees necessàries en la fase següent. 

Finalment es va realitzar una primera planificació aproximada a seguir al llarg del 

desenvolupament del treball. Això va permetre inicialment poder dividir el temps 

depenent de la tasca a realitzar, però sense oblidar que podia estar sotmès a variacions. 

Tot i això, s’ha d’entendre com una orientació i repartiment de tasques al llarg del 

projecte, que va permetre estructurar en diferents fases la realització del treball. 

Treball Fi de Grau

Fase Inicial

Project Charter

Cerca de fonts

Diagrama de Gantt

Planificació

WBs

Entregar 
Planificació

Anàlisi i 
Desenvolupament 

de Solucions

Documentar-se

Establir idea

Aplicar Idea al 
laboratori.

Analitzar sistema 
RFID

Enginyeria del 
Software

Requeriments 

Especificació de 
requeriments

Arquitectura

Programació

Testeig del 
software

Integrar Àudio

Arduino

Integrar LDR i 
sensor capacitiu 

comercial.

Demostració.

Investigació del 
sensor capacitiu.

Prototip i proves 
del sensor 
capacitiu.

Construcció del 
sensor capacitiu.

Investigació i 
proves IR LEDs.

Localització de 
productes

Proves al 
laboratori.

Construir sensor 
capacitiu adaptat.

Fase Final

Conclusions del 
treball

Correccions de la 
memòria.

Preparació de la 
Presentació.

Redactar Memòria
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1.2.2 Anàlisi i Desenvolupament de Solucions. 

En aquesta fase es van utilitzar les referències bibliogràfiques cercades anteriorment per 

a documentar-se i començar a endinsar-se en el temari del qual tracta el treball. Es van 

poder generar idees que s’aplicarien més tard a l’hora de treballar en el laboratori amb 

prestatges i  RFID. L’objectiu havia de ser trobar la millor solució possible d’integració 

de sensors i tags RFID en una prestatgeria i que l’usuari pogués interactuar sense 

dificultat. 

 

 

1.2.3 Procés d’Enginyeria del Software. 

La millor forma de poder avaluar el sistema es mitjançant un software que rebi la 

informació i dades necessàries des de l’RFID. Com tot software, s’ha de seguir un procés 

per a que el seu desenvolupament i resultat final siguin el millor possibles, així que es va 

començar per l’anàlisi dels requeriments necessaris i seguir amb l’especificació d’aquests 

mateixos, on utilitzar casos d’ús permet veure com l’usuari pot interactuar amb el 

programa.  

Seguint amb el procés, es defineix l’arquitectura del software, és a dir, la base de dades 

que necessita, arxius, interfícies i funcions. En aquest apartat, tant els casos d’ús com els 

diagrames són de gran utilitat per a definir-ho tot i poder començar a escriure codi i 

programar el software.  

Un cop finalitzat el programa, es va testejar al laboratori i es va poder observar si les 

dades del RFID es reben correctament i com reacciona el software al rebre-les.  

Com s’ha comentat inicialment, es va pensar en poder realitzar una tasca més concreta, 

com és la integració de l’àudio en el software, és a dir, que pogués respondre d’un mode 

sonor amb veu al rebre dades del RFID. Això es va realitzar després del testeig final del 

programa, ja que el que interessava és primer tenir un software que rebés la informació 

bé, i després passar a integrar l’àudio. 
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1.2.4 Integració i construcció de sensors amb Arduino. 

Per poder obtenir dades d’interacció s’han d’utilitzar sensors. Aquesta fase va consistir 

en provar diferents tipus de sensors, com LDR, capacitius i IR LEDs. A més es va 

investigar sobre com fer un sensor capacitiu propi, i s’ha construït un que s’adequa a les 

necessitats de la problemàtica del projecte. La construcció passa per fases de prototipatge, 

test i millores. D’aquesta forma s’han provat sensors que funcionen per nivell de llum, 

per contacte i per infrarojos, el que permet tenir diferents referències d’integració en el 

sistema. 

 

1.2.5 Localització de productes pel sensor capacitu. 

Les proves es realitzen en la prestatgeria del laboratori i era necessari testejar com es 

llegeixen els tags dels productes mentre s’utilitza el sensor capacitiu construït. Es van 

realitzar diferents proves per poder millorar el codi del programa que decideix quin 

producte hi ha en cada zona d’interacció i així intentar que sigui el més encertat possible.  

 

1.2.6 Fase Final. 

En aquest punt s’han redactat conclusions finals i observat si s’han aconseguit els 

objectius proposats, què més es podria aplicar en un futur, i més idees que puguin haver 

sorgit al llarg de la realització del treball.  
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Capítol 2: Estat de l’Art i problema a resoldre. 
 

2.1 Treballs relacionats. 

Cercar nous camins per poder facilitar el dia a dia de gent amb discapacitats no és cap 

novetat com a objectiu d’aquest treball, ja que al llarg dels anys, molts grups 

d’investigació i departaments d’arreu del món, han estat involucrats en el 

desenvolupament i propostes de tècniques per ajudar a tot tipus de persones amb 

qualsevol deficiència visual, mobilitat, lectora, etcètera.  

Per exemple, en el camp de discapacitats visuals hi ha una gran varietat d’articles 

publicats on es presenten sistemes més accessibles per al comportament d’aquesta gent 

en entorns determinats, com seria en una botiga. Entre aquests articles, encara que 

cadascun proposa diferents maneres d’ajudar, tots exposen la problemàtica observada 

amb els mateixos punts: 

 “La majoria de gent cega o persones amb discapacitats visuals no compren 

independentment. Normalment confien en amics, familiars, voluntaris o 

treballadors de la tenda. ”[1] 

 “Localitzacions públiques, com centres comercials, aeroports, estacions de bus i 

tren, poden ser difícils per recórrer i poden portar als discapacitats visuals a la 

desorientació... Sense demanar ajuda als altres, aquestes tasques poden ser 

difícils.”[2]  

 “Per poder sobreposar-se a les dificultats, els discapacitats visuals poden utilitzar 

cap, algun o una combinació de: bastó, gos guia i persona vident. Aquest últim, 

pot ser molt efectiu i proporcionar confort social, però restringeix la 

independència dels cecs.” [3]  

 “Bastants participants amb discapacitats visuals en experiments anteriors han 

expressat la necessitat d’un dispositiu que els ajudi a comprar 

independentment”.[4] 

Per tant, queda destacat en una gran varietat de textos, que la independència com a 

persones, és un dels objectius per quan es cerquen noves maneres de facilitar la vida a 

gent discapacitada.  
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Cal dir, que encara que les referències anteriors es centrin exclusivament en gent cega, 

també es pot estendre a gent amb mobilitat reduïda i dificultat lectora, entre d’altres, ja 

que també precisen de tenir acompanyants per a poder realitzar les seves tasques diàries.  

Però actualment si intenten ser independents, el temps que necessiten per a fer la compra 

augmenta considerablement. A no ser que hagin anat en moltes ocasions a aquest lloc, i 

es coneguin la distribució mentalment, necessiten de temps per poder conèixer on són i 

poder guiar-se per si mateixos, encara que molt possiblement, hagin de demanar 

instruccions als treballadors per a poder orientar-se més ràpidament i sense perdre’s pel 

camí.  

Un estudi comparatiu[5] sobre infraestructures per assistir a la gent amb discapacitats 

visuals ha conclòs que alguns dels requeriments que s’haurien de seguir seria utilitzar 

dispositius existents, com el bastó guia, mòbil, targetes, entre d’altres;  ajustos mínims en 

el lloc, de forma que el manteniment sigui el més econòmic possible i pugui incloure’s 

en prestatgeries; i finalment una bona cerca del producte i navegació, quan l’usuari ja es 

troba davant d’una categoria de productes, ha de poder localitzar els productes específics 

que desitja.  

En l’article de Vlad Coroama, Tarik Kapic i Feliz Röthenbacher[6], realitzen unes 

enquestes a gent amb deficiències visuals, que els fan concloure idees importants a tenir 

en compte a l’hora de poder dissenyar sistemes d’assistència per a aquest grup d’usuaris: 

Ha d’haver-hi ajuda en un ambient amb petits objectes i s’ha d’augmentar la percepció 

de l’usuari dient per davant d’on està passant. A més no ha de requerir de precisió per a 

que l’usuari senyali exactament allò del que vol obtenir informació. També s’ha de 

proporcionar informació sobre objectes que estan més allunyats i ajudar-los a navegar cap 

als punts d’interès. Finalment, esmenten que s’ha de  permetre el filtratge d’objectes, per 

poder diferenciar entre ells.  
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2.1.1 Ergonomic for One. 

Per conèixer les funcions que realitzen aquest grup d’usuaris es pot utilitzar el mètode 

“Ergonomic for one” (EFO). Consisteix en conèixer les tasques que més repeteixen les 

persones amb discapacitats en un lloc determinat. En l’article de Vladimir Kulyukin i 

Aliasgar Kutiyanawala[1], utilitzen EFO per saber com es comporten els usuaris 

discapacitats en un centre comercial, i en quin ordre realitzen quines tasques. De l’estudi 

que van realitzar, van obtenir la Taula 2.1, on resulta interessant subdividir la “Task 

Function 3”: 

Nom de Funció Descripció 

TF1 Preparació de la llista de la compra. 

TF2 Anar al supermercat. 

TF3 Cercar productes en la tenda. 

               TF3.1 Cercar per la tenda. 

               TF3.2 Cerca del producte a la prestatgeria. 

               TF3.3 Identificació del producte. 

TF4 Anar a pagar. 

TF5 Pagar. 

TF6 Anar a la sortida. 

TF7 Tornar a casa. 

 

El fet de mostrar la taula, és per mostrar un dels objectius d’aquest treball. “TF3.2” i 

“TF3.3”, són les 2 fases importants en les quals es basarà el projecte, és a dir, com l’usuari 

pot trobar el producte que desitja en una prestatgeria a partir de la cerca prèvia i la 

identificació d’aquest mateix. “TF3.1”, no entra com a part de cap finalitat del treball, 

doncs és un aspecte més de navegació per un lloc determinat, que de trobar el producte 

desitjat. Per tant, a partir de l’anàlisi EFO de l’article esmentat, s’entén que l’enfocament 

del treball està ben orientat cap a tasques reals i comuns que dificulten el procés de compra 

a persones discapacitades.  

 

 

Taula 2.1: Ergonomic for One, Task Functions. 
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2.1.2 Projectes similars 

Una bona manera abans de començar a pensar en com es realitzarà el treball al laboratori, 

és fer una cerca sobre projectes, invents o tècniques, que tinguin relació amb el context 

d’ajudar a usuaris a cercar productes e identificar-los.  

a) RoboCart 
L’objectiu d’aquest projecte que va començar al 2005 era 

dissenyar un assistent de supermercat robòtic per gent cega 

o amb deficiències visuals. Provinent de Computer Science 

Assistive Tecnhology Laboratory de la Utah State 

University, treballa mitjançant RFID, on tags RFID són 

disposats en diferents localitzacions de passadissos de la 

tenda, per mantenir un seguiment d’on es troba el robot de 

la Figura 2.1. Té un petit teclat on es pot seleccionar 

productes i necessita llegir els codis de barres dels productes 

mitjançant un escàner sense fils per a poder identificar-los. 

 

b) ShopTalk 
Un sistema on s’ha d’anar equipat com a la Figura 2.2, amb una 

motxilla, un teclat, una CPU, un lector de codis de barres i un petit 

auricular, ja que les instruccions són basades en veu. Un punt 

important d’aquest sistema, és que es poden executar rutes verbals 

i instruccions de cerca de producte amb una efectivitat del 100%.  

 

 
 

c) GroZi 
Permet a un usuari crear la seva llista de la 

compra mitjançant un lloc web, posar-la a un 

dispositiu portàtil i quan arribi al centre 

comercial, utilitzar-lo com a guia per dirigir-

lo cap a cada producte. Consta de dos 

dispositius: el guant GroZi (Figura 2.3) i la 

càmera Grozi (Figura 2.4). Conté algoritmes de reconeixement de productes.  

Figura 2.1: Disseny de RoboCart 

Figura 2.2: Disseny de ShopTalk 

Figura 2.3: Guant de Grozi 

Figura 2.4: Càmera 
de Grozi 
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d) iCare 
Creat a l’Arizona State University, està 

composat per PDA amb Bluetooth, Wi-Fi, 

lector de pantalla, i un guant amb un lector 

RFID com es mostra a la Figura 2.5. Té 

l’objectiu de crear un ambient interactiu per a 

clients amb dificultats visuals. L’usuari mou la 

mà amb el guany per una prestatgeria, el lector 

RFID llegeix la ID, ho busca en una base de 

dades mitjançant Wi-Fi, i dóna les instruccions 

necessàries a l’usuari.  

 

e) Trinetra 
Desenvolupat per a mòbils Nokia, pretén llegir tant codis de barres 

com tags RFID. A part del mòbil, necessita uns auriculars, servidor 

Windows i un llapis Baracoda com el de la Figura 2.6, que servirà 

per a llegir el codi de barres dels productes i enviarà la informació 

per Bluetooth al mòbil, que si ja havia llegit el codi aquest, el 

recuperarà de la seva caché, i en cas de que no sigués aquí, ho 

enviaria remotament a un servidor.   

 

f) BlindAid [7] 

Un dispositiu Eletronic Travel Aid (Figura 

2.7), que serveix per ajudar a usuaris amb 

deficiències visuals mitjançant un mòbil i 

tags RFID que es troben repartits per 

diferents llocs d’un edifici, i així saber en 

tot moment la localització de la persona.  

 

Figura 2.5: Disseny d’ iCare 

Figura 2.6: Dispositius de Trinetra 

Figura 2.7: Dispositiu de BlindAid 
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g) VizWiz::LocateIt [8] 

Permet als usuaris realitzar una fotografia i 

demanar assistència per trobar un producte en 

concret. Les fotografies es realitzen amb un 

iPhone que s’envien a un servidor remot i uns 

treballadors localitzen i seleccionen que és allò 

que estan cercant. Un cop els treballadors han 

remarcat on és el producte, a l’iPhone, es pot 

veure a temps real on es troba l’objecte que 

estaven cercant com a la Figura 2.8.   

 

h) BlindShopping[5] 

Funciona mitjançant un smartphone amb càmera com es mostra a la Figura 2.9 que sigui 

capaç de llegir codis QR, els quals estaran enganxats als productes de la prestatgeria. Com 

a extra, també proporcionen un bastó blanc amb un lector RFID per poder navegar dins 

de la tenda.  

 

 

 

 

 

i) Projectes d’Arduino 

Existeixen una gran varietat de projectes que utilitzen sensors de qualsevol tipus ja que la 

comunitat d’usuaris d’Arduino arreu del món va publicant els seus petits invents a 

internet. Però per al projecte interessa centrar-se en sensors LDR i capacitius. L’exemple 

de la Figura 2.10 mostra una simulació de com a l’arribar la nit es podrien encendre les 

faroles del carrer[9]. Ja que la fotoresistència rep el valor de la llum en tot moment, per 

simular que la llum del dia ha marxat, han introduït una petita tapa a sobre del LDR que 

al posar-se per damunt fa que el valor de la resistència augmenti, i en el codi compara els 

valors que obté i pot saber si està fosc o no.  

Figura 2.8: Programa VizWiz 

Figura 2.9: Elements i funcionament de BlindShopping. 
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Els sensors capacitius es poden utilitzar per a diferents finalitats, com per exemple botons, 

ja que el seu valor és 0 o 1. Però també es pot utilitzar una llibreria externa per a Arduino, 

que permet transformar un conductor elèctric en un sensor capacitiu i tenir un rang de 

valors analògic. Un projecte que implementi aquesta llibreria podria ser un simulador de 

teclat de piano[10] com el de la Figura 2.11. Com s’observa a la imatge següent, ha 

implementat 8 tecles que corresponen a les 8 primeres notes musicals, i ho ha fet a partir 

d’alumini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.10: Projectes amb LDRs. 

Figura 2.11: Teclat simulat amb petits sensors capacitius. 
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2.1.3 Projectes Similars: Aspectes positius i negatius  

Sobre tots aquestes invents i tecnologies esmentats, es podrien extreure algunes idees a 

tenir present. La primera que s’ha exposat, RoboCart, la infraestructura que utilitza és 

bona, doncs un carro o cistella de la compra, quasi sempre s’utilitza quan es va a comprar, 

però presenta alguns inconvenients com el teclat, ja que demanar informació de producte 

pot ser incòmode per a un cec i poc precís, el que pot encara fer el procés de compra i 

d’identificació més lent. A més, un escàner necessita de molta precisió per a poder llegir 

el codi corresponent i un dels punts dèbils d’un usuari cec és la poca precisió a 

l’interactuar amb objectes.  

Respecte a ShopTalk, la idea és molt semblant a l’anterior, però amb motxilla en comptes 

d’un carro. Així que presenta els mateixos inconvenients respecte al teclat i a l’escàner, i 

a més encara que la motxilla pugui ser còmode, no deixa de ser un pes afegit i pot arribar 

a molestar a l’usuari. 

Amb GroZi, el sistema pot semblar molt avançat en quant a idea però realitzar la llista de 

la compra online per a usuaris cecs, ha de ser un procediment relativament tediós si la 

pàgina web no està programada d’una manera accessible. Respecte al guant, possiblement 

molesti menys que una motxilla, però la gent amb deficiències visuals, utilitzen el tacte 

per a reconèixer qualsevol objecte o persona, i això limitaria un dels sentits que aquest 

grup d’usuaris necessita. També, portar a la mà la MoZi Box, limita a l’usuari per a agafar 

objectes i el fa estar pendent tant del guant, com de la caixa. 

iCare és possiblement, un dels que té un enfocament, en quant a idea, més semblant al 

d’aquest treball. No obstant això, requereix també d’un guant i que l’usuari tingui una 

PDA amb Bluetooth, i és poc comú que un usuari cec tingui aquesta classe de dispositiu. 

D’altra banda, hi ha Trinetra, el qual a dia d’avui seria poc útil, doncs està dissenyat per 

a models Nokia antics, que ja no es troben al mercat. A més, que l’usuari ha de ser precís 

amb el llapis Baracoda per a poder llegir els codis.  

Al contrari que iCare, BlindAid, potser sigui una de les idees que més s’allunya de la 

finalitat del treball, però s’ha esmentat ja que funciona mitjançant RFID i és un exemple 

de les moltes utilitats que pot arribar a tenir un sistema d’aquest tipus. 

La idea que presenta VizWiz::LocateIt és realment original i curiosa, però a la vegada pot 

ser una de les seves limitacions. Tenir a treballadors a l’altre costat senyalant on són els 
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productes i responent a l’usuari, pot ser eficaç, però poc rendible. I per altra banda, deixar 

a l’usuari que faci fotografies del que té davant, encara que la filosofia és que sigui el 

treballador qui l’ajudi, no deixa de ser quelcom incòmode per a la persona cega, ja que 

pot preocupar-se pel fet de no saber enfocar bé i fotografiar un entorn diferent al que 

espera. 

El punt positiu de BlindShopping és guiar a usuaris cecs utilitzant el mateix bastó amb 

lector RFID, encara que segueix pecant com algun dels casos comentats, del fet de 

demanar precisió a l’hora de llegir el codi QR.  

Finalment, pels dos projectes d’exemple mostrats d’Arduino es poden agafar les idees de 

funcionament de la fotoresistència i la seva reacció al canvi de la llum, així com també 

pensar en la possibilitat d’utilitzar una llibreria per al programa que permeti crear un 

sensor capacitiu propi a mida de l’usuari. Un dels defectes d’Arduino, és el cablejat a 

utilitzar, ja que si no es planteja com connectar tot d’una manera ordenada, poden quedar 

molts cables a prop de la zona d’interacció, i això per a usuaris cecs seria un problema en 

cas de que toquessin sense adonar-se’n, perquè podrien crear mals contactes entre el 

sensor i la placa, i el sistema no funcionaria correctament. 

Una de les principals diferències d’aquest projecte amb els que s’han exposat, es que 

l’usuari no haurà de portar cap dispositiu a sobre. El sensor que s’utilitzarà per a 

interaccionar, serà molt econòmic i servirà per a la llargada de cada prestatge pel que no 

caldrà construir cap tipus de guant, mòbil o motxilla especial. L’usuari no haurà de fer 

cap preparació prèvia de la llista de la compra com amb Mozi, de la mateixa manera que 

no serà necessari tenir treballadors per a fer funcionar el sistema, com el cas de VizWiz. 

A més, la web a desenvolupar retornarà la informació mitjançant àudio, ja que és el millor 

mitjà de comunicació per ajudar a gent amb discapacitats visuals. Pel que fa a la 

interacció, no requerirà de precisió per enfocar o tocar productes, ja que simplement haurà 

de posar la mà al prestatge i mitjançant RFID es podrà saber quin producte hi ha en aquella 

zona.  
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2.2 TECNOLOGIES A UTILITZAR 

2.2.1 RFID 

Radio Frequency Identification, és la tecnologia que utilitza ones de radio per comunicar-

se entre unes etiquetes, antenes i un lector. Els tags o etiquetes contenen informació, i el 

lector que està connectat a una antena o vàries antenes, interpreta aquestes dades.  

Un dels precursors[11] d’aquest sistema es pot trobar a la Segona Guerra Mundial, on es 

posaven transmissors als avions de Gran Bretanya per poder identificar si els avions eren 

amics o enemics mitjançant senyals des d’estacions de radar. Això es coneix com a 

Identify Friend or Foe (IFF). Però la primera patent va ser per Mario W. Cardullo el 23 

de Gener del 1973, que va crear un sistema amb memòria rewritable. 

RFID es va idear per poder substituir als codis de barres, però de moment, no l’ha 

reemplaçat. Cadascun s’utilitza per finalitats diferents, encara que poden arribar a ser 

compatibles, és a dir, per exemple en una prestatgeria d’una tenda els productes podrien 

tenir un codi de barres per passar-ho per l’escàner a l’hora de pagar, i una etiqueta RFID 

per a poder tenir els productes localitzats mitjançant radiofreqüència. Com a diferència 

fonamental entre un lector de codi de barres i un lector de RFID, és que el primer necessita 

enfocar al codi mentre que al RFID, els tags poden estar allunyats i reben la senyal igual.  

Al tenir la característica de poder dotar de la capacitat de computació a qualsevol objecte 

i que aquesta capacitat sigui invisible de cara a l’usuari[10], permet que RFID formi part 

del món de la computació ubiqua. Aquest terme va ser utilitzar per primer cop per Mark 

Weiser a final dels 80.  

Els lectors RFID que s’encarregaran de processar la informació que han captat les 

antenes, han de complir diferents factors com la sensibilitat per detectar lectures desde -

80 dBm fins a -115dBm. També han de ser selectius per trobar amb exactitud la senyal 

del tag RFID entre un gran espectre de senyals que es reben. Com les senyals provenen 

de diferents distàncies, ha de tenir un abast dinàmic per detectar-les totes a la vegada. A 

més ha de treballar sota la normativa RFID on s’especifiquen les freqüències necessàries. 

Aquestes freqüències operen diferent depenent del medi on es troben i les distàncies a les 

que es poden llegir tags. A continuació s’exposen les diferents freqüències de RFID[12]: 
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a) Low Frequency (LF) 

Treballa entre els 120 i 140Khz, amb una distància de lectura passiva entre els 10 i 20 

cm. Es poden utilitzar a prop de líquids i metalls, però tenen una baixa velocitat de lectura 

de dades. 

 

b) High Frequency (HF) 

A 13.56 MHz i distància d’entre 10 cm i 1m. Un dels desavantatges és que no poden estar 

a prop d’equipament mèdic o dispositius electrònics sensibles a freqüències, ja que HF es 

troba en una part molt regulada de l’espectre de radio i els lectors han d’operar en una 

banda molt estreta. Així doncs, no és viable utilitzar-ho en llocs com hospitals.  

 

c) Ultra-High Frequency (UHF)  

A Europa operen entre els 868-870Mhz, mentre que a Estats Units i Canadà ho fan a 902-

928 MHz. S’utilitzen bàsicament per mantenir un seguiment d’elements perquè ofereixen 

més rang de lectura (1m-12m) i més econòmics que els dos anteriors. Els tags que operen 

en un rang UHF, no treballen correctament si es troben a prop de metalls o líquids. 

 

d) Microwave 

També coneguda com Super-High Frequencies (SHF), ofereix una velocitat molt més 

elevada de lectura a la vegada que lectures passives, semi-passives i actives són igualades. 

Treballa entre 2,45GHz i 5.8Ghz i pot arribar a llegir tags actius fins a 30 metres.  

 

e) Ultra-Wideband (UWB) 

La freqüència més recent que utilitza poca senyal de potència en un ample rang de 

freqüències que van des de 3.1GHz fins a 10.6GHz. Les lectures arriben fins als 200 

metres i és compatible amb metalls i líquids, però només funciona amb tags actius o semi-

passius.  
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Sobre les etiquetes, cal dir que n’hi ha de tres tipus: les passives, que no necessiten bateria 

per a poder funcionar i obtenen l’energia per inducció de la senyal de radiofreqüència; les 

actives, que al contrari de les passives tenen una bateria que és la seva font d’alimentació; 

i les semi-passives, les quals tenen també font d’alimentació que les capacita per 

transmetre, però necessiten que el lector les interrogui per a poder transmetre, essent així 

una combinació entre passiva i activa.   

A la Taula 2.2 es mostren les estructures de les diferents codificacions dels tags[13]. Un 

cop generada aquesta codificació única, s’assigna i s’escriu al tag per a que pugui ser 

llegida per un lector RFID:  

Nom Capçalera Filtre Codi CAGE en ASCII Nombre de 
sèrie 

DOD-96 8 4 48 36 
DOD-64 UID 8 2 30 24 

 

Nom Capçalera Nombre de 
gestió 

Classe d’objecte Nombre de 
sèrie 

GID-96 8 28 24 36 
 

Nom Capçalera Filtre Partició Prefix 
Companyia 

Referències 
Individual 

EPC GIAI -96 8 3 3 20-40 62-42 
 

Nom Capçalera Filtre Partició Prefix 
Companyia 

Referències 
de item 

Nº de 
sèrie 

EPC SGTIN -96 8 3 3 20-40 24-4 38 
 

Nom Capçalera Filtre Partició Prefix 
Companyia 

Referències 
de sèrie 

Sense 
assignar 

EPC SSCC-96 8 3 3 20-40 38-18 24 

Per exemple, si s’utilitza la codificació DOD-96: 

 Capçalera: 8 bits que especifiquen que està codificat en 96 bits. 

 Filtre: 4 bits en binari que identifiquen l’element associat amb el tag. 

 Codi CAGE o de companyia: 48 bits que identifiquen el venedor i asseguren 

que el codi sigui únic entre tots els venedors en el format ASCII.  

 Nombre de sèrie: 36 bits que donen la possibilitat de tenir 236 items amb tags.  

Taula 2.2: Codificació de tags. 
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Les antenes RFID poden estar configurades com mono-estàtiques, que utilitzen la mateixa 

antena per transmetre i rebre, motiu pel qual necessiten un element com un circulador per 

poder treballar full-duplex. L’altre configuració possible és bi-estàtica, on una antena 

s’encarrega d’enviar i l’altre de rebre. Pel que fa a tipus d’antena, poden haver-hi Near 

Field, que tenen resistència a aigua i metall però amb un rang limitat, i les Far Field, que 

són just el contrari amb molt rang però no treballen bé amb aigua i metall. Com a 

especificacions importants d’una antena es poden trobar la directivitat, que mesura la 

radiació de la potència en una direcció. Una altra característica seria el guany, que es pot 

entendre com la relació entre la directivitat de l’antena i l’eficiència elèctrica d’aquesta. 

Pel que fa a la radiació s’acostuma a mostrar en format gràfic per observar el patró de 

com llegeix l’antena. Es comú també en datasheets d’antenes veure el beamwidth, que és 

l’angle entre els punts de mitjana potència del lòbul principal i normalment s’expressa en 

graus. Entre moltes altres especificacions, la polarització també és important en una 

antena, ja que indica la orientació de com radia o rep i poden ser circulars, linears o 

el·líptiques.  
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2.2.2 ARDUINO 

Va néixer com un projecte educatiu al 2005, i no va sorgir 

com a idea de negoci, més aviat per poder sobreviure al 

tancament de l’Institut de Disseny Interactiu IVREA d’Italia, 

on es va desenvolupar el primer prototip, i si era hardware 

obert, no els podrien embargar. Avui en dia està considerat 

líder del món en “Do It Yourself”[14].  

Arduino permet crear entorns i objectes interactius a partir d’una plataforma electrònica 

lliure. El hardware que el composa està format per una placa amb microcontrolador, i es 

pot programar mitjançant l’entorn de programació obert que proporciona el mateix 

Arduino, basat en Processing, Wiring i Java. La seva memòria Flash és de 32KB i la 

SRAM de 2KB. A la mateixa programació es pot accedir a una sèrie de sensors, que 

poden ser de contacte, llum, so, entre d’altres, i que es connecten mitjançant pins 

d’entrada. A més, funciona tant per a Windows, Mac i Linux. 

El programa, es transfereix mitjançant connexió USB a la placa, i es pot realitzar des del 

mateix entorn de programació, ja que conté les funcions de compilar el programa i 

transferir-lo a la placa. Mentre el programa es passi a la placa, s’encendran LEDs que 

indiquen la transferència d’arxius i si tot ha estat correcte s’hauria de mostrar un missatge 

confirmant-ho.   

Un dels sensors a utilitzar durant aquest treball, seran les fotoresistències o LDR, 

resistències que canvien el seu valor en funció de la llum que reben, de manera que a més 

llum rebuda, menys resistència. Això és a causa del component amb el que està fabricat: 

sulfur de cadmi, on si la llum que rep és d’alta freqüència, els fotons són absorbits per la 

elasticitat d’aquest semiconductor, donant als electrons energia per saltar la banda de 

conducció, aleshores l’electró que queda lliure condueix electricitat de manera que 

redueix la resistència, i els valors poden variar de 50 Ω fins a milers d’ohms, depenent de 

la quantitat de llum[15].  

 

 

 

 

Font: www.arduino.cc 

http://www.arduino.cc/
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2.2.3 PHP, MySQL i HTML5. 

PHP va ser creat per Rasmus Lerdorf al 1994 sota el nom de Personal 

Home Page Tools, és un llenguatge de costat del servidor i permet 

generar contingut dinàmic a les pàgines web. El codi escrit en PHP no 

es pot veure des del navegador web, ja que al generar-se al servidor 

només es mostra el resultat d’allò que s’ha executat.  

MySQL, va començar al 1995 i més tard es va fundar  

l’empresa per Widenius, David Axmark i Allan Larsson a 

Suècia. Actualment, forma part d’Oracle i està distribuït a 

una gran varietat de plataformes, incloent Windows, Linux, 

Mac, Solaris, entre moltes altres. Alguns dels seus 

avantatges és que permet accés a la base de dades de forma simultània, és escalable, 

gestiona permisos i privilegis per a diferents usuaris, pot connectar-se a bases de dades a 

través de la xarxa i té una ràpida velocitat de consulta. A més, es pot trobar en entorns 

com XAMPP i està altament integrat amb PHP.  

HTML5 va sorgir després de que membres d’Apple, Mozilla i Opera 

fundessin un grup anomenat WHAT que més tard rebria suport per part 

del World Wide Web Consortium. Proporciona una sèrie d’etiquetes 

noves que permeten tenir un control més gran sobre el contingut web. 

Com per exemple <audio>, que serveix com a reproductor multimèdia i 

carrega el contingut amb una sèrie de controls sense necessitat d’inserir 

reproductors Flash. Cal esmentar però, que la compatibilitat amb els formats de vídeo i 

àudio encara està una mica limitada en alguns navegadors web. Actualment Chrome, és 

el que més extensions reconeix des de WAV, WebM, Ogg, MP4, MP3, entre d’altres. La 

compatibilitat de navegadors amb HTML5 es mostra a la Taula 2.3. 

Taula  2.3: Compatibilitat de navegadors amb HTML5 sobre 555 punts. www.html5test.com  

Font: www.blog.codexion.com    

Font: www.logodatabases.com    

Font: www.w3.org 

http://www.html5test.com/
http://www.blog.codexion.com/
http://www.logodatabases.com/
http://www.w3.org/
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Capítol 3: Escenari 

3.1 Dispositius i material utilitzats. 

a) Arduino UNO R3 

Serà el microcontrolador i placa 

fonamental per a poder connectar-hi els 

sensors, tant per a fotoresistències com 

per als sensors capacitius ja que té 14 pins 

digitals d’input/outputs, a més de 6 inputs 

analògics i connexió USB que permetrà 

connectar-lo a l’ordinador per executar el 

software que es desenvolupi. 

b) Protoboard 

Permetrà facilitar la col· locació dels diferents 

sensors a la prestatgeria mitjançant el cablejat 

adequat.  

 

 

c) Fotoresistència LDR 

Amb aquests petits sensors, es podrà calcular el nivell de lluminositat 

que hi ha, i en base al valor obtingut es podrà saber si hi ha algú tapant 

el sensor per a intentar obtenir les dades necessàries. 

 

d) Sensor Capacitiu 

L’alternativa als LDR és aquest tipus de sensor, el qual 

funciona per tacte/pressió. Si es connecta per entrada digital, 

retorna un 1 binari si hi ha contacte, i així es pot saber si hi ha 

o no interacció. 

Font: www.electronicaestudio.com 

Font: www.teknolanak.wikispaces.com 

Font: www.shoptronica.com  

Font: www.dx.com 

http://www.electronicaestudio.com/
http://www.teknolanak.wikispaces.com/
http://www.shoptronica.com/
http://www.dx.com/
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e)  AdvanReader 

Un lector UHF d’alt rendiment i alta potència, amb 4 

ports, i connexions d’entrada i sortida, en el qual es 

podran connectar les antenes i mitjançant cable 

Ethernet, connectar-lo a l’ordinador. 

 

f) Advantenna-p11 

Una antena compacta RFID de dimensions quadrades amb 

13.7cm x 13.7cm, i una profunditat de 15mm pel connector que 

inclou. Permetrà llegir tots els tags que tingui en un rang proper 

depenent dels paràmetres que s’hagin introduït a l’AdvanNet. 

 

g) RF Cable MCX 

El cable necessari per a connectar les antenes a l’AdvanMux o a 

l’AdvanReader. 

 

 

h) Cables Protoboard 

Permetrà connectar els sensors de la Protoboard a l’Arduino. 

 

i) IR LED emissor. 

Díode LED que té la funcionalitat d’enviar senyals d’infraroig. S’utilitzarà 

per poder comparar-se amb els diferents sensors LDR i capacitius. 

 

j) IR LED receptor. 

Díode LED que capta la senyal d’infraroig. 

Font: www.keonn.com 

Font: www.keonn.com 

Font: www.customcable.ca  

Font: www.amazon.com 

Font: www.sunrom.com  

http://www.keonn.com/
http://www.keonn.com/
http://www.customcable.ca/
http://www.amazon.com/
http://www.sunrom.com/
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k) Alumini adhesiu 

S’utilitzarà com a material conductor i zona de contacte del sensor 

capacitiu.  

 

l) Coure 

Material conductor de l’electricitat que permetrà crear 

el circuit i les connexions en el sensor capacitiu a 

desenvolupar.  

 

m) Fusta tablex 

S’utilitzarà com a base del sensor capacitiu ja que és un 

material molt aïllant. A més, al ser tipus “tablex” serà 

molt fina i permetrà crear un sensor de poc pes, llarg i 

que es pugui portar fàcilment. 

 

n) Ordinador Portàtil Thosiba Satellite L6550D 

L’ordinador on es desenvoluparà tot el projecte, tant la web, 

com Arduino, a més de ser on es realitzin totes les proves del 

laboratori. També rebrà la connexió d’AdvanReader i 

executarà el software AdvanNet.  

 

 

 

 

 

 

 

Font: www.bronmetal.com 

Font: www.pinturasybricolaje.es   

Font: www.leroymerlin.es 

Font: www.testfreaks.com 

http://www.bronmetal.com/
http://www.pinturasybricolaje.es/
http://www.leroymerlin.es/
http://www.testfreaks.com/
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3.2 Software utilitzat 

a) Fritzing 

Pel que fa a les connexions de hardware d’Arduino 

amb sensors, la millor forma d’il·lustrar-ho és amb un 

software open-source anomenat Fritzing. Permet 

desenvolupar els esquemes de cablejat mitjançant un 

gran contingut d’elements, des de sensors, resistències, LCDs i diferents models 

d’Arduino, entre molts altres materials que es puguin necessitar. Per al cas del projecte, 

s’utilitzarà per a mostrar un diagrama ordenat i clar dels sensors que es connectaran, com 

són LDR, capacitiu i LED infraroig. 

 

b) AdvanNet 

És el software creat per Keonn pel qual es podrà 

observar els tags llegits i configurar els 

paràmetres del AdvanReader i les Advantenes. 

Funciona sota un entorn web i és compatible amb 

tots els productes Keonn.  La forma que té per accedir als dispositius és mitjançant una 

interfície REST i entre les opcions que proporciona es poden configurar la potència de 

l’antena i la sensitivitat en dBm, el tipus d’accés, la localització de l’antena i els 

multiplexors connectats. Però sobretot, per a aquest projecte ajudarà com AdvanNet 

genera les dades, ja que ho fa en missatges en format XML organitzat per tags i categories. 

D’aquesta manera es podran llegir les característiques de les lectures i analitzar els 

paràmetres que interessi.  

A continuació es mostrarà un exemple d’XML que es genera en una lectura realitzada 

amb AdvanNet i s’explicarà quina informació representa cada tag per a poder comprendre 

el valor de cadascun.  

 

 

 

 

Font: www.fritzing.org 

Font: www.keonn.com 

http://www.fritzing.org/
http://www.keonn.com/
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<rest-response> 

 <type>rest-response</type> 

 <time-stamp>1394210469000</time-stamp> 

 <status>OK</status> 

 <msg-version>1.0.0</msg-version> 

 <op>detailed-inventory</op> 

 <response> 

  <inventorySize>9</inventorySize> 

  <inventoryMode>SYNCHRONOUS</inventoryMode> 

  <time>2738</time> 

  <items> 

<item> 

    <epc>000000000000000CCC001004</epc> 

    <ts>1394210467236</ts> 

    <location-id/> 

    <location-pos>0,0,0</location-pos> 

    <device-id>adrd-m4-
100@192.168.1.224@00:20:4a:c0:42:77</device-id> 

    <device-reader>192.168.1.224</device-reader> 

    <device-readerPort>1</device-readerPort> 

    <device-readerMuxPort>0</device-readerMuxPort> 

    <device-readerMuxPort2>0</device-readerMuxPort2> 

    <tag-rssi>-54.0</tag-rssi> 

    <tag-readcount>9.0</tag-readcount> 

    <tag-phase>28.0</tag-phase> 

   </item> 

  </items> 

 </response> 

</rest-response> 
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1) Rest-response: Conté tota la informació necessària com a resposta d’una petició 

REST.  

2) Type: Especifica el tipus de resposta generada en XML. 

3) Time-Stamp: Hora en que s’ha generat la resposta en milisegons. 

4) Status: Si s’ha generat correctament, serà OK.  

5) Msg-version: Versió de missatge. 

6) OP: El tipus d’informació que es mostrarà en l’XML. 

7) inventorySize: La quantitat d’elements que s’ha llegit en aquell moment.  

8) inventoryMode: El tipus de lectura del lector. Si és SYNCHRONOUS vol dir 

que el dispositiu espera comandes i reacciona només quan aquestes arriben. Si és 

ASYNCHRONOUS està llegint tota l’estona des que s’inicia. 

9) Items: El llistat de cada element/item que ha llegit. 

10) Item: Conté la informació de cada element/item.  

11) Epc: el codi identificatiu de cada tag.  

12) Ts: time-stamp, la hora en milisegons en que s’ha llegit el tag.  

13) location-pos: Mitjançant el software d’AdvanNet es pot establir la posició real 

en la que es troba l’antena. Aquesta posició es tridimensional en els eixos 

X,Y,Z. En aquest apartat, es mostra la posició de cada antena.  

14) device-id: La identificació del dispositiu de lectura. 

15) device-reader: La IP del reader.  

16) device-readerPort: El port del reader el qual ha llegit el tag. 

17) device-readerMuxPort: Si hi haguessin multiplexadors connectats, aquí es 

mostraria de quin port prové la lectura. 

18) device-readerMuxPort2: Igual que device-readerMuxPort però fent referència 

a un segon nivell de multiplexació.  

19) tag-rssi: La potència rebuda de cada tag.  

20) tag-readcount: Nombre de cops en que s’ha llegit el tag durant la lectura.  

21) tag-phase: la fase amb la que arriba la senyal.  
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3.3 Pressupost. 

La Taula 3.1 A continuació es detalla el pressupost de tots els materials utilitzats durant 

el projecte realitzat en el laboratori Ubica Lab de la UPF pensat per a una prestatgeria on 

es pugui integrar un sistema RFID. 

 Unitats Preu per Unitat (€) Total (€) 

Arduino UNO R3 1 25 25 

Protoboard 1 2.20 2.20 

Wires 1 Pack de 65 3 3 

Fotoresistències LDR 4 0.50 2 

Sensor capacitiu 1 2.47 2.47 

AdvanReader-m4 1 795 795 

Advantenna-p11 4 32 128 

RF Cable MX 4 11 44 

Cable Ethernet 1 8 8 

IR LED emissor 1 0.45 0.45 

IR LED receptor 1 0.4 0.4 

Fusta tablex 4 1 4 

Coure 3 metres 2 2 

Alumini adhesiu 1 1 1 

TOTAL   1017.52 

 

 

 

 

 

 

Taula  3.1: Pressupost 
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Capítol 4: Mètode 

4.1 Idea Inicial 

Després d’observar la situació actual en quant a invents i tecnologies que s’utilitzen per 

ajudar a gent cega, s’ha decidit quin serà el treball a realitzar en el laboratori. Dins del 

context de compra, es centrarà en com poder ajudar a l’usuari a saber quins productes hi 

ha en una prestatgeria, sense que la persona necessiti portar a sobre cap dispositiu, ni 

motxilla, ni guant. No obstant, encara que l’usuari no hagi de portar res amb ell, sí que 

serà necessària la interacció entre persona-prestatgeria, i com s’ha observat en alguns dels 

estudis dels articles, la interacció no haurà de requerir precisió.  

Per començar, caldrà integrar el sistema RFID a la prestatgeria, és a dir, posar les antenes 

que sigui necessàries per darrere d’aquesta, i connectar-les al lector RFID. Referent als 

tags que llegiran les antenes, hauran d’estar enganxats als productes i aquests disposats 

en diferents posicions d’un prestatge. L’organització dels productes podrà variar i així fer 

petites proves per a poder comprovar el funcionament del sistema. La integració del RFID 

és quelcom bàsic a realitzar per poder saber l’inventari que hi ha i on està cada objecte.  

Tot seguit, seria l’apartat d’incloure algun sistema que permeti realitzar una interacció 

amb la prestatgeria, així que s’ha pensat en utilitzar Arduino amb fotoresistències. 

Aquests sensors, es poden connectar a una Protoboard allargada, que es podria posar a 

cada prestatge, i d’aquí estarien connectats a la placa base d’Arduino.  

A l’estar enfocat cap a un entorn de compres una opció lògica seria realitzar una aplicació 

web en PHP que pugui llegir la interacció que detecta Arduino amb els sensors. A més es 

podria implementar un gestor de productes com a base de dades en MySQL on cada 

producte tingui assignat el tag corresponent, el nom i el preu. Una altra característica a 

realitzar seria que al retornar la informació ho faci tant en text com en àudio, ja que 

sobretot la segona opció ajudaria molt a usuaris amb discapacitats visuals o lectores a 

identificar quin producte hi ha.  
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El funcionament seria el següent: l’usuari s’apropa a la prestatgeria, i passant la mà per 

sobre del prestatge, la fotoresistència notaria un canvi d’il·luminació que seria comunicat 

al programa d’Arduino. Per l’altre costat estaria el sistema RFID el qual genera en arxius 

.xml els articles presents en aquell moment, i des de l’aplicació web es podrà accedir al 

contingut d’aquests arxius depenent de quin LDR hagi notat el canvi. D’aquesta manera 

es podrà saber en quin prestatge i secció s’ha fet la interacció. L’últim pas, un cop llegits 

els arxius necessaris, serà que el programa informi de quin és el producte que hi ha en 

aquella secció.  

En la Figura 4.1, s’observa com seria el disseny esmentat i els elements necessaris. Per 

exemple, si un usuari s’acostés a la prestatgeria i passés la mà per sobre del LDR de la 

dreta, el programa haurà de llegir l’arxiu corresponent que es generi al llegir el tag del 

producte, i retornar la informació corresponent de la camiseta del Valencia CF. 

 

Amb aquesta metodologia, l’usuari no necessita cap altre cosa que realitzar algun 

moviment per sobre de la prestatgeria sense la necessitat de portar ell cap dispositiu. A 

més, la precisió que requereix, es relativament baixa, ja que no cal arribar a entrar en 

contacte amb el sensor, apropant la mà al prestatge ja funcionaria.  

Figura 4.1: Disseny del prototip de la idea inicial. 
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L’altra solució pensada, és utilitzar sensors capacitius comercials, però d’aquesta manera, 

es requereix més precisió per a realitzar la interacció. Una opció semblant als LDR serien 

els IR LED, que funcionen per infrarojos i varien el seu valor en funció de la proximitat 

d’algun objecte al mateix sensor. Entre els 3 tipus de sensors esmentats, els més cars són 

els capacitius i els més econòmics els LDR. 

De fet, hi ha diferents tipus de sensors que permetrien realitzar la interacció de manera 

diferent, però acabant obtenint el mateix resultat. Per exemple, introduir un sensor de so 

amb micròfon, no seria gaire còmode, doncs l’usuari potser hauria de parlar cap a una 

prestatgeria i hi hauria molta interferència de soroll al ser en una tenda. O també, un 

sensor de distància per ultrasons, però el funcionament a programar seria quasi igual que 

les fotoresistències. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

32 

 

4.2 Idea pel sensor capacitiu 

Un objectiu proposat en aquest punt del projecte és desenvolupar un sensor que 

proporcioni les millors característiques del LDR i del sensor capacitiu, és a dir, poder 

interaccionar en un espai més gran que en uns únics sensors i que enviï una resposta fiable 

sense dependre de la llum. Si el projecte s’enfoca en l’espai d’una prestatgeria, el millor 

rang d’interacció possible serà la longitud de cada prestatge. D’aquesta forma es pot fer 

una divisió per zones del prestatge i que la interacció amb una zona en concret respongui 

amb el producte que té allà.  

S’ha de tenir en compte que les entrades d’Arduino són limitades a 6 analògiques i 13 

digitals. Es podria arribar a pensar d’utilitzar tantes zones d’interacció com entrades té la 

placa, però suposaria un cablejat excessiu entre prestatge i Arduino. Partint del problema 

que això seria, s’ha de buscar la solució que permeti dividir el prestatge en un número de 

zones coherents utilitzant el mínim cablejat possible. La idea serà combinar la interacció 

de diversos sensors capacitius per a definir zones més grans, i codificar cada una 

d’aquestes noves àrees d’interacció amb un nombre en binari diferent (basat en els sensors 

actius) i utilitzant les entrades digitals de l’Arduino. 

Una taula de la veritat proporciona totes les combinacions possibles de zeros i uns, 

depenent del número de dígits a utilitzar. Si s’utilitzen 2 dígits, serien 22 combinacions 

possibles, és a dir, 4. Amb 3 dígits, 23 i serien 8 combinacions. I així, successivament 

complint la formula de 2n, on n és el número de dígits a utilitzar. En el cas del projecte, 

es pretén utilitzar el número més petit de cables obtenint un bon número de zones en el 

prestatge com es mostra a la Taula 2.1. 

Nombre de cables Combinacions Nombre de zones 

1 21-1 1 

2 22-1 3 

3 23-1 7 

4 24-1 15 

 

 

Taula  4.1: Nombre de zones possibles. 
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Sabent ara les zones a les que es pot optar, com el sensor a construir ha de poder posar-

se en el prestatge, el millor és utilitzar un material conductor per a fer un tipus de sensor 

capacitiu allargat que s’adapti a les dimensions del prestatge. Això amb LDRs no seria 

possible, ja que al dependre de la llum el número de LDRs a utilitzar variaria en cada 

escenari i conseqüentment el cablejat també canviaria. 

Els millors materials conductors per a fer un sensor capacitiu són l’alumini i el coure. Per 

tant, si es volen obtenir set zones d’interacció amb tres cables, cada cable haurà d’estar 

connectat a una secció del material conductor. Cadascuna de les tres seccions del material 

conductor tindrà assignada predeterminadament un valor booleà fals, és a dir, 0 en una 

taula de la veritat. Inicialment sempre serà fals, perquè no hi haurà interacció. Si hi ha 

interacció, el valor booleà passarà a vertader, 1 en binari. D’aquesta forma, les tres 

seccions estaran separades entre sí per un petit espai per a que no hagi contacte entre elles 

i es passi conductància a una altra secció.  

Com es pot observar, a la fórmula de les combinacions es resta un 1. El motiu es pot 

explicar amb un exemple: si hi hagués un únic cable, només hi hauria el valor 0 i el valor 

1, però 0 vol dir que no hi ha interacció, per tant no seria lògic malgastar una zona per a 

no interactuar.   

La Taula 4.2 mostra una taula binaria relacionant cada interacció amb la zona 

corresponent.  

Secció 3 Secció 2 Secció 1 Zona Comentari 

0 0 0 - No s’ha interactuat amb cap secció. 

0 0 1 1 S’ha interactuat només amb la secció 1 

0 1 0 2 S’ha interactuat només amb la secció 2 

0 1 1 3 S’ha interactuat a la vegada amb la secció 1 i 2. 

1 0 0 4 S’ha interactuat només amb la secció 3 

1 0 1 5 S’ha interactuat a la vegada amb la secció 1 i 3. 

1 1 0 6 S’ha interactuat a la vegada amb la secció 2 i 3. 

1 1 1 7 S’ha interactuat amb totes les seccions a la vegada. 

Taula  4.2: Combinacions de seccions. 
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4.3 Construcció del sensor capacitiu. 

Per poder construir el sensor s’han utilitzat els següents materials: 

 Alumini. 

 Coure. 

 Fusta tipus “tablex” de 54cm x 4cm x 0.3cm 

 Arduino. 

 Cables d’Arduino.  

 Resistències 2.2M. 

Per començar, es retalla l’alumini en parts de diferents longituds com a la Figura 4.2, ja 

que serà amb el que interactuï l’usuari. Tenint en compte que la fusta és de 54cm de llarg 

i s’ha de dividir en 7 parts cada secció d’interacció, això resulta en tenir les següents 

longituds d’alumini, cadascuna de 0.8cm d’ample: 

 4 parts de 7.7cm, una per cada 1 de la “Secció 1”. 

 1 part de 54cm, per l’altra cara de la fusta de la “Secció 1”. 

 2 parts de 15.2cm, una per cada parell d’1s de la “Secció 2”. 

 1 part de 46.2cm, per l’altra cara de la fusta de la “Secció 2”. 

 1 part de 30.8cm, pels conjunt de quatre 1s de “Secció 3”.  

 1 part de 15.4cm, per l’altra cara de la fusta de la “Secció 3”. 

 

Figura 4.2: Alumini en diferents longituds pel sensor capacitiu. 
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Realitzat això, com per l’altra cara de la fusta d’on es fa la interacció ha d’haver-hi el 

coure que transporti la senyal fins a l’Arduino, primer s’ha de fer que la senyal de la cara 

de la interacció passi darrera. Per això, s’han tallat petits trossos de coure i se’ls ha donat 

la forma de la Figura 4.3. 

 

 

 

 

Un cop s’han fet petits forats en llocs específics de les seccions, s’han introduït aquests 

trossos de coure per cada forat, fent que la part oberta d’aquesta “Y” quedi on es fa la 

interacció i la llarga passi darrera on hi haurà el cablejat cap a l’Arduino igual que la 

Figura 4.4.  

A continuació es tapen les seccions amb l’alumini tallat inicialment i tot plegat queda 

com a la Figura 4.5 : 

En aquest punt, l’alumini està cobrint totes les zones d’interacció. Cada secció d’alumini 

equival a un 1 de la taula binaria i les seccions no tapades, equivalen al 0.  

Per poder fer el contacte per l’altre cara, s’agafa un coure llarg que permeti connectar 

totes les “Y” de cada secció. D’aquesta forma, es toqui en la zona que es toqui de 

l’alumini, la senyal passarà darrera del sensor ja que el coure en “Y” condueix des de 

l’alumini en el que s’interacciona fins al coure llarg que estarà unit al cable d’Arduino. 

 

 

Figura 4.3: Coure per a les connexions 

Figura 4.4: Fusta amb les connexions de coure. 

Figura . : Fusta a  l’alu i i i especificació de zones. 
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Quan s’han unit el coure llarg amb tots els petits, es tapa amb les tires llargues d’alumini 

del principi. D’aquesta forma quedarà tot ben agafat i s’assegura que sempre hi hagi 

senyal. A més, al final de cada coure allargat s’ha a unit un cable per connectar a 

l’Arduino. Així el sensor es podria desconnectar quan és volgués i no afectaria a tenir un 

mal contacte per estar connectant i desconnectant un cable al sensor sempre que s’utilitzi. 

Finalment, per evitar qualsevol tipus de contacte directe amb la part de darrera del sensor, 

se l’hi ha posat velcro adhesiu per enganxar-ho a una altra fusta i d’aquesta manera queda 

tapat i assegurat. A la Figura 4.6 es pot observar la doble capa de fusta: 

El sensor capacitiu amb 7 zones d’interacció queda construït com la Figura 4.8. 

 Mesures: 54cm (+5cm de cable Arduino) x 4cm x 1cm. 

 Pes: 100gr aprox. 

 Zones d’interacció: 7.  

 

Figura 4.6: Detall doble capa de fusta. 

Figura 4.7: Sensor Capacitiu construït. 
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La Figura 4.9 mostra com queda el sensor capacitiu connectat a l’Arduino. De cada fila 

d’interacció surt un cable cap a la protoboard, el qual estarà connectat en la mateixa 

columna que una de les potes de la resistència i d’aquí sortirà un cable cap a un dels pins 

de l’Arduino. En el cas del diagrama, connectats als pins digitals 3, 5 i 7. Tots els altres 

terminals de les resistències van connectats al pin 2 digital.  

Els colors dels cables: 

 Verd: Per a les resistències de 2.2MΩ connectades al pin digital 2.  

 Groc: Per la fila que s’encarrega del 1º dígit binari connectada al pin digital 7. 

 Blanc: Per la fila que s’encarrega del 2º dígit binari connectada al pin digital 5. 

 Vermell: Per la fila que s’encarrega del 3º dígit binari connectada al pin digital 3. 

 

 

 

 

 

Figura 4.8: Se sor Capa itiu a  l’Ardui o. 
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4.4 Programa d’Arduino: Sensor Capacitiu  

La primera línia del codi és un include de la llibreria CapacitiveSensor16. Aquesta 

s’encarrega de transformar dos o més pins d’Arduino, en un sensor capacitiu que pot 

sentir la capacitat elèctrica del cos humà.  

Seguidament es declaren les variables globals. Les tres primeres seran instàncies de la 

llibreria CapacitiveSensor. Per exemple, si una de les instàncies és: 

 CapacitiveSensor section3 = CapacitiveSensor(2,3); 

Això significa que s’està creant un sensor capacitiu que envia la senyal connectat al pin 

digital 2, i al pin digital 3 està connectat per a que rebi la senyal. Entre aquests dos pins 

es trobarà la resistència.  

Les tres següents variables globals són booleans que permetran establir la zona on s’ha 

interactuat. Aquests booleans seran falsos d’inici, ja que voldrà dir que no hi ha cap tipus 

d’interacció.  

L’última variable global serà  un nombre enter corresponent al llindar, pel qual es podrà 

decidir si hi ha hagut interacció o no.  

La primera funció que hi ha en el codi, és el setup() típic d’Arduino. Aquí s’especifica la 

connexió amb el port de sèrie a la velocitat de 9600 b/s i s’estableix el temps que triguen 

els sensors capacitius a estar en timeout en cas que el pin receptor falli.  

El loop() es la funció que s’executarà tota l’estona. Aquí s’estableix primer un delay de 

mig segon per a mantenir unes lectures més fiables. Tot seguit es creen les variables que 

contindran el valor capacitiu de cada sensor cridant al mètode capacitiveSensor on se li 

passa un nombre de bytes com a paràmetres de mostra. A continuació es realitzen 

comprovacions de cada secció de sensor capacitiu per comparar si el valor és més gran o 

més petit que el llindar global. En cas que el llindar sigui més petit, el booleà corresponent 

a aquella secció passarà a ser cert. Si no, fals. La Figura 4.9 mostra aquest funcionament. 
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Finalment, es troben 7 condicionals (Figura 4.10) que comproven els valors dels booleans 

i permeten detectar la zona de la interacció. Per exemple: if(!three && !two && one) { 

Serial.println("1"); }. Aquesta comprovació equival a dir si la tercera i segona secció són 

falses, que imprimeixi pel port de sèrie el nombre 1. Això a binari es tradueix a 001, que 

és 1. Si per exemple la comprovació és que tots els booleans són certs, 111, equival al 7.  

 

Figura 4.10 Diagrama de flux de les combinacions binaries. 

Figura 4.9: Diagra a de flux d’i tera ió a  l’Ardui o 
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4.5 Programa en Processing: Connectar l’Arduino amb la Web. 

La Figura 4.11 es mostra a l’executar el programa “createFile”. Realitzat en Processing, 

s’encarrega de llegir les dades que ha enviat Arduino pel port de sèrie, on el número que 

hi ha correspon al número del sensor amb el qual s’ha interactuat. La interfície que té no 

és per a interactuar-hi ni realitzar cap acció, simplement és per tenir un suport visual i 

poder saber si el número correspon amb el sensor. Per aquest motiu es pot deixar 

minimitzat en execució i ell sol s’encarrega d’anar llegint el port per a crear l’arxiu de 

text on es guardarà el número del sensor. Aquest arxiu serà el que la web llegeixi i pugui 

saber quin sensor és el que ha rebut interacció sense necessitat de connectar-se pel port 

de sèrie.  

Pel que fa al seu codi, conté quatre funcions: setup(), draw(), writeFile(String Pin) i 

keyPressed(). Les dues primeres són funcions bàsiques de tot codi Processing. En el 

setup() s’estableix la connexió amb el port de sèrie i es crea l’arxiu de text on guardar la 

interacció. A més, també es crea la interfície del programa on es podrà observar amb quin 

sensor s’ha interactuat.  

A draw(), comprova si el port de sèrie ha rebut dades, i de ser així, crida a la funció 

writeFile. El fet de que draw() tingui un delay(500), és per a que gaudeixi d’una major 

estabilitat en la lectura del port de sèrie.  

 

Figura 4.11: Programa en Processing 
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La creació de l’arxiu es fa a writeFile(String pin), on aquest String que té com a paràmetre 

serà el número del sensor. Així que crea l’arxiu de text, imprimeix dins l’string, escriu les 

dades restants a l’arxiu, i el tanca. També actualitza el número del sensor a la interfície. 

Aquí es crea sempre l’arxiu de text, per a que reemplaci l’anterior, i d’aquesta forma 

sempre hi haurà un únic arxiu.  

Finalment, keyPressed(), serveix per tancar el programa de Processing mitjançant alguna 

tecla. En cas de ser així, abans de fer l’exit, escriu dades restants que puguin haver-hi a 

l’arxiu de text i el tanca. 

La funcionalitat del codi es mostra a la Figura 4.12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.12: Diagrama de flux del programa en Processing 
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Capítol 5: Proves. 

5.1 Demostració del 24 de Febrer del 2014  

El dia 24 de Febrer de 2014, es va oferir la possibilitat de fer una demostració del projecte 

en el punt en el qual es trobava. El software que s’havia realitzat fins a aquella data era: 

 Aplicació Web. 

 Codi Processing. 

 Codi Arduino. 

Primer de tot, es va haver de preparar l’entorn per a l’execució de la demostració. Això 

inclou: 

 Col·locar les antenes darrera de la prestatgeria (Figura 5.1). 

 Connectar les antenes al lector (Figura 5.2). 

 Connectar el lector a l’ordinador mitjançant cable Ethernet. 

 Connectar el mòdul d’Arduino amb sensors (Figura 5.3 i Figura 5.4) a 

l’ordinador mitjançant cable USB. 

 Col·locar diferents productes amb tags RFID a la prestatgeria. 

 

Figura 5.1: Advantenes-p11 connectades a la prestatgeria. 
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Figura 5.2: AdvanReader amb o exio s d’a te es, Ether et i orre t. 

Figura 5.3: Arduino, protoboard i sensors. 

Figura 5.4: Connexions analògiques i digitals a Arduino. 
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Com s’observa a la Figura 5.5, s’han utilitzat tres tipus diferents de productes: Colònies, 

llibre i pantalons. A l’ordinador, està en execució l’aplicació web i el programa en 

Processing. De cara a l’usuari, el que són antenes i Advanreader no es veuen, ja que es 

troben darrere de la prestatgeria, i això fa que l’entorn sigui més agradable i menys 

carregat de cablejat i hardware. 

 

Una vegada va estar tot preparat, es va explicar als assistents en que consistia el projecte 

i se’ls va mostrar com funcionava com la Figura 5.6.  

  

Figura 5.5: Escenari preparat per a la demostració. 

Figura 5.6: Demostració de funcionament. 
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La demostració va consistir en passar la mà per sobre de les fotoresistències (Figura 5.7), 

o en el cas del sensor capacitiu tocar-lo (Figura 5.8), i que el sistema retornés quin 

producte hi havia en aquella posició. Per exemple, a la fotografia anterior s’observa com 

al passar la mà per sobre retorna el nom i preu del product: “Colonia Brasil 10€”, i a més, 

retornava l’àudio d’això mateix. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuació es mostra la llista de materials utilitzats per Arduino així com el diagrama 

de la Figura 5.9 utilitzat per a la demostració: 

 4 LDR. 

 4 resistències de 10k.  

 1 sensor capacitiu. 

 17 cables de diferents longituds i colors. 

 Arduino UNO R3.  

 

 

 

Figura 5.7: Interacció amb un LDR. 

Figura 5.8: Interacció amb el sensor capacitiu. 
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Els colors de cables s’han escollit de la següent manera: 

 Blanc: per les resistències, les quals oposaran el pas a un voltatge elevat. El cable 

connecta un dels terminals de la resistència amb la línia de la protoboard, la qual 

tindrà un altre cable connectat al pin GND de l’Arduino.  

 Vermell: per a la potència dels sensors. El cable connectarà un dels terminals de 

cada LDR amb la línia de voltatge de la protoboard. Pel sensor capacitiu, 

connectarà el pin positiu del sensor amb la mateixa línia de voltatge dels LDR. 

D’aquesta línia, un altre cable sortirà cap al pin de 5V de la placa d’Arduino. 

 Groc: per a la senyal dels LDR, la qual servirà per a obtenir un número d’intensitat 

i saber si s’està a prop del sensor o no. El cable sortirà des del terminal que està 

connectat amb la resistència cap al pin analògic corresponent. En aquest cas, 

s’ocupen des de l’A0 fins l’A3. 

 Verd: per a la senyal del sensor capacitiu. Sortirà des de la senyal “S” cap al pin 

digital número 2 de l’Arduino.  

 

Figura 5.9: Diagrama de connexions en la demostració. 
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Pel que fa al codi utilitzat (Figura 5.10), consta de dues funcions bàsiques d’Arduino: 

setup() i loop(). A setup(), s’especifica la connexió amb el port de sèrie a la velocitat de 

9600b/s i el tipus de pin digital que hi haurà, en aquest cas serà d’entrada, ja que es vol 

que el sensor envii la informació a l’Arduino i no a l’inrevés. 

En quant a loop(), consta d’un conjunt de sentències condicionals, que comprova si el 

valor de cada entrada analògica es més petit que un rang establert com a variable global, 

o si el valor de la entrada digital és igual a 1. Quan una entrada compleixi algun d’aquests 

requeriments, s’imprimirà pel port de sèrie el número de la entrada/sensor corresponent. 

Conté un delay(), per a estabilitat de lectura.  

 

Figura 5.10: Diagrama de flux del programa utilitzat en la demostració. 
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Després de fer la demostració, es va rebre un feedback positiu i la idea del projecte va 

agradar als assistents. Per tant, d’aquesta presentació es van poder extreure diferents 

conclusions: 

 Es va observar el comportament del sistema en un entorn real. 

 Es van agafar idees per poder millorar el funcionament del sistema.  

 L’objectiu del projecte va quedar clar als assistents, i van comprendre perquè 

s’orienta cap a persones cegues o amb dificultats visuals.  

 Va servir per confirmar que el projecte s’estava dirigint cap al camí correcte per 

aconseguir la meta proposada a l’inici.  
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5.2 Localització en les set zones del sensor capacitiu. 

Al provar el sensor al laboratori en un prestatge de la prestatgeria petita, es van obtenir 

resultats molt dispersos (Taula 5.1) en deu lectures seguides de tags amb dos antenes on 

es mostra el percentatge en que un tag és llegit per una antena i l’altra. És necessari saber 

com llegeix per a poder identificar amb la màxima exactitud possible d’on prové el tag 

del producte on l’usuari està interactuant, d’aquesta forma el codi de la web que 

s’encarrega de decidir quin producte hi ha s’ha d’optimitzar per a l’escenari en el qual es 

vol provar. Després d’avaluar la taula següent, s’arriba a la conclusió que al ser dos 

antenes en una prestatgeria de 54 cm, un tag de l’esquerra, pot ser llegit per l’antena de 

l’altre costat i viceversa, pel que només amb aquestes dades es fa difícil saber on és. 

Tag Antena 1 Antena 2 

1 70% 30% 

2 70% 30% 

3 40% 60% 

4 40% 60% 

5 50% 50% 

6 30% 70% 

7 0% 100% 

Un altre factor a mirar és l’RSSI (Figura 5.11) amb el que l’antena ha llegit cada tag. 
Taula 5.1: Probabilitat de lectura dels tags per antena en la prestatgeria petita. 
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RSSI dels 7 tags

Tag 1 Tag 2 Tag 3 Tag 4 Tag 5 Tag 6 Tag 7

Figura 5.11: RSSI de 7 tags en 10 lectures en la prestatgeria petita. 
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El valor RSSI de cada tag es manté d’un mode constant, variant com a molt 2dbm. Però 

el problema que es troba aquí és el següent: El tag 3 i tag 4 poden ser llegits per l’antena 

2 amb un 60% de probabilitat segons la lectura d’antenes. El tag 3 té un RSSI entre                 

-55dbm i -56dbm, i el tag 4 es manté tota l’estona en -56dbm. Per tant si a l’interactuar 

amb una de les zones d’aquests tags es cerca el producte que es trobi amb -56dbm de 

RSSI i per l’antena 2, poden aparèixer 2 resultats, el que faria que la probabilitat d’encert 

fos del 50% i el sistema no seria eficient, ja que retornaria un producte enlloc d’un altre. 

L’altre paràmetre que es pot comparar és la fase però és una situació semblant al RSSI ja 

que alguns valors es troben en rangs semblants i es podria obtenir més d’un resultat pel 

mateix cas.  

Per tant es va decidir construir un altre sensor capacitiu adaptat a la prestatgeria gran, ja 

que permetia avaluar el sistema en un rang de treball més ample, el que suposa tenir uns 

valors que d’RSSI i fase més fiables i estables. El disseny és el mateix, però canvien les 

mesures, ja que el sensor de 54 cm passa a ser d’1 metre de longitud, i conseqüentment 

les zones d’interacció també són més llargues. Així doncs, per fer les proves a la 

prestatgeria gran amb el nou sensor capacitiu es van utilitzar set llibres, un per cada zona 

d’interacció com la Figura 5.12. 

I la Figura 5.13 mostra com estaven les antenes posicionades per darrera del prestatge. 

Figura 5.12: Disposi ió dels lli res per ada zo a d’i tera ió. 

Figura 5.13: Antenes connectades a la prestatgeria gran. 
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Amb aquesta nova distribució, els tags 1,2,3 i 5, quasi són sempre llegits per l’antena 1, 

i els tags 4, 6 i 7, pràcticament sempre per l’antena 2. L’RSSI amb aquesta nova 

distribució es mostra la Figura 5.14: 

Amb valors semblants de RSSI aquesta gràfica serviria de poc si no fos perquè ara es 

coneix l’antena que llegeix cada tag. Aleshores s’obtenen diferents rangs exposats a la 

Taula 5.1 per saber quin producte hi ha a cada zona.  

Tag Antena Rang 

1 1 [-47, -59] dBm 

2 1 [-40, -46] dBm. 

3 1 RSSI més baix dels tags que llegeix l’antena 1. 

4 2 RSSI més baix dels tags que llegeix l’antena 2. 

5 1 [-60, -71] dBm. 

6 2 RSSI més gran dels tags que llegeix l’antena 2. 

7 2 [-51, -57] dBm. 

Per tant, la web que s’encarrega de detectar la interacció i llegir l’XML d’AdvanNet, serà 

on s’estableixin aquests rangs per a aquest cas en concret. Així a partir de condicionals 

diferencia quin tag està a cada zona.  
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Figura 5.14: RSSI de 7 tags en 10 lectures en la prestatgeria gran. 

Taula 5.2: A te es i ra gs d’RSSI per ada tag. 
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5.3 IR LED i fototransistor.  

L’altre tipus de sensor que s’ha utilitzat és l’infraroig LED i el fototransistor. El primer 

s’encarrega d’emetre la llum per infraroig i el segon actua com a receptor d’aquesta 

mateixa. La Figura 5.15 mostra les connexions entre l’Arduino i aquests sensors.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tots dos sensors, tenen dos terminals: un curt, que és coneix com a càtode i va connectat 

a la senyal de “terra”; i el llarg, conegut com ànode i és al que se li aplica la senyal de 

voltatge per a que pugui il· luminar o rebre senyal. En aquest cas, el LED negre és el 

fototransistor i el transparent l’IR LED. El color de cablejat s’ha distribuït de la següent 

manera: 

 Vermell: Proporciona el voltatge necessari a l’IR LED i així pot emetre la llum. 

Connecta el pin de 5V amb l’ànode d’aquest sensor.  

 Negre: Connecta al pin ground l’ànode del fototransistor i el càtode de l’IR LED. 

 Blanc: Un terminal de la resistència de 2.2MΩ va connectat al càtode del 

fototransistor i al pin analògic A0, que serà d’on es llegirà el valor del sensor.  

 Verd: Mitjançant l’altre terminal de la resistència, connecta el fototransistor al 

pin digital 2.  

Figura 5.15: Diagra a de o exio s d’IR LED i fototra sistor e  Ardui o. 
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El codi utilitzat presenta dos variables globals de tipus integer. La primera és el nombre 

del pin al que està connectat el fototransistor, en aquest cas, el 2. I la segona és el nombre 

del pin analògic des del qual es fan les lectures, segons la figura anterior, el 0.  A la funció 

setup() s’estableix el tipus de pin del fototransistor com a output i amb senyal alta. Com 

sempre en aquesta funció, també s’especifica la connexió amb el port de sèrie a la 

velocitat de 9.600 b/s. A loop() es guarda el valor que es llegeix del fototransistor a una 

variable local de tipus integer.  

Si s’imprimeixen els valors del sensor, s’obtenen nombres molts elevats ja que no detecta 

una llum directa. Però si s’enfoca l’IR LED directament cap al fototransistor, el valor 

decau a 0, el que vol dir que està rebent tota la llum d’infraroig. Per tant, aquest tipus de 

sensor es pot utilitzar de dues formes diferents per a la interacció: 

 Interacció amb la mà: A la base de cada prestatge es pot col·locar el 

fototransistor i en el prestatge superior a aquest, per sota, col·locar l’IR LED. 

D’aquesta forma queden orientats en vertical l’un amb l’altre i l’infraroig arriba 

directe al fototransistor, pel que el valor sempre serà 0. Així si es passa la mà entre 

els IR LED i fototransistor, la llum d’infraroig ja no arribarà al fototransistor i el 

valor variarà de 0, el que voldrà dir que ha hagut interacció. Per exemple, a la 

Figura 5.16, ha hagut interacció en el prestatge inferior a la dreta i com s’observa 

la llum d’infraroig no arriba al receptor ja que la mà ha tallat la senyal. 

 

Figura 5.16: Interacció amb la mà mitjançant infrarojos. 
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 Interacció amb producte: Darrere de cada producte es pot col·locar l’IR LED, i 

per davant, el fototransistor. D’aquesta manera el valor serà diferent de 0 ja que 

no arriba la llum d’infraroig al fototransistor. La manera de detectar la interacció 

seria agafant el producte, aleshores la llum no quedaria tapada per res i aniria 

directe al receptor i el valor seria 0. En la Figura 5.17 s’exemplifica aquest cas, 

on en el prestatge superior es pot observar el llibre col·locat que impedeix que la 

llum arribi al fototransistor. Al prestatge inferior s’ha tret el llibre i l’infraroig 

arriba directament el que vol dir que hi ha hagut interacció.  

Finalment, per saber de quina zona prové la interacció, s’imprimeix pel port de sèrie el 

nombre corresponent a la zona del sensor en el que s’ha interactuat (Figures 5.18 i 5.19).  

 

 

 

 

 

 

Figura 5.17: Interacció amb el producte mitjançant infrarojos. 

Figura . 8: Diagra a de flux d’interacció amb 
la mà mitjançant infrarojos. 

Figura 5.19: Diagrama de flux d’interacció amb 
producte mitjançant infrarojos. 
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5.4 Prova d’usabilitat del sistema amb usuaris. 
Es va oferir la possibilitat de realitzar una demostració davant d’un grup d’usuaris el dia 

10 de Juny de 2014. A la prova, se’ls va ensenyar el següent text on s’explicaven les 

instruccions a seguir: 

“A continuació vostè provarà un sensor que funciona per contacte i estarà a sobre d’un 

prestatge. En aquest prestatge, hi haurà 7 llibres en fila. Al tocar amb la mà estirada durant 

mig segon qualsevol zona del sensor, la web mostrarà el nom i preu del producte que hi 

ha en aquella zona concreta, a més de retornar aquesta mateixa informació per veu.  

Per exemple, si vol saber quin és el llibre que està a la dreta del prestatge, ha de tocar la 

zona dreta del sensor i la web mostrarà en text i dirà per veu quin llibre és i al preu al que 

es troba.  

L’objectiu és que interactuï amb el sensor per aconseguir la informació de tots els 7 llibres 

que hi ha. Pot fer-ho en qualsevol ordre: d’esquerra a dreta, a la inversa o com desitgi. Si 

hi hagués alguna interacció que no retornés la informació del llibre corresponent, pot 

tornar a repetir-ho.” 

A l’acabar la prova, se’ls va passar un petit qüestionari per valorar d’1 (Totalment en 

desacord) a 5 (Totalment d’acord) amb les preguntes següents: 

1. Troba el sistema útil per ajudar a persones discapacitades? 

2. Creu que és còmode d’utilitzar? 

3. Considera que respon ràpidament després d’interactuar? 

4. La veu li sembla clara i entén el que diu? 

5. Valoració general del sistema. 

Els resultats obtinguts en 10 qüestionaris d’usuaris que van fer les proves es troben a la 

Figura A6.1. A més, es va rebre feedback addicional professional per part del professor 

de la Universitat Pompeu Fabra, Rafael Pous, el qual va insistir en tenir present que 

aconseguir un encert de set productes, pel que fa a la localització exacta de cada zona, és 

una tasca que encara no ha aconseguit ningú i és realment difícil, pel que una de les seves 

múltiples recomanacions, va ser pensar en utilitzar una distribució de productes 

proporcional al número d’antenes. És a dir, si hi ha quatre antenes, un producte per antena 

o una columna de productes etiquetats per cada antena, on cada columna té un producte 

darrere de l’altre.  
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Figura 5.20: Nota mitjana de les preguntes del qüestionari 
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Capítol 6: Conclusions 

6.1 Comparació entre els sensors utilitzats. 

Pel que fa a la interacció amb un LDR, no cal arribar a tocar-lo. Simplement passant la 

mà per sobre i depenent del rang d’il·luminació establert en el codi del programa 

d’Arduino ja és suficient. No obstant, independentment d’aquest llindar de llum, un LDR 

és realment petit i ho pot convertir en un inconvenient per als usuaris ja que la interacció 

s’haurà de realitzar en un espai massa reduït. 

Respecte al sensor capacitiu comercial, té l’aspecte positiu de l’excel·lent i ràpida 

resposta que proporciona. Doncs només interactuar el 0 passa a ser 1 sense cap tipus de 

configuració de llindar com un LDR. Però si ja els LDR tenint un rang d’interacció més 

gran els converteix en un sensor que requereix de certa precisió, al capacitiu la precisió 

encara és més elevada ja que les dimensions del sensor utilitzat en el laboratori són de  

2.8 cm x 2.4 cm x 0.8 cm.  

Amb els IR LED i fototransistors, hi ha un aspecte comú amb els LDR, ja que no cal tocar 

el sensor per a realitzar la interacció. L’avantatge d’aquest tipus de llum, és que encara 

que el fototransistor pugui ser una mica sensible a la llum ambient, la senyal màxima la 

rep amb l’infraroig i aleshores pot estar tant en un escenari més fosc o més il·luminat. En 

canvi els LDR si es troben en un lloc fosc el seu ús queda quasi descartat. L’inconvenient 

dels IR és que si no queden totalment enfocats l’emissor amb el receptor, no serveix per 

a res, ja que la senyal d’infraroig es perd. Així que han de quedar molt ben posicionats i 

col·locats per a poder treure el màxim rendiment. 

Sobre el sensor capacitiu construït presenta diferents avantatges. El primer és que no 

depèn ni de la llum ambient, ni de la llum infraroja. A més, utilitzant el mètode de taula 

binaria, es pot arribar a tenir tantes zones com es desitgi utilitzant el mínim cablejat 

possible. És econòmic per construir-lo i es pot adaptar a qualsevol longitud. A l’ocupar 

la llargada del prestatge i 4 cm d’amplada, encara que pot variar depenent la construcció 

que es realitzi; redueix molt la precisió que es necessita per a interactuar a diferència d’un 

sensor capacitiu comercial, ja que només posant la mà a sobre del prestatge ja s’està tocant 

alguna zona del sensor.  
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6.2 Advanced Smart Shelf per UbiCA Lab. 

Aquest treball queda integrat dins d’un projecte més gran que forma part del grup de 

recerca UbiCA Lab de la Universitat Pompeu Fabra. Aquest projecte pretén que una smart 

shelf pugui proporcionar més funcionalitats ajudant a grups d’usuaris més diversos, 

obtenint millors lectures a partir de configuracions més eficients i podent localitzar amb 

més precisió la zona on es troben les etiquetes. El conjunt de millores dóna com a resultat 

una Advanced Smart Shelf.  

En la Figura 6.1 es pot observar la resta de Treballs de Fi de Grau que queden inclosos 

en aquesta evolució d’Smart Shelf. Per exemple, aquest projecte seria l’INPUT 

d’informació i necessita d’un mètode de localització d’objectes més precís per a poder 

saber la zona exacta en la que es troba cada producte de la prestatgeria i així retornar la 

informació sobre el producte corresponent a la zona on s’ha interactuat. Per a que aquesta 

localització funcioni, es necessita una calibració òptima del lector RFID per poder 

aconseguir els paràmetres de potencia i temps de lectura ideals per a escenaris concrets. 

Pel que fa l’OUTPUT, s’encarrega de dotar la prestatgeria amb marcadors visuals i 

auditius per a servir de sistema guia i així poder localitzar la posició dels productes. Es 

podria dir que l’OUTPUT podria respondre a la pregunta: On està aquest producte?, i 

l’INPUT: Quin producte hi ha aquí?.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 6.1: Proje tes de l’Adva ed S art Shelf 
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6.3 Objectius aconseguits. 

Al llarg del treball s’han utilitzat diferents tecnologies. La primera, l’RFID, que ha permès 

a partir d’Advantenes, AdvanReader i l’AdvanNet, poder llegir el conjunt de tags que es 

troben adherits als productes presents en una prestatgeria. Això s’ha pogut utilitzar per 

tenir un inventari en MySQL al qual és connecta l’aplicació web programada en PHP i 

Javascript, que afegeix els productes de forma automàtica només que els detecti la lectura 

de l’AdvanReader.  

Amb Arduino s’han utilitzat els sensors LDR, capacitiu i per infrarojos, el que ha servit 

per realitzar una comparació de quin d’ells és el més adequat i que requereix d’una 

interacció amb el nivell de precisió més baix possible per ajudar a usuaris amb 

discapacitats visuals. A més, s’ha desenvolupat un sensor capacitiu específic per a 

resoldre la problemàtica del projecte en el que utilitzant la menor quantitat de cablejat 

possible s’obté un bon número de zones d’interacció, en aquest cas set zones. A partir de 

la creació d’aquest sensor s’han realitzat proves de localització de tags per a les set zones 

d’interacció i s’ha pogut observar com varien els diferents valors de potència RSSI, la 

fase i la lectura d’antenes.  

Un petit programa en Processing ha estat el que ha permès passar la informació 

d’interacció d’Arduino a la web, encarregant-se de proporcionar un nombre corresponent 

a la zona en la que s’ha interactuat. 

La web ofereix funcionalitats d’edició de productes, cerca, visió dels productes de la 

prestatgeria a temps real, registre d’usuaris, restauració de contrasenya i s’ha realitzat en 

cinc idiomes diferents: Català, Castellà, Gallec, Anglès i Francès. Però com a 

funcionalitat més important es troba la que proporciona la informació del producte 

després de la interacció, ja que s’ha aconseguit un dels objectius específics del projecte: 

assistir als usuaris amb àudio. Ha estat possible gràcies a la funcionalitat Text-To-Speech 

de Google Translate que s’encarrega de transformar un text qualsevol a veu en diferents 

llengües.  

Així doncs, s’ha aconseguit proporcionar un sistema que pot ajudar a usuaris amb 

discapacitats visuals i/o dificultats lectores a poder identificar productes en una 

prestatgeria intel·ligent mitjançant la interacció persona-prestatge. No obstant això, al 

capítol de treballs futurs, es pot observar com encara es podria seguir millorant. 
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6.4 Treballs futurs. 

Una vegada realitzat el projecte sorgeixen idees per a poder millorar-lo en un futur. La 

més important seria integrar un mètode de localització el més acurat possible per a que 

les lectures siguin totalment fiables. Com s’ha observat en el capítol de proves de 

localització, els valors de lectura varien d’una manera molt sensible depenent de com està 

col·locat el tag, si està 1 cm més a l’esquerra o a la dreta, si es fa servir una o quatre 

antenes, etc. Les proves realitzades han estat per donar un enfocament inicial de com 

s’haurien de disposar els productes per la prestatgeria per a tenir una idea, però això no 

ha de ser així sempre i no s’ha de dependre de tenir els productes sempre col·locats de la 

mateixa manera, ja que en una botiga, els productes poden variar a cada moment de lloc 

a causa de la gent que compra. Així que un millor mètode de localització permetria saber 

on està cada producte independentment de la posició en la que es trobi, el que suposaria 

tenir un sistema final molt més eficaç i fiable.  

Respecte al TTS de Google, hi ha idiomes en els que la veu està molt ben aconseguida, 

com en castellà o anglès, però per exemple pel català és una veu més robòtica i digital. 

Això segurament ho milloraran amb el temps, però de moment la veu no es gaire clara ni 

ben pronunciada, el que pot causar que l’usuari no entengui què s’està dient. D’aquesta 

forma es pot provar en introduir alguna altra tecnologia que transformi la veu en text de 

la millor manera possible. Encara que hi hagi veus més digitals, de moment amb Google 

és correcte i ofereix un gran catàleg d’idiomes, però podria arribar un dia en el que aquesta 

funcionalitat deixi d’estar disponible i s’hauria de pensar en integrar altres solucions. 

Amb comentaris obtinguts des de la prova d’usuaris, també es pot pensar en enfocar 

aquesta mateix sistema, però pel cas de tenir quatre columnes de productes, una per cada 

antena. D’aquesta forma, es podria retornar per àudio, tots els productes en aquella 

columna a la vegada. És a dir, el projecte actual s’ha enfocat horitzontalment en el 

prestatge per a set zones d’interacció on en cada zona hi ha un únic producte, i el cas futur 

podria ser quatre zones d’interacció per diferents productes en cadascuna. 

També a partir dels qüestionaris, la puntuació més baixa va ser a la pregunta: “Considera 

que el sistema respon ràpidament després d’interactuar?”. La nota mitjana va ser de 3.6 

punts de 5 possibles. Així que possiblement implementant una millor calibració del 

sistema RFID, la resposta es podria llegir més ràpidament i el sistema respondria més 

ràpid. 
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L’àudio que es reprodueix després de la interacció informa sobre el nom i preu del 

producte que es troba en aquella zona. Una opció seria que també pogués proporcionar 

més informació com per exemple: “Producte no apte per a al·lèrgics a l’ou”, “Producte 

no apte per a intolerants a la lactosa”, “Producte en oferta 2x1”. Això es podria aconseguir 

afegint un camp nou a la taula de l’inventari on s’emmagatzemi aquesta informació extra 

i també s’hauria de modificar el tipus de text que es passa al TTS per a que ho digués tot 

en el mateix àudio. 

Tractant el tema de proporcionar més informació a l’àudio també podria dir els productes 

que té a prop. Per exemple, després d’informar de tot el producte podria dir: “A l’esquerra 

hi ha suc de poma i a la dreta suc de taronja”. I així proporciona més orientació en el 

prestatge.  

Tot el projecte s’ha realitzat des d’un ordinador portàtil i aleshores l’àudio provenia dels 

altaveus d’aquest mateix. Com la interacció es fa al prestatge, es podria afegir uns 

altaveus a cada costat de la prestatgeria per oferir un volum de veu més elevat i més clar. 
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Annexos 

Annex 1: Components de la placa Arduino 

En la Figura A1.1 es mostra com és la placa Arduino UNO R3 que s’utilitza en aquest 

projecte. Per poder entendre el funcionament d’aquest dispositiu, primer s’han de 

conèixer els elements més importants d’aquesta placa. 

a) Entrada Usb 

 Aquesta és l’entrada per poder connectar l’ordinador amb la placa. La 

versió original consta d’un port de sèrie, i en versions més modernes, 

d’entrada USB. No obstant, es poden utilitzar adaptadors de port de 

sèrie-USB segons el que es necessiti. 

a) Voltatge 

Mitjançant una font d’alimentació externa, el voltatge límit que 

arriba a Arduino pot estar entre els 6 i els 20V, però el més 

recomanat és que sigui entre 7 i 12V, ja que la probabilitat de 

que es danyi la placa superant els 12V comença a elevar-se i en 

el cas de menys de 7V, podria ser que la sortida del regulador de tensió de 5V, donés 

encara menys de l’establert. Cal esmentar que l’entrada d’alimentació es pot aconseguir 

per USB, i aleshores no caldria utilitzar aquesta entrada.  

Figura A1.1: Arduino UNO R3 
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b) Xip Atmel ATMEGA16U2 

S’encarrega de comunicar l’ordinador amb la placa mitjançant el port 

de sèrie. 

 

c) 16MHz Crystal Oscillator 

Controla la freqüència de funcionament amb el 

microcontrolador i proporciona un rellotge a 16Mhz. 

d) LED On 

Indica mitjançant una llum si la placa està connectada a la font 

d’alimentació, que tant pot ser per l’USB o externa. 

 

e) LED L 

La gran majoria de models d’Arduino porten aquest LED i només 

connectar la placa, comença a il· luminar-se intermitentment. Això és 

perquè predeterminadament està connectat al pin 13 i porta un programa precarregat 

conegut com “blink” que s’encarrega precisament de fer aquesta parpadeig constant. És 

una manera de saber si la placa funciona bé i per poder fer proves. 

 

f) LEDs TX i RX 

Indiquen quan la placa s’està comunicant amb l’ordinador. En el 

cas que s’enviï un programa de l’ordinador a l’Arduino, el LED 

RX s’il· luminarà ja que la placa està rebent dades. Si el programa 

que es realitzi, envia dades pel port de sèrie cap a l’ordinador, 

s’il·luminarà el LED TX.  
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g) ATMega328 

És el microcontrolador principal de la placa creat per l’empresa Atmel. Les versions 

antigues muntaven un microcontrolador en format SMD (Surface-Mount Device) on les 

connexions de la qual es realitzaven mitjançant contactes plans o terminacions 

metàl·liques. Però les més recents ja incorporen aquesta ATMega328 en format DIP 

(Dual in-line Package) que és un bloc amb 2 fileres de pins paral·lels. Les especificacions 

tècniques del ATMega328 són: 

 Memòria Flash: 32Kbytes. 

 RAM: 2Kbytes. 

 Quantitat de pins: 28 

 Freqüència màxima d’operació: 20MHz. 

 CPU: 8-bit AVR. 

 Nombre de canals variables: 16 

 Pins màxims d’entrada/sortida: 26 

 

h) Pins de potència 

Serveixen per alimentar els dispositius externs 

connectats a l’Arduino, i es troben diferents pins:  

 Vin: La font d’entrada que contindrà la tensió a la qual s’alimenta Arduino a partir 

de la font d’alimentació externa. 

 GND: Pins de terra. 

 5V: Regula a 5V la tensió que prové o bé del pin Vin, del mateix USB o font 

externa regulada. 

 3.3V: El regulador intern genera una font de 3.3V. 
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i) Pins analògics 

S’encarreguen de convertir senyals en analògiques, i 

ofereixen 10 bits de resolució.  

 

 

j) Pins Digitals 

 

 Pins TX i RX s’utilitzen per comunicació de dades de sèrie TTL amb dispositius 

externs. Com sempre, TX per transmetre i RX per rebre.  

 Els pins digitals 2 i 3, s’encarreguen d’interrompre el programa que ha fet l’usuari. 

Es disparen quan hi ha valor baix en aquestes entrades i amb flancs de pujades o 

baixades.  

 El pins 3,5,6,9,10 i 11 són de 8 bits de sortida tipus PWM (modulació per ample 

de pols).  

 Per poder realitzar les comunicacions SPI que permetin enviar informació, hi ha 

els pins 10, 11, 12 i 13. A més el 13, és el que s’encarrega del LED L com s’ha 

esmentat anteriorment. 

 

k) Pin AREF 

Permet canviar el rang de tensió per les entrades analògiques 

utilitzant la funció analogReference(), a la qual se li passa la 

senyal continua que utilitzarà enlloc dels 5V predeterminats. 
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l) Botó de Reset 

Serveix per reiniciar la placa i començar la programació des de zero. 

D’aquesta forma esborra el programa que tingui en la memòria en 

aquell moment, ja que des de l’entorn de programació no es pot 

eliminar.  

 

m) Pins ICSP 

Els pins del tipus In Circuit Serial Programming, permeten reprogramar 

els microcontroladors i microxips sense necessitat de modificar el circuit 

d’aquests mateixos. Depèn del fabricant, a vegades es poden conèixer 

com ISP (In System Programming), que parteixen de la mateixa idea però 

amb mètodes similars.  
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Annex 2: Anàlisi de Resistències per al sensor capacitiu 

Al realitzar les primeres proves, la resposta del sistema no era gaire eficaç, ja que a 

vegades es tocava una de les seccions i no l’arribava a detectar amb precisió. O fins i tot, 

interactuant amb les tres seccions a la vegada, la senyal s’alterava. La causa era el tipus 

de resistència de s’estava utilitzant en el circuit de la protoboard connectat a l’Arduino. 

Per tant, es van analitzar els diferents valors que s’obtenien amb diferents interaccions i 

diferents resistències per poder escollir la més adequada. Per poder obtenir els valors s’ha 

fet un codi en Arduino que permeti imprimir el valor de cada secció conductora. Les 

gràfiques que es mostraran seran en base a 100 execucions del bucle loop() del codi del 

programa. Cal esmentar que els valors de capacitància de les gràfiques són en unitats 

arbitràries, de manera que un nombre baix fa referència a no tenir o tenir interacció amb 

contacte suau, i un nombre elevat, a interacció total. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A2.1: Resistència de 10KΩ. Figura A2.2: Resistència de 100KΩ Figura A2. : Resistè ia de . MΩ 
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A2.1 Resistències de 10KΩ 

La Figura A2.4 mostra com estant en repòs, cap de les 3 seccions conductores canvia el 

seu valor i es mantenen sempre a 0. 

En la Figura A2.5, a l’interactuar amb 1 de les seccions, el valor d’aquesta puja a 60 i 

fluctua entre aquest mateix valor i 59. Les altres seccions no es veuen alterades per 

aquesta interacció i segueixen a 0. 

 

 

 

 

 

Figura A2.4: Resistències 10KΩ en repòs. 
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Figura A2.5: Resistències 10KΩ, interacció amb 1 secció. 
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Es pot observar a la Figura A2.6 com la interacció amb 2 seccions a la vegada són bastant 

similars. Mentre la secció 1 es manté entre el 59-60, la segona secció varia entre el 46 

(com a punt més baix) i el 60. La secció 3 segueix sense sentir-se alterada.  

La interacció de la Figura A2.7 és possiblement la que produeix els resultats més alterats. 

Mentre que les anteriors interaccions els valors eren molt similars i no variaven quasi en 

absolut, aquí els valors són totalment diferents entre ells amb caigudes elevades, tenint en 

compte el rang en el que treballa aquesta resistència. A més, entre les tres seccions hi ha 

lectures amb valors molt allunyats uns dels altres. Per tant aquests tipus de valors tan 

diferents no permeten aconseguir una lectura de la interacció correcta i conseqüentment 

alteraria la resposta del sistema. 

 

Figura A2.6: Resistències de 10KΩ, interacció amb 2 seccions. 
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Figura A2.7: Resistències de 10KΩ, interacció amb 3 seccions. 
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A2.2 Resistències de 100KΩ 

Amb aquest tipus de resistències, en repòs es mostra molt estable només variant entre 58 

i 60 el seu valor com mostra la Figura A2.8.  

Quan s’interactua amb una de les seccions, com la Figura A2.9 aquesta varia entre 123-

158. Mentrestant els valors de les altres dues no es veuen alterats i es mantenen com en 

l’estat de repòs. 

 

Figura A2.8: Resistències de 100KΩ, en repòs 

Figura A2.9: Resistències de 100KΩ, interacció amb 1 secció. 
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Al fer interacció doble, el valor de totes dues seccions són molt similars entre sí en 

cadascuna de les 100 lectures com es mostra a la Figura A2.10, a més, el valor de la 

tercera secció segueix sense alterar-se i es manté en repòs.  

A diferència dels valors amb resistències de 10KΩ quan hi ha interacció total com la 

Figura A2.11, amb 100KΩ els valors són pràcticament els mateixos, el que assegura 

obtenir uns resultats molt més fiables que amb 10KΩ. 

 

 

 

 

Figura A2.10: Resistències de 100KΩ, interacció amb 2 seccions. 

Figura A2.11: Resistències de 100KΩ, interacció amb 3 seccions. 
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A2.3 Resistències de 2.2MΩ 

Amb les resistències de 2.2MΩ succeeix igual que amb les de 100KΩ, ja que encara que 

no hi hagi interacció tindrà valors fluctuant. En la Figura A2.12 els valors varien entre 10 

i 110. 

Només que s’interactuï amb una de les seccions, el valor puja immediatament a 60000 i 

comença a fluctuar entre aquest i els 50000 com es mostra a la Figura A2.13.  
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Figura A2.12: Resistències de 2.2MΩ en repòs. 
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Figura A2.13: Resistències de 2.2MΩ, interacció amb 1 secció. 
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La Figura A2.14 és relativament proporcional a la de la mateixa interacció amb la 

resistència de 10KΩ, ja que els valors entre les 2 seccions són bastant similars i no 

s’allunyen entre sí. Tots dos es troben entre 12000 i 18000. La secció sense interacció 

segueix com els casos anteriors.  

Quan la interacció és total, com a la Figura A2.15, amb les 3 seccions, els valors es 

mantenen per 5000 fent pics cap a 8000 i així successivament.   

 

 

 

 

Figura A2.14: Resistències de 2.2MΩ, interacció amb 2 seccions. 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

1 4 7

1
0

1
3

1
6

1
9

2
2

2
5

2
8

3
1

3
4

3
7

4
0

4
3

4
6

4
9

5
2

5
5

5
8

6
1

6
4

6
7

7
0

7
3

7
6

7
9

8
2

8
5

8
8

9
1

9
4

9
7

1
0

0

2.2MΩ: Interacció amb 3 seccions.

Secció 1 Secció 2 Secció 3

Figura A2.15: Resistències de 2.2M, interacció amb 3 seccions. 
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Finalment comparant les resistències de 10KΩ, 100KΩ i 2.2MΩ en les diferents 

interaccions que hi ha, s’arriba a la conclusió que les de 2.2MΩ seran més eficients pel 

sensor capacitiu construït. Els valors en els que oscil·la són més elevats i permeten 

treballar en més rangs d’interacció. A més, en el cas de la interacció en les 3 seccions, 

amb 2.2MΩ no hi ha cap problema i proporciona valors lògics, mentre que a la de 10KΩ 

es veuen tots els valors afectats. Pel que fa a la de 100KΩ no seria una mala opció, però 

el rang de valors és molt baix i aleshores el sensor dependria massa d’una lectura 100% 

fiable. En canvi per 2.2MΩ per molt que variï, si s’estableix un rang que decideixi que a 

partir de 3000 es considera interacció, no fallaria mai, ja que sempre que hi ha interacció 

el valor es troba molt per sobre d’aquest 3000 i en cas de que hagués un pic de caiguda 

no baixa d’un 12000.  Per tant, la millor opció és escollir 3 resistències de 2.2MΩ, 

cadascuna per cada secció del sensor.  
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Annex 3: Especificació de requeriments 

A3.1 Introducció 

Seguint l’estàndard “IEEE Recommended Practice for Software Requirement 

Especifications ANSI/IEEE 830 1998”, aquest document pretén proporcionar tota aquella 

informació necessària que haurà de complir el sistema d’aquest projecte. 

a) Propòsit 

L’objectiu d’aquest document és deixar constància de totes aquelles característiques que 

haurà de complir el sistema que es programi, tant per l’aplicació web, com pel software 

que tindrà Arduino. A més, serveix de canal de comunicació amb els tutors responsables 

i altres parts interessades en el projecte.  

b) Àmbit del Sistema. 

El sistema permet tenir una base de dades on es guardaran tots els productes d’una 

prestatgeria intel·ligent amb antenes RFID connectades. Cada producte tindrà un tag 

RFID per poder ser llegit per les antenes. A més, mitjançant una sèrie de sensors amb 

Arduino, com fotoresistències o sensors capacitius, ofereix la possibilitat d’interactuar 

amb la prestatgeria i saber quins productes hi ha en ella.  

La meta i objectiu d’aquest sistema, que portarà per nom: “What’s this”, serà proporcionar 

una nova manera de saber quins productes hi ha en una prestatgeria. D’aquesta forma, els 

principals beneficiats d’interactuar amb el sistema seran totes aquelles persones amb 

deficiències visuals, lectores o de mobilitat. Doncs el sistema retornarà una resposta en 

àudio i text sobre el producte que l’usuari vol saber quin és. En relació a l’aplicació web, 

cal dir que el sistema no pretén ser cap tipus de xarxa social, ni d’emmagatzematge de 

dades personals. Només guardarà les dades referents als productes de la prestatgeria i 

comptes d’usuari per a que administradors o altre tipus de personal puguin tenir accés a 

la base de dades.  
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c) Definicions 

 Client:  

1. Persona/usuari que interactuarà amb els sensors. 

2. Secció de la web on es rebrà la interacció de l’usuari amb els sensors i 

el sistema oferirà la resposta en àudio i text corresponent.  

 Inventari:  

1. Secció de la web que permet veure i modificar el contingut de la base 

de dades dels productes. 

 Login:  

1. Iniciar una nova sessió en el sistema. 

 Logout:  

1. Tancar la sessió actual en el sistema.  

 Prestatgeria:  

1. Mobiliari físic en el qual estaran els productes, antenes RFID, tags i 

sensors.  

2. Secció de la web que mostrà els productes actuals que conté en aquell 

moment la prestatgeria física.  

 Seeking: 

1. Moure’s per la línia de temps d’un reproductor multimèdia.  

 

 

d) Acrònims 

 DNI: Document Nacional d’Identitat.  

 EPC: Electrònic Product Code (Codi Electrònic del Producte). 

 RFWXXX: L’etiqueta d’identificació per als requeriments corresponents a la web. 

o R: Requeriment. 

o F: Funcional. 

o W: Web 

o XXX: Seqüència de 3 dígits per enumerar cada requeriment. 
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 RFAXXX: L’etiqueta d’identificació per als requeriments corresponents a 

l’Arduino. 

o R: Requeriment. 

o F: Funcional. 

o A: Arduino. 

o XXX: Seqüència de 3 dígits per enumerar cada requeriment. 

 RFPXXX: L’etiqueta d’identificació per als requeriments corresponents a 

Processing. 

o R: Requeriment. 

o F: Funcional. 

o P: Processing. 

o XXX: Seqüència de 3 dígits per enumerar cada requeriment. 

 

e) Referències 

“IEEE Recomendad Practices for Software Requierements especification ANSI/IEEE 

830 1998” 

f) Visió general del document 

En aquesta secció del document s’ha presentat la introducció, amb explicacions de l’àmbit 

del sistema i definicions. L’apartat següent serà una descripció general del sistema, on 

entre altres aspectes, s’identificaran les principals funcions . 
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A3.2 Descripció general 

a) Perspectiva del producte. 

El sistema es basarà en una interacció que es produirà entre l’aplicació web i sensors 

connectats a una placa Arduino REV3. Per tant, la placa d’Arduino contindrà un software 

que li permeti detectar la interacció amb els sensors i generar la informació corresponent. 

Aquesta informació la llegirà un programa escrit en Processing, el qual llegirà des del 

port de sèrie al qual està connectat Arduino, el número de sensor amb el que s’ha 

interactuat i el guardarà en un arxiu de text. Aquest arxiu serà llegit des de l’aplicació 

web per poder mostrar a l’usuari, la informació del producte que correspon amb el número 

del sensor. La Figura A2.1 mostra el diagrama de blocs de tot el sistema, mentre que la 

Figura A2.2 mostra les taules de la base de dades. 

 

 

 

Figura A3.1: Diagrama de blocs de tot el projecte. 

Figura A3.2: Diagrama de base de dades.. 
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b) Funcions del producte 

El sistema proporcionarà suport a les tasques següents: 

 Detecció i emmagatzematge automàtic d’un nou producte a la base de dades. 

Si el sistema detecta un producte a la prestatgeria física que no està, ni ha estat 

mai a la base de dades, el guardarà en aquesta de forma automàtica.  

 Visió i modificació de la base de dades. 

Es mostrarà la informació de EPC, Producte i Preu de la base de dades, però només 

podran ser modificats el nom i el preu. També es podrà esborrar tot el camp d’un 

EPC.  

 Generació d’àudio de  la informació de cada producte de la base de dades.  

Serà útil poder generar de manera pròpia els àudios dels productes, així que d’una 

manera fàcil mitjançant un botó es podran crear.  

 Cerca de productes de la base de dades. 

A l’usuari el podria interessar cercar un producte en concret. Per tant, ho podrà 

fer mitjançant un cercador doble d’EPC i nom de producte. 

 Visió en text i reproducció de l’àudio quan hi hagi interacció de l’usuari. 

La resposta a interacció de l’usuari serà donada de dues formes: àudio i text. Per 

això, abans l’usuari haurà d’haver interactuat amb els sensors corresponents.  

 Registre, login i logout d’usuaris. 

Per a tenir un control de qui pot utilitzar el sistema i qui no, la millor forma és 

tenir usuaris en una base de dades. Mitjançant formularis es podran registrar 

usuaris, i conseqüentment iniciar i tancar sessió amb el seu compte.  
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c) Característiques dels usuaris. 

Aquest sistema està orientat a dos tipus d’usuaris: els qui administraran la base de dades 

mitjançant la web i els que interactuaran amb els sensors.  

Els primers hauran de tenir els coneixements necessaris per a poder navegar per una web 

i omplir formularis. Per a fer això, la interfície de la web serà el més orientativa possible 

en quant a títols, menú, opcions i missatges que es mostrin. D’aquesta manera no caldrà 

que sigui cap usuari expert en coneixements MySQL, doncs la web facilitarà les accions 

que hagi de realitzar sense necessitat de cap comanda, només omplint camps de text o 

clicant botons, l’usuari podrà realitzar totes les funcions de la web i de connexió amb la 

base de dades.  

Pel que fa als usuaris que interactuaran amb els sensors, no necessitaran coneixement 

tècnic, ni informàtic de cap tipus. Ells seran els que rebran la informació que 

proporcionarà el sistema, i per tant, només hauran de tocar o apropar-se els sensors per a 

que la web els respongui amb àudio i text.   

 

d) Restriccions 

Els usuaris sense sessió i/o no registrats, no podran accedir a les seccions d’inventari, 

cerca i prestatgeria del sistema. Només podran accedir a la secció de client, registre, login 

i restauració de contrasenya. Els usuaris amb sessió i/o registrats, podran accedir a totes 

les opcions del sistema.  

En quant a limitacions de hardware, per a poder fer funcionar tot el sistema en conjunt, 

caldrà que l’ordinador a utilitzar disposi de: 

 Connexió per cable Ethernet. 

 Perifèrics d’entrada bàsics (teclat i ratolí). 

 Port USB. 

 Pel que fa a protocols de comunicació, s’utilitzaran ports de sèrie, rutes “http” i 

ports en concret, per a poder accedir als arxius que es generin a partir del lector 

d’antenes.  
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e) Suposicions i dependències 

L’aplicació web s’ha programat en HTML5, CSS, PHP i Javascript. Hauria de funcionar 

en els millors navegadors del mercat com són Chrome, Firefox, Safari i Opera. Com PHP 

és un codi que s’executa a la banda del servidor i permet tractar amb contingut dinàmic, 

serà necessari tenir un servidor local, com Apache. En quant a la connexió amb la base 

de dades, es realitza mitjançant consultes MySQL. Per tant, la millor opció i més còmode, 

és utilitzar XAMPP per tenir l’administració de la base de dades mitjançant 

PHPMyAdmin amb MySQL, i per tenir Apache com a servidor local. No hi hauria 

d’haver cap problema si es tingués el software MySQL Workbench, el servidor Apache i 

l’intèrpret de PHP instal·lats per separat, sempre i quan es configurin correctament. Com 

XAMPP es troba disponible per diferents sistemes operatius, com són Windows, iOS i 

distribucions Linux, hauria de funcionar en qualsevol plataforma d’aquestes.  

Respecte a l’àudio, aquest es generarà mitjançant la funcionalitat de Google: Text-To-

Speech del seu traductor. Si en un futur, Google decidís deixar de donar accés a aquestes 

funcions, s’hauria de plantejar un altre forma de generar aquests arxius.  

En quant a Arduino i Processing, són programats en el seu propi llenguatge. Arduino està 

basat en C/C++ i necessita el hardware per a poder connectar el circuit de sensors. 

Finalment, pel que fa a Processing està basat en Java.  
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A3.3 Requeriments Funcionals de l’Aplicació Web 

1) RFW001: L’usuari es podrà registrar a la web. 
Aquest requisit dóna la possibilitat de poder registrar un usuari a la web. Això serà 

possible mitjançant un formulari que demanarà a l’usuari introduir una sèrie de dades 

personals com són: nom d’usuari, contrasenya, repetir contrasenya, email i DNI. Un cop 

s’hagin introduït totes les dades l’usuari podrà clicar en el botó de Registrar per crear el 

seu compte personal.  

 

2) RFW002: El sistema validarà que els camps de formulari s’han 

introduït correctament. 

Permet comprovar que el text introduït sigui l’adient amb el que està demanant el camp. 

En el cas del registre i restauració de contrasenya, si es demana dos cops la contrasenya, 

comprovarà que aquestes dues siguin iguals. Si demana un email, aleshores haurà 

d’esperar que hi hagi una extensió “@domini.com”. Amb el DNI, esperarà una seqüència 

de 8 números seguits d’una lletra, i a més que aquesta lletra sigui la correcta respecte el 

número introduït.  

 

3) RFW003: El sistema emmagatzemarà de forma xifrada el DNI i la 

contrasenya a la base de dades.  

Permet guardar a la base de dades del sistema la contrasenya i DNI d’una forma que no 

sigui visible per als administradors del sistema i que no es pugui desxifrar. Per a fer-ho 

xifrarà el text dels dos camps amb l’algoritme MD5, el qual és unidireccional i per tant 

no permet transformar la cadena generada de 32 caràcters al text original.  
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4) RFW004: L’usuari podrà fer login a la web i tenir la seva pròpia 

sessió. 

Permet a l’usuari accedir a les funcionalitats que ofereix la web un cop ja tingui un compte 

creat. Per a fer-ho haurà d’omplir un petit formulari on introdueixi el seu nom d’usuari i 

contrasenya. Un cop s’hagin omplert les dades, clicarà a entrar i el sistema comprovarà a 

la base de dades si existeix un usuari amb aquella contrasenya, i de ser així, crearà una 

sessió per l’usuari i podrà navegar per les funcionalitats de la web. 

 

5) RFW005: L’usuari que hagi iniciat sessió podrà consultar l’inventari 

dels productes. 

Permet a l’usuari clicar a l’opció del menú de “Inventari” un cop hagi iniciat sessió. El 

sistema mostrarà una taula on apareixeran les dades de EPC, Producte, Preu i Àudio. A 

més, també mostrarà botons per a cada fila per a l’edició de cada producte i generació de 

l’àudio.  

 

6) RFW006: L’usuari que hagi iniciat sessió podrà modificar qualsevol 

producte de l’inventari. 
Permet a l’usuari editar la informació dels productes de l’inventari si té sessió oberta. 

L’usuari haurà de clicar sobre el botó d’edició, que serà una icona d’un llapis, del producte 

que vulgui modificar i el sistema retornarà un formulari on apareixeran les dades actuals 

del producte. L’usuari podrà modificar aquestes dades manualment i quan hagi acabat 

haurà de clicar a la icona de color verd per confirmar els canvis i fer un update de la 

informació a la base de dades. A més podrà modificar a la vegada el nom del producte i 

el preu.  
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7) RFW007: L’usuari que hagi iniciat sessió, podrà esborrar qualsevol 

producte de l’inventari. 
Permet a l’usuari eliminar els productes de l’inventari si té sessió oberta. L’usuari haurà 

de clicar sobre el botó d’eliminar, que serà una icona vermella en forma de creu, del 

producte que vulgui modificar i el sistema esborrarà de la base de dades el producte 

corresponent. A l’acabar d’esborrar, retornarà a l’inventari.  

 

8) RFW008: L’usuari podrà generar l’àudio de cada producte des de 

l’inventari. 
Permet a l’usuari generar l’àudio corresponent de cada producte de l’inventari. Per a fer-

ho, haurà de clicar sobre el botó generar àudio, el qual serà una icona amb un petit text 

que digui mp3 i es trobarà a cada fila de la taula que mostrarà la opció “Inventari”. Al 

clicar aquest botó d’alguna fila, el sistema generarà automàticament l’àudio corresponent 

al producte de la fila on s’ha clicat el botó. El sistema retornarà automàticament a 

l’inventari un cop s’ha generat l’àudio.  

 

9) RFW009: L’usuari podrà consultar que hi ha en cada moment a la 

prestatgeria actual.  

Permet a l’usuari observar l’inventari que hi ha en la prestatgeria amb antenes i tags. Per 

a fer-ho clicarà sobre la opció del menú “Prestatgeria”. D’aquesta forma es mostrarà una 

taula que contindrà la informació EPC, Producte i Preu. Mentre l’usuari estigui en aquesta 

secció, la pàgina s’anirà actualitzant a cada segon automàticament, per veure si hi ha 

algun producte que no hi és i mantenir control dels productes en tot moment.  
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10)  RFW010: L’usuari podrà cercar un o dos productes a la vegada, tant 

per EPC com per nom del producte. 

Permet a l’usuari veure la informació d’un o dos productes que desitgi. L’usuari haurà 

d’introduir en un camp del formulari l’EPC i/o el nom del producte que vulgui cercar. Un 

cop introduït, clicarà a cercar i el sistema retornarà el resultat de la consulta en una o dos 

taules depenent si ha cercat un o dos productes.  

 

11)  RFW011: El sistema mostrarà tots els productes amb el mateix nom 

d’una cerca. 
El sistema contactarà amb la base de dades, i retornarà tots aquells productes que tinguin 

el mateix nom. Com l’EPC és únic, sempre retornarà un únic resultat. Seria totalment 

normal que hagi molts productes del mateix tipus, però cadascú amb EPC diferent.  

 

12)  RFW012: El sistema completarà automàticament els camps de cerca 

de producte. 

Permetrà a l’usuari introduir més ràpidament l’EPC o nom del producte que vol cercar. 

Mentre l’usuari escrigui en els camps, es mostrarà una llista de coincidències segons els 

caràcters introduïts. A més la llista que contindrà per autocompletar serà tots els productes 

i EPCs de l’inventari.  

 

13)  RFW013: L’usuari podrà editar qualsevol producte que hagi cercat. 
Permet a l’usuari realitzar l’acció d’edició d’un producte cercat sense necessitat d’anar a 

la secció d’inventari. L’usuari haurà de clicar sobre la icona d’edició del producte que 

vulgui modificar i el sistema retornarà un formulari on apareixeran les dades actuals del 

producte. Un cop modificat, podrà actualitzar el producte. 
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14)  RFW014: L’usuari podrà esborrar qualsevol producte que hagi cercat. 
Permet a l’usuari realitzar l’acció d’eliminar un producte cercat sense necessitat d’anar a 

la secció d’inventari. L’usuari haurà de clicar sobre la icona d’eliminar el camp que vulgui 

i el sistema s’encarregarà d’esborrar-ho de la base de dades. Un cop esborrat, es 

redireccionarà a l’inventari. 

 

15)  RFW015: L’usuari podrà generar l’àudio de qualsevol producte 

cercat. 

Permet a l’usuari generar l’àudio d’un producte cercat sense necessitat d’anar a la secció 

d’inventari. Per a fer-ho, haurà de clicar sobre la icona de generar àudio, el qual es trobarà 

a cada fila de la taula que es mostrarà. Un cop generat, retornarà a l’inventari per a poder 

fer, si es desitja, la reproducció de l’àudio.  

 

16)  RFW016: L’usuari des de les opcions del menú d’inventari i 

prestatgeria,  podrà reproduir els àudios, pausar-los i mutejar-los.  

Permet a l’usuari accedir a una sèrie de controls sobre els àudios generats. Els àudios 

generats per cada producte, es mostraran com un petit reproductor amb controls per fer 

“play”, “pause”, “mute” i “seeking”. Per controlar cadascun d’ells, l’usuari haurà de clicar 

a sobre del botó corresponent.  

 

17)  RFW017: L’usuari podrà accedir a la secció del client per observar la 

informació d’un producte a partir de la interacció amb els sensors.  
Permet a l’usuari veure el nom i preu del producte del qual es demana la informació, a 

més d’escoltar el text que es mostra per pantalla. L’usuari clicarà a l’opció del menú 

“Client” i el sistema retornarà la informació corresponent a alguna interacció donada. En 

cas de no haver-hi interacció, el sistema es quedarà esperant fins que hi hagi alguna. 

 



 

89 

 

18)  RFW018: L’usuari podrà restaurar la contrasenya quan no recordi 

aquesta o desitgi canviar-la. 

Permet a l’usuari canviar la contrasenya si l’oblida o simplement vol tenir una nova. Sense 

estar dins de cap sessió, l’usuari clicarà la opció del menú “Restaurar” i el sistema 

retornarà un formulari que s’haurà d’omplir amb l’email i el DNI. Quan ho hagi introduït 

es clicarà a “Restaurar contrasenya” i si les dades són correctes el sistema retornarà un 

nou formulari amb les dades personals corresponents a aquell compte: Nom d’usuari, 

email i DNI, a més de dos camps per completar que seran Nova Contrasenya i Repeteix 

Nova Contrasenya. L’usuari emplenarà aquests dos camps i clicarà al botó “Restaurar 

contrasenya” per establir la nova clau personal que tindrà per accedir al sistema. 

 

19)  RFW019: L’usuari podrà escollir només iniciar la web l’idioma en 

que vol utilitzar-la. 

Permet a l’usuari que la web es mostri en un dels idiomes proporcionats que es desitgi. 

Es mostraran les banderes i un petit text de benvinguda en cada llengua, i l’usuari clicarà 

a sobre de cada icona per escollir en quin idioma voldrà utilitzar la web. El sistema seguirà 

cap a l’índex de la pàgina en l’idioma escollit.  

 

20)  RFW020: L’usuari podrà canviar en qualsevol moment d’idioma la 

pàgina i mantenint la direcció on és troba.  

Permet a l’usuari reemplaçar la llengua en que està la web en qualsevol moment i 

conservant la ruta actual. L’usuari podrà clicar, en el menú, sobre una de les icones 

d’idioma al que desitgi canviar. El sistema canviarà l’idioma i es mantindrà en la pàgina 

que es trobava.  
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21)  RFW021: L’usuari podrà fer logout en qualsevol moment mentre 

sigui dins de la seva sessió. 

Permet a l’usuari tancar la seva sessió. L’usuari clicarà en la opció del menú 

“usuari(logout)”, i el sistema destruirà la sessió per a poder accedir amb un altre o el 

mateix usuari en un futur. A més, retornarà a l’índex per poder fer login de nou.  

 

22)  RFW022: El sistema no permetrà registrar cap usuari mentre hi hagi 

una sessió activa.  

Bloquejarà a l’usuari l’accés al registre mentre estigui a la seva sessió. Només permetrà 

registrar quan no existeixi cap sessió activa i en el menú es doni la opció del registre. 

  

23)  RFW023: El sistema no permetrà fer logout si no hi ha cap sessió 

activa. 

Bloquejarà a l’usuari l’accés al tancament de la sessió si no existeix cap activa. Només 

permetrà tancar la sessió quan existeixi una iniciada per  l’usuari i en el menú es mostri 

la opció del logout.  

 

24)  RFW024: El sistema emmagatzemarà automàticament l’inventari de 

la prestatgeria al clicar en aquesta. 

Guardarà les dades dels productes, que siguin a la prestatgeria en aquell moment, a la 

base de dades. Al clicar sobre la opció de “Prestatgeria” les dades que es llegiran des del 

lector de l’antena es mostraran en una taula i a més, si aquests productes no són a la base 

de dades s’emmagatzemaran en ella i seran accessibles des de l’opció del menú 

“Inventari”.  
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25)  RFW025: El sistema reproduirà automàticament l’àudio i mostrarà la 

informació del producte quan es detecti interacció de l’usuari.  
Es farà un play automàtic quan l’usuari demani la informació d’un producte mitjançant 

els sensors, i també es mostrarà el nom i preu del producte en format text. 

 

26)  RFW026: El sistema generarà automàticament aquells àudios que no 

s’hagin generat ja sobre el producte que l’usuari està demanant la 

informació. 

Es crearan de manera automàtica, els àudios que no existeixin, referents al producte que 

l’usuari demani la informació mitjançant el sensor. Al clicar a la opció de “Client” i 

realitzar una interacció amb el sensor, si es demana un producte que no tingui l’àudio 

creat, el sistema el generarà per si sol i el reproduirà.  

 

27)  RFW027: El sistema només generarà un cop cada àudio i el guardarà 

a la seva ruta corresponent.  

Es crearà només un arxiu per cada producte/preu. Al generar els àudios, si es demana 

generar un que ja existeix, no crearà un arxiu duplicat, només actualitzarà el que hi hagi. 

 

28)  RFW028: El sistema no deixarà crear un àudio d’un producte sense 

nom ni preu. 

Bloquejarà a l’usuari l’accés al botó de generar àudio, si el producte no té tota la seva 

informació omplerta. Quan sigui la informació, l’àudio es podrà generar.  

 

 

 

 



 

92 

 

29)  RFW029: El sistema no esborrarà cap àudio encara que la informació 

del producte canviï.  

No es proporcionarà cap opció per esborrar àudios, només per crear-los. Si la informació 

del producte es canvia, aleshores a l’inventari i cerca del producte, no apareixerà el 

reproductor d’àudio corresponent. Per tant, s’haurà de generar per tenir el nou àudio, 

encara que l’antic seguirà estant guardat localment per si en un futur es tornen a canviar 

les dades del producte i coincideix amb la versió antiga. D’aquesta manera, el sistema 

evitarà generar un àudio que ja es va generar fa temps.  

 

30)  RFW030: El sistema només deixarà reproduir des de l’inventari i 

cerca de productes, els àudios que hagin estan generats. 

No es proporcionarà un reproductor d’àudio per aquells productes que no tinguin l’arxiu. 

Al mostrar un producte en la taula de l’inventari o després d’haver-lo cercat, si el producte 

no té un arxiu d’àudio creat, apareixerà com un espai entre el botó “Editar” i “Generar 

àudio”.  

 

31)  RFW031: El sistema permetrà accedir a la secció del client per 

mostrar la informació tant si hi ha sessió com si no.  

Permet a l’usuari l’accés en qualsevol moment a la secció del client, on es mostrarà la 

informació a partir d’interacció amb el sensor. Per a fer-ho l’usuari clicarà en la opció 

“Client” del menú, la qual apareixerà tant sigui dins de sessió com si no, i el sistema 

retornarà la pàgina amb la informació corresponent.  
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A3.4 Requeriments Funcionals de l’Arduino 

1) RFA001: El sistema configurarà  les connexions digitals per a rebre la 

interacció. 

El programa configurarà automàticament tots els pins digitals com a “input” per a que 

l’Arduino pugui llegir la informació que generen i per tant, saber si hi ha o no , una 

interacció amb els sensors. 

 

2) RFA002: El sistema comprovarà d’on prové la interacció.  
A cada cicle del loop, es comprovarà amb quin sensor s’ha interactuat. Ho farà llegint la 

senyal que rebi dels pins digitals i d’entrada analògica. Si el valor que rebi compleix la 

condició de ser més petit que un rang definit en el cas de l’analògic, o igual a 1, en el cas 

digital, voldrà dir, que ha hagut interacció amb aquell sensor. 

 

3) RFA003: El sistema només detectarà una interacció per cicle. 

El sistema estarà pensat per a que només es faci interacció amb un sensor a la vegada. 

Com ha de ser resposta auditiva i en text del producte que es vol saber la informació, no 

seria lògic que es permetés la interacció amb diferents sensors a la vegada, ja que no es 

podria retornar la informació exacta (no es poden retornar dos àudios a la vegada per 

exemple).   

 

4) RFA004: El sistema retornarà el número de sensor/zona que ha rebut 

interacció. 

Després d’una interacció, el sistema imprimirà pel port sèrie el número del sensor o zona 

de sensor corresponent. Si s’ha interactuat amb el sensor número “x”, imprimirà “x” al 

port sèrie.  
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A3.5 Requeriments Funcionals del Programa en Processing 

1) RFP001: El programa llegirà el port de sèrie d’Arduino. 
Per poder guardar en un arxiu de text, el número de sensor de la interacció, primer cal 

establir la connexió amb el port de sèrie a la velocitat específica 9600 bits/s. 

 

2) RFP002: A cada cicle es comprovarà si hi ha algun valor al port de 

sèrie. 

De forma semblant al codi d’Arduino, el draw() de Processing és el lloc del codi que es 

repeteix tota l’estona. Així doncs, cada moment comprovarà si hi ha informació 

disponible en el port de sèrie, i de ser així, cridarà a la funció de generar arxiu de text. 

 

3) RFP003: Processing crearà un arxiu de text per a guardar la interacció. 

El programa agafarà el valor del port de sèrie que llegeixi i el guardarà en un arxiu de 

text. D’aquesta forma, posteriorment la web podrà saber quina interacció hi ha, llegint 

aquest arxiu.  

 

4) RFP004: Només es crearà un únic arxiu de text.  

El programa anirà modificant a cada interacció que hi hagi l’arxiu de text, i per tant, no 

hi haurà mai més d’un arxiu d’aquest tipus. 

 

5) RFP005: El programa es podrà tancar mitjançant qualsevol tecla. 

Al pressionar qualsevol tecla es tancarà la interfície i el programa, i conseqüentment la 

funcionalitat de llegir el port de sèrie i generar arxiu de text. 
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A3.6 Casos d’Ús 

Figura A3.3: Casos d’ús.  
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A3.7 Requeriments d’interfícies externes 

La interfície d’usuari estarà orientada per treballar amb una barra superior amb un menú, 

botons i camps de formulari per la modificació i/o inserció de dades. Per tant, serà 

requeriment indispensable, tenir un teclat i un ratolí per a interactuar amb ella. 

El programa de Processing mostrarà una petita interfície on es veurà el logotip de la web, 

el número del sensor de l’última interacció i text informatiu per a tancar el programa.  

  

A3.8 Requeriments de rendiment 

El temps de resposta en l’inventari, cerca i client, no hauria de ser superior als tres segons. 

En el cas de la prestatgeria actual, podria necessitar més temps per llegir les dades que 

processa l’antena a temps real i no hauria de ser un temps superior a set segons.  

No hi hauria d’haver cap o quasi cap tipus de pèrdua de rendiment a l’introduir, modificar 

o mostrar la informació des de la base de dades mitjançant les consultes MySQL.  

  

A3.9 Requeriments tecnològics. 

Qualsevol ordinador que pugui córrer un navegador com Chrome, Firefox o Opera, seria 

el mínim suficient per a fer funcionar el sistema.  

 Connexió a Internet.  

 Codi i aplicació web: 2 Mb. 

 Arxius àudio: aproximadament 20Kb per arxiu. (50.000 arxius en 1Gb). 

 RAM: 1Gb 

 Sistema operatiu: Windows, GNU/Linux, MAC OS. 

 Navegadors: Chrome, Firefox, Opera. (entre d’altres). 

 Arquitectura: 32 o 64 bits.  
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A3.10 Atributs del sistema 

 

a) Disponibilitat 

El sistema estarà disponible sempre i quan l’Apache, MySQL estiguin en funcionament i 

hi hagi connexió a la xarxa.  

 

b) Escalabilitat 

En cas d’haver-hi d’introduir noves funcionalitats en un futur, la distribució d’arxius i 

carpetes que hi ha, facilitarà saber on s’ha de fer, fent que d’aquesta forma els canvis 

tinguin un impacte mínim a la resta de codi.  

 

c) Instal·lació 

El sistema portarà amb ell un manual d’instruccions per al seu correcte funcionament i 

instal·lació. Possiblement, una secció més delicada serà modificar la configuració de 

ports d’Apache i MySQL, però no haurà de ser una complicació. 

 

d) Fiablitat 

Si Google retirés la funcionalitat pública d’utilitzar el Text-To-Speech, no seria possible 

generar més àudios des de la web. En aquest cas, s’hauria d’investigar una altra forma de 

fer que la web generi àudios des del text. 

Si el sistema no mostrés taules per no poder connectar-se amb la base de dades. En cas 

de que això succeís, però, la web seguirà funcionant i mostrarà el missatge de que no s’ha 

pogut connectar amb la base de dades, o que la consulta realitzada no ha aconseguit res. 

Poc probable que succeeixi si la base de dades sempre respecta l’arquitectura original, a 

no ser que el servidor local, com Apache deixés de funcionar, que aleshores la web 

directament no funcionaria. En aquest cas, s’hauria de reiniciar Apache i el problema 

estaria solucionat.  
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e) Mantenibilitat 

La dificultat i temps que pot requerir de realitzar canvis en el codi no haurà de ser gaire 

elevat, doncs els arxius de codi indiquen quina funcionalitat fa cadascun i és fàcil 

identificar on es pot retocar. No obstant, un cop s’hagués fet alguna modificació, s’hauria 

de tenir en compte que la web està en cinc idiomes, i s’haurà de canviar en cada llengua. 

Per adaptar-ho als altres simplement seria copiar allò nou i traduir el que fos necessari. 

Es podria dir que el sistema té una mantenibilitat mitjana-alta.  

 

f) Portabilitat 

El sistema haurà de córrer en diferents plataformes, doncs al ser una web, els majors 

responsables del seu bon funcionament són els navegadors. D’aquesta manera, els únics 

inconvenients que poden haver-hi, que l’estil es vegi diferent en alguns navegadors 

depenent de com mostri el CSS. En tot cas, la funcionalitat interna de la web, es totalment 

portable a qualsevol sistema que interpreti PHP i consultes MySQL. 

Pel que fa a Arduino, aquest es possible utilitzar-lo des de plataformes Windows, 

GNU/Linux i Mac OS, així que també serà portable en aquest apartat.  

 

g) Seguretat 

El sistema comptarà amb xifratge de dades pel que fa a contrasenya i DNI amb 

l’algorisme unidireccional MD5. 

Els camps de contrasenya, seran de tipus “password” als camps HTML, d’aquesta forma 

a l’escriure només es veuran punts negres per cada caràcter escrit.  

Si un usuari no ha iniciat sessió o no té compte personal, no podrà accedir de cap manera 

a les funcionalitats del sistema i per tant no podrà veure, modificar, inserir camps a la 

base de dades. 
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Annex 4: Explicació del codi de la web. 

1) Client.php 

Aquest arxiu s’encarrega de mostrar la informació per pantalla i reproduir l’àudio. 

Corresponent a la secció del client, estarà esperant interacció de l’usuari amb els sensors 

per a poder mostrar allò que necessiti saber l’usuari. Com la interacció amb els sensors 

es guardarà en un arxiu “.txt”, aquest codi php estarà comprovant cada segon si hi ha 

algun canvi en el .txt. Si hi ha algun canvi, comprovarà quin sensor s’ha tocat, i buscarà 

el producte corresponent a la base de dades després de detectar a quina zona de la 

prestatgeria hi és. Un cop trobat quin producte havia a la zona del sensor, reproduirà 

l’àudio i mostrarà per pantalla el nom i preu del producte. La mostra el diagrama de flux 

per a aquest codi. Figura A4.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) createDB.php 

Conté la funció en PHP de creació de la base de dades i taules d’aquesta. 

3) Delete.php 

S’encarrega d’esborrar un camp de la base de dades després d’haver clicat al botó en 

forma de creu. 

Figura A4.1: Diagrama de flux  de l’arxiu lie t. 
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4) editInventory.php 

El formulari per a poder modificar el producte seleccionat de la base de dades. Permet 

canviar el nom i el preu. Quan es clica a Actualitzar Producte el formulari s’envia per 

mètode POST a l’arxiu updateInventory.php.  

 

5) generateAudio.php 

S’encarrega de generar l’arxiu d’àudio del producte que es seleccioni a taules com a 

inventari o cerca. Per a fer-ho, crida a la funció “textToSpeechGoogle” que es troba a 

l’arxiu TTSG.php. Un cop generat l’àudio, redirecciona a l’inventari. 

 

6) Index.php 

Pàgina inicial del llenguatge seleccionat, on predeterminadament mostra la secció de 

login. I en cas de que el login s’hagi fet, mostra un missatge per dir que es seleccioni la 

opció que es desitgi.  

 

7) Inventory.php 

Mostra en una taula el codi EPC, el nom del producte, el preu i els botons per esborrar, 

editar producte i generar àudio, a més dels controls d’àudio. Tot això s’obté des de la base 

de dades mitjançant consultes MySQL. Les funcionalitats de botons, són petits 

formularis, és a dir, al clicar s’envia per mètode POST l’acció corresponent a fer sobre la 

fila en concret. 

 

8) Login.php 

Comprova mitjançant consultes MySQL que les dades introduïdes en el formulari de 

login siguin correctes. Si existeix a la base de dades una combinació usuari/contrasenya 

igual que la introduïda, crearà una sessió per a aquest usuari, si no, informarà que les 

rades són incorrectes i retornarà a index.php 
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9) loginForm.php 

Formulari per a introduir l’usuari i contrasenya i s’envia per mètode post a login.php. 

 

10) logout.php 

Desfà la variable de la sessió i destrueix la sessió actual. Finalment redirecciona a l’index 

del llenguatge on estigui. 

 

11)  menu.php 

Conté capçaleres d’HTML5 i les opcions de la barra del menú, per a tots els casos que es 

puguin donar.  

 

12)  register.php 

Registra un nou usuari a la base de dades si no hi ha cap amb el mateix nom. Si no existeix, 

després de la comprovació MySQL crearà un nou usuari amb totes les dades introduïdes 

i redireccionarà a l’index del llenguatge on es trobi.  

 

13)  registerForm.php 

El formulari per al registre d’un nou usuari que conté els camps d’usuari, contrasenya, 

repetir contrasenya, email i DNI. Mijtnaçant Javascript compararà contrasenyes i 

comprovarà el format de DNI. S’envia per mètode POST a register.php 

 

14)  restore.php 

Comprova que existeixi un usuari amb l’email i DNI introduïts a restoreForm.php Si es 

així, mostrarà el formulari per actualitzar la contrasenya. Es veuran també noms d’usuari, 

email i DNI, però sense poder-los modificar. S’utilitzarà Javascript per comprovar que 

els camps de nova contrasenya i repeteix contrasenya, siguin idèntics. Aquest formulari, 

també s’enviarà per mètode POST. 
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15)  restored.php 

Actualitza la contrasenya de l’usuari corresponent a la base de dades amb sentència 

MySQL. Encriptarà la nova contrasenya amb l’algorisme MD5. Un cop restaurada, 

redireccionarà a index.php.   

 

16)  restoreForm.php 

Un petit formulari on s’han d’introduir les dades personals d’email i DNI per a poder 

comprovar si existeix cap usuari amb aquestes dades i així poder restaurar la contrasenya. 

Amb Javascript comprovarà que el format de DNI sigui correcte, i amb HTML que el 

format del camp email contingui “@” i un domini. Quan el Javascript estigui correctament 

validat, enviarà el formulari per mètode POST a restore.php. 

 

17)  search.php 

Mostra el resultat del formulari de cerca. Si existeix tant un producte cercat per EPC, com 

per nom, mostrarà una fila per cadascú en format taula amb les dades EPC, nom de 

producte, preu, botó d’esborrar camp i d’editar informació, controls d’àudio i de 

generació d’àudio.  

 

18)  searchForm.php 

Formulari per introduir tant un EPC com un nom de producte, i fer la cerca simultània de 

tots 2. Cada camp, tindrà autocomplete en format llista per facilitar la introducció de text. 

Al clicar a cercar, s’enviarà per mètode POST les dades a search.php 

 

19)  shelf.php 

Mostrarà a temps real els productes presents en la prestatgeria física. Per a fer-ho, 

carregarà l’xml que agafarà per la URL del software AdvanNet i llegirà tota la llista 

d’items que hi hagi. Si troba productes que no hi són a la base de dades, els guardarà i els 

mostrarà per pantalla. Si ja hi són a la base de dades, mostrarà el nom del producte, i preu, 

des d’aquesta mateixa. S’actualitzarà cada 10 segons automàticament.  
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20)  TTSG.php 

Conté la funció en php textToSpeechGoogle. Aquesta transforma el nom i preu d’un 

producte a àudio, i el guarda en format “.mp3” si no existeix localment. Per a guardar-lo, 

fa un “get” del contingut de la URL de la web de Google Translate.  

 

21)  updateInventory.php 

Actualitzarà a la base de dades el nom, preu i pin del producte després d’haver realitzar 

el formulari d’edició. L’update es fa mitjançant sentència MySQL, i un cop ha acabat, 

redirecciona a inventory.php.  

 

22)  comparePassword.js i isDNI.js 

El primer conté la funció en Javascript per comparar les contrasenyes de formularis. I el 

segon serveix per poder validar si el DNI s’ha introduït correctament. Utilitzarà una 

expressió regular que comprovarà que els 8 primers caràcters siguin números, el novè 

caràcter, una lletra majúscula i que aquesta lletra sigui la adequada pel número introduït.  

 

23) Style.css i StyleWeb.css 

La fulla d’estil en cascada per l’index inicial, on apareix el logotip i la opció a escollir un 

dels quatre idiomes en que està la web. El segon, conté l’estil de tota la pàgina web. Aquí 

s’indiquen totes les característiques i atributs que donen forma a tot el lloc web menys a 

l’index esmentat anteriorment. Colors de taules, de menú, tipus de lletra, posicions, etc, 

es poden trobar en aquest CSS. 

 

24)  Interaction.php 

S’encarrega de trobar quin és el producte del qual s’està demanant la informació. Té com 

a paràmetre d’entrada un nombre enter, el qual prové de l’arxiu de text on es guarda un 

número corresponent a la zona d’interacció del sensor. Crida a la funció tempFile() per 

crear una copia de l’arxiu XML que genera AdvanNet i poder llegir-lo de manera local, 

a partir del qual identificarà el producte de la zona on s’ha interactuat. 
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Annex 5: Aplicació web What’s this? 

La web un cop acabada, s’encarrega de gestionar tots els productes de la prestatgeria, el 

qual inclou modificació de nom i preu, generació d’àudio per cada producte, eliminació 

dels productes de la base de dades, així com també cerca i estat actual de la prestatgeria. 

I la secció  més important és la que mostra el nom, preu i reprodueix l’àudio corresponent 

a la secció on s’estigui interactuant de la prestatgeria. A continuació es mostren imatges 

de com és la web, la qual se li ha anomenat “What’s This?”, fent referència a la pregunta 

que es faria una persona amb discapacitat visual per saber que hi ha en els prestatges.  

La Figura A5.1 és l’índex principal de la web. Es mostra el logotip de la pàgina, i cinc 

icones per escollir l’idioma que es desitgi: Català, Castellà, Gallec, Anglès i Francés. 

Si s’escull en català a la imatge anterior, la web dirigeix cap a l’índex de la pàgina en 

català. Aquest mostra un petit formulari com la Figura A5.2 per crear una sessió i accedir 

a l’interior de la web, on aleshores es pot tenir el control total sobre els productes. 

Figura A5.1: Índex de la web. 

Figura A . : Logi  d’usuari. 
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La opció superior del menú “Registrar” portarà a un altre formulari, on es pot crear una 

nova compta personal per a la web igual que la Figura A5.3. Aquest formulari demanarà 

obligatòriament tots els camps: nom d’usuari, contrasenya, repetir la contrasenya, email 

i DNI. El Javascript és necessari per poder comprovar a temps real que les contrasenyes 

introduïdes coincideixin, que l’email conté l’@ i que el DNI és real. Un cop es cliqui a 

registrar, ja es podrà iniciar sessió amb el nou usuari. 

També hi ha la opció de restaurar o canviar la contrasenya. El formulari de la Figura A5.4 

en aquest cas demana l’email i el DNI, amb les mateixes comprovacions Javascript que 

l’anterior apartat. 

 

  

Figura 4.13: Login  d’usuari. 

Figura A5.3: Registrar nou usuari. 

Figura A5.4: Primer pas per restaurar contrasenya. 
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Si el formulari de restauració de contrasenya és correcte, mostrarà una pàgina com la 

Figura A5.5, on es veuran les dades de l’usuari corresponent i dos camps a omplir que 

seran per establir la nova contrasenya.  

Quan es faci login i les dades introduïdes siguin correctes, la web mostrarà les accions 

que es poden realitzar com a usuari i redireccionarà automàticament cap a la secció de 

l’inventari. Aquí és on es mostraran tots aquells productes que hi ha guardats a la base de 

dades amb la seva informació corresponent.  

 

 

 

 

Figura A5.5: Segon pas per restaurar contrasenya. 

Figura A5.6: Inventari. 
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Un camp de la base de dades es mostra com una fila (Figura A5.7)amb la opció d’esborrar 

el producte mitjançant la creu vermella, el codi EPC del producte, el nom, el preu, el llapis 

de color blau per editar la informació del producte, els controls d’àudio i el botó per 

generar aquest mateix.  

Una de les opcions a realitzar sobre l’inventari, es l’edició de productes. Per a això s’ha 

de clicar a al llapis de color blau i mostra el formulari de la Figura A5.8. D’aquesta forma 

es pot editar el nom del producte i el seu preu.  

Si es clica la opció del menú superior “Cercar”, permet realitzar una cerca doble 

mitjançant EPC i nom del producte com a la Figura A5.9. A més cada camp pot 

autocompletar-se si existeix cap producte o codi que coincideixi amb els caràcters 

entrants.  

 

Figura A5.7: Produ te de l’i ve tari. 

Figura A5.8: Actualitzar producte. 

Figura A5.9: Cercar producte. 
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Un cop realitzada la cerca, retornarà tots els resultats trobats com a la Figura A5.10. En 

aquest cas, com l’EPC és únic, retorna un camp per cerca d’EPC i 4 camps per “Colonia 

Brasil”, ja que hi ha varies existències del mateix producte. Sobre aquests camps com es 

pot observar, es poden realitzar les accions d’esborrar, editar, controlar i generar l’àudio.  

A “Prestatgeria” comprovarà en temps real quins productes hi ha al prestatge en aquell 

moment. En cas que els EPC que trobi ja existeixin a la base de dades del sistema, 

retornarà la informació de cadascun. A la Figura A5.11 s’observa com ha retornat el nom 

i preu de tots els productes, però si per exemple un dels EPC no estigués guardat, 

l’emmagatzemaria a la base de dades i retornaria el seu codi però els camps de producte 

i preu en blanc. Aquesta secció s’actualitza cada 10 segons per si es volgués controlar els 

productes que es van posant i traient, a més que és l’apartat que permet afegir de forma 

automàtica els productes que no existeixin en la base de dades a l’inventari.  

 

Figura A5.10: Resultats de cerca. 

Figura A5.11: Prestatgeria a temps real. 
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En la opció “Client”, només clicar mostrarà el missatge de la Figura A5.12. Això és 

perquè aquesta funcionalitat és la que s’encarrega de detectar quin producte hi ha en la 

posició en la que l’usuari interactua amb el sensor. Mentre no hi hagi cap interacció la 

pàgina estarà esperant fins que rebi una petició.  

Quan rebi una petició, comprovarà el producte que hi ha i el retornarà per pantalla amb 

el nom i el seu preu corresponent.  L’àudio es reproduirà automàticament i dirà el mateix 

que el text. En el cas de la Figura A5.13 diria: “Pantalons a 25 euros”.   

 

 

 

  

Figura A5.12: Esperant interacció. 

Figura A5.13: Informació del producte. 
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Annex 6: Manual d’ús. 

A6.1 Configuració de base de dades i d’aplicació web. 

1. Descarregar el programa XAMPP de la pàgina oficial: www.apachefriends.org 

2. Instal·lar-ho com a mínim amb els components: Apache, MySQL, Tomcat, PHP i 

phpMyAdmin. 

3. Una vegada instal·lat, copiar la carpeta “whatsthis” que conté l’aplicació web. 

4. Anar a la carpeta d’instal·lació, per defecte “C:/xampp”, i entrar a la carpeta “htdocs”. 

5. Enganxar dins d’aquesta carpeta “htdocs” la carpeta “whatsthis”. 

6. Iniciar XAMPP Control Panel i posar en marxar els mòduls Apache i MySQL.  

7. Si es va a la URL: http://localhost/phpmyadmin , mostra el gestor de base de dades.  

8. Anar a la opció importar, de la barra superior.  

9. Seleccionar l’arxiu: “whatsthis.sql” i conjunt de caràcters “utf-8”.  

10. Clicar a continuar per crear la base de dades i la seva estructura. 

11. Seguidament ja es pot accedir a l’aplicació web mitjançant la url: 

http://localhost/whatsthis , i si tot és correcte ja està la web en funcionament amb la 

base de dades creada. 

Nota: Si no es pot accedir a la URL un cop encesos els mòduls de XAMPP esmentats o 

el mateix XAMPP mostra un error del tipus: “Apache shutdown unexpectedly” , 

probablement hi ha un problema de conflicte de ports. Es pot solucionar així: 

 Clicar el botó Config de d’Apache al XAMPP i seleccionar l’arxiu “httpd.conf”. En 

aquest arxiu es substitueixen les línies següents i es guarda: 

o ServerName localhost:80 per ServerName localhost:8080. 

o Listen 80 per Listen 8080. 

 Tornar a clicar el botó Config d’Apache i escollir l’arxiu: “httpd-ssl.conf”. En aquest 

arxiu es substitueixen les línies següents i es guarda: 

o <VirtualHost _default_:443> per <VirtualHost _default_:4430>. 

o ServerName localhost:443 per ServerName localhost:4430. 

o Listen 443 per Listen 4430. 

 Aleshores ara per entrar a les URL s’accedeix com: http://localhost:8080/whatsthis, 

sempre especificant el port després de localhost. 

 

 

http://localhost/phpmyadmin
http://localhost/whatsthis
http://localhost:8080/whatsthis
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A6.2 Configuració d’AdvanNet, AdvanReader i Advantenes 

12. Tot seguit, s’ha d’anar al Panell de Control   Xarxes i Internet  Connexions de 

xarxa i configurar la connexió de xarxa d’àrea local amb botó dret sobre l’icona i 

clicar a “Propietats” i s’obrirà una finestra com la Figura A4.1 . Clicar sobre 

“TCP/IPv4” i “Propietats”, s’introduiran les direccions com la Figura A4.2 i es 

guardarà: 

 

13. Ara es pot executar l’arxiu “AdvanNet.sh” de la carpeta AdvanNet. 

14. Per URL es pot accedir a l’aplicació d’AdvanNet: http://localhost:3171/main.html  

15. A Device es selecciona el dispositiu d’AdvanReader i es clica a “Connect”.  

16. A la pestanya “RF Options” s’afegeixen les dos antenes dels extrems de la 

prestatgeria i s’afegeixen, depenent del port on s’hagin connectat.  

17. Finalment, a la pestanya “Monitor”, es clica “Start” i començarà a llegir els tags de 

la prestatgeria.  

 

 

 

 

Figura A6.1: Propietats de connexió. Figura A6.2: Co figura ió d’IPv  per Adva Net. 

http://localhost:3171/main.html
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A6.3 Configuració d’Arduino i Processing. 
18. Descarregar i instal·lar l’Arduino IDE de la pàgina oficial: 

http://arduino.cc/en/Main/Software  

19. Un cop obert, anar a “Eines”  “Placa”, i seleccionar “Arduino Uno”. 

20. També a “Eines”  “Port”, i seleccionar el COM en el que està connectada la placa. 

21. Per importar la llibreria CapactiveSensor anar a “Programa” “Importar Llibreria” 

 “Afegir Llibreria”. Aleshores seleccionar la carpeta “LibCapactiveSensor” dins de 

la carpeta “Arduino”. D’aquesta forma la llibreria quedarà importada. 

22. Obrir el codi desitjat d’Arduino, i clicar “Pujar”.  

23. D’aquesta forma, la placa ja està amb el programa funcionant. 

24. Obrir la carpeta de “Processing” i executar l’arxiu “createFile.bat”. 

 

Amb tot aquest entorn configurat, ja es pot utilitzar el sistema en conjunt. Es pot 

interactuar amb els sensors que s’hagin connectat a Arduino, que Processing els passi a 

l’aplicació web, i que aquesta, retorni el producte corresponent llegint els XML que 

genera AdvanNet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://arduino.cc/en/Main/Software
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Annex 7: Contingut del DVD. 

 Versió d’AdvanNet 1.5.2, amb la que s’ha treballat durant el projecte. 

 L’aplicació web What’s this?. 

 Arxiu SQL per a la base de dades. 

 Els diferents codis d’Arduino per a: 

o Sensor LDR i sensor capacitiu comercial. 

o Sensor capacitiu construït. 

o IR LED i fototransistor. 

 Programa en Processing. 

o Codi. 

o Executable per a Windows 64 bits. 

 Manual d’ús en format PDF. 

 Memòria del projecte en format PDF. 

 Vídeos de demostració. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


